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I część - Zebrane artykuły o Br Russellu jako 

wiernym i roztropnym Słudze 

1. Pomazanie Dawida (br. Russella) przez Samuela  

Pomazanie Dawida (br. Russella) przez Samuela – br. Storsa i 
Stetsona – Ter. Pr. 89’130-140. Na str. 131 tego artykułu: 

„POMAZANIE ANTYTYPICZNEGO DAWIDA” 

Gdy Pan za pośrednictwem antytypicznego Samuela osobiście 

rozpatrzył i następnie odrzucił siedmiu antytypicznych synów Isajego, 
zapytał (1 Sam. 16:11) czy są to wszyscy antytypiczni synowie w rodzinie. 

Odpowiedź nadeszła do braci Storrsa i Stetsona., jako członków 
antytypicznego Samuela, iż pozostał jeszcze jeden, który pasie owce.” 

[…] 

    „Brat Russell zetknął się z braćmi Storrsem i Stetsonem. (Jest o 

nich wzmianka w Z 46, 71, 623, 624, 630). Brat Stors przesłał mu swoje 
czasopismo The Bibie Examiner (Badacz Biblii). Brat Storrs od lat w swoim 

czasopiśmie i w inny sposób przedstawiał następujące nauki: Adam na 
ludzką rodzinę sprowadził grzech i śmierć, a nie wieczne męki; Jezus 

dzięki łasce Bożej dał samego siebie jako okup za wszystkich; wszyscy 
zatem muszą mieć sposobność zyskania błogosławieństw płynących z 

okupu; wybranym, których wybór nie jest ostateczny, ale warunkowy, 
oparty na wierze powodowanej miłością aż do zwycięstwa, dano 

sposobność w tym życiu, w którym są przygotowywani do 

współdziedzictwa z Chrystusem w Jego tysiącletnim panowaniu; nie 
wybrani otrzymają taką sposobność w Tysiącleciu a ci, którzy ostatecznie 

będą niepoprawni zostaną unicestwieni, nie wiecznie torturowani. 

The Bibie Examiner wypełniony takimi naukami wywarł na br. 

Russella jak najbardziej korzystny skutek. Potrzeby br. Russella związane 
z jego rozwojem oraz przygotowywaniem się do służby zostały w 

szczególny sposób zaspokojone, nie tyle przez ustne przekazy co przez 
artykuły i listy zamieszczone w The Bibie Examiner z marca 1880 roku 

oraz z przez braci Storrsa i Stetsona jako sług Pańskich został pomazany, 
przysposobiony, na stanowisko szafarza nad Pańską czeladzią, jako 

specjalny przedstawiciel Jezusa, o czym ani on sam, ani inni nie wiedzieli.” 

 

2. Walka Dawida z Goliatem 

Ter. Pr. 60’83-86  

„ZBROJA GOLIATA. JEGO WYZWANIE. GOTOWOŚĆ DAWIDA. PRZYJĘCIE 

WYZWANIA. UWAGI POPRZEDZAJĄCE BITWĘ. ZWYCIĘSTWO DAWIDA. DAWID 

PRZED SAULEM. 

JAK wiemy, urząd onego Sługi jako taki, miał dwie funkcje: wykonawczą (w 

rządzeniu nad czeladzią) i interpretacyjną (w dawaniu pokarmu na czas słuszny). Dawid 

nie reprezentuje go w tej drugiej funkcji, lecz gdy te dwie funkcje są zmieszane, 

reprezentuje on go w obydwu, a to tylko z powodu ich /mieszania. Takie zmieszanie lub 

połączenie funkcji następuje, gdy wykonawca działa jako wojownik, ponieważ wojownik 

tw://bible.*/?id=9.16.11|_AUTODETECT_|
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ma obie funkcje. Połączenie tych dwóch funkcji występuje pozafiguralnie u Dawida w i 

ego stosunku do Goliata, jak to okażą fakty. W 1Sam.17 Filistyni (wieśniacy), podobnie 

jak i gdzie indziej, przedstawiają sekciarzy. Rodzaj przedstawionych przez nich sekciarzy 

będzie określony przez osobne pozafigury. W tym rozdziale figurują oni niewiernych 

sekciarzy: ateistów, agnostyków, materialistów, panteistów, deistów, racjonalistów, 

ewolucjonistów, wyższych krytyków, uczonych niewierzących, którzy nie podpadają pod 

żadną z wymienionych kategorii, itd. W innych wypadkach Filistyni przedstawiają inne 

rodzaje sekciarzy, na przykład: sekciarzy Wielkiego i Małego Babilonu, modernistów itd. 

(2) W 1Sam. 17 mężowie judzcy przedstawiają lud w Prawdzie; Izraelici - 

wierzących w Biblię poza Prawdą; Saul -  książąt, którzy utracili korony z dwunastu 

denominacji jako całość lub też jako reprezentowanych przez jednostkę; wojna - konflikt 

pomiędzy wierzącymi a niewierzącymi w Biblię podczas Parousii. Sochot (ogrodzenie) w 

Judzie (pochwalony) figuruje granice oddzielające Prawdę od pogranicza błędu. Asek 

(wykopany) przedstawia pola badań jako sferę, która była krytycznie roztrząsana, 

szczególnie pod względem naukowym, przez poszukiwaczy z Czasu Końca. Linia bojowa 

niewierzących zastępów z okresu Parousii rozciągała się od najbardziej niewierzących 

punktów widzenia (ateizmu) aż do granic Prawdy, gdy te dotykają sfery błędu. Ostatnie 

słowo z w. 1 Domim, w angielskim brzmi Ephes - Dammim. Wobec tego Ephes (pole) - 

Dammim (krwi) jest figurą na sferę pojednania przedstawionego w dwóch ofiarach za 

grzech (w języku angielskim wyraz „krwi” jest użyty w liczbie mnogiej - „bloods” - przyp. 

red), będącą głównym punktem ataku niewiernych. Książęta, którzy utracili korony (Saul) 

i mężowie izraelscy (wierzący w Biblię poza Prawdą) zgromadzeni („zebrali się”, w. 2) w 

sprawie Biblii jako Boskiego objawienia, przygotowywali swą obronę i ataki przeciw 

niewiernym (Filistynom) stanowiąc kompanię mocnych wojowników (Ela - dąb). Niewierni 

(Filistyni) stali za królestwem błędu („na górze z jednej strony”, w. :3). Izraelici zaś stali 

po stronie królestwa Prawdy („na górze z drugiej strony”) w tym stopniu w jakim 

przeciwstawiało się to błędom niewiernych. Dolina między górami była stanem, który 

oddzielał atakujących od obrońców Biblii. Tak więc w wierszach 1-3 są wymienione 

pozafiguralne zastępy bojowe przedstawione w dwu obozach przeciwnych sobie 

wojowników podczas Parousii, gdy chodzi o wiarogodność Biblii jako Bożego objawienia. 

(3) Goliat (wydatny, w. 4) z Get (prasa winna), siłacz Filistynów przedstawia 

ewolucję, która podczas Parousi niewątpliwie była wydatnym siłaczem niewierzących 

zastępów. Jego ogromny wzrost wynoszący 9 stóp i 8 cali (około 2, 95 m - przyp. red.) 

według łokcia świeckiego, o którym bez wątpienia jest tu mowa, ponieważ był on osoba 

świecką a łokieć poświęcony (wynoszący 25 cali) czyniłby go zbyt wysokim - przedstawia 

wielkie intelektualne siły osiągnięć najważniejszych ewolucjonistów jak np.: Darwin. 

Wallace, Spencer, Huxley, Haeckel, itd. Z punktu widzenia władzy intelektualnej i 

praktycznych osiągnięć, Darwin jest uważany za jednego z 25 najwybitniejszych ludzi 

wszystkich czasów. Zbroja Goliata figuruje obronne i agresywne argumenty teorii 

ewolucji jako bardzo mocne. Miedziana przyłbica przedstawia silne intelektualne 

argumenty (głowa), które teoria ta prezentowała w swej obronie, podczas gdy samą 

teorię przedstawia głowa. Karacena (w. 5) miedziana (koszulka druciana, kolczuga - 

przyp. red.) - siła - przedstawia defensywne argumenty teorii ewolucji w jej żywotnych 

częściach, takie jak np.: że silny przeżywa słabszego, dobór naturalny, itd. Jej olbrzymi 

ciężar wynoszący 5000 syklów  =  2500 uncji według wagi angielskiej, czyli 156 funtów 

(16 uncji  =  1 funt; 1 funt  =  0.45 kg) przedstawia niezmierną silę i różnorodność 

argumentów ewolucji w obronie jej najważniejszych części. Nakolanki (w.6) miedziane 

przedstawiają silne argumenty, które teoria ewolucji zaprezentowała w związku z jej ideą 

rozwoju i postępu. Tarcza a raczej puklerz miedziany pomiędzy ramionami Goliata, 

przedstawia silne argumenty obronne słabych punktów teorii ewolucji (plecy). Wyrażenie 

w. 7: „A oszczepisko oszczepu” powinno raczej brzmieć tak jak jest podane w 

przekładach angielskich: „a drzewce oszczepu”. „A drzewce oszczepu jego, jako nawój 

tkacki” (w. 7), przedstawia liczne i silne pisma kontrowersyjne teorii ewolucji. Grot 

oszczepu wydaje się reprezentować dwa główne dzieła Darwina na temat ewolucji: „O 

Pochodzeniu Gatunków” i „O Pochodzeniu Człowieka”. Olbrzymia waga grotu oszczepu 

(600 syklów = 300 uncji  = 18 i ¾ funta) przedstawia wielką intelektualną siłę 

występująca w tych dziełach. Tarcza przedstawia siłę obrony teorii ewolucji; ten zaś, 

który nosił ją przed nim, przedstawia głównych pisarzy i polemistów teorii ewolucji, 

którzy byli wyżej wymienieni. Poza tym, jak wskazują na to inne teksty (w. 45, 51; 9), 

tw://bible.*/?id=9.17.0|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=9.17.0|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=9.17.0|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=9.17.1|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=9.17.2|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=9.17.3|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=9.17.3|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=9.17.1-9.17.3|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=9.17.4|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=9.17.5|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=9.17.6|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=9.17.7|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=9.16.7|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=9.17.9|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=9.17.9|_AUTODETECT_|
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Goliat miał miecz znajdujący się w pochwie, co figurowało kontrowersyjne dyskusje 

ewolucjonistów. Waga przyłbicy, nakolanków. tarczy, oszczepu, drzewca, puklerza i 

miecza nie jest wspomniana. Wszystkie razem wzięte, przedmioty te były 

prawdopodobnie cięższe od łuszczastej karaceny; cała zbroja Goliata prawdopodobnie 

ważyła ponad 300 funtów, co przedstawia olbrzymią siłę teorii ewolucji. Liczby dotyczące 

jego wysokości oraz wagi części zbroi, są bez wątpienia znaczące. Miara jego wysokości - 

6 łokci - wskazuje na zły użytek figurowanej siły intelektualnej, a piędź oznacza tu 

granicę rzekomo doskonałej zdolności ludzkiego umysłu. Wynika stąd, iż wysokość 

Goliata przedstawia, że ewolucyjne władze umysłowe były użyte przez obrońców ewolucji 

aż do ostatecznych granic (obrońcy mieli rzekomo doskonałe zdolności) i to do złego, tzn. 

dla błędu. Także łącząca się z tym liczba syklów w wadze karaceny łuszczastej Goliata 

5000 (5x10x10x10) wskazuje na to, że rzekome doskonałości trzech rzekomych sfer 

ewolucji świata: roślin, zwierząt i ludzi (10x 10x10) choć bardzo bronione, były jednak 

błędne, ponieważ były produktem niedoskonałej ludzkiej zdolności (5). Oznacza to, że 

obrona teorii ewolucji w jej najważniejszych częściach była tylko tak potężną, jak potężną 

mogli ją uczynić ludzie niedoskonali. Waga grotu oszczepu 600 (6x10x10) syklów zdaje 

się przedstawiać zły (6, tutaj błędny) użytek uczyniony z rzekomej doskonałości 

wspomnianych dwóch rzekomych sfer (10x10) teorii ewolucji - zwierzęcej i ludzkiej -  tak 

jak je przedstawił Darwin w swych wyżej wspomnianych książkach ograniczających 

ewolucji tylko do życia zwierzęcego w zwierzętach i ludziach. 

      (4) Wyzwanie przez Goliata któregokolwiek z wojowników 

izraelskich na pojedynek wyrażone słownie w wierszach 8-10. nie powinno 
być w pozafigurze rozumiane jako również słowne wyzwanie. Mowy 

typowe zazwyczaj w pozafigurze są pokazane przez czyny czyli postawy 
według przysłowia, że czyny głośniej mówią aniżeli słowa. Dlatego też 

rozumiemy, że postawa, propaganda i inne działalności obrońców teorii 

ewolucji były wyzwaniem wierzących w Biblię, aby jeśli mogą, podjęli 
kwestię sporną z nimi. Ewolucja, jako najsilniejsza pojedyncza teoria 

niewierzących, „odczuwała” w swych obrońcach że byłoby 
bezpożytecznym zwalczanie wszystkich form niedowiarstwa przez 

chrześcijan w konflikcie między niedowiarkami a wierzącymi i stad pytanie 
(w.8): „Nacoście wyciągnęli...?”. Bo jeżeliby tylko jedna forma niewiary 

(„izażem ja nie jest Filistyńczyk”) mogła zwyciężyć najlepszy pogląd 
chrześcijański („Obleźcież między sobą męża”), cała kwestia czy 

Chrześcijaństwo jest prawdziwe czy też nie, mogłaby być zadecydowana 
(„Będzieli się mógł spotkać... a zabije mnie... waszymi niewolnikami... 

jeśli go ja zabiję... naszymi niewolnikami”, w. 9). Wyzwanie Goliata (w. 
10) przedstawia pełną pogardy postawę i działalność, które pyszni 

ewolucjoniści, obrońcy teorii ewolucji przyjęli względem Chrześcijaństwa, 
coraz głośniej domagając się ostatecznej rozprawy pomiędzy 

Chrześcijaństwem a teorią ewolucji. Wyzwanie Goliata miało bardzo 
ujemny wpływ na Saula i wojowników izraelskich, co jest zaznaczone w w. 

11: „ulękli się, i strwożyli się bardzo”. Pozafiguralne wyzwanie ewolucji 

miało ten sam skutek, to znaczy bardzo przerażało obrońców 
Chrześcijaństwa, którzy - choć zdolni - nie znali dobrze faktów obalających 

teorię ewolucji, gdyż nie mieli odpowiednich studiów przyrodniczych w tym 
kierunku, podczas gdy główni obrońcy ewolucji bardzo dobrze znali ten 

przedmiot. Stąd też wynikał lęk apologetów chrześcijańskich przed 
wyzwaniem ewolucji. 

      (5) W wierszach 12-20 jest opisany i przedstawiony zapaśnik Izraela. Słowo 

„Dawid” (umiłowany, w. 12) sugeruje, że brat Russell był umiłowany przez Boga (Eldad - 

umiłowany przez Boga, 4Moj. 11:26, 27) i braci. Skuteczność jego pracy jako wykonawcy 

jest wskazana przez termin Efratejczyka (dający owoce). To, że był on badaczem Biblii 

jest wskazane słowem „Betlejem” (dom chleba, którym jest Biblia). Że przebywał on 
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wśród ludu Prawdy widać to ze słowa „Juda”, a to że był jednym spośród ludu Bożego 

pokazane jest słowami „syn Isajego”. Ośmiu synów Isajego przedstawia siedem grup 

oraz jedną jednostkę wśród ludu Bożego. W Biblii symbole wieku symbolizują mądrość 

(Zach. 8:4). Isaj w czasach Saula był uważany za starca (w. 12), a fakt ten przedstawia, 

że w czasach książąt utracicieli koron, lud Boży był uważany za lud mądry. Trzech 

najstarszych synów Isajego (w. 13) odpowiada trzem grupom Lewitów Wieku Ewangelii. 

Najstarszy, Eliab (mój Bóg jest ojcem) przedstawia Gersonitów Wieku Ewangelii, których 

zadaniem było doprowadzanie ludzi do usprawiedliwienia i poświęcenia, a których 

głównymi członkami był duchowni. Następny syn, Abinadab (mój ojciec jest szlachetny) 

reprezentuje Merarytów Wieku Ewangelii, wydawców i redaktorów chrześcijańskiej 

literatury - Biblii, dzieł teologicznych, czasopism i ulotek. Trzeci syn, Samma (cud) 

przedstawia Kaatytów Wieku Ewangelii, tj. teologów jako wykładowców i autorów, 

zajętych w zakresie lingwistycznym, interpretacyjnym, historycznym i systematycznym. 

Następni trzej synowie odpowiadają w podanym już porządku trzem grupom tracących 

korony przyszłego Wielkiego Grona, czyli Lewitom, którzy są tutaj z góry przewidziani 

przez Boga, ponieważ Bóg patrzy na rzeczy których jeszcze nie ma tak, jak gdyby one 

już były (Rzym. 4:17). Np. gdy w związku z piątym przesiewaniem w Żniwie 

pozafiguralny Kore i 250 pozafiguralnych Lewitów są przedstawieni jako tracący korony, 

przez Lewitów przed Epifanią, kiedy Wielkie Grono jako takie jest najpierw przedstawione 

w całości tzn. jako klasa. Siódmy syn Isajego przedstawia Małe Stadko, a ósmy -  

Dawid - onego Sługę jako wykonawcę rządzącego nad czeladzią. Fakt, że trzech 

najstarszych synów Isajego poszło z Saulem na wojnę (w.13, 14) wyobraża, że 

trzy grupy Lewitów Wieku Ewangelii walczyły za Biblię pod przywódcami, którzy 

utracili korony. 

      (6) W Księdze 1Samuela 16:18-23 cechy charakterystyczne Dawida i jego 

najwcześniejsze działalności w związku z Saulem reprezentują charakterystyczne cechy 

brata Russella w latach 1872 - 1874, oraz jego działalność od roku 1874 do roku 1876. W 

pierwszych dwóch latach są to jego charakterystyczne cechy w związku ze wzrostem (w. 

18) w Prawdzie o okupie i restytucji, oraz używanie przez niego tych nauk do obalenia 

doktryn o trójcy, ludzkiej nieśmiertelności, świadomości zmarłych i wiecznych mękach. W 

w. 21-23 są przedstawione jego publiczne działalności propagandowe od października 

1874 r. do kwietnia 1876 r. a szczególnie te, które łączą się z jego ustnym i pisemnym 

przedstawieniem przedmiotu „Cel i Sposób Powrotu Naszego Pana”, 1sam17:15 odnosi 

się w pozafigurze do czasowego zakończenia tej działalności w roku 1876 i do zwrócenia 

przez niego uwagi na sprawy odnoszące się do Małego Stadka, a specjalnie od kwietnia 

1877 do czerwca 1881. W tym to czasie wyszukiwał on i karmił owce (w. 15) Małego 

Stadka naukami z Biblii (Betlehem), oznajmiającymi o obecności Oblubieńca (Mat. 25:6). 

W wypadku Dawida powrót nastąpił gdzieś przed jego spotkaniem z Goliatem, być może 

zaraz po wybuchu wojny z Filistynami. W wypadku brata Russella powrót do 

pozafiguralnego Betlejemu miał miejsce w czasie pierwszych pięciu szóstych części roku 

1876, podczas jego korespondencji i późniejszego osobistego badania chronologii z 

bratem Barbourem. Chociaż konflikt z teorią ewolucji miał słabe początki w październiku 

1874 i był nieznaczny przed latem 1878 r., to jednak punki krytyczny osiągnął jesienią 

1881 r. Dlatego nasz Pastor niewiele uwagi zwracał na ten przedmiot przed latami 1878 - 

1881. 40 dni z w. 16 przedstawiają 40 lat okresu żęcia (1874 - 1914)W typie walka 

nastąpiła w 40 dniu codziennego występowania Goliata po dwakroć z nawoływaniem 

któregokolwiek Izraelity do zapasów (w. 16). Nie mamy przez to rozumieć, że 

pozafiguralna walka pomiędzy bratem Russellem a ewolucją nie zaczęła się aż w roku 

1914; niektóre bowiem wczesne wydania Strażnicy, które po raz pierwszy ukazały się w 

lipcu 1879 r., zawierały ataki na ewolucję, a główny jego atak („Biblia Przeciw Teorii 

Ewolucji”) miał miejsce w maju 1899. Dla licznych powodów figuralna walka była 

przedstawiona jako mająca miejsce w 40 dniu wzywania do pojedynku przez Goliata. Jest 

tak przedstawione w tym celu, aby figurować czas ostatecznego ciosu zadanego przez 

brata Russella ewolucji (w 40 dniu). To zaś nastąpiło po wybuchu Wojny Światowej, 

którym to faktem posłużył się on z wielką mocą dla dowiedzenia, że człowiek ulega 

pogorszeniu a nie ewolucyjnemu polepszeniu. Z drugiej zaś strony ponieważ typem 

ewolucji był człowiek, zabicie jego nie mogło rozciągać się przez okres od 33 do 35 dni, 

jak zbijanie ewolucji przez brata Russella będącej pozafigurą zabicia Goliata przez 

Dawida, które ciągnęło się przez okres od 33 do 35 lat. Dlatego też figuralna walka 

przedstawia sprawę z punktu widzenia zakończonej pozafigury zakończenia 
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pozafiguralnej walki, a nie z punktu widzenia długiego trwania pozafiguralnej walki. 

Nawoływanie do pojedynku z rana i z wieczora przez 40 dni przedstawia, że każdego roku 

w jesieni i na wiosnę w ciągu 40 lat ewolucja była przedmiotem polemiki.” 

Ter. Pr. 60’88,89 

„(13) Teraz przedstawimy historię, która okazała się pozafigurą rozmowy 

pomiędzy Dawidem i Saulem, a którą słyszeliśmy z ust naszego Pastora w jednej z 

licznych prywatnych rozmów, którymi nas zaszczycił; zazwyczaj bowiem gdy byliśmy 

sami wzajemnie wymienialiśmy nasze osobiste doświadczenia. Opowiedział on nam rzecz 

następującą: Z uwagi na to, że czuł się niezdolny do przedstawienia Prawdy w 

przekonywający sposób narodowi amerykańskiemu, przez całe lata szukał kogoś 

zdolnego, kto mógłby to uczynić. Na koniec zadecydował, że odpowiednią osoba byłby dr 

Józef Cook z Bostonu, Mass., który był wyjątkowo zdolnym wykładowca i autorem w 

obronie Biblii, uznawanym za wyrocznię w sprawach biblijnych do tego stopnia, że nawet 

profesorowie teologii zasięgali jego rady. Gdy brat Russell doszedł do wniosku, że dr 

Cook - który był niewątpliwie częścią pozafiguralnego Saula - był odpowiednim 

człowiekiem do tego dzieła, ten przybył do Pittsburga by wygłosić wyk! ad. Brat Russell 

poszedł do niego uzbrojony w „Pokarm Dla Myślących Chrześcijan” i Cienie Przybytku. 

Było to właśnie w tym czasie, gdy dr Cook starał się o obalenie teorii ewolucji i 

potrzebował w tym pomocy. Brat Russell opowiedział mu o swych własnych 

doświadczeniach, mówiąc jak kalwińska doktryna o absolutnym przeznaczeniu i 

potępieniu uczyniła go niewierzącym i jak po wielu latach posępnych badań różnych 

religii powrócił do Biblii, stopniowo znajdując w niej swą wiarę, która pozwoliła mu 

zmierzyć się z argumentami niewierzących w ogólności oraz teorii ewolucji w 

szczególności (w. 32). Dlatego też nikt wierzący w Biblię nie powinien być przerażony 

przechwałkami ewolucji („Niech niczyje serce nie upada dlatego”, w. 32). Dr Cook 

uważnie wysłuchał naszego Pastora i na podstawie rozmowy z nim zdał sobie sprawę, że 

nie był on uczonym człowiekiem w tym sensie w jakim świat uważa ludzi za uczonych. 

Dlatego też powiedział mu, że zaledwie początkujący w chrześcijańskiej nauce nie może 

mierzyć się z ewolucja, nauką rozwiniętą przez najzdolniejszych uczonych i publicystów 

w. 33). Wtedy nasz Pastor powiedział mu, że jego poglądy na Biblię pozwoliły mu 

zwalczać (..zabijałem go”, w. 34, 35) doktrynę papieska (lwa) i doktryny sekciarsko - 

protestanckie (niedźwiedzia) wyzwalając lud Pański (baranka) spod ich mocy 

(wydzierałem z paszczęki”, w. 35). gdy był on jako zdobycz porwany ze stada Bożego 

(..porywał baranka ze stada”. w. 34). Jego doktryny dozwoliły mu przychwycić papieskie 

nauki (..za gardło”), gdy papiestwo powstało przeciw niemu i całkowicie zwalczyć je 

(„zabijałem go”, w. 35). 

      (14) Bez przechwałek, skromnie i pokornie przedstawił nasz Pastor te sprawy 

uważnie słuchającemu dr Cookowi, który dobrze znał sprzeczności zarówno rzymianizmu 

jak i protestantyzmu. Dalej zapewnił on dr Cooka, że jeżeli pogląd biblijny mógł obalić 

poglądy sekciarskiego kościelnictwa, które były wytworem ludzi zazwyczaj spłodzonych z 

Ducha Świętego (książęta utratnicy koron) i dlatego były znacznie bardziej subtelne niż 

poglądy wypracowane przez osoby nie będące Nowymi Stworzeniami, to niewątpliwie 

łatwiej może on obalić poglądy ewolucji, wytworzone przez nieuświęconych ludzi („ten 

Filistyńczyk nieobrzezany”) tym więcej, że w czasie Żniwa ośmieliły się one wyzwać (w. 

36) obrońców Biblii, których Sam Pan w tym czasie prowadzi1 do zwycięstwa (2 Moj. 32: 

26 - 28; Jozue 10: 10 - 14; Izaj. 28: 21) przeciwko niedowiarkom atakującym Biblię. 

Brat Russell zapewnił go wówczas również, że Pan, który dał mu zwycięstwo w bitwie 

przeciw sekciarskiemu rzymianizmowi i protestantyzmowi, na pewno da mu zwycięstwo 

nad siła („z rąk”, w. 37) ewolucji („Filistyna tego”). Dr Cook przekonany, dał mu zachętę i 

modlił się, by Pan błogosławił jego wysiłkom (w. 37). Dr Cook myślał jednak, że brat 

Russell nie był dostatecznie zaopatrzony do walki z ewolucją i dlatego ofiarował mu 

niektóre ze swych argumentów, przedstawionych w jego licznych dziełach („I ubrał Saul 

Dawida... i oblókł w swą zbroję”, lecz ponieważ była za wielka, bo Saul miał 7 stóp, 

Dawid zdjął ją, w. 38, 39). Tak też i brat Russell. kiedy zapoznał się z jego argumentami, 

zauważył, że nie mógł ich użyć w związku z czym nie przyjął ich. Dotychczas 

przedstawiliśmy to opowiadanie tak, jak je słyszeliśmy z ust samego brata Russella i jak 

dalece stanowi ono pozafigurę w. 32-39.” 

Ter. Pr. 60’92 
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„(24) Historia Dawida i Goliata - jeśli chodzi o rozdział, który studiowaliśmy - 

kończy się triumfalnym przedstawieniem szermierza Izraela królowi Izraelskiemu. Uczynił 

to naczelny wódz armii - Abner (ojciec światła). Abner wydaje się reprezentować 

polemizujących profesorów teologii, którzy na pewno byli kontrowersyjnymi przywódcami 

obrońców Biblii. Czternastu takich obrońców było wspomnianych w paragrafie 7. Pytanie 

Saula skierowane do Abnera (w. 55): „Czyim jest synem ten młodzieniec?” przedstawia 

pytania niektórych z książąt utratników koron, a wśród nich dr Cooka, na jakim 

uniwersytecie studiował teologię brat Russell. (Odpowiedź Abnera (w. 55) figuruje 

uroczyste zapewnienie, które dali profesorowie teologii, iż żaden z nich nie wie jakie 

wykształcenie otrzymał brat Russell, co wskazuje, że nie posiadał on wykształcenia 

uniwersyteckiego, choć w typie studiowanym dotychczas myśl ta nie była jeszcze podana. 

Żądanie Saula, by Abner dowiedział się czyim synem był młody szermierz (w. 56), 

figuruje fakt, że książęta utratnicy koron pragnęli dowiedzieć się, a wiadomości tej 

domagali się od polemizujących profesorów teologii, czy brat Russell posiada dyplom 

uniwersytecki. Powrót Dawida po zabiciu Goliata (w. 54), figuruje powrót brata Russella z 

bitwy z ewolucją. W tym czasie profesorowie teologii nie osobiście, lecz symbolicznie, 

wzięli go (takiego jakim był w swych pismach) do książąt utratników koron, tak jak Abner 

wziął Dawida do Saula (w. 57). Scena spotkania Dawida z Saulem jest pamiętna. Oto stał 

tam olbrzym Saul, który miał siedem stóp wysokości, podczas gdy Dawid był zaledwie 

średniego wzrostu, być może pięć stóp i dziewięć cali. Mały Dawid stał z podniesioną 

głową patrząc na Saula, który mierzył go badawczym wzrokiem. W ręku Dawida była 

olbrzymia głowa Goliata, wstrząsające i okropne trofeum zwycięstwa. W pozafigurze nie 

mamy pojmować, że miało miejsce osobiste spotkanie pomiędzy książętami utratnikami 

koron, a bratem Russellem w wyniku pośredniczenia polemizujących profesorów teologii. 

Profesorowie teologii, raczej zwrócili uwagę książąt utratników koron na pisma brata 

Russella, a ci na ich podstawie zdali sobie sprawę, że teoria ewolucji (głowa Goliata1) 

była pod władzą brata Russella. 

      (25) Tak jak Saul zapytał Dawida: „Czyjeś ty syn, młodzieńcze?” (w. 58), tak 

też książęta utratnicy koron zadawali pytanie bratu Russellowi w jego pismach. Studiując 

zaś wiążące się z tym jego pisma, a specjalnie książkę „Biblia Przeciw Teorii Ewolucji” 

uzyskali z nich pozafiguralną myśl odpowiedzi Dawida na pytanie Saula. Brzmiała ona: 

„Jestem syn sługi twego Isajego Betlejemczyka”. Oznacza to, że otrzymali oni odpowiedź 

z jego pism, iż nie posiadał on dyplomu żadnej szkoły teologicznej, lecz był członkiem 

ludu Bożego i w dodatku niesekciarskim studentem Biblii -  Betlejemczykiem - jej 

wyznawcą, znajdującym się w szkole Chrystusa; gdzie Biblia jest księgą tekstów, z której 

dowiedział się że jedynie ona i tylko ona jest źródłem i zasadą doktryny, praktyki oraz 

organizacji dla wiernego ludu Bożego. Jakże odpowiednie w swej pokorze i sile zarówno 

dla figury jak i pozafigury, były odpowiedzi Umiłowanego przez Boga!” 

Broszura br. Russella pt: „Pismo Święte przeciw Teorii Ewolucji”. W tej broszurze 

br. Russell pobił teorię ewolucji – czyli Dawid zabił pozafiguralnego Goljata. 

3. Wczesne Okresy Życia Pastora Russella. 

Ter. Pr. 88’130-132 

WCZESNY OKRES ŻYCIA PASTORA RUSSELLA 

  WIELOKROTNIE zwracano się do nas z prośbą o informacje na temat 

wczesnego okresu życia pastora Russella. Spełniamy tą prośbę spodziewając się, że te 

informacje zamieszczone wzbudzą ogólne zainteresowanie. Wierzymy, że właściwym 

będzie opublikowanie pewnych stosownych danych biograficznych w związku z rocznicą 

śmierci pastora Russella. 

      Charles Taze Russell był drugim synem Josepha L. Russella i Anny Elizy 

(Birney) Russell. Jego rodzice pochodzenia szkocko-irlandzkiego byli chrześcijanami o 

zasługującej na uwagę inteligencji i subtelności. Warunki mające związek z jego 

urodzeniem, jak i środowisko w jakim przebywał od wczesnego dzieciństwa, niewątpliwie 

wpłynęły na jego późniejsze postępowanie i przydatność w sprawie Pańskiej. Podobnie, 

jak w przypadku Samuela (1 Sam. 1:11), matka jeszcze przed jego narodzeniem oddała 

go Panu. Na zdjęciu ukazującym pastora Russella w wieku trzech lat zauważyć można 

niezwykle uderzające podobieństwo z innym zdjęciem, gdy miał sześćdziesiąt lat a 
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charakterystyczne rysy wskazujące na determinację wyjaśniają raczej jego późniejszą 

niezależność w prowadzeniu działalności religijnej. W wieku około trzech lat dzieci 

Russellów zaczęły odbierać „pierwsze wrażenia” religijne. Niektóre z nich zostały później 

zniweczone, szczególnie te, które się odnosiły do domniemanego literalnego jeziora 

ognia, jako miejsca wiecznych mąk dla nie zbawionych. 

a. RODZICIELSKA DYSCYPLINA 

      W książce „Co Kaznodzieja Russell Powiedział” (Książka Pytań), str. 133, 134, 

pastor Russell sam mówi o tym jak od dzieciństwa utrzymywano go w karności. 

      Zostałem ukarany dokładnie pięć razy i każde karanie dobrze zapamiętałem, a 

także związane z nimi okoliczności. Trzy razy zostałem ukarany przez matkę. Opowiem 

wam o jednym z nich. Jak dobrze pamiętam, miałem około pięciu lat. Oczywiście, 

wcześniej mogłem dostawać klapsy, jednak byłem tak mały, że tego nie pamiętam, ale 

przypominam sobie te, które otrzymałem, gdy miałem około pięciu lat. Moja matka 

wychowywała mnie według swojej najlepszej wiedzy. Miała ona dwa (szkockie) paski (do 

bicia dzieci), których końce były dokuczliwe, lecz nie wyrządzały krzywdy. Paski te miały 

sześć lub osiem rzemyków - „Ból zadawały owe rzemyki”. Powiedziała, „Karolu weź te 

paski i chodź na górę”. Wobec tego zaniosłem je na górę. Następnie rzekła „Teraz usiądź 

tutaj a ja przeczytam ci coś z Biblii”. Sądziła, że powiedziałem coś wymijająco lub 

przekręciłem prawdę - nie, że wprost skłamałem, lecz trochę przekręciłem prawdę, jak to 

skłonna jest czynić większość dzieci, zwłaszcza gdy dorośli są tym rozbawieni i traktują je 

jako sprytne. Lecz ja nie miałem nikogo, by go pobudzić do śmiechu i myślenia, że to 

było dowcipne, gdybym uczynił coś w tym rodzaju. Dowiedziałem się, że taki sposób 

postępowania nie jest właściwy. 

      Tak więc odczytała mi z księgi Objawienia (21:8) wszystko o tych, którzy byli 

na zewnątrz miasta i że wszyscy kłamcy znajdą się razem z tymi, którzy będą paleni 

ogniem i siarką itd. Następnie powiedziała „Karolu, nie chciałabym, żebyś miał udział z 

tymi w jeziorze gorejącym ogniem i siarką, a moim obowiązkiem, jako twej matki, jest 

ukarać cię i muszę to zrobić. Ja nie chcę cię bić, ale muszę to uczynić dla twojego dobra. 

Taka jest nauka pochodząca ze Słowa Pańskiego o tym, co cię czeka, jeśli wyrośniesz na 

kłamcę i staniesz się złym człowiekiem”. 

      Wyobrażacie sobie jakie wrażenie wywarła na mnie ta myśl podana z Pisma 

Świętego. Oczywiście, gdyby matka moja właściwie rozumiała tę sprawę, nigdy by nie 

posłużyła się tym wersetem, ale mogła odszukać jakieś inne wersety, które byłyby równie 

lub być może jeszcze bardziej przekonywujące. Fakt, że Bóg nie potrzebuje kłamców 

łatwo może wywrzeć wrażenie w umyśle dziecka. 

b. WCZESNE WYCHOWANIE RELIGIJNE 

      Matka, w miarę możności dała młodemu br. Russellowi najbardziej staranne 

wychowanie religijne. Często mawiał, że jak daleko sięgał pamięcią wstecz, nie 

przypomina sobie, aby nie „był poświęcony. Z prezbiteriańskiego katechizmu zostały mu 

wpojone zasady religijne. Wcześnie okazał swoją gorliwość przez podejmowanie wysiłków 

uchronienia ludzi od wiecznych mąk, między innymi, przez wypisywanie w wieku 

czternastu lat na chodnikach i ścianach domów biblijnych wersetów nawołujących ludzi 

do pokuty i wiary. Został członkiem Kościoła Kongregacyjnego i YMCA (Chrześcijańskiego 

Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej). Do lat piętnastu młody br. Russell wierzył jako w 

prawdę ewangeliczną w te wszystkie i tylko te doktryny jakich nauczali go jego 

sekciarscy duchowni. Zrozumienie doktryn w owym czasie było bardzo trudne, gdyż kler 

zwykle zniechęcał do indywidualnego badania Biblii. Stawianie zaś pytań w sprawie 

doktryn traktowano wówczas jako równorzędne z wątpieniem a „wątpienie równało się 

wiecznemu potępieniu”. 

c. RUSSELL STYKA SIĘ Z NIEWIERZĄCYM I SCEPTYCYZMEM 

      Przezwyciężenie przez niego przesądnej czci i bo jaźni nastąpiło wówczas, gdy 

mając lat szesnaście usiłował obronić przy pomocy Pisma Świętego swoje osobliwe 

sekciarskie poglądy a późniejsze wydarzenia usprawiedliwiają myśl, że Opatrzność 
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zrządziła, aby w tych właśnie okolicznościach młody br. Russell z ewangeliczną 

gorliwością usiłował nawrócić niewierzącego znajomego na chrześcijaństwo. Jego 

przyjaciel, niewierzący, zapytał go czy wierzy, że Bóg jest doskonały w mądrości, 

sprawiedliwości, miłości i mocy. Na odpowiedź br. Russella „tak”, znajomy zapytał, jak 

taki Bóg mógłby nieodwołalnie przeznaczyć ogromną większość ludzkości na wieczne 

męki. Chłopiec odparł, że nie może tego zrozumieć. Do tej pory nie zastanawiał się 

głęboko nad tym zarysem w świetle credo swojego Kościoła. 

      Młody br. Russell dręczony tym pytaniem przedstawił tę kwestię w kręgu 

swego kościoła. Nie mogąc otrzymać zadowalającej odpowiedzi, wyraził swoje 

wątpliwości w tej sprawie. Rozeszła się wieść w kościele, że jest on na drodze 

prowadzącej do niewiary. Pastor i starsi kościoła ustalili specjalne zebranie, by 

odpowiedzieć na jego pytania. Jednak rozbudzili w nim jedynie dalsze wątpliwości. 

Powiedzieli jemu, że Biblia uczy o bezwzględnym przeznaczeniu przeważającej części 

ludzkości na wieczne męki, cytując te wersety, które według ich mniemania tego uczyły. 

Przekonywali go, że Biblia naucza tej doktryny. Wówczas powiedział im „Wierzę, że Bóg 

jest doskonały w mądrości, mocy, sprawiedliwości oraz miłości i nie mogę uwierzyć, by 

cokolwiek przeciwnego Jego charakterowi było objawieniem pochodzącym od Niego. Z 

tego powodu nie wierzę, iż On dał Biblię jako swoje objawienie, bo gdyby dał ją jako 

taką, to byłaby zgodna z Jego mądrością, mocą, sprawiedliwością i miłością”. 

      Wówczas młody br. Russell postanowił, że nigdy nie uwierzy w cokolwiek jako 

Boże objawienie, jeśli byłoby to sprzeczne z Jego charakterem, gdyż doszedł do wniosku, 

że każda doktryna niezgodna z Bożym charakterem jest fałszywa. Należy zauważyć, że 

mając szesnaście lat stanowisko jakie zajął w kwestii Boskiego charakteru, jako probierza 

objawionej religii, podtrzymywał aż do śmierci kończącej jego bieg. 

      Pastor i starsi ze zboru br.. Russella mieli dla niego wielkie uznanie, a jego 

determinacja przyjmowania tylko tego, co jest zgodne z Bożym charakterem przysporzyła 

im poważnych trudności w związku z zainteresowanym tą sprawą nominalnym ludem 

Bożym, który odebrałby im stanowiska, gdyby nie zażądali od br. Russella uznania w 

całości kongregacjonalnego credo. Żeby jednak nie utracić tak obiecującego młodego 

człowieka, udzielili mu tymczasowego przywileju podporządkowywania wszystkich nauk 

regule zgodności z Bożym charakterem. 

      Stosownie do tego znajdujemy br. Russella jako szesnastoletniego 

niedowiarka, nie w rzeczywistości, ale pozornie nie wierzącego w Biblię, lecz rzeczywiście 

nie wierzącego w kalwinistyczne credo, które zostało mu fałszywie wpojone jako właściwe 

tłumaczenie Biblii. Posiadał on zbyt religijną i zbyt logiczną mentalność, aby być 

zadowolonym bez religii objawionej. Dlatego postanowił dowiedzieć się, która z religii jest 

prawdziwą i, aby osiągnąć cel powziął decyzję o zbadaniu wszystkich religii, aż znajdzie 

tę prawdziwą. Tak więc zaczął od chińskiej, której idea stworzenia jest następująca: Na 

początku wszystko było wodą. Następnie bóg z garścią ziemi wsiadł do łodzi i wrzucił ją 

do wody, gdzie rozrosła się do rozmiarów obecnej ziemi. Z chińskiej religii to mu 

wystarczyło! Jeszcze gorsze absurdy zmusiły go do odrzucenia hinduizmu i buddyzmu. 

Fakt, że mahometanizm częściowo opiera się na Starym i Nowym Testamencie, skłonił go 

do odrzucenia go. Odrzucił judaizm, ponieważ opiera się on częściowo na Starym 

Testamencie. Tak więc odrzucenie przez niego niechrześcijańskich religii sprawiło, że 

przez pewien czas czuł się bezradnym i opuszczonym na brzegu niewiary, chociaż przez 

cały ten czas szczerze był wierny Bogu doskonałemu w mądrości, sprawiedliwości, miłości 

i mocy i takiemu tylko ufał. Nigdy nie był ateistą. 

d. ODZYSKANIE WIARY W BIBLIĘ 

      Jednak religijne usposobienie młodego Russella nie mogło być zaspokojone 

przez jakąkolwiek religię, trapił się tym co dalej czynić. Ostatecznie powiedział sobie: 

mogę przynajmniej o tyle uwierzyć Biblii, o ile Złota Reguła odnosi się do Boga i 

człowieka: „Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze 

wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej ... Będziesz miłował bliźniego twego, 

jako samego siebie” (Mat. 22:37, 38). Co więcej, doszedł do wniosku, że podana przez 

Jezusa wykładnia prawa „Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie” w 

znaczeniu „Wszystko tedy cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy czyńcie im” 
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(Mat. 7:12) jest właściwa. Wobec tego powiedział „Wierzę w tę regułę Nowego 

Testamentu”. To pobudziło go do zajrzenia do kontekstu Mat. 7:12, który jak zauważył, 

stanowił część Kazania na Górze. Zbadał go w świetle Boskiego charakteru i uznał za 

harmonijny z nim. Dlatego go Przyjął. 

      Wywołało to u niego pragnienie dalszego studiowania nauk Jezusa, które 

skłoniło go do zbadania ich gdziekolwiek występują w czterech Ewangeliach. Zawsze 

przekonywał się, że są one w harmonii z Bożym charakterem. To pobudziło go do 

przyjęcia nie tylko wszystkich nauk Jezusa zawartych w Ewangeliach, w stopniu w jakim 

je rozumiał, lecz również w znaczeniu uznania Jezusa za natchnionego przez Boga 

nauczyciela. Taka ocena nauk Jezusa skłoniła go do dowiedzenia się więcej o Jego życiu i 

pobudziła do studiów historycznych nad Ewangeliami, zakończonych uznaniem Jezusa za 

doskonałego człowieka i Syna Bożego. Lecz do tego czasu odrzucał Nowy Testament z 

wyjątkiem Ewangelii. 

      Pewnego dnia młody br. Russell zauważył ustęp biblijny (Jan 16:12 - 14), w 

którym Jezus się wyraził, że Duch objawi Apostołom te prawdy, które Jezus pragnie 

jeszcze im wyjawić, a których nie byliby w stanie jeszcze zrozumieć. Pragnął się 

dowiedzieć jakie to były nauki. Od tego czasu zaczął badać Dzieje Apostolskie, Listy i 

Objawienie. Kiedy księgi te zrozumiał uznał je za harmonijne z Boskim charakterem. W 

ten sposób stopniowo i na właściwej podstawie uwierzył, że Nowy Testament jest 

objawieniem Boskiej mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, w które zawsze wierzył. 

      Lecz w dalszym ciągu odrzucał Stary Testament. Następujące rzeczy 

stopniowo doprowadziły go do uwierzenia w Stary Testament: Zauważył on, że Jezus i 

Apostołowie nie tylko cytowali pewne części Starego Testamentu, lecz również 

posługiwali się tymi cytatami, by udowodnić prawdziwość swoich doktryn. Dlatego 

doszedł do wniosku, że to co cytowali ze Starego Testamentu, było prawdziwe. Później 

zdecydował się przestudiować konteksty, z których te cytaty były wzięte i stwierdził, że 

są one harmonijne z cytatami i Boskim charakterem. Dlatego przyjął nauki zawarte w 

kontekstach. To doprowadziło go do przestudiowania związków między tymi kontekstami 

i w ten sposób Stary Testament coraz bardziej stawał się zrozumiały, aż została 

utwierdzona jego wiara w pisma prorockie i historyczne, które ściśle się przeplatają. 

      Nadal jednak był podejrzliwy wobec ksiąg Mojżeszowych, z wyjątkiem tych 

wersetów, które były cytowane przez Jezusa i Apostołów, gdyż błędnie rozumiał, że 

Mojżesz sam wyznaczył sobie urząd dyktatora Izraela i ustanowił kapłaństwo, które 

tyranizowało lud. Pogłębione studia przekonały go, że jest w błędzie pod tym względem i 

zrozumiał, że ustawodawstwo Mojżeszowe było najbardziej dobroczynnym, inspirującym 

pod względem wolności, równości i braterstwa, ze wszystkich z dotychczas 

wprowadzonych. Wobec tego uznał Pięcioksiąg za natchniony przez Boga i w ten sposób 

jego wiara przyjęła całą Biblię. 

e. STOPNIOWE WYJAWIANIE PRAWD BRATU RUSSELLOWI 

      Brat Russell sam kontynuował swoje prywatne studia Pisma Świętego oraz 

wspólne w niezależnym zborze w Allegheny, Pensylwania. Do 1872 roku, cztery lata po 

rozpoczęciu poszukiwań objawienia Bożego, nie tylko uznał całą Biblię za Boskie 

objawienie, lecz również następujące szczegóły jako jej główne nauki: jedność Boga; 

Boskie synostwo Jezusa; Duch jako moc i usposobienie Boże; upadek człowieka z 

doskonałości w grzech; śmierć karą za grzech; nieświadomość umarłych; okup jako 

gwarancja sposobności dla wybrańców w tym życiu a dla nie wybranych w Tysiącleciu; 

wieczność fizycznego świata; zniszczenie symbolicznego świata w czasie drugiego 

adwentu Chrystusa; drugi adwent w celu restytucji wszystkich rzeczy; wieczne życie w 

niebie dla wybranych i wieczne życie na ziemi dla zbawionych nie wybranych oraz 

wieczne unicestwienie niepoprawnych. Pisząc rozdziały 1, 2 i 3 Boskiego Planu Wieków, i 

nie przedstawiając sprawy jako takiej, nakreślił stopnie, które sam przebył przechodząc 

ze stanu niewiary do wiary w Biblię jako Boże objawienie. 

      Relacja br. Russella jak doszedł do zrozumienia Prawdy na czasie podana jest 

w takich publikacjach jak Cienie Przybytku, Pokarm dla myślących chrześcijan, Brzask 

Tysiąclecia (Wykłady Pisma Świętego), w czasopiśmie Watch Tower itd. i przedstawiona 

w Tower Reprints, 3820 - 3826 (PT nr 382). Historia jego doświadczeń podczas 
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przesiewania w latach 1891 - 1894, kiedy to panowie Von Zech, Bryan, Rogers i 

Adamson usiłowali przejąć pracę i wprowadzić płatną i utytułowaną posługę, jest podana 

w A Conspiracy Exposed (Ujawniony spisek) i w E 5, 120 - 123. Wydarzenia związane z 

jego małżeństwem zawartym w 1879 roku z siostrą Marią F. Ackley (dzieci nie mieli) i jej 

dobrą służbą przez wiele lat oraz późniejszym usiłowaniem przechwycenia władzy w 

sprawach związanych z wydawaniem Watch Tower, sprzeciwem br. Russella i jej 

stopniowym usuwaniem się prowadzącym do rozwodu w 1906 roku, podane są w Tower 

Reprints, 3808 - 3818; PT nr 539. Opis zdarzeń aż do śmierci pastora Russella w dniu 31 

października 1916 roku w pociągu w miejscowości Pampa, stanie Texas, włączając 

doktrynalne odchylenia dotyczące przymierzy, Pośrednika, ofiary za grzech itp. podczas 

przesiewania w latach 1908 - 1911 wy wołanego przez panów Henningesa, Mc Phaila, 

Williamsona i innych (E 5, 126 - 130), przygotowania i pokaz FotoDramy Stworzenia itd., 

jest przedstawiony w Tower Reprints z lat 1908 - 1916.  

PT ‘79, 66.” 

4. On Wierny i Roztropny Sługa 

Ter. Pr. 71’51-52 

„ON WIERNY I ROZTROPNY SŁUGA” 

      (P'70,66—68) 

      „Któryż tedy jest [w greckim rodzajnik określony ten] sługa wiemy i 

roztropny, którego postanowił pan jego nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na 

czas słuszny? Błogosławiony on sługa, któregoby, przyszedłszy Pan jego, znalazł tak 

czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że go nad wszystkimi dobrami swemi postanowi” 

(Mat. 24:45—47). 

      ,,Któryż tedy jest wierny szafarz i roztropny, którego Pan postanowi nad 

czeladzią swoją, aby im na czas wydawał obrok naznaczony? Błogosławiony jest on sługa, 

którego gdyby przyszedł pan jego, znajdzie, że tak czyni. Zaprawdę wam powiadam, że 

go nad wszystkimi dobrami swojemi postanowi” (Łuk. 12:42-44). 

      Wydaje się dziwną rzeczą, że mimo iż czas posunął się już tak daleko jest 

jeszcze mniej lub więcej zamieszania wśród ludu w Prawdzie, co do tego kto lub co jest 

rozumiane przez tego „wiernego i roztropnego sługę”, o którym mówią powyższe teksty. 

Niektórzy twierdzą, że wyrażenie „on sługa” w powyższych dwóch tekstach, które 

oczywiście mówią o tym samym przedmiocie, stosuje się do klasy sług. Inni wyrażenie to 

stosują do nauczycieli w Kościele przy końcu Wieku Ewangelii. Inni jeszcze twierdzą, że 

ono oznacza Małe Stadko; zaś sekta „Świadków Jehowy”, tzn. Redaktorzy Strażnicy i ich 

uczniowie twierdzą, że wyrażenie to oznacza ich Towarzystwo, przez które należy 

rozumieć dyrektorów Towarzystwa lub tych dyrektorów zorganizowanych wraz z ich 

przedstawicielami; a inni jeszcze twierdzą, że wyrażenie to odnosi się do sług Prawdy 

począwszy już od Zielonych Świątek. 

      Na to ostatnie wymienione twierdzenie w szczególności i na poprzednie w 

ogólności odpowiadamy: W kontekście (Łuk. 12:36—40), gdzie nasz Pan odnosi się do 

sług Prawdy począwszy od Zielonych Świątek, to odnosi się On do nich w liczbie mnogiej 

— „słudzy” — i mówi, że „oni słudzy” (w. 37), których czujących Pan znajdzie w czasie 

Swego Wtórego Przyjścia, otrzymają szczególne błogosławieństwa. Ale jako kontrast do 

ich liczby mnogiej i czasu czuwania nasz Pan następnie odnosi się do „onego wiernego i 

roztropnego szafarza”, do „onego sługi” (w. 42,43) i czyni to w liczbie pojedynczej oraz 

ogranicza On działalność do okresu Swego Wtórego Przyjścia. Co więcej, ustęp z Ew. Mat. 

podobnie używa wyrażenie „ów [w greckim języku jest użyty rodzajnik określony] sługa 

wierny i roztropny” i „ów sługa” w liczbie pojedynczej i podobnie do ustępu Ew. Łuk. 

stosuje je wyłącznie do okresu Wtórego Przyjścia Jezusa. 

      Wobec tego, że termin „ów sługa” nie odnosi się do klasy, ale do 

jednostki, więc jest całkiem właściwą rzeczą, by literę „s” uczynić dużą literą i 

termin ten oznaczyć jako „ów Sługa”, czyniąc tym sposobem z niego imię 

własne, zważywszy, że odnosi się on do szczególnej osobistości. W Z 1946 (Z 

'96, 47) i D 757—759, brat Russell skromnie podaje dowody, że wyrażenie „ów 
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sługa” odnosi się do jednostki, czyli do niego samego. Z tym poglądem wszystek 

lud w Prawdzie dobrze pouczony zgadzał się przed śmiercią brata Russella. Ale 

potem J. F. Rutherford i inni wodzowie Towarzystwa celem lepszego 

zapewnienia sobie przywłaszczonej władzy rozpowszechnili fałszywą naukę, że 

Towarzystwo, czyli korporacja interesowa, jest to „ów Sługa”. 

      Zarówno w Ew. Mat. jak i w Ew. Łuk. „ów Sługa” jest jasno odróżniony od 

ludu Pańskiego lub sług jako klasy, ponieważ jest mowa o nim, że był postanowiony 

„władcą nad czeladzią swoją” [Pańską (w Biblii polskiej nie znajduje się słowo władca u 

Mat. 24:45,47; Łuk. 12:42,44 — dopisek tłum.)]. Wynika więc z tego, że „ów Sługa” nie 

może być czeladzią, czyli Kościołem. Również fakt, że jest o nim mowa jako o tym, który 

daje czeladzi „pokarm na czas słuszny” odróżnia go od czeladzi. Co więcej, fakt, iż jest on 

nazwany „szafarzem”, dowodzi, że nie może on być czeladzią, nad którą jest 

postanowiony szafarzem, ponieważ szafarz jest specjalnym przedstawicielem gospodarza 

i ma on pieczę nad domownikami oraz nad wszystkimi dobrami swego pana w czasie 

sprawowania swego urzędu i jako taki ma on również wszystkich innych sług pod swoją 

opieką. (Za czasów naszego Pana jednostki, a nie klasy, były szafarzami). Następnie jest 

on wyraźnie odróżniony w Ew. Łuk. 12:45 od wszystkich innych sług i jako takiemu nie 

wolno było „bić sługi i służebnice”, tzn. wszystkich innych sług domostwa. Wyrażenie 

więc „ów Sługa” nie może oznaczać sług ludu Pańskiego jako klasę, ponieważ w tym 

ustępie jest on jasno odróżniony od nich. Ponieważ te dwa ustępy Pisma Świętego 

odróżniają go od Kościoła jako całości i od wszystkich innych sług Prawdy, należy więc 

wnosić, że musi on być jednostką. Oprócz tego, fakty czasu czterdziestoletniego żęcia 

Małego Stadka (od 1874 do 1914 r.) i jego pokłosia (1914—1916) dowodzą, że brat 

Russell był naprawdę „owym Sługą”, „owym wiernym i roztropnym Szafarzem”, władcą 

nad czeladzią, który miał cały skład pod swoją pieczą i który dawał „czeladzi” „pokarm na 

czas słuszny”.” 

5. Eleazar Żniwa Wieku Ewangelii   

Ter. Pr. 47’59-62 

„ELEAZAR ŻNIWA WIEKU EWANGELII 

      4Moj. 4:16; P. 1930,179 

      ZNOWU przybliża się rocznica śmierci naszego Pastora, a bracia i siostry 

oświeceni Prawdą Epifanii będą obchodzić tę rocznicę stosownym pamiątkowym 

zebraniem, nie w celu oddawania jemu czci, lecz w celu budowania samych siebie przez 

zastanawianie się nad dziełami Bożymi dokonanymi przez niego. Te same rady, jakie 

podawaliśmy dawniej na przeprowadzenie tych zebrań, mogą i dalej posłużyć braciom, 

przeto nie będą tu powtarzane, ale za to z przyjemnością, dostarczamy biblijnego 

wyjaśnienia na określenie pewnych zarysów jego pracy, w których jest nam dany pod 

uwagę jego nauczający i wykonawczy charakter jego oficjalnej pracy, jako kapłana. 

Zwracaliśmy już nieraz uwagę na ten fakt w tym piśmie, że Eleazar, syn Aarona, 

przedstawia dwunastu apostołów w Żniwie Żydowskim, a brata Russella w Żniwie 

Ewangelicznym. Tego dowodzi nasz tekst połączony z tym co Jezus mówił do Apostołów 

odnośnie do ich urzędowych władz (Mat. 18:18) i z tym co On mówił o naszym Pastorze 

odnośnie jego urzędowych władz (Mat. 24:45 - 47; Łuk. 12:43 - 46, a co przekonywa 

nas, że to co jest podane o Eleazarze w 4Moj. 4:16 wyobraża władze przypisane 

apostołom w Ew. Mat. 18:18 i władze przypisane naszemu Pastorowi w Ew. Mat. 24:45 - 

47 i Łuk. 12:43 - 46. Ten ostatni fakt będzie o wiele jaśniejszy, gdy zastosujemy 

figuralne zdanie z ks. 4Moj. 4:16 do czynności i władz naszego Pastora, jako wykonawcy i 

nauczyciela. W tym. artykule nie będziemy wyjaśniali tego ustępu Pisma św. w 

zastosowaniu do dwunastu apostołów, jako Eleazara Żniwa Żydowskiego, gdyż to nie 

tyczy się naszego przedmiotu, ale damy wyjaśnienie, stosując ten ustęp do naszego 

Pastora, jako Eleazara Żniwa Wieku Ewangelii. 

      (2) W 4 Moj. 4:16 mamy przedstawione siedem wykonawczych i nauczających 

funkcji naszego Pastora. Pierwsza z tych. funkcji jest przedstawiona w Eleazarowym 

staraniu się o oliwie do świecznika. Ta oliwa przedstawia ducha wyrozumienia. (Mat. 

25:3, 4, 8 - 10.) A rzecz, jaką mamy wyrozumieć, jest Prawda. A że Eleazar miał starania 

o tej oliwie, to przedstawiałoby następujące myśli: że będzie przywilejem naszego 
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Pastora, jako nauczyciela, wyrozumienia Prawdy, nie tylko dla siebie samego, ale także 

dla braci, oświecających jeden drugiego i że on będzie przyświecać światłem o nauczaniu 

braci; a jako wykonawca, że on zarządzi, ażeby to wyrozumienie prawdy uczynić jasne 

dla braci, zajmujących się oświecaniem Kościoła, przez danie im podręczników przy 

pomocy których, mogliby się nauczyć Prawdy i uczyć Prawdy drugich. Tę pracę nauczania 

pełnił on przez ustne i piśmienne instrukcje i przez dostarczenie bereańskich pytań do 

literatury, pomocnych w nauczaniu tych prawd; tę pracę on wykonał przez wydawanie i 

rozpowszechnianie książek i pism, które objaśniały te prawdy i przez ustanowienie zebrań 

i przepisów zborowych, gdzie te prawdy miały być nauczane. On niezawodnie uczynił 

każdą z tych rzec/y, a czyniąc to, działał jako nauczyciel i wykonawca w pozafigurze 

Eleazarowego starania się o oliwę do świecznika. 

      (3) Drugą funkcją przypisaną w naszym wierszu Eleazarowi było staranie o 

wonnym kadzidle. Jak Cienie Przybytku pokazują (w tomie V, str. 63, par l i 70, par. 2), 

że niepalone wonne kadzidło przedstawia aktualnie doskonałe i wyborne ludzkie władze 

Jezusa i poczytalnie doskonałe i wyborne ludzkie władze Kościoła, składane w ofierze 

podczas Wieku Ewangelii. Kadzidło Jezusa było już dawno ofiarowane, więc nasz Pastor 

nie mógł mieć władzy nad Jego wybornymi ludzkimi władzami podczas ich ofiarowania od 

Jordanu do Kalwarii. Lecz było jego funkcja nauczać odnośnych prawd o ludzkiej 

doskonałości naszego Pana, jaką ofiarował na pozafiguralnym złotym ołtarzu. A że to 

czynił, to jego ustne i piśmienne nauki tego dowodzą. On, jako wykonawca, zarządził 

ażeby te nauki dosięgły żyjących braci, lecz nie działał jako wykonawca pod względem ich 

ofiarowania się Panu. On również nauczał, ustnie i piśmiennie, o wszystkich dotyczących 

sprawach, odnoszących się do poczytalnie doskonałych władz ludzkich Kościoła 

ofiarowanych przed nim, i jako wykonawca poczynił starania, ażeby takie nauki dosięgły 

żyjących braci. Lecz co do kościoła za jego życia, to on działał bezpośrednio jako 

nauczyciel i wykonawca względem wonnego kadzidła. Swoją funkcję nauczania on 

wypełnił w tym znaczeniu, że wyjaśnił usprawiedliwienie z wiary, jako poczytaną 

doskonałość naszemu człowieczeństwu przez przypisaną zasługę Jezusa, poświęcenie, 

jako nasz następny przywilej i rozumną służbę, oraz różne rzeczy, jakie zawierają się, 

odnoszą i wypływają z ofiarowania naszego człowieczeństwa aż do śmierci. Tym 

sposobem on wykonał swoją funkcję nauczania odnośnie pozafiguralnego wonnego 

kadzidła. Jako wykonawca on wypełnił swoją funkcję przez danie wskazówek co do 

pewnych form zebrań, przystosowanych do ćwiczeń wybornych władz ludzkich ludu 

Bożego, tj. ich różnych ludzkich zdolności, wpływu, stanowiska, czasu, siły, zdrowia, 

mienia itd. Tym sposobem te rozmaite formy służby, jak pielgrzymska, kolporterska, 

ochotnicza, strzelecka, służba posyłania odpowiednich gazetek tym, którzy stracili osoby 

przez śmierć, służba z fotodramą, w domu biblijnym itd., dały sposobność na użycie 

rozmaitych talentów braci, jak wpływu, stanowiska, reputacji, czasu, siły itd. Jego użycie 

pieniędzy, powierzonych pod jego zarząd na publikacje i cyrkulację literatury, na 

popieranie różnych czynników pracy, jak dostarczanie ogłoszeń o publicznych zebraniach 

i innych wydatków połączonych z zebraniami, zakupywanie miejsc w gazetach i 

czasopismach, pokrywanie kosztów korespondencji i innych zarysów pracy, jest jeszcze 

jedną ilustracją jego czynności jako wykonawcy, odnośnie do jego starania się o 

pozafiguralnym wonnym kadzidle. Tym to więc sposobem pozafiguralne wonne kadzidło 

braci było ofiarowane na złotym ołtarzu. (4) Trzecie staranie Eleazara, według naszego 

tekstu, było o ofierze śniednej ustawicznej, lub według lepszego tłumaczenia, o ofierze 

jadalnej (według Am. Popraw. Przekładu Pisma św.). Gdy o ofierze mokrej nie jest 

wspomniane, tak jak to się ma w naszym tekście, to należy rozumieć, że ta ofiara jest 

załączona w ofierze jadalnej. Ofiara śniedna czyli jadalna przedstawia ten zarys naszych, 

ofiar, który pokazuje, czym te nasze ofiary są zajęte - a zajęte są przedstawieniem 

Prawdy, przez wykłady i mowy wygłaszane przez, pielgrzymów i posiłkowych 

pielgrzymów, przez głoszenie i nauczanie Prawdy przez starszych i kolporterów, przez 

pożyczanie literatury Prawdy drugim, przez wykonywanie pracy strzeleckiej i ochotniczej, 

przez posyłanie odpowiednich gazetek tym, którzy stracili osoby przez śmierć, przez 

umieszczania artykułów Prawdy w gazetach i czasopismach, przez odpowiedzi na pytania 

i dawanie jednostkom ustnego świadectwa w rozmowie o Prawdzie, przez popieranie 

pracy z fotodramą, przez usługiwanie jako członkowie w Domu Biblijnym i Betel, przez 

wykonywanie pracy biurowej i domowej połączonej z krzewieniem Prawdy, i przez 

popieranie i zachęcanie drugich w powyższych formach krzewienia Prawdy. Ażeby nasz 

Pastor mógł spełnić funkcję nauczycielska w tej fazie swego urzędu, on musiał napisać 
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literaturę Prawdy i nauczać ustnie Prawdy tych powyżej wspomnianych pracowników, jak 

również drukiem, wykładami, kazaniami, odpowiedziami na pytania i przez rozmowy i 

listy. Jako wykonawca on spełnił ten zarys swego urzędu przez poczynienie zarządzeń na 

te rozmaite formy służby, wspomniane powyżej, przez które Prawda była krzewiona, jak 

również przez naznaczenie rozmaitych osób do tych różnych form służby w krzewieniu 

Prawdy, czyniąc to w niektórych wypadkach bezpośrednio, np. pielgrzymów, kolporterów 

itd., w innych zaś pośrednio, przez drugich, jak np. starszych, ochotników, zarządców 

nad ochotnikami, przez usuwanie osób niezdolnych z pomiędzy pracowników i przez 

zarządzenie ażeby pracownicy mieli wszystkie potrzebne podręczniki literatury, pola 

służby, finanse, zachętę, poradę itd. Wypełnione fakty dowodzą, że on wykonał obie 

władze w tej fazie jego pracy. 

      (5) Czwartym obowiązkiem Eleazara, według określenia naszego tekstu, było 

staranie się o olejku pomazywania. Olejek pomazywania przedstawia Ducha świętego z 

punktu uzdalniania nas do służby Klasie Chrystusowej. Składniki tego pozafiguralnego 

olejku, jako kwalifikaty do służby, są w streszczeniu określone w księdze Izajasza 11:2. 

Zawartość tego określenia może być podana jak następuje: Zalety mądrości, 

sprawiedliwości, miłości i mocy, każda wyrobiona indywidualnie, każda wyrobiona w 

równowadze z drugimi i w tej równowadze one wszystkie kontrolują wszystkie nasze inne 

zalety (2 Piotra 1:5 - 8), a tym sposobem uzdalniają nas do służby jako całego Chrystusa 

(Głowy i Ciała). Nasz Pastor, jako Eleazar Żniwa Wieku Ewangelii, miał staranie w tym 

względzie jako nauczyciel pouczenia Kościoła odnośnie natury pomazywania klasy 

pomazanej, o ich obowiązkach, przywilejach w znajomości, służbie, cierpieniach i o ich 

przyszłości. Tego obficie dokonał w tomach, a szczególnie we Watch Towers 

(Strażnicach), jak również ustnie. Wszystko, co on nauczał o wyrabianiu łask i ich użytku 

w służbie, należało do jego nauczycielskiego starania się o pozafiguralnym olejku 

pomazania. Jego nauki o ożywieniu, kształtowaniu, wzmacnianiu i zrównoważeniu Ducha, 

o ile tyczyło się kwalifikacji do służby, także należą do olejku pomazania. Jego 

obowiązek, jako wykonawcy, wymagał, żeby on doglądał pracy naznaczania osób, 

mających kwalifikacje do rozmaitych form służby. On to czynił bezpośrednio odnośnie 

pielgrzymów, kolporterów i pracowników przy fotodramie, w Domu Biblijnym i w Betel, 

kierowników w filiach zagranicznych i pracowników w łączności z gazetami; pośrednio 

odnośnie starszych, diakonów, zarządców nad ochotnikami, ochotników itd., oraz udzielał 

rad odnośnie ich kwalifikacji i przeciw przyjmowaniu niezdolnych osób do powyższych 

rodzajów służby. On również wykonywał tę funkcję swego urzędu jako wykonawca, w 

sposób bezpośredni i pośredni przez zatrzymanie, lub radzenie przeciw zatrzymaniu osób 

od takich rodzajów służby, do których nie mieli kwalifikacji i przez usuwanie lub radzenie 

usunięcia takich osób, które wykazały niezdolność do służby. Fakty dowodzą, że w tej 

jego czwartej oficjalnej funkcji on wypełnił figurę swojej pracy jako „ów sługa,” w taki 

sam sposób jak to czynił pod innymi względami. 

      (6) Piątym staraniem Eleazara był sam przybytek, tj. cała struktura gdy stała 

w miejscu była pod jego nadzorem. Przybytek, składający się z świątnicy i świątnicy 

najświętszej przedstawia Kościół wojujący i triumfujący, jako nowe stworzenie, a jego 

dziedziniec przedstawia człowieczeństwo nowych stworzeń i domowników wiary. Co do 

Eleazara żniwa Ewangelii, to znaczyłoby, że nasz Pastor w sposób nauczający i 

wykonawczy doglądał czyli miał staranie o nowych stworzeniach podczas żęcia i pokłosia, 

aż do 30 października 1916 r., kiedy to w scenie z togą usunął się od urzędu, jaki w 

całości wykonał. To także znaczyłoby, że on miał nauczający i wykonawczy obowiązek o 

ich usprawiedliwionym człowieczeństwie, podchodzącym pod proces ofiarowania, które 

jest przedstawione przez dziedziniec, jak również iż on był właściwą osobą do nauczania i 

do wyznaczania pracy dla tymczasowo usprawiedliwionych podczas tego całego okresu. 

Swoje staranie o pozafiguralnej Świątnicy on wykonał przez nauczanie i 

kierowanie Kościołem, który w swoim pełnieniu misji jest mieszkaniem Boga. A 

jego staranie o pozafiguralnej Świątnicy Najświętszej podczas Parousii było 

nauczanie jej Prawdy z tej strony zasłony, i spełnianie z tej strony zasłony 

swego obowiązku, jako wykonawcza ręka Boga i Chrystusa poza zasłoną; lecz 

podczas Tysiąclecia ten obowiązek będzie obejmował jego nauczanie i 

kierowanie uwielbionym Kościołem jako specjalny przedstawiciel Jezusa w 

tysiącletniej pracy Kościoła. Każdy z dwunastu Apostołów, będący pod jego 

dyrekcja, będzie działał jako nauczyciel i dyrektor jednego z dwunastu pokoleń 

Duchowego Izraela, a przez nich zarządzać będzie dwunastoma pokoleniami 
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Tysiącletniego Izraela, czyli całym światem. Przeto dwunastu braci, którzy byli 

Eleazarem Żniwa Żydowskiego, będą siedzieć na dwunastu stolicach, sądząc 

(kierując, rządząc) dwanaście pokoleń (Duchowego i Tysiącletniego) Izraela 

(Łuk. 22:30'), a czynić to będą pod jego nadzorem, jako specjalnego 

przedstawiciela Jezusa. Zatem ta figura uczy, że nasz Pastor będzie tym, który 

siedzieć będzie po prawicy naszego Pana w królestwie. Z tego widzimy, że obaj 

pozafiguralni Eleazarowie będą mieli staranie o Świątnicy Najświętszej, każdy z 

Apostołów pod kierownictwem naszego Pana nad jednym pokoleniem jej, a 

Posłaniec Parousyjny, pod Nim, będzie postawiony nad całą Świątnicą 

Najświętszą, włączając i dwunastu Apostołów. 

      (7) Szóstym staraniem Eleazara było doglądanie świętych sprzętów. To 

zawiera się częściowo w wyrażeniu - „i wszystkiego, co w nim jest” - i w tym, co należy 

rozumieć przez wyrażenie przetłumaczone „i w świątnicy.” Rozumiemy, że tłumaczenie 

powyższych dwóch zdań z naszego tekstu, jako wyjaśnienie pierwszego zdania „i 

wszystko co w nim jest,” powinno być następujące: ze względu na (sprzęty) święte i ze 

względu na naczynie jego. Słowo hebrajskie kodesz nie może tu znaczyć świątnicę lub 

świątnicę najświętszą, bo one są załączone w słowie „przybytku” poprzednio użytym. 

Wyrażenie „naczynia jego” zawiera się po części, a również i jest częścią przydawki do 

wyrażenia „i wszystkiego co w nim jest.” Pytanie zachodzi, co było tą, reszta tego, co 

znajdowało się w zdaniu „wszystkiego co w nim” było? Rozumie się, święte sprzęty. 

Przeto widzimy, że ostatnie dwa zdania z wierszu 16 są przydawkowe do wyrażenia 

„wszystkiego co w nim jest,” a przeto je wyjaśniają. A ponieważ naczynia sprzętów są. 

rozumiane przez ostatnie zdanie, dlatego sprzęty muszą, być rozumiane przez 

przedostatnie zdanie. Przeto szóstym staraniem Eleazara były sprzęty święte - dwa 

ołtarze, umywalnia, świecznik, stół i arka. A staraniem pozafiguralnego Eleazara 

(naszego Pastora) były ich pozafigury. Pozafiguralnym miedzianym ołtarzem jest 

człowieczeństwo Chrystusa w Jego dziele pocieszania, zachęcania, wzmacniania, 

poprawiania i wstrzymywania według wymagań każdego wypadku i człowieczeństwo 

pomazanych braci, według tego jak ono mogło być ofiarowywane. Nasz Pastor jako 

nauczyciel miał staranie o tym ołtarzu przez pouczanie braci o ich przywilejach, 

odnoszących się do używania ich całego człowieczeństwa, w taki sposób, żeby ono 

pocieszało, zachęcało, naprawiało, ostrzegało i powstrzymywało człowieczeństwo jednych 

względem drugich, według wymagań każdego wypadku, przez cały czas ich zupełnego 

ofiarowania dla sprawy Pańskiej. On to często czynił, słowem i piórem, jak i swoim 

przykładem. A jako wykonawca on miał staranie o tym ołtarzu przez dozorowanie pracy 

pocieszania, wzmacniania, zachęcania, naprawiania, ostrzegania i powstrzymywania, i 

tym to sposobem on tę pracę wykonywał, zachęcając i wskazując braciom na sposób 

użycia ich całego człowieczeństwa i to wszystko, co ono posiada, dla sprawy Pańskiej, a 

powstrzymując ich od przeciwnego postępowania. Jego nauczycielskie doglądanie 

pozafiguralnego Złotego Ołtarza czyli nowych stworzeń pod względem ich zdolności 

pocieszania, wzmacniania, zachęcanie, naprawiania i ostrzegania przy poświęceniu i 

cierpieniu nowych stworzeń (Żyd. 10:32 - 39), było wykonywane przez jego wyjaśnienie, 

udowodnienie i przedstawianie braciom ich przywilei, które, jako władze nowych 

stworzeń, mogą używać do zachęcania, wzmacniania, poprawiania i ostrzegania swoich 

braci z nowych stworzeń wśród ich ofiarniczych cierpień; gdy zaś jego wykonawcze 

staranie około Złotego Ołtarza było wypełnione przez jego zachęcanie nowych stworzeń i 

kierowanie nimi w takiej pracy. 

a. SZCZEGÓLNY OPIEKUN NATCHNIONEGO SŁOWA 

      (8) Umywalnia, jak wiemy, przedstawia Biblię - natchnione Słowo Boże. Jej 

podstawa i trzon przedstawiają Stary Testament, jako fundament Nowego Testamentu, a 

jej miednica, Nowy Testament, jako nadbudowa Starego Testamentu. Woda w miednicy 

przedstawia prawdy biblijne ze względu oczyszczającego. Nasz Pastor, mający 

wykonawcze staranie o pozafiguralnej umywalni, znaczy, że Biblia była mu daną pod 

opiekę, żeby ją zachował, zalecał i uczynił wpływową, i starał się o to, by była używaną w 

Boskim zamierzonym celu, tzn. by dostarczała właściwych nauk doktrynalnych, 

zbijających, naprawiających i etycznych, i żeby tak nią kierował, by odnośne ustępy 

biblijne były używane w tym celu. Ten rozkaz znaczył, że pod kierownictwem naszego 

Pana, on był tym, który miał kierować czasem, okazją, pracą i narzędziami, które 
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używały Biblię w powyżej wymienionych sposobach. Jego nauczycielskie doglądanie 

pozafiguralnej Umywalni zawierało w sobie to, że on miał ogłaszać doktryny Biblii, jak i 

jej różne nauki pod względem doktrynalnym, zbijającym, naprawiającym i etycznym. I 

ma się rozumieć, że jego prace, wykonawcza ł nauczycielska, dowiodły iż on wykonał te 

dwie funkcje swego urzędu. Gdy jesteśmy na tym punkcie, chcemy jeszcze nadmienić i 

zastosować tę naukę do błędu, jaki obiega pomiędzy niektórymi z Judu Pana, że są 

jeszcze inne księgi, jak np. księga Enocha i apokryficzne księgi Starego Testamentu, 

które mają być również natchnionymi pismami i częścią Biblii. Gdyby tak było w istocie, 

to nasz Pastor, który miał staranie o pozafiguralnej Umywalni, byłby bez zwątpienia 

przyjął te księgi i miał o nich wykonawcze i nauczycielskie staranie. Pan byłby mu 

niezawodnie dał je w tym celu, a on, jako ten mądry i wierny szafarz, byłby je mądrze i 

wiernie używał. Lecz Pan nie dał mu tych ksiąg, ani on je nie przyjął, ani żadnej ze 

swoich dwóch funkcji jako pozafiguralny Eleazar nie wykonywał względem nich. A to jest 

zupełnym dowodem dla ludu Pana w prawdzie, że one nie są, częścią natchnionego 

Objawienia Bożego. 

      (9) Świecznik przedstawia nowe stworzenia oświecające jeden drugiego. 

Świecznik naucza ich Prawdy. Nasz Pastor pełnił swój urząd jako nauczyciel względem 

pozafiguralnego Świecznika w tym znaczeniu, że wyjaśnił naturę, charakter, przywilej, 

obowiązki itd. Kościoła, jako oświeciciela braci, a również nauczał Kościół, co i jak ma 

czynić w oświecaniu braci. Jako wykonawca on spełnił swój urząd odnośnie 

pozafiguralnego Świecznika przez zachęcanie nowych stworzeń do oświecania jeden 

drugiego, dając im do rąk środki, przez które oni wykonali tę oświecająca pracę, i przez 

kierowanie nimi w zastosowaniu tych środków, metod i sposobów do udzielanie takiego 

oświecania. Stół chlebów pokładnych przedstawia nowe stworzenia zdolne w wzmacnianiu 

jeden drugiego chlebem żywota pod względem każdego dobrego słowa i dzieła, tj. w 

łaskach Ducha i w usłudze Prawdy przez cały czas ich podróży do Świątnicy Najświętszej. 

Doglądanie tego stołu znaczyłoby, że nasz Pastor jako nauczyciel pouczał nowe 

stworzenia o tych przywilejach, duchu, sposobie, środkach i metodach, połączonych z ich 

wzmacnianiem jeden drugiego w każdym dobrym słowie i pracy. Jego pisma i ustne 

nauczania były przepełnione takimi instrukcjami i dowodzą, że on wypełnił tę funkcję 

swego nauczającego urzędu. Jako wykonawca on wypełnił swój obowiązek odnośnie 

pozafiguralnego stołu przez poczynienie zarządzeń, by jego słowne i piśmienne instrukcje 

mogły dosięgnąć braci, wzmacniających jeden drugiego każdym dobrym słowem i 

czynem, przez poczynienie takich zarządzeń względem pielgrzymów, starszych itd., przez 

których można było to wykonać i rozszerzać, i przez urządzanie zebrań, konwencji itd., 

na których można by to krzewić i przeprowadzać. 

      (10) Skrzynia arki przedstawia klasę Chrystusową poza zasłoną, a ubłagalnia, 

cheruby i światło szekina przedstawia cztery główne przymioty Boże, a samo światło 

szekina przedstawia Boga w Jego osobie. Nauczycielskie staranie naszego Pastora 

względem skrzyni arki było to spełnianie pracy wyjaśnień, dowodów i podawania 

potrzebnych ilustracji, które by mogły wyświetlić Kościołowi z tej strony zasłony całego 

Chrystusa poza zasłoną. A jego wykonawcze staranie względem niej było, ażeby wykonać 

rzeczy, które należały do jego stanowiska, jako specjalnego przedstawiciela Klasy 

Chrystusowej, szczególnie jej Głowy w sprawach z tej strony zasłony, tzn. ażeby być ręką 

z tej strony zasłony dla Klasy Chrystusowej, będącej poza zasłoną. Jego nauczycielskie 

staranie względem wieka arki odnosiło się do tego, co przedstawia Boga i Jego przymioty 

i miało wyjaśnić Boga i Jego przymioty zgodnymi dowodami i ilustracjami; co zaś do 

wykonawczych starań względem wieka arki, to on był ręką Bożą z tej strony zasłony w 

wykonaniu pracy jako Jego specjalny przedstawiciel. 

      b. WSZYSTKIE NAUKI BIBLII POD JEGO NADZOREM 

      (11) Siódmym i ostatnim staraniem Eleazarowym było o naczyniach 

przybytku. Szóste i siódme staranie dawało mu dozór nad Kaatami, mającymi służbę przy 

przybytku. Ich służbą było niesienie sprzętów i naczyń na ramionach, po uprzednim 

okryciu ich przez kapłanów. Przeto dozór nad Kaatami nie był jego ósmym dozorem, lecz 

był włączony w dozór szósty i siódmy. Z porównania 4Moj. 3:32 z 4:28, 33 dowiadujemy 

się, że książętami Lewitów byli widocznie Kaatyci („a książęciem nad książęty Lewitów”), 

którzy mieli zaszczytniejszą, służbę aniżeli Meraryci i Gersonici, z czego wnioskujemy, że 
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naszemu Pastorowi jest dany dozór nad pracą Kaatów w Parousii, Epifanii i Tysiącleciu. 

On spełniał tę pracę odnośnie Kaatów parousyjnych i epifanicznych, przez udzielenie 

nauk o pozafiguralnych Ołtarzach, Umywalni, Świeczniku, Stole, Arce i Naczyniach. 

Naczynia przybytku składały się z kadzielnic (wyobrażających ustępy biblijne), kubków 

(doktryny), czasz (nauki zbijające), mis (nauki naprawiające), i łyżek (nauki etyczne); a 

jako wykonawca zarządził, że te nauki dostały się do nich. Po części on wypełnił swój 

urząd odnośnie Kaatów Tysiąclecia, tj. Starożytnych świętych, a resztę dokona 

w Tysiącleciu. W artykule zatytułowanym Nakrywanie Świętych Naczyń i 

Sprzętów (T. P. Nr. 44) udowodniliśmy, że kadzielnice przedstawiają ustępy 

biblijne, misy nauki naprawiające, kubki nauki doktrynalne, czasze nauki 

zbijające, a łyżki nauki etyczne, które są używane przez usługujące kapłaństwo 

w pozafigurze. Urząd wykonawczy naszego Pastora, względem ustępów 

biblijnych używanych przez kapłaństwo, znaczył, że on był tym, przez którego 

Pan decydował, na które ustępy przyszedł czas na wyjaśnienie, a również 

dostarczał odpowiednich środków, jak artykułów, książek, wykładów itd., przez 

które możnaby je wyjaśniać i kierował w rozpowszechnianiu tych środków 

pomiędzy kapłaństwem. Jego pracą nauczania było wykładanie, udowadnianie i 

objaśnianie tekstów biblijnych dla ofiarującego kapłaństwa. Co się zaś tyczy 

jego nauczycielskiego dozorowania nauk naprawiających, doktrynalnych, 

zbijających i etycznych, to on miał je wyjaśniać, udowadniać i przedstawiać, gdy 

zaś wykonawcze dozorowanie tychże nauk, było to jego staranie się o sposoby, 

środki, metody, narzędzia i warunki, prowadzące do takiego nauczania, które 

miały być spełniane przez usługujące kapłaństwo. Jego piśmienne i ustne 

instrukcje i administracyjne czyny udowadniają, że on wiernie wykonał obie 

części siódmego nadzoru. 

      (12) Podaliśmy powyżej w streszczeniu siedem sposobów (zobrazowanych w 

4Moj. 4:16), w których dwie funkcje - nauczycielska i wykonawcza - jego urzędu, jako 

„onego sługi,” jak opisane w Ewangeliach Łuk. 12:42 - 45 i Mat. 24:45 - 47, wypełniły się 

w jego służbie. On bez wszelkiego zaprzeczenia wykonał te siedem rzeczy w sposób 

nauczający ł wykonawczy i dlatego jest Eleazarem Żniwa Wieku Ewangelii. Żadna inna 

osoba przy końcu Wieku nie wykonała tego i to tymi dwoma sposobami. Przeto on 

jedynie był tym „sługą” i pozafiguralnym Eleazarem w Żniwie Wieku Ewangelii. Tym 

„sługą” nie mogła być klasa, co również dowodzi figura szafarza, będącego nad czeladzią. 

Przeto ci bracia, którzy zaprzeczają, że on był wyłącznie „onym sługa,” czynią to wbrew 

wypełnionemu proroctwu i dlatego muszą być ślepymi na ten przedmiot, i pozostają w tej 

ślepocie z powodu niewierności lub niedojrzałości (2 Piotra 1:9; Żyd. 5:11 - 14); a 

zaprzeczać temu, co się przedtem przyjmowało, jest widocznym znakiem niewierności i 

pozostawia takie sprzeciwiające się osoby, na podmuchy każdego wiatru fałszywej nauki 

wystawione, co też fakty obficie tego dowodzą, iż tak się dzieje. Nasze uważanie go za 

Eleazara Żniwa Wieku Ewangelii, nie ma być rozumiane, jako wywyższanie go, ku 

poniżeniu naszego Pana, a raczej jest zgodne z wyższością naszego Pana, który ma 

specjalnego przedstawiciela. Bo gdy król przemawia i działa przez swego ministra, 0 to 

bynajmniej nie poniża króla, a raczej przynosi mu zaszczyt. I tak samo Pańskie użycie 

naszego Pastora jako swoje specjalne oko, usta i rękę, nie poniża Go, ale przynosi Mu 

zaszczyt. Nasz Pan, jako istota duchowa, niewidzialna od ludzi, potrzebował i było rzeczą 

praktyczną posiadanie takiego specjalnego przedstawiciela. Figura Eleazara 

przedstawiona w naszym tekście, niewątpliwie pokazuje, że ktoś inny od naszego Pana 

(pozafiguralnego Aarona) będzie posiadał te siedem różnych dozorowań pokazanych w 

tym cytacie. On zatem miał być przy końcu Wieku tą jednostką z tej strony zasłony; a 

gdy kiedykolwiek Eleazar lub Itamar są wyraźnie wymienieni w łączności z Wiekiem 

Ewangelii, oni zawsze przedstawiają dwie jednostki, a nie dwie klasy, a to nie może 

odnosić się do innych kapłanów. 

      (13) Bliska łączność myśli pomiędzy 4Moj. 4:16 z jednej strony, a Ew. Mat. 

24:45 - 47 ; Łuk. 12:42 - 45 z drugiej, nasuwa interesującą konkluzję, że nasz Pan 

wiedząc, że oba Żniwa są równoległe, bardzo możliwe, że powziął myśl z 4Moj. 4:16, że 

będzie „sługa” w Żniwie Wieku Ewangelii, mający odpowiednie władze i dlatego dał 

prorocze wyszczególnienie o nim w Ew. Mateusza i Łukasza. Rozumie się, że On mógł 

dostać tę myśl wprost z Boskiego natchnienia, lub z jakich innych figur, takich jak np. 

2Sam. 23:8; 4Moj. 16:37 - 40 ; 25:7 - 13, lub z proroctw takich jak Izaj. 21:5 - 10 i 

Habak. 2:1, 2. Lecz każde mu z tych ustępów, jak i wszystkim razem, brakuje zupełności 
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myśli, jakie są wyrażone pod tym względem w 4Moj. 4:16, podczas gdy ten tekst posiada 

myśli bardzo podobne do tych, jakie są podane w Ewangeliach Mateusza 24 ; Łukasza 12, 

na ten przedmiot. I dlatego zdaje się być możliwym, że ten cytat był głównym jeżeli nie 

wyłącznym źródłem proroctw, z którego zostały zaczerpnięte myśli do Ewangelii 

Mateusza 24 ; Łukasza 12. 

      (14) Z powyższego możemy wyciągnąć praktyczną lekcję, tj. iż mamy 

wyrabiać w sobie cichość względem nauk i zarządzeń danych przez „onego 

sługę,” tzn. usposobienie serca i umysłu, dające się pouczyć i poprowadzić. To 

nie znaczy, że on był nieomylny, bo jak wiemy, że nie był, co nawet jego własne 

słowa i niektóre z jego nauk udowadniają; ani nie mamy przyjmować jego nauk 

bez stwierdzenia ich prawdziwości, bo to byłoby nie - kapłańskim 

usposobieniem; ale to znaczy, że powinniśmy przystępować do jego - nauk jako 

do tych, które pochodzą z Boskiego upoważnionego oka i ust Pańskich 

posłanych Kościołowi w Parousii, a które są także podstawą dla Epifanii; 

powinniśmy również przystępować do jego zarządzeń jako do ustanowionych 

przez upoważnionego przez Boga wykonawcę Pańskiego na czas Parousii, a 

które są także podstawą na Epifanię. Takie usposobienie zachowa nas przed 

rewolucjonizmem, utrzyma nas w Prawdzie parousyjnej i dopomoże do 

przyjęcia Prawdy epifanicznej. Oprócz tego takie usposobienie pomogłoby nam 

przyjąć pogląd, że jego nauki tyczące się Prawd potrzebnych na rozwinięcie 

Kościoła, tak jak były pozostawione do 1914 r., były zupełnie prawdziwe. To 

jednak nie znaczy, że każdy szczegół jego nauk danych do 1914, odnoszący się 

do rozwoju Wielkiego Grona, był w całości prawdziwym, ponieważ prawdy 

kształcące Wielkie Grono nie mają być zupełnie wolne od błędu aż w 1954 r., co 

było pokazane w figurze, iż matka po urodzeniu córki nie była zupełnie czystą 

aż 80 - go dnia. Lecz co się tyczy tej strony myśli, to musimy przyjąć, że w 

czasie jego śmierci, która nastąpiła 31 października 1916, wszystkie 

fundamentalne prawdy, odnoszące się do Wielkiego Grona, były dane, chociaż 

tu i ówdzie małe sprostowania w tych prawdach potrzeba było później poczynić. 

Gdy się właściwie zastosujemy do jego nauk i zarządzeń, to powstrzyma nas od 

błędów lewickich i innych błędów, jakie się szerzą w czasie Epifanii i utrzyma 

nas we właściwym usposobieniu odnośnie nauk i pracy kapłańskiej w tym 

okresie epifanicznym. Gdy spoglądniemy oczyma wyrozumienia w około siebie, 

to da nam przekonujace świadectwo o prawdziwości tych twierdzeń. Przeto, 

drodzy bracia i siostry, trzymajmy się go we właściwy sposób, jako onego sługi, 

Eleazara Żniwa Wieku Ewangelii, który będzie także Eleazarem Tysiąclecia i tym 

po prawicy naszego Pana na wieki.” 

 

6. Oczyszczenie Prawdy i Jej Sług (3Moj. 12) 

Ter. Pr. 32’26-29 

„OCZYSZCZENIE PRAWDY I JEJ SŁUG. 

(3 Ks. Moj., r. XII. P. T. 1928, 187) 

PODCZAS tych ostatnich kilku lat byliśmy często zapytywani o pozafig. znaczenie 

3 Moj. 12 i za każdym razem, aż dopiero w roku 1928, byliśmy zmuszeni odpowiadać 

pytającym, że nie rozumiemy pozafigury tego rozdziału. Oczywiście, że czas jeszcze nie 

był nadszedł, aby ten ustęp zrozumiany w znaczeniu pozafiguralnym, mógł być używany 

z dostatecznym skutkiem przeciw błędom popełnianym przez wodzów Lewickich, 

odnośnie Prawdy rozwijającej Maluczkie Stadko; a więc, z powodów praktycznych, Pan 

nie udzielał wyrozumienia tego rozdziału, aż dopiero do niedawna. Bez wątpienia, iż z 

powodu wzrostu wielkich błędów w ostatnich czasach pomiędzy Lewitami, które są 

przeciwne Prawdzie Maluczkiego Stadka, Pan udzielił Prawdy, odnoszącej się do 3 Moj. 

12, aby tym sposobem bronić tej Prawdy, jaka była pozostawioną przez naszego Pastora; 

albowiem, właściwie rozumując, pozafigura tego rozdziału dowodzi, że gdy brat Russell 

nas opuścił, to pozostawił nam Prawdę, która rozwinęła Maluczkie Stadko i została 

oczyszczona od wszelkich błędów, a przez to odpowiednią, aby spolegać na niej tak jak 

na produkcie ukończonym, jak również, aby mogła być właściwą podstawą Prawdy 
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Epifanicznej. Przeto prosimy drogich braci, aby przeczytali sobie dwunasty rozdział z 3 

Ks. Moj., zanim postąpią dalej przy czytaniu lub badaniu tego artykułu. 

      (2) Kluczem do tego rozdziału jest figuralne znaczenie Racheli, ulubionej żony 

Jakuba. Już raz wykazaliśmy w tym piśmie, że ona przedstawia w naszych czasach 

prawdy Parousii i Epifanii i że słudzy, usługujący tymi Prawdami, są przedstawieni w 

dwóch klasach rozwiniętych szczególnie przy końcu tego wieku. (Zob. art. Izraelici Wieku 

Ewangelii, w T. P. z roku 1928, str. 8, par. 1 i 2). Mówiąc innymi słowy, to Rachel 

wyobraża prawdy o Wyborze i sług tych prawd, które wspólnie rozwijają Maluczkie 

Stadko i Wielkie Grono, szczególnie przy końcu tego wieku. Przy określaniu znaczenia 

Racheli na Wiek Ewangelii w powyżej wspomnianym artykule pisaliśmy, iż ona wyobraża 

prawdziwego duchowego Izraela i jego obietnice. Takie określenie jest dostatecznie 

prawdziwym na cały Wiek Ewangelii, lecz nie dość akuratnym, gdy się zapatrujemy z 

punktu jej porodzenia dwóch synów, Józefa i Beniamina. A więc, zapatrując się na nią z 

tego punktu zapatrywania, to więcej akuratnym określeniem byłaby Parousia i Epifania 

lub Prawda o duchowym Wyborze i o sługach, którzy zastosowują tę Prawdę na 

rozwinięcie Maluczkiego Stadka i Wielkiego Grona. Lecz, ktoś mógłby się zapytać, czy nie 

Jakub był typem na sług Prawdy, którzy zastosowywali tę Prawdę do tych dwóch klas? 

Odpowiadamy, że Jakub wyobraża sług Prawdy, ale tylko w znaczeniu zapoczątkowania 

pozafiguralnych ruchów Józefa i Beniamina, lecz ci słudzy, którzy karmili te ruchy, już po 

ich zapoczątkowaniu są przedstawieni we figurze Racheli, gdyż oni czynią na 

podobieństwo literalnej matki, która żywi i rozwija swe dzieci, tak po zapłodnieniu 

ojcowskim, jak również i po porodzeniu ich na świat. Rozumiemy, że matka z 3 Moj. 12, 

wyobraża te same rzeczy, co Rachela przy końcu Wieku. Wiersze 6 - 8 dowodzą, że ci 

słudzy, którzy głosili Prawdę o rozwoju dwóch duchowych klas przy końcu Wieku są 

również załączeni w pozafigurze tej niewiasty; ponieważ pojednanie nie jest zastosowane 

na korzyść Prawdy, lecz na korzyść sług Prawdy, którzy tego potrzebują z powodu swych 

upadków. 

      (3) Już poprzednio wskazywaliśmy, że Maluczkie Stadko jest czasami 

przedstawione we figurze przez dziecię płci męskiej, a Wielkie Grono przez dziecię płci 

żeńskiej, a mianowicie, dzieje się to wtedy, gdy obie klasy są dla kontrastu 

porównywane; tak jak o członkach Maluczkiego Stadka jest mówione jako o synach 

Jehowy (Jan 1: 12; 1 Jana 3: 1, 2), tak samo o członkach Wielkiego Grona jest mówione, 

jako o córkach Jehowy i jako o jego służebnicach (1 Kor. 6: 18; Joel 2: 29). Aaron i Maria 

(4  Moj. 12: 1 - 16) mogą być zacytowane jako dowody tego faktu podanego we 

figurach. Zatem rozumiemy, że chłopczyk z 3 Moj. 12: 2 przedstawia Maluczkie Stadko w 

okresie Parousii, a dziewczynka z 3 Moj. 12: 5 przedstawia Wielkie Grono w okresach 

Parousii i Epifanii. Typem porównawczym, wskazującym, iż obie klasy będą razem w tych 

okresach, jest Eliasz i Elizeusz, idący razem do Galgal (1874), Betel (1878), Jerycha 

(1881), do Jordanu (1914) i poza Jordan (1916, 1917). (Watch Tower 1915, 286, par. 6 

- 12). Należy zauważyć, że 40 dni było wymagane na zupełne oczyszczenie matki po 

porodzeniu syna (3  Moj. 12: 2 - 4; porównaj z Ew. Łuk. 2: 21 - 24) podczas gdy 80 dni 

było wymagane na zupełne oczyszczenie matki po porodzeniu córki. (3. Moj. 12: 5). 

Oczyszczenie matki w tych czterdziestu dniach przedstawia dwie rzeczy, a mianowicie: 

(1) oczyszczenie Prawdy z wszelkich błędów przylegających do niej (względem 

Maluczkiego Stadka dziecię płci męskiej); i (2) oczyszczenie jej wiernych sług, co też było 

udowodnione w październiku 1914 roku, że wierni słudzy zatrzymali swoje korony i że do 

końca je zatrzymają. Dalej, rozumiemy, że okres osiemdziesięciodniowy na oczyszczenie 

matki po urodzeniu córki przedstawia 80 lat Parousii i Epifanii połączonych razem (1874-

1914 i 1914 - 1954). To oczyszczenie matki podczas tych 80 dni przedstawia dwie rzeczy 

w pozafigurze: (1) uwolnienie Prawdy (w stosunku do Wielkiego Grona) z wszelkiego 

błędu doń przylegającego; i (2) oczyszczenie, częściowo wiernych sług Prawdy z takich 

splugawień, które byłyby nie tylko powodem utraty miejsca w Tysiącleciu, ale również 

straciliby specjalną służbę wydawania świadectwa od października 1954 roku. 

      (4) Zauważymy, że fakty udowadniają, że tak słudzy z tych, co zatrzymali 

korony, jak i z tych, co je stracili usługiwali, usługują i jeszcze usługiwać będą tym 

obydwom rodzajom Prawdy przez cały czas tych dwóch okresów i dla obydwóch klas. 

Lecz we figurze matki będącej siedem dni nieczystą (w. 2) należy wziąć pod uwagę ten 

fakt, że uczestnictwo sług tracących korony nie jest przedstawione w obrazie odnoszącym 

się do rozwoju Maluczkiego Stadka, chociaż oni pomagali w rozwijaniu Maluczkiego 
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Stadka. Również należy rozumieć, że tak słudzy zatrzymujący, jak i tracący korony są 

uważani załączonymi we figurze matki i w obrazie odnoszącym się do tych, co rozwijali 

Wielkie Grono, chociaż ci pierwsi nie są złączeni w obrazie matki będącej nieczystą przez 

czternaście dni (w. 5). Fakty tych dwóch pozafigur i dwóch okresów figuralnej 

nieczystości i figuralnego oczyszczenia zmuszają nas, abyśmy zrobili różnice w poglądzie. 

W obu wypadkach pierwszego pozafiguralnego znaczenia matki, czyli Prawdy, musimy 

rozumieć zupełne oczyszczenie odnośnej Prawdy, wyobrażone przez zupełne oczyszczenie 

odnośnej matki. A w obu wypadkach stopniowego oczyszczania, oznacza 

stopniowe uwalnianie odnośnej Prawdy z błędów przylegających do niej. Dzieło 

oczyszczania w obydwu jej znaczeniach, tj. względem Prawdy i względem jej 

sług jest najdobitniej pokazane, iż jest to praca naszego Pana w Jego Wtórym 

Przyjściu w czasie Parousii i Epifanii (Mal. 3: 2, 3, 1Kor. 3: 12 - 15; Mat. 7: 24 - 

27; 2Tym. 4: 1). A że różne szczegóły Prawdy miały być stopniowo oczyszczane, 

to jest jasno pokazane w Przyp.  4: 18.” 

a. KILKA POMOCNYCH LEKCJI. 

1) Oba okresy – Parauzja i Epifania są czterdziesto-letnie. 

2) Czas i praca po oczyszczeniu matki po urodzeniu syna lub córki to okres 25-

miesięczny. 

3) (9) Trzecia lekcja tego rozdziału uczy nas, że Prawda, która rozwinęła 

Maluczkie Stadko, była zupełnie czystą od błędu w październiku 1914 roku. Tak 

jak matka po urodzeniu syna była zupełnie czystą przy końcu czterdziestu dni, 

tak też i Prawda potrzebna na rozwinięcie Maluczkiego Stadka, a różniącą się od 

Prawdy potrzebnej na rozwinięcie Wielkiego Grona, była czystą od wszelkich 

błędów około października 1914 roku. Ten fakt dowodzi, że Prawda dla 

Maluczkiego Stadka, to jest pozafiguralne srebro z Parousii, jakie pozostawił 

nasz Pan Kościołowi zostało oczyszczone od wszelkiego żużlu błędu (zob. 

pierwsze zdanie z Mal. 3: 3). Te fakty udowadniają, że wodzowie Lewiccy, 

którzy odrzucili nauczania Parousyjne a podali inne nauki w ich miejsce, tym 

samym odrzucili Prawdę a zastąpili ją błędem. To pokazuje, jak zupełnie 

fałszywym jest twierdzenie złego sługi, że podawane przez niego nauki, stojące 

w sprzeczności z naukami Parousyjnymi są pokarmem na czas słuszny, które 

(jak on twierdzi) nie mogły być widziane przez Brata Russella, jako nie będące 

na czasie. Ale przeciwnie, zupełne oczyszczenie matki po urodzeniu syna, przy 

końcu 40 dni, dowodzi, że cokolwiek jest przedstawiane w sprzeczności z 

naukami, które rozwinęły Maluczkie Stadko, a których nasz Pastor trzymał się 

do października 1914, musi być błędem, przeto pochodzi od Szatana, a przy 

pomocy jego sług przedstawia on ciemność za światłość. Gdy kiedykolwiek Lewici, 

a szczególnie zwolennicy „kanału” powiedzą nam, że ich przeciwieństwa niezgodne z 

naukami Parousji, jakie pozostawił Pastor Russell do października 1914 roku, są 

pokarmem na czas słuszny, czyli prawdami, których brat Russell nie mógł widzieć, bo nie 

były na czasie, powiedzmy im, że tak nie może być, ponieważ Parousyjne nauki, jako 

symboliczne srebro, były do października 1914 roku oczyszczone ze wszelkiego żużlu 

błędu, tak jak nas o tym uczy Słowo Pańskie. - 3Moj. 12: 3; Mal. 3: 3. 

4) (10) Czwarta lekcja może być wyciągnięta z naszego badania 3 księgi 

Mojżeszowej, roz. 12, a załączona jest również w proroctwie Malachiasza 3: 3, 

w pierwszym zdaniu: stopniowe oczyszczanie Prawdy z błędu podczas Parousii i 

Epifanii, aż nie pozostanie w niej ani cienia błędu pokazane jest przez 

stopniowe oczyszczanie matki w przeciągu 40 lub 80 dni. Bóg nie dał od razu 

wszystkiej Prawdy „onemu Słudze”, ani nie usunął z jego nauk wszystkich 

błędów od razu. Było to stopniową i powolną pracą, z obu punktów 

zapatrywania i, jak już widzieliśmy, iż ona objawiała się przez usuwanie od 

czasu do czasu niektórych jego dawniejszych błędnych wyrozumień różnych 

zarysów Pisma Świętego, a natomiast robienie właściwych poprawek, jak np. 

poprawki o wyzwoleniu Kościoła, o końcu ucisku i o ustanowieniu Królestwa w 

październiku 1914, o dniu z przypowieści o Groszu reprezentującym Wiek 

Ewangelii, o grzywnach przedstawiających Ducha Świętego, o Nowym 

Przymierzu działającym we Wieku Ewangelii, itd., itd. Przeto nie powinniśmy z 
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powodu dawniej niezrozumiałych nauk tracić zaufanie do niego, jako od Boga 

postanowionego nauczyciela; ale raczej w świetle nauk wzwyż zacytowanych 

ustępów Pisma Świętego, powinniśmy się byli spodziewać, że on porobi takie 

poprawki dawniejszych błędnych swoich wyrozumień, aż wszystkie błędne 

wyrozumienia odnośnie nauk potrzebnych do rozwinięcia Maluczkiego Stadka 

zostaną do października 1914 roku zupełnie usunięte. Ani nie powinniśmy myśleć, 

że on miał usunąć wszystkie błędne wyrozumienia odnośnie nauk potrzebnych do 

rozwinięcia Wielkiego Grona; ponieważ matka po urodzeniu dziecka pozostawała 

nieczystą aż do końca 80 dni. Stąd też, ta jego niepewność odnośnie tego, czy Maluczkie 

Stadko będzie zupełnie wyzwolone przed czynnościami z Kozłem Azazela, jak również, co 

do długości i celu pozostawania Kościoła na ziemi po roku 1914, on też spodziewał się, że 

pozafiguralny Eliasz opuści ziemię, zanim pozafiguralny Elizeusz rozpocznie swoją służbę, 

także niepewność co do północy z przypowieści o Dziesięciu Pannach itd., itd. - znaczy 

się, iż nie rozumiał rzeczy, które są potrzebne na rozwinięcie Wielkiego Grona, tak 

dalece, o ile to się tyczy Epifanii. 

      (11) I te same zasady stosują się do Parousyjno - Epifanicznej Prawdy, 

potrzebnej na rozwinięcie Wielkiego Grona (gdyż ta część odnosząca się do Maluczkiego 

Stadka jest już zupełnie wyjaśnioną). Nie wszystko wyjaśnione dotąd przez Epifanicznego 

posłańca było wyjaśnione od razu, ani też jego niewłaściwe wyrozumienia odnoszące się 

do szczegółów były usunięte od razu. Oba zarysy tej pracy postępują stopniowo i można 

się spodziewać, iż będą postępować z postępem Epifanii - to jest na tyle, na ile 

pozafiguralna matka Wielkiego Grona przybliżać się będzie do roku 1954. Z powodu tej 

zasady wielka ilość przedwczesnych wyjaśnień i błędnych wyrozumień będą bez wątpienia 

potrzebowały w przyszłości pewnych poprawek. Lecz to nie powinno wzruszyć naszego 

zaufania w Epifaniczne posłannictwo ani posłannika. Nie tylko, że nie wzruszy naszego 

zaufania do nich, ale nawet pobudzi nas do uznania wierności Pańskiej w Jego służbie 

stopniowego wypalania żużlu błędu z rudy srebrnej czyli Prawdy na korzyść Epifanii (Mal. 

3: 3). Zapatrując się z tego punktu na sprawy, unikniemy, albo przesadnego uwielbiania, 

albo niedoceniania posłanników, a to dopomoże nam, iż będziemy z ufnością spoglądać 

ku Panu, dziękując Jemu samemu za Prawdę; bo ponad wszystko, On sam jest 

prawdziwym źródłem czystej Prawdy (Mal. 3: 3), a jako taki, On ze swej dobrotliwości 

zezwala, aby były używane ludzkie mówcze narzędzia, nie jako panujące nad 

dziedzictwem Pańskim, ale jako pomocnicy w wierze, towarzysze w nadziei, pobudzający 

do miłości i będący wzorami w posłuszeństwie. 

7. In Memoriam 

Ter. Pr. 67’66-77. Podajemy tytuły urzędów: 1 – uczony, 2 – pisarz, 3 – 

wykładowca, 4 – wykonawca, 5 – kaznodzieja, 6 – pastor, 7 – reformator,  

Ter. Pr. 1967,72 „[…]Widząc zamiar Przeciwnika w tych atakach, 

oceniajmy tym bardziej w Bogu i w Chrystusie naszego Pastora jako „onego 

Sługę” i tym bardziej się go trzymajmy. Starajmy się przez kojarzenie jego 

świętej pamięci coraz bardziej wychwalać Boga, a to sprawi, że „on Sługa” 

będzie nadal owocny w naszym życiu! „Przez te umarłszy [według ciała] jeszcze 

mówi”! 

      Jego pamięć zasługuje na to, aby była wonna wśród nas; a to może być 

najlepiej uczynione przez wierne używanie Prawdy, którą nam służył i przez wierne 

naśladowanie jego świętego przykładu. Takie postępowanie z naszej strony doprowadzi 

do tego, że jego pamięć będzie ustawicznym błogosławieństwem dla nas i dla drugich i 

będzie zarazem najlepszym sposobem obchodzenia jego życia i śmierci. Usługa 

pamiątkowa w rocznicę jego śmierci przyczyni się również do tego wyniku, przeto 

powinna być urządzana. Podajemy sugestię, że takie zebrania mogą się składać 

częściowo z modlitw, wychwalania i składania świadectw dotyczących tego, jakie korzyści 

wyciągnęliśmy dla siebie ze służby naszego Pastora; a częściowo z jednego lub też kilku 

przemówień na temat różnych okresów jego życia, pracy i charakteru. Minione 

doświadczenia udowodniły korzystność takich zebrań; a te zebrania, które będą 

obchodzone w przyszłości, sprowadzą niewątpliwie tą samą lekcję. Niechaj Bóg 

błogosławi jego pamięć dla nas przez takie usługi!” 
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Ter. Pr. 1967,74 „[…] Również jest rzeczą właściwą prosić Boga, by błogosławił 

jego pamięć z powodu urzędu jaki on pełnił. Urząd „onego Sługi”, który on pełnił, był 

naszym zdaniem oprócz urzędu naszego Pana najbardziej odpowiedzialny i doniosły jaki 

kiedykolwiek istota ludzka piastowała. Urząd ten czynił go specjalnym przedstawicielem 

Pana i to w najbardziej znamiennym czasie całej historii; urząd ten czynił go specjalnym 

okiem, ustami i ręką Chrystusa. Jego funkcją jako specjalnego oka Pańskiego było, 

ogólnie mówiąc, widzieć rzeczy przed wszystkimi, które Pan chciał, aby Kościół widział. 

Jako specjalne usta Pańskie, miał odpowiedzialność głoszenia poselstwa Pańskiego 

drugim po zaznajomieniu się z nim odnośnie Boga, Chrystusa, Ducha, stworzenia, 

człowieka, dobrych i złych zasad, osób i rzeczy, wpadnięcia w grzech i kary za grzech, 

dozwolenia zła, okupu, wysokiego powołania, restytucji, usprawiedliwienia, poświęcenia, 

przyszłego życia, przymierzy, proroctw, historii i typów Słowa Bożego. Jako specjalna 

ręka Pańska, miał obowiązek doglądać i wykonywać każdą pracę, jaką mu Pan powierzył 

w stosunku do Kościoła, Wielkiego Grona, Młodocianych Godnych, Izraela i 

Chrześcijaństwa. Zaiste, jego urząd jako specjalne oko, usta i ręka Pańska był 

zaopatrzony w takie możliwości na Parousję i Epifanie, iż to upoważnia nas do proszenia 

Boga, by błogosławił jego pamięć. 

      Tak samo praca, którą on wykonywał jest tego rodzaju, iż upoważnia nas do 

modlitwy, by Bóg błogosławił jego pamięć. Jego urzędem jako specjalne oko Pańskie było 

nie tylko widzenie tych rzeczy, które Pan chciał aby były widziane w celu posunięcia Jego 

sprawy, lecz wykonywał on rzeczywistą pracę oglądania ich. W ten sposób obserwował on 

Słowo Boże rozwijające się w słusznym czasie w jego doktrynach, przykazaniach, 

obietnicach, napomnieniach, proroctwach, historiach i typach; obserwował wypełniające 

się znaki czasu i opatrzność kierującą pracą w stosunku do Kościoła, Wielkiego Grona, 

Młodocianych Godnych, Izraela, Chrześcijaństwa i pogan. Praca ta sama w sobie miała 

niemały zasięg. Jako usta Pańskie, oznajmił on zupełną radę Pańską dotyczącą 

wszystkich rzeczy na czasie do zrozumienia w Parousji, jak również dał ogólne nauki 

stosowne do innych czasów i okresów Boskiego Planu. Czynił to słowem w rozmowach 

prywatnych, na kazalnicy i na estradzie, w listach, książkach, ulotkach, dziennikach, w 

broszurach, czasopismach i w swoich pismach. Jako ręka Pańska, on rzeczywiście 

doglądał żęcia i pokłosia pszenicy z pomyślnym wynikiem, zebrania znacznej ilości 

członków Wielkiego Grona i Młodocianych Godnych, wlania życia w omdlały ruch 

Syonistyczny, doglądał wiązania królów i książąt Chrześcijaństwa, wykonywania sądu 

zapisanego, miał też pośredni nadzór nad zbieraniem i wiązaniem kąkolu. Dodatkowo do 

nadzorowania tych wielkich dzieł, on osobiście uczestniczył w każdym z nich i był bardziej 

owocny w nich od jakiejkolwiek innej osoby. Taki pracownik zasługuje na to, że 

pragniemy, aby Bóg błogosławił jego pamięć.” 

8. Wybór Generalnych Starszych. 

Ter. Pr. 89’107-112  

Ter. Pr. 1989,108 „[…] Raczej znaczy to, że Bóg udzielił owym 70 władzy tego 

samego rodzaju, chociaż nie udzielił jej w tym samym stopniu, co Mojżeszowi - dał im 

ten sam rodzaj ogólnego nadzoru nad Izraelem jaki miał Mojżesz, lecz w mniejszym 

stopniu, bez uszczuplenia przez to autorytetu i władzy Mojżesza w Izraelu, przez 

rozłożenie brzemion Mojżesza, ale bez umniejszenia jego władzy i autorytetu. Zarówno 

antytyp, jak i typ, wyraźnie potwierdzają, iż pogląd wyrażony w tej sprawie jest słuszny, 

gdyż Jehowa przez wyznaczenie trzech grup po 70 mężów nie umniejszył władzy i 

autorytetu Jezusa, i nie odjął nic z Jego świętego usposobienia.” 

Ter. Pr. 1989,109 „[…]  

a. TRZY ANTYTYPY ELDADA I MEDADA 

      W wersetach 26 - 29 przedstawiony jest bardzo interesujący epizod, 

mianowicie pomazanie Eldada i Medada, gdy obaj byli jeszcze w obozie i tam prorokowali 

zanim przyszli do przybytku, do Mojżesza i 70 starszych, oraz wysiłek powstrzymania ich 

prorokowania, co Mojżesz wielkodusznie udaremniał. Obóz przedstawia nominalny lud 

Boży, pomazanie Eldada (ukochanego przez Boga) i Medada (kochający) w obozie a nie 

przy przybytku jest typem faktu, iż ich potrójne antytypy nie połączyły się od razu z 
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prawdziwym ludem Bożym, lecz z nominalnym ludem Bożym, wtedy gdy miało miejsce 

wybranie ich i pomazanie jako generalnych starszych - jest również typem wskazującym, 

że dopiero jakiś czas po ich pomazaniu i prorokowaniu przyjdą do prawdziwego ludu 

Bożego i z nim się połączą. 

      Na łamach naszego czasopisma już wskazaliśmy na paruzyjnego Eldada i 

Medada. W wystarczających szczegółach podkreśliliśmy pomazanie tego drugiego do 

generalnego starszeństwa zanim on rozpoczął studiowanie literatury paruzyjnej lub 

zetknął się z kościołem paruzyjnym. W związku z tym nie ma potrzeby mówienia więcej 

na ten temat, możemy tylko wskazać jak br. Russell (antytypiczny Eldad) został 

pomazany zanim zetknął się z braćmi w oczyszczonej świątnicy. Jego pomazywanie 

trwało dłużej niż paruzyjnego Medada, które trwało około dwóch i pół miesięcy i po 

którym antytypiczny Medad zaczął prorokować w obozie przez kilka miesięcy. Pomazanie 

natomiast paruzyjnego Eldada trwało około dwóch lat, po czym rozpoczął prorokowanie w 

obozie. 

      Wyjaśnienie, które podaliśmy w PT nr 191 (Ter. Pr, ‘37, 20), w jaki sposób br. 

Russell otrzymał Prawdę od jesieni 1872 do 1874 roku w rzeczywistości było 

wyjaśnieniem jego pomazania, gdy był jeszcze w obozie. Ostatnia cześć tego pomazania 

wystąpiła w październiku 1874 roku, gdy Bóg jemu wyjaśnił sposób powrotu naszego 

Pana, Po czym on zaczął prorokować w obozie pośród nominalnego ludu Bożego, wpierw 

ustnie, potem przez jego traktat pt. Cel i sposób powrotu naszego Pana, który 

opublikował w 1875 roku a w 1876 roku antytypiczny Eldad przyszedł do antytypicznego 

przybytku - oczyszczonej świątnicy. A zatem pomazanie i prorokowanie antytypicznego 

Eldada w obozie trwało o wiele dłużej niż antytypicznego Medada. Całość postępowania 

br. Russella jako pielgrzyma dowodzi, iż był on Eldadem, ukochanym przez Boga za jego 

lojalność.” 

 

Ter. Pr. 1989,143 

b. ELDAD I MEDAD W ŻNIWIE EWANGELICZNYM 

Eldad żniwa ewangelicznego zaczął prorokować w obozie najwcześniej w 

październiku 1872 roku lub najpóźniej w 1876 roku. Szczególnie na skutek 

rozpowszechniania jego traktatu, Cel i sposób powrotu naszego Pana. świeccy 

plotkujący (chłopiec) donosili o tym zazdrosnemu klerowi (Jozuemu), który, 

zasiadając na miejscu Chrystusowym aż do kwietnia 1878 roku, usiłował 

uzyskać od Pana zapewnienie powstrzymania jego (Eldada) stosownej 

aktywności. Często zazdrość ta była przez naszego Pana karcona a Jego 

wielkoduszność widoczna nie tylko w kontynuacji i wzroście służby Eldada 

żniwa ewangelicznego, lecz przez kładzenie nacisku na jedną naukę Prawdy, 

mianowicie, kapłaństwo wszystkich poświęconych i wysłanie wszystkich takich 

do pracy żniwa oraz zapewniając dla tylu dla ilu to było możliwe stanowisko 

mówców (proroków) ogłaszających w wykładach chwalebne Pańskie 

posłannictwo żniwa. 

      Zanim Medad [brat Paul S.L. Johnson] żniwa ewangelicznego rozpoczął 

studiowanie tomów paruzyjnych, gdy był jeszcze pastorem kościoła luterańskiego, wiosną 

1903 roku zaczął głosić pewne prawdy jakie otrzymał w czasie jego pomazania. Temu 

faktowi oraz wydaleniu go z jego kazalnicy za głoszenie tych nauk prasa amerykańska we 

wszystkich stanach nadała szeroki rozgłos. Pięć tygodni po tym wydarzeniu ponownie 

podjął publiczne nauczanie w wyniku głosowania zboru w Columbus, stanie Ohio, i znowu 

prasa nadała temu rozgłos. To wydarzenie oraz doniesienia niektórych członków zboru w 

Columbus o takiej aktywności do Domu Biblijnego w Allegheny w czasie nieobecności br. 

Russella, który udał się w podróż pielgrzymską do Europy, było powodem napisania 

strofującego listu przez niektórych odpowiedzialnych braci do zboru w Columbus, żądając 

aby zaprzestano zachęty i współpracy z nowicjuszem w takim dziele. 

      Tak więc Associated Press (Zjednoczona Prasa) i przynajmniej jeden członek 

zboru w Columbus okazali się plotkującym chłopcem żniwa ewangelicznego wobec jego 

Medada. Natomiast niektórzy wiodący bracia w Domu Biblijnym reprezentujący br. 
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Russella w czasie jego nieobecności, szczególnie jeden który usiadł na miejscu 

Chrystusowym, okazali się Jozuem wobec Medada żniwa ewangelicznego. Jezus zganił to 

wścibstwo i zazdrość Jozuego ośmielając zbór w Columbus do odrzucenia rady tego 

Jozuego i nie tylko utrzymania tego Medada w nieoficjalnej służbie pielgrzymskiej, lecz 

doprowadzenia go do oficjalnej służby pielgrzymskiej dokładnie rok (1 maja 1904) po 

wystąpieniu z kościoła luterańskiego w dniu l maja 1903 roku. Ponadto rok ów był 

świadkiem wzrost wielkiej liczby pracowników żniwa, których liczba od tego czasu ciągle 

wzrastała aż osiągnęła szczyt w pracy żęcia w 1914 roku. W ten sposób Pan zganił 

Jozuego żniwa ewangelicznego za jego stanowisko wobec Medada i pokazał swoją 

wielkoduszność będącą antytypem tej, którą Mojżesz wyraził w wersecie 29. 

      Oświadczenie w. 30 jest z pewnością godne uwagi jako przedstawiające 

zwięzły typ na wydarzenie szerokim antytypicznym zastosowaniu. Takie udanie się 

Jezusa i 70 mężów do obozu żniwa żydowskiego dało się zaobserwować w pracy do 

publiczności trwającej przez cały okres żniwa żydowskiego: Jezus wykonał swoją część w 

osobistej posłudze, dwunastu zaś Apostołów począwszy od Jordanu wykonało swoją i 

wreszcie 70 podjęło swój dział począwszy od działalności opisanej przez Łuk. 10:1 - 6, 9 - 

służba ta ciągnęła się aż do 69 roku naszej ery. W Nowym Testamencie częściowo są 

zapisane poszczególne” elementy tej służby. 

      Antytyp w. 30 na okres między żniwami przejawia się w publicznej działalności 

Jezusa i aktywności wszystkich członków Jego prawdziwego ludu Bożego w owym okresie 

oraz w publicznej działalności 35 członków gwiezdnych i ich specjalnych pomocników. 

Była to o wiele większa praca od wykonanej w żniwie żydowskim. Dzieło to objęło 

wszelką pracę publiczną pięciu okresów Kościoła między żniwami, które w połączeniu było 

działalnością o wiele większą od tej jakiej dokonały dwa pozostałe Kościoły, chociaż 

proporcjonalnie do 80 lat wyznaczonych na pracę żniwa tych dwóch Kościołów i 1805 lat 

wyznaczonych na działalność pięciu Kościołów, te ostatnie dokonały o wiele mniej od tych 

dwóch pierwszych. 

      Antytyp w. 30 wypełniający się w żniwie ewangelicznym okazał się w żęciu 

dokonanym w latach od 1874 do 1914. Podczas tych 40 lat Jezus działając przez całe 

paruzyjne kapłaństwo i 70 pielgrzymów wykonał większą i bardziej owocną pracę niż 

wykonano w ciągu jakichkolwiek 40 lat w wieku Ewangelii. Gdy weźmiemy pod uwagę 

liczbę pracowników i agencji w których byli oni zatrudnieni oraz liczby tych, do których 

pracujący dotarli i którym pomogli, wierzymy że prawdziwość tego oświadczenia będzie 

oczywista dla wszystkich. Było wówczas 75 000 różnych poświęconych osób 

uczestniczących w tej pracy a ponad 2 500 z nich było publicznymi mówcami. 

Prawdopodobnie ogółem 10 000 osób wzięło udział w pracy kolporterskiej i strzeleckiej a 

65 000 w mniejszym lub większym stopniu zaangażowało się w pracy ochotniczej. 

Ogółem od 4 000 do 5 000 gazet publikowało kazania br. Russella i informowało o 

wykładach pielgrzymów. W konwersacyjnej części tej działalności brało udział nie tylko 

75 000 wyżej wymienionych działaczy,  lecz wiele tysięcy innych zainteresowanych osób. 

Tysiące uczestniczyły w pracy związanej z działalnością dziennikarską, z Foto-Dramą i 

prowadzoną korespondencją. Inne tysiące pracowały nad rozpowszechnianiem Strażnicy i 

Tomów paruzyjnych, w pozyskiwaniu słuchaczy i w dziele ogłoszeń zebrań publicznych. 

Wszystko to było antytypem udania się Mojżesza i starszych do obozu (w. 30). 

      Niech studia te Bóg pobłogosławi, aby były pokrzepieniem dla naszych serc i 

umysłów, szczególnie gdy dziękujemy Bogu za usługi tych trzech grup składających się z 

70 generalnych starszych. 

 P ‘87, 65.” 

9. Prorok Daniel W Całej Księdze Prorockiej Jest 
Obrazem Na Br. Russella 

Ter. Pr. 37’27,28 
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a. DEMON OBMOWY PUSZCZONY SAMOPAS 

      (24) W symbolach biblijnych jama (dół, przepaść) przedstawia stan obmowy. 

To zdaje się być widoczne z Józefowego znajdowania się w studni, co jest figurą: (1) na 

Jezusa, (2) na członków Kościoła, którzy byli gwiazdami i (3) na cały Kościół, którzy byli 

obmówieni przez wodzów nominalnego kościoła. To okazuje się także z figury Banajasa, 

syna Jojady, zabicia lwa w pośrodku studni, we dni śnieżne, w czem jest zobrazowany J. 

F. Rutherford z jego broszurką, wydana w czasie ucisku (zimy), zatyt. „Walka w 

Eklezjastycznych Niebiosach”, zbijająca obmowę nominalnego kościoła przeciw naszemu 

Pastorowi. (2 Sam. 23: 20.) Więc był wrzucony w jamę, co była legowiskiem lwów („a 

pierwej niż dopadli do dna onego dołu”; w. 24 ), znaczy dostać się w stan obmowy, lwy 

będąc figurą na obmowy, tyczące się tej sprawy. Konspiratorzy informując Dariusza, że 

Daniel pogwałcił dekret, i znieważył króla (w. 13) reprezentuje pozafiguralnych 

konspiratorów (spiskowców) przez ich czyny, szukając obmownych powieści przeciw 

naszemu Pastorowi, informując Jezusa przeciw naszemu Pastorowi. Dariusz usiłując 

uwolnić Daniela z lwiej jamy (w. 14) reprezentuje Jezusa przez Swego Ducha, działając w 

wiernym ludzie w Prawdzie, starając się bronić naszego Pastora przeciw obmownym 

postępowaniu jego obmówców. Natarczywość figuralnych konspiratorów (w. 15) 

reprezentuje trwanie ich pozafigur w ich postanowieniu, aby obmówić naszego Pastora, 

pomimo Ducha Jezusowego w Jego ludzie, pracującego przeciwko temu. Ich twierdzenie 

o niezmienności prawa, reprezentuje nacisk kładziony na opatrzność Pańską, niby 

potwierdzającą ten zamiar, jako nieomylny i niezmienny. Zgodzenie się króla na te 

wymagania (w. 16) reprezentuje Jezusowe pozwolenie spiskowi iść swoją drogą i Jego 

zdawające się przyczynienie do powodzenia temuż. Wrzucenie Daniela do lwiej jamy (w. 

16) reprezentuje podanie br. Russella w stan obmowy. Królewskie zapewnienie Daniela, 

że Bóg, któremu on wciąż służy wyrwie go (w. 16) reprezentuje zapewnienie Jezusa 

przez Jego lud, że Bóg wybawi naszego Pastora. Kamień, który był położony na dziurze 

onego dołu (w. 17) reprezentuje opatrzności, które nie pozwoliły br. Russellowi wydostać 

się z tego stanu obmowy. One składały się z wyroków sądowych i nieprzyjacielskiej prasy 

(gazet), która nie pozwalała umieścić usprawiedliwienia na łamach swoich gazet. Król 

pieczętując ten kamień swoim i sygnetami książąt (w. 17) reprezentuje Jezusowe 

dozwolenie bez przeszkody na doświadczenie naszego Pastora. 

      (25) I rzeczywiście rozwiązanym językom obmówców była dana wszelka 

swoboda. Najpierw przez manipulacje wodzów nominalnego kościoła, przesiewaczom 

roku 1891-1894 była dana swoboda w ich obmowach przeciw prowadzeniu pracy przez 

naszego Pastora. Oni przedstawili go jako przebiegłego i oszukańczego kupca, który 

starał się używać religii i kupiectwa, aby nagromadzić sobie bogactw kosztem drugich. 

Potem przy manipulacji wodzów nominalnego kościoła żona br. Russella, po 

odgrażaniu mu, że go zrujnuje przed światem (stała się mu przeciwną, 

ponieważ nie chciał pozwolić jej dyktować, co ma się zawierać w Strażnicy i jak 

praca Żniwa ma być zarządzana) skarżyła go o rozwód, napomykając a 

seksualnych niewłaściwościach przeciwko niemu, pomimo gdy zeznawała w 

sądzie była zmuszona przyznać, że ona nie ma żadnej podstawy na oskarżenie 

go o cudzołóstwo, które to oskarżenie jej podżegacze roznieśli szeroko i daleko 

przeciwko niemu, jakoby było czynione przez nią. Potem oni go oskarżyli o 

twierdzenie, że on jest gruntownie obznajomiony z językiem greckim i hebrajskim, czego 

on nigdy nie twierdził, i otrzymali ze sądu wyrok, że on nie jest znawcą języka greckiego 

ani hebrajskiego, a potem roznieśli po całym świecie obmowę, że jego rzekome pretensje 

do znania języka greckiego i hebrajskiego były przez sąd uznane za bezpodstawowe. 

Następnie przez fałszywe przedstawienia przesiewaczy 1908-1911 roku jego sprawy 

interesowe były przedstawione po całym świecie, jako przesiąknięte całkowicie 

oszukaństwem i podstępem na rzekomą niekorzyść jego zwolenników, a ku jego 

wzbogaceniu się. A w końcu, w roku 1911, przez gazetę „Brooklyn Eagle”, oni oczernili 

go, mówiąc, iż on sprzedawał z bajecznie wielkim zarobkiem pszenicę, której rzekomo 

przypisywał cudowne właściwości. Oprócz tych większych oszczerstw oni dodali mniejsze, 

tyle ile ich umysły, sposobne do wynajdywania kłamstw, wyobraziły sobie, że miały pozór 

prawdy. Te obmowy były tymi lwami, pozafigurą tych, które jaskrawię patrzały, warczały 

i stały gotowe skoczyć, na Daniela. Tak we figurze jak i pozafigurze te doświadczenia 

musiały być najskrajniejszą próbą dla serca i umysłu. 
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      (26) Poszczenie króla, smucenie się i odejście snu od niego (w. 18) 

reprezentuje utrapienie Jezusa w Jego wiernym ludzie, z tego samego doświadczenia br. 

Russella w pozafiguralnej lwiej jamie. Zdaje się, iż te 30 dni (w. 12) są figurą na 30 lat 

od1881 r., kiedy nauka o trójcy zaczęła być specjalnie ogłoszona z naciskiem, do 1911 r., 

kiedy ostatnie wielkie oszczerstwo - to o cudownej pszenicy zaczęło się. To „bardzo 

rano”(w. 19) zdaje się być figurą na czas krótko po 1911, kiedy Pan Jezus powstał, aby 

zatrzymać te obmowy przeciw Jego wiernemu szafarzowi, zobrazowane w Dariuszowym 

kwapieniu się do lwiej jamy. Dariuszowe pytanie się Daniela czy jego Bóg mógł go 

wybawić od lwów (w. 20) jest figurą na Ducha Jezusowego w Jego ludzie, pytając się br. 

Russella czy łaska Boża była wystarczająca, aby go utrzymać w jego przykrej próbie. 

Zarazem obawiali się o jego utrzymanie swojego nowego stworzenia w równowadze 

wśród tego doświadczenia. Częstokroć bracia podczas tych długo rozwleczonych 

oszczerstw obawiali się, że on stanie się gorzkim, złośliwym, nienawidzącym, mściwym, 

nie przebaczającym, obmownym, itd.. z powodu tak wielkich niesprawiedliwości, 

zarzucanych jemu przez jego eklezjastycznych nieprzyjacieli. Te były pozafigurami 

obawiań Dariusza. Pierwsze odezwanie się Daniela (w. 21), „Królu żyj na wieki”, 

reprezentuje ducha br. Russella, który nie winił Jezusa za dopuszczenie na te obmowy, 

lecz życzył Mu wiecznej szczęśliwości. Potem, Danielowe przypisanie swego zachowania 

łasce Bożej, udzielonej mu przez anioła (w. 22) reprezentuje br. Russellowe 

przypisywanie swego wybawienia nie mocy swego nowego stworzenia, lecz dobroci Bożej 

przez Jego Ducha. Słowo i opatrzność. Wybawienie naszego Pastora nie było fizyczne; to 

było wybawieniem jego nowego stworzenia. Jego wybawienie było to, iż łaska Boża była 

tak wiernie użyta przez niego, że rozbroiła te obmowy i nie pozwoliła im szkodzić jego 

świętym zaletom serca i umysłu. Zamiast goryczy, cichość; zamiast złości, długa 

cierpliwość: zamiast nienawiści, znoszenie; zamiastnie przebłagalności, przebaczenie; 

zamiast gniewu, uprzejmość; zamiast mściwości, czynienie dobrze; zamiast obmowy, 

błogosławieństwo napełniło go. Przeto jego nowe stworzenie nie doznało żadnej szkody 

od tych symbolicznych lwów, pomimo tego, że były bardzo dzikie, okrutne i, złe. 

Rzeczywiście, one mu nie zaszkodziły (w. 22). We figurze i pozafigurze powód był 

ten sam - „niewinność” (w. 22). Sumienność Daniela, że on nic złego królowi 

nie uczynił (w. 22) reprezentuje sumienność br. Russella, że przez stawianie 

Boga na pierwszym miejscu i służenie Jemu Samemu, on nic złego nie uczynił 

Jezusowi, ponieważ on także był wierny Jezusowi we wszystkich sprawach, 

odnoszących się do Niego. 

      (27) Radowanie się króla (w. 23) reprezentuje radość Jezusa osobiście i w 

Jego ludzie z duchowego zwycięstwa br. Russella. Rozkazanie, aby Daniela wyciągnąć z 

lwiej jamy (w. 23) reprezentuje rozkaz Jezusa, aby obmowy ustały, gdyż wyciągnięcie 

Daniela z lwiej jamy reprezentuje wybawienie br. Russella ze stanu obmowy. Od 1913 

roku i nadal wielka zmiana nastąpiła w myśleniu i mowie publiczności o naszym 

Pastorze. Wyrok sądu w D. C. (District of Columbia  Okręg, Columbii, w którym 

Waszyngton jest), ważny przeto w całych Stanach Zjednoczonych, oprócz 

Florydy, przeciw wydawcy około trzydziestu wybitnych gazet za jego ogłoszenie 

tych oszczerstw, stał się okazją ogłoszenia w tych gazetach przeproszenia i jako 

czyn pokutny te gazety nawet drukowały kazania brata Russella. Ten wyrok, 

przedstawiony innym obmownym redaktorom, spowodował podobne skutki. 

Urzędnicy, uczeni i prawodawcy ubiegali się o przywilej przedstawienia go 

zgromadzeniom, które przepełniały największe sale w Ameryce i w innych 

krajach. Wszędzie on był uważany za największego nauczyciela religijnego za 

jego czasów. Na Wystawie Panamskiej jej kierownicy urządzili na specjalny 

Dzień Pastora Russella, jako część programu Wystawy, i przewodniczący jej 

zarządu na bardzo wielkim zebraniu, po wychwalającej mowie, dał mu w 

prezencie wielki brązowy medal, na którym z jednej strony była odbita jego 

twarz. (Gdziekolwiek on pojechał, był przyjęty przychylną manifestacją 

publiczną i oklaskami. Więc tak jak wiara Daniela (w. 23) zamknęła paszczęki 

lwom (Do Żyd. 11: 33), tak też wiara naszego Pastora zatrzymała moc tych 

oszczerstw przed otworzeniem ich ust przeciwko niemu ku jego szkodzie, 1Tak 

jak Danielowi dano większe honory (w. 28), tak też naszemu Pastorowi - 

powodzenie nie tylko w czasie Parousii (w czasie Dariusza), ale aż do trzeciego 

roku parousyjnego zachodzącego na Epifanię (w czasie Cyrusa). 
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      (28) Rozkaz króla, aby wrzucono spiskujących książąt i ich dzieci i żony do 

lwiej jamy (w. 24) reprezentuje Jezusowe usunięcie obmowom przeszkód, które nie 

pozwalały im otworzyć ust przeciw wodzom nominalnego kościoła i ich popierającym 

stronnikom i organizacji. Wrzucenie poprzednich do lwiej jamy (w. 24) reprezentuje 

podanie ich w stan obmowy; a tym sposobem w obu wypadkach wypełniło się przysłowie: 

ten kto pod kim dołki kopie sam w nie wpada. Że lwy owładnęły tych dwóch i 120 książąt 

i ich dzieci i żony, jest figura na obmowy, owładające wodzów, ich naśladowców i ich 

organizacje. Rozszarpanie ich w kawałki przez lwów, reprezentuje jak charaktery tych 

ofiar były podarte w tym gniewie, niezadowoleniu, nienawiści, złości, pomście, obronie, 

nieprzebłagalności i przeklinaniu, wzbudzone w nich przez te obmowy. Rozszarpanie w 

kawałki zanim ofiary spadły na dno dołu, reprezentuje szybkość jaką te charaktery były 

rozszarpane w kawałki w ich próbie na dole obmowy. Dlatego moc charakteru naszego 

Pastora świeci uderzającym kontrastem przeciw słabościom ich charakterów. Wyrok 

Dariusza (w. 26) reprezentuje proklamację naszego Pana, że Ojciec Niebieski jest 

najwyższy i że Jego panowanie będzie nieskażone na wieki. Ten wyrok będzie na wieki 

objawiał chwalebne zwycięstwo naszego Pastora w jego ciężkiej próbie. Częścią tego 

objawienia będzie ogłaszanie, że pozafiguralny Daniel był znaleziony godzien, aby być 

Pańskim specjalnym przedstawicielem do Maluczkiego Stadka (4 Moj. 4: 16) i 

Starożytnych Świętych (4 Moj. 3: 32) podczas Tysiąclecia, jako indywidualny Eleazar 

Tysiąclecia. 

Ter. Pr. 37’42 

„(27) Gabryjelowe polecenie Danielowi (w. dn 12:13), aby iść swoją drogą („do 

miejsca twego”) aż do końca nie znaczy, że Daniel był przez to zachęcony być wiernym 

do czasu końca; ale że on miał być wierny aż do końca swego życia - on był przez to 

zachęcony iść wiernie aż do śmierci. Pozafiguralnie to napomnienie br. Russella przez 

naszego Pana było do wierności aż do śmierci. Dla Daniela słowa, „a odpoczniesz, „ 

znaczyły, że on po zejściu z tego świata będzie spoczywał w stanie śmierci aż do czasu 

powrotu Starożytnych św. Dla naszego Pastora to zdaje się znaczyło, że on będzie miał 

odpocznienie wiary podczas okresu, kiedy jego człowieczeństwo było poczytalnie umarłe 

(Do Rzym. 6: 3 - 11) - podczas okresu jego ofiary. Danielowe otrzymanie nagrody w 

zmartwychwstaniu, jako książę na ziemi w Tysiącleciu, jest prorokowane słowami, 

„zostaniesz w losie Twoim aż do skończenia dni, „ dziedzictwa. Wyrażenie, „aż do 

skończenia dni, „ nie znaczy do końca 1260, 1290 lub 1335 dni, co jest widoczne z faktu, 

że te końce są w dalekiej przeszłości, a Daniel jeszcze nie powrócił. Lecz tak jak cały 

szereg myśli tej księgi, który omawia przeważnie panowanie grzechu, tak powyższe 

wyrażenie znaczy do końca panowania grzechu, które jest zatrzymane zaczęciem 

panowania sprawiedliwości; ustanowienie Starożytnych św., jako książąt na ziemi, będzie 

początkiem panowania sprawiedliwości na ziemi. Dla br. Russella to znaczyłoby, że gdy to 

panowanie się zacznie, to on miałby swój całkowity urząd jako swoją nagrodę. 

      (28) To co następuje wyjaśni jaki urząd to będzie: Przy końcu 

pierwszej części niniejszego artykułu (w poprzednim numerze) wykazaliśmy 

już, że jako indywidualny Eleazar Tysiąclecia, on jako specjalny przedstawiciel 

Jezusa, będzie miał dozór nad całym Maluczkim Stadkiem (4  Moj. 4: 16) i 

wszystkimi Starożytnymi św. (4 Moj. 3: 32), tj., on jako specjalny 

przedstawiciel Pański będzie miał dozór nad obiema fazami królestwa. Tak jak 

podczas Wieku Ewangelii było dwóch Eleazarów - pierwszy, składający się z 12 

Apostołów, jako Eleazar Żniwa Wieku Żydowskiego, a drugi, jednostka, br. 

Russell, jako Eleazar Żniwa Wieku Ewangelii, tak też będzie dwóch Eleazarów 

Tysiąclecia - jeden składający się z 12 Apostołów, a drugi, jednostka, br. 

Russell. Oba te Eleazary mają mieć dozór nad Maluczkim Stadkiem t 

Starożytnymi św. tj., nad dwoma fazami Królestwa; i jako tacy będą mieli dozór 

nad rodzajem ludzkim o tyle o ile rodzajowi ludzkiemu będzie dana pomoc 

kapłańska i pomoc od Lewitów Kaatowych. Lecz będzie taka różnica: Wobec 

tego, że 12 Apostołów, każdy jeden indywidualnie będzie miał dozór nad 

jednym z pokoleń Duchowego Izraela (Obj. 7: 4 - 8) i jego stosowną liczbą 

Starożytnych św., i przez nich i to pokolenie będzie miało dozór nad jednym 

pokoleniem Izraela Tysiąclecia - jedną dwunastą częścią rodzaju ludzkiego o 

tyle o ile ona będzie otrzymywać pomoc od Kapłanów i Lewitów Kaatowych 

(Mat. 19: 28; Łuk. 22: 30); natomiast indywidualny Eleazar, jako specjalny 
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przedstawiciel Pański, będzie miał dozór nad całym Maluczkim Stadkiem i 

wszystkimi Starożytnymi św. i, przez nich, dozór nad 12 pokoleniami Izraela 

Tysiąclecia, o tyle o ile oni będą otrzymywać pomoc od Kapłanów i Lewitów 

Kaatowych. Mając taki urząd jest widocznym samo przez się, że on jest tym, dla 

którego Ojciec Niebieski przygotował miejsce po prawicy Jezusa w Królestwie. 

(Mat. 20: 23). Jest to ten fakt, co pomaga nam zrozumieć, dlaczego następnie 

po Jezusie praca br. Russella jest z pochwałą nadmieniona w proroctwach i 

figurach Pisma św. więcej niż praca którego innego sługi Bożego. Całe księgi, 

jak również inne części Biblii, pochwalająco określają jego pracę w proroctwie, 

lub figurze, np., większa część 1Ks. i 2Ks. Samuelowej, w określeniu życia i 

pracy Dawida, cała Ks. Daniela i cała Dziejów Apostolskich, reprezentują jego 

życie i Pracę. Większość proroctw Pisma św., wszystkie Listy Apostolskie i wiele 

ustaw Mojżeszowych w ich zastosowaniu do Żniwa, znajdują swoje nauczające 

wypełnienie w jego pismach. A teraz ponieważ Wielki Jezus - Kościół czasu Parousii i 

Epifanii w jego stanowisku jako mówcze narzędzie do publiczności, uważany jako taki z 

punktu traktowania go jako taki przez cywilne władze - jest złożony w grobie, przeto 

wypada, ażeby powyższe myśli o Danielu - Figura i Pozafigura - były dane wiosna i latem 

tamtego roku (1934) ustnie (i w angielskiej Teraz. Prawdzie 1934 r.) a teraz są dane 

braciom (Polskim) w druku, określając ziemskiego parousyjnego wodza Wielkiego Jezusa 

w jego służbie do świata. Boże błogosław jego pamięć!” 

10. Ezechiel 40:1-47:12 

Ter. Pr.79’76 

„Brat Russell jest pokazany w tekstach Iz. 21:6—10; Ezech. 40:1—47:12;  

Habak. 2:1—3; Mat. 20:8; 24:45—47; Łuk. 12:42—46„ 

Ter. Pr.63’47 

„[…] (2) mąż z laską do mierzenia (Ezech. 40:3,4) przedstawia „onego 

Sługę”, podczas gdy Ezechiel w tej akcji przedstawia pouczany przez niego 

Kościół.” 

11. Estera i Mordecheusz (br. Russell) 

W Proroctwie Estery Występuje Mordecheusz, Który Przedstawia Br. 

Russella. 

 

Ter. Pr. 32’72 

„[…]Żydzi reprezentują wierny lud Boży, z których Mardocheusz i Estera 

byli tylko reprezentacyjnymi członkami (S. '31, 213, par. 19; 217, par. 48). O 

wiele więcej logiczniejszą jest myśl, że Wasty, będąc królową reprezentowała 

nominalny kościół, jako Pańskie mówcze narzędzie do roku 1878, poczytany za 

królową Chrystusa; że Estera reprezentuje Maluczkie Stadko, które od roku 

1878 zajęło miejsce nominalnego kościoła, jako Pańskie mówcze narzędzie, i 

stanowi odtąd poczytalną królową Chrystusa; że Aswerus reprezentuje naszego 

Pana, i że Mardocheusz jest figurą na Laodycejskiego Posłańca.” 

12. Niech Bóg Błogosławi Jego Pamięć 

Ter. Pr. Nr 510 Jesień 2009 str. 44-47 

„NIECH BÓG BŁOGOSŁAWI JEGO PAMIĘĆ 

Pastor Charles Taze Russell 

WŚRÓD obietnic, jakie Pan dał sprawiedliwym, jest też taka, która zaręcza, że 

pozostaną w pamięci wiecznej, że będzie ich otaczać święta, pełna szacunku i miłości 

pamięć z powodu ich wierności (Ps. 112:6). Chociaż obietnica ta odnosi się szczególnie 

do Starożytnych Godnych, to ogólnie dotyczy wszystkich sprawiedliwych. Pismo Święte 
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wymienia niektórych sprawiedliwych z imienia, a sam fakt, iż są oni podani w Biblii, jest 

gwarancją, że pamięć o nich pozostanie na całą wieczność, gdyż tak długo, jak trwać 

będzie wieczne Słowo, tak długo takie osoby jak Abraham, Izaak, Jakub, Józef, Mojżesz, 

Jozue, Dawid, Eliasz, Jan Chrzciciel, Jezus, Paweł, Piotr i Jan będą wspominane z 

uznaniem, szacunkiem i miłością. Podobnie niektórzy sprawiedliwi są wymienieni z 

imienia w historii Kościoła, a sama wzmianka o nich jako antytypach osób z Pisma 

Świętego jest gwarancją, że pozostaną w pamięci wiecznej. Tak długo jak wieczne Słowo 

będzie rozumiane co do antytypów w nim przedstawionych, to postacie takie jak 

Marsyliusz, Wycliffe, Hus, Wessel i pastor Russell będą otaczane świętą pamięcią pełną 

szacunku i miłości. Sądzimy, że ze wszystkich postaci pozabiblijnych nasz drogi pastor 

Russell będzie wspominany z największym uznaniem, szacunkiem i miłością. Być może 

po naszym Panu będzie on ceniony, szanowany i miłowany bardziej niż ktokolwiek inny, 

kto żył na ziemi. Mówimy tak nie mając w sercu nawet najmniejszego zamiaru oddawania 

czci aniołom, lecz dlatego, że nie licząc naszego Pana proroctwa i typy Pisma Świętego 

wskazują na niego w sposób bardziej zaszczytny niż na jakiegokolwiek innego członka 

Kościoła; oraz dlatego, że nie licząc naszego Pana, to jemu zostały powierzone 

największe przywileje i to on dokonał większych dzieł na rzecz Boga niż jakikolwiek inny 

sługa Boży. Nie wstydźmy się szanować, honorować i miłować tego, którego Jehowa tak 

wyraźnie uszanował, uhonorował i umiłował, a którego obecnie jeszcze bardziej ocenia, 

honoruje i miłuje niż kiedykolwiek. Piszemy o tym teraz, ponieważ 31 października miną 

dziewięćdziesiąt trzy lata, odkąd pastor Russell przeszedł poza zasłonę i dlatego możemy 

rozważyć jego osobę i dzieło we wspomnieniowym artykule w niniejszym numerze 

Teraźniejszej Prawdy. 

 

a. SKĄD TAKA MODLITWA? 

 

    Tytuł niniejszego artykułu odnosi się do modlitwy dotyczącej naszego byłego 

Pastora i jest modlitwą o to, by Bóg błogosławił jego pamięć. Badacze Biblii od wielu lat 

zanoszą tę modlitwę i odnoszą z tego powodu błogosławieństwa. Ktoś mógłby zapytać, 

po co zanosić taką modlitwę? Dlaczego wspominanie o bracie Russellu ma być 

błogosławione? Moglibyśmy podać kilka odpowiedzi na to pytanie. Przede wszystkim Bóg 

obiecał: „(...) w pamięci wiecznej będzie sprawiedliwy” (Ps. 112:6), i jest rzeczą w 

sposób oczywisty właściwą, dobrą i pożyteczną to czynić, w przeciwnym razie Bóg nie 

dałby takiej obietnicy. Jest to właściwe, ponieważ pamięć o takiej osobie zasługuje na to, 

aby pozostała żywa, ponieważ wychodzi ona na dobre tym, którzy ją podtrzymują i 

przedłuża dobry wpływ takiej osoby. Ponieważ Bóg dał tę obietnicę z tych powodów, 

możemy śmiało prosić Go o błogosławienie pamięci naszego brata. Nasz Pan osobiście 

poświadcza wierność i mądrość jego charakteru (Mat. 24:45-47; Łuk. 12:42-44). 

Był on wierny w wielkich jak i małych rzeczach. Był mądry w słowach, 

metodach, planach, zarządzeniach i dziełach. Był pełen wiary, nadziei i 

znajomości, które czynią człowieka mądrym. Był przykładem samokontroli i 

cierpliwości, które czynią człowieka mocnym. Praktykował taką pobożność i 

braterską miłość, które czynią człowieka sprawiedliwym i był żywym wyrazem 

takiej miłości bezinteresownej, która czyni człowieka miłującym. Był pięknym 

przykładem pokory, cichości, nieskwapliwości i pobłażliwości. Jego odwaga, 

pracowitość, zapominanie o sobie samym, szczodrość, życzliwość i skromność 

były bardzo uderzające. Nikt inny z upadłego niedoskonałego potomstwa 

Adamowego nie był tak bliski wzoru chrześcijanina jak on. Z pewnością okaże 

się, że zachowanie w pamięci takiej postaci jest sposobem oddawania czci Bogu 

i pożytkiem dla człowieka, a szczególnie dla Nowych Stworzeń w Żniwie. A 

zatem właściwym byłoby modlenie się, by Bóg zachowywał wiedzę o jego życiu 

w naszej pamięci. Poza tym właściwym jest, byśmy modlili się, by Bóg 

błogosławił wspomnienia o nim z powodu urzędu, jaki piastował. Po urzędzie 

naszego Pana, urząd, który sprawował brat Russell jako „on Sługa”, w naszej 

ocenie wiązał się z większą odpowiedzialnością i zakresem obowiązków niż 

jakikolwiek inny urząd kiedykolwiek sprawowany przez istotę ludzką. Urząd ten 

uczynił go szczególnym przedstawicielem Pana - szczególnym okiem, ustami i 
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ręką Chrystusa, i to w najbardziej niezwykłym momencie historii. Ogólnie 

mówiąc, jego funkcją jako szczególnego oka Pana było to, by jako pierwszy zobaczył 

rzeczy dotyczące Jego Planu, które Pan pragnął, by lud Boży zaczął widzieć. Jego 

zadaniem jako szczególnych ust Pańskich było, po tym jak sam został powiadomiony o 

poselstwie Pana, jego głoszenie innym odnośnie Boga, Chrystusa, Ducha, stworzenia, 

człowieka, dobrych i złych zasad, osób i rzeczy, upadku i kary za grzech, dozwolenia zła, 

okupu, wysokiego powołania, restytucji, usprawiedliwienia, poświęcenia, życia 

przyszłego, przymierzy, proroctw, historii i typów ze Słowa Bożego. Jego obowiązkiem 

jako szczególnej ręki Chrystusa był nadzór i wykonywanie każdej pracy, jaką Pan dał mu 

do nadzorowania i wykonywania wobec Kościoła, Wielkiej Kompanii, Młodocianych 

Godnych, Izraela i chrześcijaństwa. Jego urząd jako szczególnego oka, ust i ręki Pana z 

pewnością był pełen takich możliwości na czas Paruzji i Epifanii, że daje podstawę do 

tego, byśmy modlili się do Boga o błogosławienie jego pamięci. Podobnie dzieło, którego 

dokonał, jest takiego rodzaju, że uzasadnia nasze modlitwy do Boga o błogosławienie 

jego pamięci. Jego urzędem jako specjalnego oka Pana było nie tylko dostrzeżenie 

rzeczy, które Pan chciał, by zostały objawione ze względu na postęp Jego sprawy, lecz 

także wyprowadzenie tych rzeczy na jaw. Obserwował on Słowo objawiające się jako 

prawda na czasie w doktrynach, przykazaniach, obietnicach, napomnieniach, 

proroctwach, historiach i typach, wypełniających się znakach czasów oraz 

opatrznościowych sytuacjach prowadzących do pracy wobec Kościoła, Wielkiej Kompanii, 

Młodocianych Godnych, Izraela, chrześcijaństwa i świata pogańskiego. Było to samo w 

sobie pracą na niemałą skalę. Jako usta Pańskie głosił pełną radę Pańską odnośnie 

wszystkich rzeczy, które były prawdą na czasie i miały zostać zrozumiane w Paruzji, jak 

również podawał ogólne nauki odnoszące się do innych czasów i pór Boskiego Planu. 

Czynił to słowem żywym, w rozmowach prywatnych, zza kazalnicy i z podium, w listach, 

książkach, traktatach, gazetach, broszurach, czasopismach i dziennikach. Jako ręka Pana 

faktycznie nadzorował żęcie pszenicy i pokłosie aż do ich pomyślnego zakończenia, 

gromadzenie dużej ilości członków Wielkiej Kompanii i Młodocianych Godnych, tchnięcie 

życia w podupadający syjonizm, wiązanie królów i książąt chrześcijaństwa i wykonywanie 

wydanego na nich wyroku oraz sprawował pośredni nadzór nad zbieraniem i wiązaniem 

kąkolu. (Ps. 149:5-9; Mat. 13:24-30). Oprócz nadzorowania tych wielkich przedsięwzięć, 

osobiście brał udział w każdym z nich i był w tym skuteczniejszy niż ktokolwiek inny. 

Pracownik z takimi możliwościami zasługuje na to, byśmy wysoce ocenili jego życie. 

    Naszą prośbą jest, by wspominanie go nie było wyrażane jedynie słowami. 

Powinno przekładać się na czyny. Dlatego ktokolwiek odmawia taką modlitwę, w 

szczerości swojego serca będzie pragnął wykonać swoją rolę, by samemu przyczynić się 

do tego, by spłynęło to błogosławieństwo. Jak więc możemy współpracować z Panem w 

szerzeniu błogosławionego wpływu jego życia? Przede wszystkim możemy to robić 

naśladując sami i zachęcając innych do naśladowania jego charakteru. Poprzez 

współodczuwające rozważanie jego charakteru okazanego w jego życiu i dziełach 

będziemy przechowywać w umyśle i sercu myśli o szlachetnych zaletach. Takie myśli, 

żywione przez nas w sposób współodczuwający, odcisną swe piętno na naszym sercu, a 

w połączeniu z wysiłkiem siły woli odcisną je na naszym własnym charakterze poprzez ich 

naśladowanie wywołane takim współodczuwającym rozważaniem. Podobnie możemy z 

powodzeniem polecić jego szlachetny charakter wyrażony w jego życiu i dziełach innym 

sympatykom, zachęcając ich tym samym do naśladowania jego zalet. Takie 

postępowanie jest jednym z najlepszych sposobów współpracowania z Panem w 

szerzeniu wpływu pamięci o nim. 

b. URZĄD ONEGO SŁUGI 

    Innym owocnym sposobem współpracowania z naszym Panem w 

rozpowszechnianiu błogosławionego wpływu jego pamięci jest rozwijanie 

właściwej oceny jego urzędu u siebie samego oraz wśród innych. Aby to robić 

przede wszystkim musimy sami właściwie go oceniać. By właściwie oceniać 

jego urząd, musimy uznawać jego prawdziwą wartość – uważać go za 

najwyższy urząd po naszym Panu dany komukolwiek w Kościele, gdyż żadna 

inna jednostka nigdy wcześniej nie została przez naszego Pana uczyniona Jego 

szczególnym okiem, ustami i ręką, i to w tak wyjątkowym, odpowiedzialnym i 

dalekosiężnym dziele. Dwunastu Apostołów, nie pojedynczo, ale zbiorowo, 
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dostało nieco podobny urząd, który miał jedną cechę – nieomylność w 

ogłaszaniu opinii Pana co do wiary i praktyki – której jego urząd nie posiadał, 

choć był bardziej odpowiedzialny i obejmował większy zakres. Oprócz urzędu 

naszego Pana, był to największy urząd wykonywany na ziemi przez jednego 

człowieka i dobrze zrobimy, gdy za taki będziemy go uważać, wysoko go 

oceniać i polecać go ocenie innych sympatyków. Niemądrą rzeczą byłoby 

przedstawiać jego istotę osobom nie będącym sympatykami Prawdy. Właściwa 

ocena jego urzędu sprawi, że pod kierunkiem Pana będziemy odczuwać ocenę 

dla niego i przejawiać wobec jego urzędu odpowiednią pokorę, cichość i 

udzielać mu poparcia. Nie powinno to skłaniać nas do „czczenia aniołów”, ale z 

pewnością pomoże nam zachować równowagę w Prawdzie i Łasce w obecnym 

czasie, gdy tysiąc upada po boku naszym, a dziesięć tysięcy po prawicy, a w 

swym upadku całkowicie lekceważą sobie właściwą postawę wobec jego 

urzędu. Właściwa ocena jego urzędu pomoże nam również zachować i 

praktykować Prawdę, którą jego urząd umożliwił mu podanie jej nam. Pomoże 

nam ona także wspierać innych w zdobywaniu, zachowywaniu i praktykowaniu 

tej samej Prawdy, a pamięć o nim, prowadząca do takich dobrych rezultatów, 

będzie naprawdę błogosławiona. Dlatego współpracujmy z Panem, by uzyskać 

takie dobre rezultaty. 

    Następnie możemy współpracować z Nim w rozpowszechnianiu błogosławionego 

wpływu pamięci o „onym Słudze” przez osobistą ocenę i pomaganie innym w ocenianiu 

jego dzieła. Powinniśmy odpowiednio szanować jego urząd i dzieło, pomagając w tym 

innym. Właściwe ocenianie jego dzieła oznacza przyjęcie Boskiego spojrzenia na nie. 

Jakże zaszczytne, owocne, wierne i mądre było to dzieło żęcia Kościoła i pokłosia, 

zbierania wielu jednostek z Wielkiej Kompanii i Młodocianych Godnych, zachęcania 

przygnębionego Izraela, pocieszania będących w żałobie, wiązania kąkolu, królów i 

książąt i wykonywania sądu! Jakże było ono wspaniałe z punktu widzenia nauczyciela, 

pastora, doradcy, wykładowcy, pisarza, kaznodziei, redaktora, teologa i kierownika! 

Szanowanie go i zachęcanie innych, by odpowiednio go poważali w tych urzędach sprawi, 

że pamięć o nim stanie się błogosławieństwem, gdyż będzie ona kontynuować w naszym 

życiu i w życiu innych wpływ wywierany przez jego dzieła wykonywane przez niego we 

wcześniej wspomnianych funkcjach. 

c. ROZPOWSZECHNIANIE JEGO DZIEŁA 

    Wreszcie to, że modlitwa, by Bóg błogosławił jego pamięć, jest prawdziwie 

obecna w naszym życiu, możemy okazać współdziałając z naszym Panem w 

rozpowszechnianiu błogosławionego wpływu jego pamięci przez uwiecznianie jego dzieła. 

Powinniśmy ciągle uznawać go za naszego pomocnika wiernie studiując i praktykując 

jego nauki, ducha i dzieła, i polecając ich badanie i praktykowanie innym. Oznacza to 

umiłowanie tych nauk i praktyk oraz życie w zgodzie z nimi, bronienie ich przed wszelkimi 

atakami i wykonywanie naszego działu w ich głoszeniu, a także zachęcaniu do tego 

drugich. Czynienie tego umożliwi nam współpracę z Bogiem w odpowiedzi na naszą 

modlitwę: „niech będzie błogosławiona jego pamięć!” 

    Odnośnie rozpowszechniania jego dzieła chcemy zasugerować pewną 

praktyczną myśl, ponieważ jest ona stosowna dla oświeconych braci w odniesieniu do ich 

działu w tym szczególnym dziele, przez który kontynuują oni tę sferę służby, którą on 

wykonywał z wielką wprawą. Jego główne dokonania jako przeciwnika błędów polegały na 

atakowaniu doktryn o wiecznych mękach i świadomości umarłych. W tych dwóch 

szczegółach jest on typicznie zobrazowany w Jasobamie, najwaleczniejszym rycerzu 

Dawida, który zabijając za jednym zamachem ośmiuset mężów jest typem na naszego 

Pastora w jego działalności przeciwko wiecznym mękom, a zabijając trzystu mężów 

innym razem jest typem na naszego Pastora w jego działalności przeciwko świadomości 

umarłych (2 Sam. 23:8; 1 Kron. 11:11; Jasobam w 2 Sam. 23:8 jest nazwany Jozeb 

Basebet Tachmojczyk). W szczególnym znaczeniu oświeceni bracia w pozafiguralnej 

drugiej bitwie Gedeona mają przywilej walczyć przeciwko dwóm królewskim błędom 

Babilonu, w walce z którymi tak bardzo wyróżnił się nasz Pastor jako przeciwnik błędu. W 

ten sposób bardziej niż ktokolwiek inny mają oni przywilej kontynuowania pracy, w której 

on tak dzielnie brał udział. W rzeczy samej, w książce „Życie - Śmierć - Życie przyszłe”, 
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w broszurach o piekle i spirytyzmie, a także w swoich czterech ulotkach: „Gdzie są 

umarli?”, „Życie i nieśmiertelność”, „Co to jest dusza?” i „Zmartwychwstanie umarłych”, 

uzbroił nas w najważniejszą broń do pozafiguralnej drugiej bitwy Gedeona. 

    Jednym z najlepszych sposobów, w jaki możemy kontynuować tę sferę jego 

dzieła i w ten sposób współdziałać z Panem w spełnieniu się modlitwy o to, by Bóg 

błogosławił jego pamięć, jest energiczne prowadzenie pozafiguralnej drugiej bitwy 

Gedeona. Dzień 16 października jest rocznicą jego ostatniego wyjazdu z Bethel, kiedy to 

właściwie zaprzestał kierowania pracą w Głównej Kwaterze; 30 października jest rocznicą 

oznajmienia przez niego jako głównego reprezentanta męża z kałamarzem pisarskim, że 

praca paruzyjna została ukończona, a dzień 31 października jest rocznicą jego śmierci. 

Dzień 5 listopada jest rocznicą nabożeństwa pogrzebowego w Brooklynie, natomiast 6 

listopada jest rocznicą nabożeństwa pogrzebowego w Pittsburghu; jego pogrzeb 

rozpoczął się tuż przed godziną szóstą po południu, a zakończył się po godzinie szóstej, 

kiedy to według Boskiego sposobu liczenia czasu był już 7 listopada. Dlatego rocznicą 

jego pogrzebu jest 6—7 listopada. Jak bardzo stosowne będzie więc wstrzymanie się w 

tym czasie z pracą Jana i Eliasza i poświęcenie czasu pomiędzy tymi wydarzeniami - od 

16 października do 7 listopada - na szczególnie skoncentrowany atak na doktryny o 

wiecznych mękach i o świadomości umarłych w pozafiguralnej drugiej bitwie Gedeona! 

Będzie to z pewnością najstosowniejszy sposób upamiętnienia go jako najprzedniejszego 

wojownika pozafiguralnego Dawida – Kościoła – w walce z tymi dwoma królewskimi 

błędami, jak również błogosławieństwo na chwałę Boga i naszego Gedeona! 

    Poświęćmy kilka godzin z popołudni i wieczorów tego okresu na pracę 

strzelecką wykorzystując wspomniane wcześniej cztery ulotki w powiązaniu ze sobą. 

Drodzy bracia, czyż każdy z nas nie uczyni wszystkiego, co możliwe, by tak uczcić 

rocznicę śmierci naszego drogiego Pastora, by w jak najbardziej odpowiedni sposób 

pomnożyć błogosławieństwa wypływające z pamięci o nim na chwałę Boga i Chrystusa, 

uwalniając innych od tych błędów, od których swoimi atakami nasz umiłowany Jasobam 

uwolnił tak wielu ludzi, łącznie z nami wszystkimi? Czy nie przedstawimy tej sprawy Panu 

w serdecznym poświęceniu i modlitwie? Czy od razu nie omówimy tej kwestii w zborach i 

nie opowiemy się za nią tak, aby można było na czas podjąć kroki przygotowawcze, po 

to, by wszyscy mogli przystąpić do ataku 16 października? Kto jest po stronie Pana w tej 

sprawie? Odpowiedzmy wszyscy: „Otom ja, poślij mnie!” 

    Wszystkim, którzy zechcą wziąć udział w tej ochotniczej pracy, bezpłatnie 

dostarczymy powyższe ulotki. Prosimy zamawiać od razu tyle, ile sądzicie, że zużyjecie 

łącznie ze Sztandarem Biblijnym nr 101 i 102, abyśmy mogli dokonać wysyłki na czas dla 

wszystkich wychodzących 14 października w wielkim ataku na zastępy antytypicznego 

Zeby i Salmana. Jako sposób wzajemnej zachęty możemy na zebraniach w cztery środy 

przypadające od 14 października do 4 listopada składać swoje świadectwa o naszych 

doświadczeniach z pracy w tym czasie. Gedeonici, naprzód pod chwalebnym i zwycięskim 

sztandarem naszego Wodza, antytypicznego Gedeona! W tym ataku „mężnie sobie 

poczynajcie”, a wróg pierzchnie porażony trwogą, pozostawiając w naszych rękach 

zarówno pole bitwy, jak i swoich dwóch królów – antytypicznego Zebę i Salmana! A więc 

naprzód, Gedeonici z okrzykiem wojennym: „miecz Pański i Gedeonowy”! 

13. Ostatnia Wola I Testament Br. Russella 

Ter. Pr. 68’30-32 

„[…]Nieraz byliśmy proszeni o to, by opublikować ostatnią wolę i testament 

naszego Pastora. Prośby te wzbudziły w naszym umyśle pytanie, czy opublikowanie jego 

woli będzie rzeczą słuszną. Uczynienie tego wydaje się dla nas rzeczą właściwą. Przeto 

podajemy poniżej wolę naszego Pastora ufając, że ponowne odczytanie jej okaże się 

pouczającym i budującym dla naszych drogich czytelników. Podajemy także sugestię, aby 

odczytanie tej woli było częścią programu obchodzenia pamiątki jego śmierci. 

      Ofiarowując podczas minionych lat w różnych okresach wszystko z moich 

osobistych posiadłości na Towarzystwo Strażnicy, Biblii i Broszur z wyjątkiem małego 

osobistego konta, wynoszącego około dwieście dolarów w Narodowym Banku Wymiany w 

Pittsburgu, które zostaną wypłacone mojej żonie, jeśli mnie przeżyje, pozostawiam 

jedynie miłość i chrześcijańskie dobre życzenia wszystkim drogim członkom rodziny 



I część - Zebrane artykuły o Br Russellu 

36 

Domu Biblijnego — i innym drogim współpracownikom dzieła żniwa — a także wszystkim 

domownikom wiary gdziekolwiek wzywają imienia Pana Jezusa jako swego Odkupiciela. 

      Jednak wobec faktu ofiarowania czasopisma Strażnicy Syjonu, Kwartalnika 

Starej Teologii i praw autorskich książek Wykładów Pisma Świętego, Brzasku Tysiąclecia 

oraz różnych innych broszur, śpiewników, itd. Towarzystwu Strażnicy, Biblii i Broszur, 

uczyniłem to pod wyraźnym warunkiem, że będę miał całkowitą kontrolę nad tymi 

publikacjami podczas mego życia i że po moim zgonie mają one być prowadzone zgodnie 

z moimi życzeniami. Ogłaszam więc poniżej moje życzenia — moją wolę odnośnie tej 

samej sprawy — jak następuje: 

      Zarządzam, by całkowita odpowiedzialność wydawnicza Strażnicy Syjonu 

spoczywała w rękach komitetu składającego się z pięciu braci, których napominam do 

wielkiej staranności i wierności Prawdzie. Wszystkie artykuły ukazujące się na łamach 

Strażnicy Syjonu winny być zatwierdzone bez zastrzeżeń przez przynajmniej trzech z 

komitetu pięciu braci. Kładę nacisk na to, że jeśli jakaś sprawa zatwierdzona przez trzech 

braci byłaby przeciwna lub uważana za przeciwną z poglądem jednego lub dwóch 

dalszych członków komitetu, to takie artykuły powinny być odłożone w celu przemyślenia 

i przedyskutowania ich z modlitwą w ciągu trzech miesięcy zanim zostaną opublikowane 

— o ile to możliwe jedność wiary i związki pokoju powinny być utrzymane w 

kierownictwie redakcyjnym czasopisma. 

      Nazwiska Komitetu Redakcyjnego (wraz ze zmianami jakie mogą od czasu do 

czasu nastąpić) powinny być opublikowane w każdym numerze czasopisma — lecz nie 

powinno być w żaden sposób wskazywane przez kogo różne artykuły ukazujące się na 

łamach czasopisma są pisane. Będzie rzeczą wystarczającą, jeśli zostanie wzięty pod 

uwagę fakt, że artykuły były zatwierdzone przez większość komitetu. 

      Ponieważ Towarzystwo już zobowiązało się wobec mnie, że nie będzie 

publikowało żadnych innych czasopism, więc będzie również rzeczą pożądaną, aby 

Komitet Redakcyjny nie pisał i nie pozostawał W łączności z innymi publikacjami w żaden 

sposób i w żadnym stopniu. Moim celem tych wymagań jest zabezpieczenie komitetu 

oraz czasopisma przed jakimkolwiek duchem ambicji, pychy lub wywyższenia się, aby 

Prawda była uznana i oceniona dla jej samej wartości i żeby Pan był szczególniej uznany 

jako Głowa Kościoła i źródło Prawdy. 

      Kopie moich niedzielnych wykładów publikowane w gazetach i obejmujące 

okres kilku lat zostały zachowane i mogą być użyte jako materiał dla Strażnicy lub nie, 

według tego co komitet uzna za najlepsze. Lecz moje nazwisko nie powinno być podane 

ani jakakolwiek wzmianka dotycząca autorstwa. 

      Przypuszczam, że wymienieni poniżej bracia, jako członkowie Komitetu 

Redakcyjnego (zależy od ich przyjęcia w nim stanowiska) są zupełnie lojalni wobec 

doktryn Pisma Św. — szczególnie wobec doktryny Okupu — że nie można być przyjętym 

przez Boga i otrzymać zbawienie żywota wiecznego, jak tylko przez wiarę w Chrystusa i 

posłuszeństwo Jego Słowu i Jego Duchowi. Jeśli ktoś z wyznaczonych przeze mnie braci 

stwierdzi kiedykolwiek, że nie jest w zgodzie z tym postanowieniem, a będzie nadal 

członkiem Komitetu Redakcyjnego, to tym samym będzie gwałcił swoje sumienie i 

popełniał grzech — wiedząc, że takie postępowanie jest przeciwne duchowi i intencjom 

tego postanowienia. 

      Istnienie Komitetu Redakcyjnego jest stałe, gdyby ktoś z jego członków umarł 

lub zrezygnował ze stanowiska, to obowiązkiem pozostałych członków będzie wybrać jego 

następcę, aby czasopismo nie było nigdy wydawane bez pełnej liczby komitetu pięciu. 

Nakazuję Komitetowi Redakcyjnemu wielką ostrożność w wybieraniu innych członków 

komitetu — aby czystość życia, jasne zrozumienie prawdy, gorliwość dla Boga, miłość do 

braci, i wierność Zbawicielowi, były głównymi cechami charakteru obranego brata. W 

dodatku do tych pięciu wymienionych jako komitet, wymieniłem pięciu innych braci, z 

których chciałbym aby nastąpił wybór na wolne miejsce w Komitecie Redakcyjnym nim 

nastąpi ogólny wybór — chyba że w okresie przejściowym pomiędzy wyrażeniem tej woli 

a czasem mojej śmierci wydarzyłoby się coś, co wskazywałoby, że są oni mniej pożądani 

a inni więcej pożądani na zajęcie wolnych miejsc w komitecie. Nazwiska Komitetu 

Redakcyjnego są następujące: 

      William E. Page, 
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      William E. Van Amburgh, 

      Henry Ciay Rockwell, 

      E.W. Brenneisen, 

      F.H. Robison. 

      Nazwiska pięciu braci, których podaję jako możliwie najbardziej odpowiednich 

do obsadzenia wolnych miejsc w Komitecie Redakcyjnym, są następujące: A. E. Burgess, 

Robert Hirsh, Isaac Hoskins, Geo. H. Fisher (Scranton), J.F. Rutherford, Dr John Edgar. 

      W każdym wydaniu Strażnicy ma się ukazać następujące ogłoszenie wraz z 

nazwiskami Komitetu Redakcyjnego: 

      Czasopismo to jest publikowane pod nadzorem Komitetu Redakcyjnego, z 

którego przynajmniej trzech członków musiało przeczytać i zatwierdzić jako Prawdę, 

każdy poszczególny artykuł ukazujący się na łamach tego pisma. Nazwiska komitetu 

sprawującego obecnie urząd są: (tu następują nazwiska). 

      Co się tyczy wynagrodzenia, uważam za rzecz mądrą utrzymanie 

poprzedniego postępowania Towarzystwa, mianowicie — aby nie płacić nikomu pensji, 

lecz jedynie pokryć rozsądne wydatki tych, którzy służą Towarzystwu lub jego dziełu w 

jakikolwiek sposób. Stosownie z postępowaniem Towarzystwa sugeruję, by świadczenia 

dla Komitetu Redakcyjnego lub tych trzech członków, którzy będą aktywnie 

zaangażowani, składały się z nie więcej jak zaopatrzenia ich w wyżywienie i schronienie 

oraz dziesięciu dolarów miesięcznie wraz z takim umiarkowanym dodatkiem na rodzinę, 

jaki Rada Dyrektorów Towarzystwa uzna za właściwy, sprawiedliwy i rozsądny — aby 

żadne zarządzenie nie było uczynione w celu składania pieniędzy. 

      Pragnę, by kwartalnik Starej Teologii ukazywał się tak jak obecnie, o ile 

sposobności dystrybucji i prawa krajowe na to dozwolą i aby jego wydania składały się z 

przedruków starych wydań Strażnicy lub z wyciągów moich wykładów, lecz w związku z 

tym niech nie ukazuje się żadne nazwisko, chyba że będzie to wymagane przez prawo. 

      Moim życzeniem jest, aby te same reguły były stosowane do wydawnictw 

niemieckich, francuskich, włoskich, duńskich, szwedzkich i wszystkich innych 

zagranicznych wydawnictw kierowanych lub popieranych przez Towarzystwo Biblijne 

Strażnicy i Broszur. 

      Chcę, by kopia tego dokumentu została wysłana do każdego członka, którego 

nazwisko zostało powyżej wymienione, jako należącego do Komitetu Redakcyjnego lub 

znajdującego się na liście kandydatów, z których inni członkowie tego komitetu mogą być 

wybrani celem uzupełnienia miejsc wolnych, jak również do każdego członka Rady 

Dyrektorów Towarzystwa Biblii, Strażnicy i Broszur. Ma to być uczynione natychmiast po 

doniesieniu o mojej śmierci, tak by możliwie w przeciągu jednego tygodnia osoby 

wymienione jako wchodzące w skład Komitetu Redakcyjnego mogły się o tym dowiedzieć 

i skomunikować się z wiceprezydentem Towarzystwa Biblii, Strażnicy i Broszur — który 

będzie w owym czasie piastował ten urząd. Odpowiedzi tych, którzy zostali wyznaczeni 

powinny być rzeczowe, pokazujące ich przyjęcie lub odrzucenie wymienionych zarządzeń 

i warunków. Pewien okres czasu będzie pozostawiony dla każdego z wymienionych 

członków, który mógłby być nieobecny w mieście lub kraju. W międzyczasie pozostali 

członkowie komitetu, w składzie co najmniej trzech, będą pełnić obowiązki redaktorów. 

Obowiązkiem członków zarządu Towarzystwa będzie poczynić odpowiednie zarządzenia 

dla członków Komitetu Redakcyjnego i pomóc im w ich obowiązkach w każdy możliwy 

sposób, stosownie do zobowiązań uczynionych ze mną w związku z tą sprawą. 

      Ofiarowałem już moje wszystkie akcje z prawem głosowania Towarzystwu 

Biblii, Strażnicy i Broszur, składając je na ręce pięciu powierniczek, mianowicie sióstr: E. 

Louise Hamilton, Almeta M. Nation Robison, J.G. Herr, C. Tomlins, Alice G. James. 

      Powierniczki te będą służyły dożywotnio. W wypadku śmierci lub rezygnacji 

następczynie mają być wybrane przez Dyrektorów Towarzystwa Strażnicy i Komitet 

Redakcyjny oraz pozostałe powiernice; ma to być uczynione z prośbą o Boskie 

kierownictwo. 
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      A teraz postanawiam sposób postępowania na wypadek, gdyby któryś z 

członków Komitetu Redakcyjnego został postawiony w stan oskarżenia i zwolnienia z 

zajmowanego stanowiska z powodu doktrynalnych lub moralnych zaniedbań, jak 

następuje: 

      Co najmniej trzech członków Rady musi być jednej myśli, co do wnoszonych 

oskarżeń, a Rada Sądowa w danej sprawie musi się składać prócz oskarżonych z 

członków zarządu Towarzystwa Biblii, Strażnicy i Broszur i z pięciu powierniczek 

mających pod kontrolą moje powierzone akcje z prawem głosowania i z Komitetu 

Redakcyjnego. Z tych szesnastu członków przynajmniej trzynastu musi popierać stan 

oskarżenia i zwolnienia z zajmowanego stanowiska celem wykonania decyzji. 

      Pragnę być pogrzebany na ziemi nabytej przez nasze Towarzystwo na 

Zjednoczonym Cmentarzu Rosemont, a wszystkie szczegóły dotyczące urządzenia usługi 

pogrzebowej pozostawiam pod opieką mojej siostry (pani) M. M. Land i jej córek Alicji i 

May lub tej z nich, która mnie przeżyje z radą i pomocą oraz współpracą braci, jakich one 

mogą zażądać. Zamiast zwykłej mowy pogrzebowej proszę, aby zarządzono na 

przemawianie kilku braci przyzwyczajonych do mowy publicznej; by każdy z nich 

przemówił w krótkich słowach, by ta usługa była bardzo skromna i niekosztowna, i żeby 

się odbyła w Kaplicy Domu Biblijnego lub w innym odpowiednim miejscu uważanym za 

stosowniejsze do tego celu. 

      Dla rodziny „Bethel” indywidualnie i zbiorowo pozostawiam moje 

najlepsze życzenia, spodziewając się dla niej błogosławieństw od Pana, które 

ubogacają i nie przydają smutku. Tego samego życzą w sposób ogólny całej 

rodzinie Bożej na każdym miejscu — szczególnie tym, którzy się radują w 

Prawdzie Żniwa. Błagam was wszystkich, abyście nadal postępowali i wzrastali 

w łasce i w znajomości, a przede wszystkim w miłości, w tym wielkim owocu 

Ducha w jego różnorodnych formach. Napominam was, abyście byli nie tylko 

cichymi wobec świata, lecz także jedni wobec drugich, cierpliwi jedni wobec 

drugich i wszystkich ludzi, uprzejmi w stosunku do wszystkich, uprawiając 

braterską uprzejmość, pobożność i czystość. Przypominam wam, że wszystkie 

te rzeczy są nam potrzebne, niezbędne, abyśmy mogli osiągnąć obiecane 

Królestwo, pamiętając, że Apostoł zapewnia nas, iż jeśli te rzeczy czynić 

będziemy, nigdy się nie potkniemy, lecz „będzie nam dane hojne wejście do 

wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa”. 

      Życzeniem moim jest, aby ta moja ostatnia Wola i Testament były 

opublikowane w Strażnicy zaraz po mojej śmierci. 

      Moją nadzieją zarówno dla mnie samego, jak i dla całego drogiego Izraela 

Bożego jest to, że wkrótce się spotkamy, aby się już nigdy nie rozłączyć w Pierwszym 

Zmartwychwstaniu w obecności Mistrza, gdzie będzie pełna radość na zawsze. Będziemy 

zadowoleni, gdy się obudzimy w Jego podobieństwie — „Przemienieni z chwały w 

chwałę”. 

      [Podpisano] 

      CHARLES TAZE RUSSELL 

      Ogłoszono i opublikowano w obecności świadków, których nazwiska są 

następujące: Mae F. Land, M. Almeta Nation, Laura M. Whitehouse. 

      Akt sporządzono w Allegheny, Pa. dwudziestego dziewiątego czerwca tysiąc 

dziewięćset siódmego roku. 

 

Dotychczas podaliśmy trzynaście artykułów o br. Russellu, a liczba trzynaście w 

Piśmie Św. Ma ważne znaczenie (zob. Ter. Pr. 36’59   cyt. „Te 49 słów w słowo zbiorze 

tego ustępu okazują się w pięćdziesięciu ośmiu formach. Z tych 49 słów, trzynaście nie 

napotyka się nigdzie indziej w Nowym Testamencie, i te 13 słów mają liczbową wartość 

8, 788, czyli 13x13x13x4, liczba wielokrotna nie tylko liczby 13, lecz także trzeciej potęgi 

13.) 
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14. Br. Johnson Walka Z Demonami 2 Sam 23:13-17 i 1 
Kron. 11:15-19 

Ter. Pr. 49’61,62 

„[…]Około l kwietnia 1910, J. zbliżył się do pozafiguralnej studni, Prawdy (studni 

Betlejemskiej), która jest przy bramie, w. 2sam23:15), i wnet zajął się najostrzejszymi 

wewnętrznymi debatami w całym swoim życiu. Debaty toczyły się około pytania: jak on, 

jako sługa Prawdy, ma przy studiowaniu l wyjaśnianiu Pisma św. odnosić się wewnętrznie 

i zewnętrznie do brata Russella jako onego sługi? Czy ma się - zupełnie powstrzymać od 

studiowania i wyjaśniania Biblii braciom w każdym szczególe jaki nie był leszcze 

wyjaśniony i czekać aż ów sługa to wyjaśni? Lub czy ma studiować i wyjaśniać” te części 

Pisma św., które uważa, że rozumie, chociażby ów sługa jeszcze ich nie wyjaśnił 

Kościołowi. Czy ma przyjmować nauki onego sługi jedynie dlatego tylko, że on ma 

upoważnienie jako ów sługa? Lub czy ma poddawać swoje nowe myśli pod jego ścisłą 

egzaminację? Najpierw zaczęły wkradać się do jego umysłu argumenty, że powinien 

studiować i wyjaśniać każdą część Biblii bez względu czy ów sługa już ją wyjaśnił lub nie. 

Poddał on pod rozwagę każdy z tych argumentów i odrzucił, ponieważ zauważył, że taki 

postępek byłby nie uznawaniem urzędu brata Russella jako onego sługi. Następnie 

innego rodzaju argumenty przyszły mu na myśl, ażeby nie studiować i nie wyjaśniać 

żadnej części Biblii, jaka lnie była wyjaśniona przez onego sługę. Lecz i te argumenty 

odrzucił, ponieważ zauważył, że toby go pozbawiało studiowania i wyjaśniania nawet 

najprostszych i najjaśniejszych ustępów Pisma św., a nawet historycznych, 

napominających i etycznych pism, gdyby ich wyjaśnienia nie otrzymał naprzód od onego 

sługi. Gdy i w tej części walki odniósł zwycięstwo, demoni nasunęli mu inne przebiegłe 

argumenty, starając się go przekonać, że powinien przyjąć nauki onego sługi nawet bez 

żadnych dowodów, ponieważ ów sługa był specjalnym mówczyni narzędziem Bożym. Lecz 

J. i te argumenty odrzucił, bo gdyby tak czynił, to byłby jednym z liczby 9,700 co uklękli 

na kolana swoje przy piciu wody, a nie z onych 300 co pili wodę z ręki stojąco (Sędz. 7:2 

- 7). 

      Przez dwa tygodnie toczyła się w umyśle jego ta cicha walka i była 

jedną z najsroższych walk. jakie kiedykolwiek przechodził. Prawdziwie walczył 

jon z demonami i poznał w jak przebiegły i chytry sposób potrafią one nasuwać 

myśli, ale ponieważ Pan był z nim, dlatego też dopomógł mu pobić ich 

argumenty. I dlatego wyszedł z walki z trzeźwym wyborem myśli, które 

dopomogły mu do rozwiązania odnośnych pytań: (1) poznał, że jego postawa 

jako sługi Kościoła względem, onego sługi była taką, iż powinien uznawać go i 

działać względem niego jako tego. który był specjalnym mówczym narzędziem 

Pańskim, któremu Pan dał naprzód Prawdę na czasie i przez którego Pan dał 

poznać Prawdę Kościołowi; (2) że urząd onego sługi zobowiązywał J., ażeby był 

dobrze usposobiony względem wszystkich jego nauk, jakie podawał Kościołowi; 

(3) że nauki, jakie on sługa podaje, powinien zegzaminować w dobrym 

usposobieniu, w duchu cichości i jeżeli po dobrym przestudiowaniu ich 

przekonywały jego umysł, że są prawdziwe, powinien je przyjąć i nauczać; (4) 

że w razie gdyby nie mógł zrozumieć rzeczy, jakie on sługa wykłada, nie 

powinien ich poddawać pod dysputę braci, lecz pamiętać, że w 99 wypadkach 

do 1 Ów Sługa miałby rację, a J. błąd, w takim razie nauki niezrozumiałe 

powinien odłożyć do dalszego studiowania i modlitwy; (5) że pisma historyczne, 

napominające, etyczne i obietnice, które są jasne („pisane... zewnątrz,” Obj. 

5:1), mógłby wyjaśniać braciom, chociażby nawet r i znał w danym wypadku 

myśli onego sługi, tj. w razie gdyby wyjaśnienie tych pism było tylko budującym 

i nie stało w przeciwieństwie do żadnej znano; Prawdy lub nauki brata Russella; 

(6) że nigdy nie po winien wyrażać swojej opinii braciom odnośnie nowych 

doktryn, typów lub proroctw, które nie były poprzednio wyjaśnione przez onego 

sługę, rzecz do której często nie stosował się w przeszłości; i (7) że jeśliby 

otrzymał myśl odnośnie nowej doktryny, typu lub proroctwa, to bez 

opowiadania tego braciom, powinien o tym zawiadomić onego sługę (i 

wyczekiwać jego przyjęcia i przedstawien ia tego Kościołowi, nic nie mówiąc o 

tym braciom, a jeśliby on sługa nie zgodził się z jego poglądami, nie powinien 

tw://bible.*/?id=10.23.15|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=7.7.2-7.7.7|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=7.7.2-7.7.7|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=66.5.1|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=66.5.1|_AUTODETECT_|
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więcej poruszać tego przedmiotu, ale uważać go według wszelkiego 

prawdopodobieństwa za mylny. 

      Gdy J. przestudiował te siedem punktów, które jako zasady stosujące 

się do tej sprawy stały się jasne dla niego, on uznał je za prawdziwe i 

praktyczne i postanowił stale się do nich stosować; one bowiem rozwiązywały 

problemy, które dotąd nie były mu jasne co do obowiązków pielgrzymów i ich 

przywilejów względem studiowania i wykładania Słowa Bożego w stosunku do 

onego sługi jako specjalnego wyraziciela Pańskiego. Po zakończeniu tej walki w 

symbolicznej dolinie Refaim (przedstawiającej sferę czynności demonów), J. 

przybył do symbolicznej studni i naczerpał pełne naczynie symbolicznej wody 

czyli Prawdy. Tak, Pan wynagrodził go za jego stałość i zwycięstwo w walce z 

demonami, bo bez poprzedniego rozważania dał mu wyjaśnienie figur, 

odnoszących się do pięciu przesiewać Żniwa, o których Apostoł Paweł opisuje w  

liście  1 Kor. 10:5 - 11. To wyrozumienie nagle oświeciło jego umysł bez 

żadnego poprzedniego studiowania. Przyszło zatem bez oddawania się w 

zabronioną spekulację (2 Moj. 19:21 - 25). Szczegóły o tej sprawie są podane w 

tomie V Epif., w roz. 2. Br. J. powiedział w zaufaniu pewnym (nierozwiniętym) braciom o 

tej walce, jaką miał z demonami i o nagrodzie, jaką otrzymał za to od Pana, Który dał mu 

wglądnąć w pewne prawdy nieznane dotąd onemu słudze, nie mówiąc ani słowem o 

naturze tych prawd. Gdy później J., zachorował na wyczerpanie nerwowe (brain fag) i 

gdy ci niedoświadczeni bracia widzieli go chorego, wywnioskowali, iż cierpiał na 

pomieszanie zmysłów, będąc owładnięty demonami i w taki sposób rozgłosili to pomiędzy 

zborami na północnym zachodzie. Prawie natychmiast po chorobie, J. przedstawił dość 

obszernie na papierze swoje wyrozumienie z 1  Kor. 10:5 - 11 i przyniósł to do br. 

Russella (przyniósł do Dawida, w. 16), któremu wyjaśnił swoje doświadczenie. Brat 

Russell zrobił z tego artykułu treściwy wyciąg i dał go J. do opinii, czy streszczenie 

wyrażało jego myśli. Br. Russell zapomniał w swoim streszczeniu włączyć wyciąg z 

drugiego przesiania, który J. dodał z kilkoma mniejszymi poprawkami i oddał mu to. 

chwaląc streszczenie artykułu, który, gdyby nie był streszczony, mógłby zająć conajmniej 

cały numer Strażnicy. Później br. Russell ogłosił braciom, że myśli do tego przedmiotu 

otrzymał od pilnego studenta Biblii i opublikował streszczenie słowo w słowo, tak jak mu 

J. zwrócił, w artykule: Te Rzeczy Posłużyły Im Za Typy (These Things Were Types - Z 13, 

198 - 200). Ogłoszenie tego artykułu w Strażnicy było pozafigurą Dawidowego wylania 

wody przed Pana, tzn. na ofiarę mokrą.” 

15. Boska Przestroga 2Moj 19:21-25 i E11 str. 338-342 

Bóg daje Jezusowi zrozumienie prawd na czasie dotyczących tych stanów. Jezus 

podaje to zrozumienie na czasie posłannikom Paruzji i Epifanii, rozważającym te sprawy. 

Oni przekazują je kapłaństwu, od którego dociera ono do Lewitów, którzy z kolei razem z 

Kapłanami przekazują je Obozowcom, a ci z kolei, razem z Kapłanami i Lewitami, 

przekazują je poza stan Obozu. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z wersetami 21-25 

spekulowanie jest szczególnie zabronione w czasie Paruzji i Epifanii.  

      (30) Zakaz spekulowania nie został dany ludowi Bożemu Paruzji i 

Epifanii, by odebrać jego prawa i wolność ani po to, by Posłanników Laodycei 

uczynić panami nad Boskim dziedzictwem. Jest on dany dla dobrego celu: by 

uchronić jednostki z różnych klas od utraty stanowiska we właściwej dla siebie 

klasie. To znaczy, by z powodu spekulowania zapobiec odpadnięciu braci 

Maluczkiego Stadka do Wielkiej Kompanii, Wielkiej Kompanii - do klasy wtórej 

śmierci, Młodocianych Godnych - do klasy tymczasowo usprawiedliwionych, 

tymczasowo usprawiedliwionych - do klasy Obozu, Obozowców - do klasy poza 

Obozem, a tych poza Obozem - do grona twórców pogańskich religii. Na przykład 

Rosenberg, nazistowski przywódca religijny, stworzył reformowaną postać 

starogermańskiej religii pogańskiej, a inni z nich popadli w jeszcze głębsze pogaństwo 

(wielu z nich zginęło). Chociaż w Paruzji „wielu” z powodu spekulowania utraciło 

stanowisko w klasie, jeszcze więcej utraciło je z powodu spekulowania w Epifanii, co 

można zauważyć w sześciu przesiewaniach, szczególnie w szóstym (5 Moj. 32:30; Ps. 

91:7). Ale to jeszcze nie koniec. Tymi, którzy w laodycejskim okresie Kościoła znajdują 

się w wielkim niebezpieczeństwie spekulowania są Kapłani, których przywilejem jest - w 
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miarę jak czynią postępy w Boskich sprawach - zbliżanie się do Pana przy antytypicznym 

złotym Świeczniku, Stole z chlebami pokładnymi, Ołtarzu kadzenia i drugiej Zasłonie. 

Dlatego są oni szczególnie napominani przez naszego Pana, przemawiającego zwłaszcza 

przez posłanników Paruzji i Epifanii, by odłączyli się od zgubnego nawyku spekulowania i 

poświęcili się zdobywaniu postępujących prawd wyjaśnianych dla nich przez tych dwóch 

posłanników (kapłani, którzy przystępują do Pana, niech się poświęcą - w. 22). Ci, którzy 

posłuchali tego ostrzeżenia, zostali zachowani przed upadkiem spowodowanym 

spekulowaniem. Natomiast ci, którzy go nie posłuchali - przesiewacze i wielu przesianych 

z okresu Paruzji i Epifanii - doświadczyli rozdzielenia, jakiego Pan dokonał między nimi a 

Maluczkim Stadkiem, tj. doświadczyli odrzucenia z Maluczkiego Stadka do Wielkiej 

Kompanii, z której - jeśli dalej spekulowali - zostali odrzuceni do klasy wtórej śmierci. 

Tacy w wielu przypadkach stali się sześcioma mężami z bronią ku zabijaniu - 

przesiewaczami Żniwa (by nie potracił ich Pan). 

     (31) Wiedząc, że członkowie niższych klas nie mogą widzieć rzeczy 

należących do wyższych klas, nasz Pan powiedział to Jehowie (rzekł Mojżesz do 

Pana - w. 23), zwłaszcza że nie mogli oni postrzegać duchowych spraw 

panującego Królestwa (1 Kor. 2:14; nie będzie lud mógł wejść … Synaj), 

zgodnie z tym, co Bóg zaplanował (przestrzegł) - aby każda klasa była 

ograniczona w swoim zrozumieniu spraw dotyczących Boga do odpowiednich 

dla tej klasy, uniemożliwiając im zwłaszcza dostrzeganie spraw panującego 

Królestwa (ogranicz górę), co nie pozwalało im na zrozumienie tych spraw 

(uświęć ją). Wiedząc, że próby „wpatrywania się”, spekulowania, 

spowodowałyby powstanie ogromnej ilości błędu, nie przynosząc żadnych 

prawd tym, którzy sobie na to pozwalają, Bóg położył nacisk na to, aby nasz Pan 

poświęcił swoją uwagę na zniechęcanie ludzi z wszystkich klas do spekulowania 

(Idź, zstąp - w. 24). Potem Jehowa pokazał, kto podczas Paruzji i Epifanii, poprzez 

osobiste i bezpośrednie studiowanie Biblii, mógł wydobywać z niej prawdy mające stać 

się pokarmem na czas słuszny; należy bowiem zauważyć, że - jak pokazuje św. Paweł 

(Żyd.12:18-21, 22-29) - scena z 2 Moj. 19:3-25 dotyczy Paruzji i Epifanii, przy czym 

czas ucisku w tej scenie jest epifaniczny. Ta scena nie dotyczy tylko Paruzji, lecz także 

Epifanii, co potwierdza zarówno doświadczenie, jak i wersety zacytowane w poprzednim 

zdaniu. Mojżesz jest tutaj typem naszego Pana; Aaron na czas Paruzji 

reprezentuje Posłannika Paruzji, a na czas Epifanii - Posłannika Epifanii (ty i 

Aaron). 

  (32) Ci dwaj mogą prowadzić i prowadzili takie badanie, unikając 

spekulacji, ponieważ pracują oni nad tym z Jezusem i pod zwierzchnictwem 

Jezusa jako Jego oko, usta i ręka (z tobą). Gdyby jednak próbowali otworzyć 

werset nie na czasie, oni również popełniliby, zrodziliby błąd, co obaj czynili w 

drobnych szczegółach. Nikt inny nie miał posiadać takich przywilejów.” Niektórzy 

usłuchali ostrzeżenia i w ten sposób zostali uratowani przed złem spekulacji. Inni, pyszni, 

odmówili usłuchania i w ten sposób utracili swoje indywidualne stanowisko przed Panem, 

wypadając do niższych klas, podczas gdy inni, w pełni samowolni, całkowicie utracili 

stanowisko przed Panem, np. sześć klas przesiewawczych i w pełni samowolni przesiani. 

Dlatego gorąco ostrzegamy wszystkich z ludu Pana ze wszystkich klas, aby powstrzymali 

się przed spekulacją, by Bóg nie odłączył ich - nie odciął od stanowiska w ich klasie. 

16. Konkluzja 

Drodzy i umiłowani w Panu bracia i siostry. Zebrałem ważne opracowanie 

br. Johnsona „o Wiernym i Roztropnym Słudze, posłańcu Parauzji – Bracie 

Russellu - Mat. 24:45-47 i Łuk 12:42-44, dla Was jako ludu Bożego w obecnym 

czasie, dlatego, że Szatan czyni pokusy dla nas, abyśmy odrzucali prawdy jakie 

Pan dał przez obu posłanników - jako prawdy na czasie (Przyp. 4:18). 

a. Co Bóg oczekuje od nas jako poświęconego Jemu ludu? 

Badać prawdę, bo ona pochodzi od Boga – jako źródła, daną przez Jezusa 

za pośrednictwem obu posłanników. Ile jej zrozumie każdy brat i siostra, 

wtenczas ona jest jego własnością, która ma nam być pomocną w służbie Bogu, 
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Jezusowi i braciom, oraz w walce z ciałem, światem i Szatanem – w pozbywaniu 

się wad i grzechów w wyrabianiu charakteru, abyśmy godni byli zwycięstwa.  

Wielka Kompania w Epifanii odrzuciła nauki jakie Pan dał przez Wiernego i 

Roztropnego Sługę br. Russella, a w to miejsce podawała swoje kombinacje, a przez to 

objawiali się jako członkowie tej klasy (Ps.107:10,11). Najwięcej to czynił sędzia 

Rutherford, ale także inni wodzowie grup lewickich. Nawet br. Jolly został objawiony 

jako Dobry Lewita – lecz jego sprzeciw nie był na punkcie nauk, ale zarządzeń – 

praktyk, dlatego tylko o włos stracił koronę. Lecz swoje objawienie przez br. 

Johnsona jako utracjusza korony przeżył z modlitwą i ze łzami do Boga czy to 

sąd Boży, czy człowieka br. Johnsona. Gdy uznał, że to sąd Boży dlatego przez 

kilka miesięcy w pokucie i smutku w modlitwie ze łzami przyjął tą decyzję gdzie 

opisuje, że łoże opływało od łez. Tak Bóg przygotowywał br. Jollego jako wodza 

po śmierci br. Johnsona.  

Również wielu z nas szczególnie wybitniejszych z braci, mamy 

przestępstwo na punkcie Prawdy, a szczególnie podanie przez br. Johnsona, że 

br. Russell jest po prawicy Naszego Pana, a Ap. Paweł po lewicy. Lecz ta decyzja 

była Bożą, pokazaną w kapłanie Elezearze (4Moj. 4:16). Eleazar jako jednostka 

w okresie parauzji – Żniwie Wieku Ewangelii, natomiast dwunastu apostołów 

zbiorowo, byli Eleazarem w Żniwie Wieku Żydowskiego. Natomiast Nasz Pan w 

Mat 20:20-23 na prośbę matki dwóch Apostołów Jana i Jakuba odpowiedział – 

decyzja należy do Boga. Zgodnie z tą decyzją zawartą 4Moj. 4:16, jasno podał w 

ew. Mat. 24:45-47, że br. Russell postanowiony jest nad całym Kościołem, 

natomiast o 12-tu Apostołach w ew. Mat 19:27,28 odpowiada, że każdy z 12-tu 

Apostołów usiądzie na stolicy sądząc dwanaście pokoleń duchowego i 

cielesnego Izraela. Dlatego Paweł najwyższy z Apostołów na swej stolicy ma 

tylko jedne pokolenie duchowego Kościoła, a br. Russell nad całością. Ja jestem 

zupełnie o tym przekonany, ale ktoś, kto się z tym nie zgadza, to jego decyzja, 

mógł tego nie zrozumieć, za to nie odpowiada. Ale nie powinien tej decyzji się 

sprzeciwiać. To dotyczy wszystkich nauk jakie nam dał Pan przez obu 

posłanników, oraz zarządzeń, które Pan dał przez Apostołów (oraz nauk Mat. 

18:18). Zarządzenia dane przez Apostołów wyjaśnił br. Russell w 6 tomie oraz 

w ostatniej woli i testamencie. 

Jezus daje i oczyszcza Prawdę (zob. art. „Poselstwo w czasie wtórej 

obecności” Ter. Pr. 69’62 par.15 cyt. „(15) Piąta praca naszego Pana do Jego 

własności w Jego Wtórej Obecności jest wyrażona w pierwszym zdaniu 3 

wiersza: „I będzie siedział roztapiając i wyczyszczając srebro”. Ma się rozumieć, 

że tu nie jest mowa o literalnym srebrze, ponieważ żadna z misji naszego Pana przy Jego 

Wtórej Obecności nie ma nic do czynienia z roztapianiem i polerowaniem literalnego 

srebra. Tu słowo srebro jest widocznie użyte, jako symbol Prawdy. Według słownika 

Karłowicza, polski wyraz określający tego kto przetapia srebro lub inne metale jest 

rafiner. Lecz dlatego nie myślmy, że przetapiać a oczyszczać metale jest jedną i tą samą 

czynnością, bo wyraz ,,wyczyszczając”, znajdujący się u Mal. 3:3, przetłumaczony ze 

słowa hebrajskiego „metaher” oznacza również tego kto poleruje metale i czyni je 

błyszczącymi, którego jednym słowem można określić polerownik. Bez wątpienia, że 

czynność wyczyszczania srebra wspomniana w naszym tekście odnosi się do polerownika, 

który poleruje i nadaje połysk metalowi; ponieważ nasz Pan dokonuje tych 

obydwóch czynności z Prawdą, dlatego 'ta druga czynność nie byłaby tutaj 

podtrzymana, gdybyśmy nie nadali odnośnego znaczenia temu słowu. A 

ponieważ takim właśnie jest to znaczenie, dlatego zdanie to daje nam myśl, że 

piątą pracą Wtórej Obecności naszego Pana jest nie tylko, aby wyczyścić żużel 

błędu od rudy srebra Prawdy, lecz także, aby ją wypolerować, to jest aby ją 

rozwinąć i doprowadzić do piękności. To obejmuje jasne i pełne rozwinięcie 

świeckich i religijnych Prawd na czasie podczas Parousii i Epifanii. Lecz ktoś 

mógłby zapytać, czy ta praca nie byłaby tą samą, co trzecia praca naszego Pana w Jego 

Wtórej Obecności, jak powyżej przedstawiliśmy. Odpowiadamy, że są tu ważne różnice: 

(1) Trzecia powyżej określona praca jest ograniczona do oczyszczenia umysłów Jego ludu 

podczas Parousii od nabytych błędów w wielkim Babilonie, a podczas Epifanii od nabytych 

błędów w małym Babilonie, lecz co się tyczy pracy Pańskiej przeciwnej błędowi, to piąta 

praca naszego Pana nie odnosi się tylko do powyższego błędu, lecz oznacza pracę 
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przeciw wszelkim błędom tak świeckim jak i religijnym. (2) Trzecia praca naszego Pana 

przy Jego Wtórej Obecności była ograniczona do błędów w umysłach Jego własnego ludu, 

gdy zaś Jego piąta praca Wtórej Obecności jest także dla innych. (3) Trzecia misja nie 

obejmuje jasne i pełne rozwinięcie świeckiej i religijnej Prawdy dla celów Parousi i 

Epifanii, podczas gdy piąta obejmuje. Tak choć w pewnym ograniczonym względzie mają 

wspólne dzieło, to jednak w większości nie mają i dlatego można właściwie patrzeć na nie 

jako odrębne części misji Jego Wtórej Obecności. i 64 str. Par. 20  „(20) Drodzy Bracia 

i Siostry, chwalmy za to naszego Pana a nie narzędzia, które On używa, jako 

Tego, który siedzi — wykonuje urzędowe funkcje — roztapiając, polerując i 

rozpijając srebro Prawdy. Choć mamy uznawać Jego różne narzędzia, to mamy 

zawsze pamiętać o tym, że one nie są źródłem ani świeckiej ani religijnej 

Prawdy dla Kościoła i świata. Jedynym głównym źródłem jest Bóg, a 

najbliższym Niego Chrystus. Najwyższy honor jaki inni mogą mieć w tej 

łączności to przywilej, jako świeckich i religijnych sług Boga i Chrystusa. Taka 

postawa utrzyma ich w pokorze i powstrzyma innych (1) od czczenia 

posłańców, jak to czynią np. zwolennicy przewodu i (2) od gardzenia 

zwierzchnościami, jak to czynią np. ci, którzy odrzucają wszystkich ludzkich 

nauczycieli (Kol. 2:18; 2Piotra 2:10), a równocześnie uzdolni nas do wysokiego 

miłowania, czczenia i uwielbiania Boga i Chrystusa jako takich źródeł Prawdy 

oraz do uznania Jego sług tylko jak sług. Dlatego pamiętajmy zawsze o tym, że 

nasz Pan jest właśnie Tym, który siedzi roztapiając i polerując Prawdę, a nie 

Jego słudzy, chociażby ich używał jako Swe ręce i usta.”). 

Br. Russell w Kazaniu „Wilcy w Owczej Skórze” str. 292 podaje takie 

ciekawe zdanie cyt.” Pan dał swoje Słowo, a od czasu do czasu posługiwał się 

narzędziami do odsłonięcia jego znaczenia przed tymi, którzy mieli odpowiednie 

usposobienie serca na jego przyjęcie.” 

b. Dlaczego słudzy Prawdy czynią pomyłki i kto je naprawia? 

 Tylko oni posłannicy parauzji i epifanii z pomocą Pana – zob Ter. Pr. 35’39 par. 12 

cyt „(12) Prosimy zauważyć podobieństwo między naszą pomyłką w tej sprawie, 

a tą, jaką nasz Pastor uczynił o wyzwoleniu Kościoła do października r. 1914-go. 

(1) W obu razach Prawda wykazała się tylko po części, tak jak u Izaj. 28: 10, 13 

pokazuje, że Prawda staje się taką na czasie; ponieważ Pan nasz nigdy nie daje 

wszystkiej Prawdy na jakikolwiek przedmiot od jednego razu. (2) W obu razach 

zawarte myśli miały w sobie częściowe Prawdy. (3) W obu razach grunty, które 

były założone pozostały silne. (4) W obu razach starano się wyświetlić pewne 

niejasne pisma przed właściwym czasem. (5) W obu razach przepowiednie 

czasu były podane jako prawdopodobne, a nie jako pewne. (6) W obu razach 

pomyłki były czynione względem rzeczy nie na czasie. (7) W obu razach Prawda 

na czasie była dana przez naznaczonych na to sług, a nie przez ich wrogo 

usposobionych krytyków. (8) W obu razach pomyłka była zauważona i 

poprawiona zanim ów mylny czas przyszedł. (9) W obu razach zanim ów mylny 

czas przyszedł, odnośna Prawda będąc na czasie stała się im jasną i była 

ogłoszona przez nich. (10) W żadnym wypadku pomimo danej pomyłki, nie było 

aby Pan dał odnośną Prawdę przez innych. (11) W każdym wypadku przyznanie 

się do pomyłki nastąpiło, i to zanim przepowiedziany czas nadszedł. (12) W obu 

wypadkach nieprzyjaciele Prawdy niesłusznie i złośliwie oskarżali ich, że są 

fałszywymi prorokami. Lecz prosimy zauważyć tu, jaka jest różnica w 

postępowaniu rzeczywistych fałszywych proroków względem ich mylnie 

przepowiedzianej daty. Gdy dogmatyczna przepowiednia p. Barboura o 

opuszczeniu ziemi przez Kościół 16 - go Nisana 1878 r. nie spełniła się, zamiast 

z pokorą przyznać się do pomyłki i poprawić błąd, on będąc w obawie by nie 

stracić swego wpływu jako nauczyciel, pragnął odwrócić uwagę Kościoła od tej 

pomyłki, przez wprowadzenie sporu w Kościele na tle, że nie ma okupu. Gdy 

dogmatyczne przepowiednie F. Rutherforda na rok 1925 - ty nie spełniły się, on 

starał się nawet w roku 1926 dowodzić, że jego odnośne nauki są prawdziwe 

przez napomykanie, że Starożytni Święci już powrócili i kryją się gdzieś w 

jaskiniach palestyńskich, co było próbą dla zwolenników Towarzystwa.”  
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tw://bible.*/?id=23.28.10|_AUTODETECT_|
tw://bible.*/?id=23.28.13|_AUTODETECT_|
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Niech nam będzie przykładem br. Johnson jako pielgrzym w czasie parauzji 

jak zwyciężył pokusy demonów co do nauk br. Russella w siedmiu punktach. 

Ter. Pr. 49’61,62 co mamy podane w 14 punkcie. 

Pamiętajmy o Boskiej przestrodze – 2Moj. 19:21-25 podane w opracowaniu w 

punkcie 15. 

Powyższe opracowanie drodzy bracia i siostry dotyczą Was i mnie do 

przestrzegania, aby Pan pomógł nam zostać zwycięzcami w poświęceniu, i 

godnymi Królestwa – 2 Piotr 1:5-11. 
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Część II - Uzupełnienie do opracowania o Br. 

Russellu 

 

17. Trzej wodzowie Dawida (Br. Russella) 

1. Br. Russell jako pielgrzym 

2. Br. Johnson jako pielgrzym 

3. – Br. Barton jako pielgrzym - Semma 2 Sam. 23:11,12  

 

18. OSOBISTE DOŚWIADCZENIA Br. Bartona 

Zanim przejdziemy do bezpośredniego rozważania tego tematu, 
chciałbym powiedzieć kilka słów dotyczących mojego osobistego 
doświadczenia w związku z tym zagadnieniem. Ilekroć jakaś myśl została 
publicznie ogłoszona przez brata Russella, czy to pisemnie, czy to ustnie, 
powstrzymywałem się ze swoim osądem aż do momentu, gdy byłem 
całkowicie upewniony, że pogląd, jaki on zaprezentował, znajduje poparcie 
w Piśmie Świętym. Gdy więc myśli na temat przymierzy zostały przez 
niego przedstawione, mogłem zauważyć pewne wersety, które wyraźnie 
harmonizowały z jego poglądami, ale były też miejsca, które zdawały się 
sprzeciwiać jego opiniom. Zamiast pośpiesznie wywnioskować, że brat 
Russell się myli, jak wielu postąpiło, ja postanowiłem poczekać, aż Pan 
rozjaśni tę sprawę. Wziąłem notatnik i na dwóch stronach napisałem 
nagłówek: „Przymierza” U góry jednej strony umieściłem napis: „Wersety i 
wywody, które zdają się potwierdzać spojrzenie brata Russella”, a na 
drugiej stronie zanotowałem: 

„Wersety i wywody, które zdają się przeciwstawiać poglądowi brata 
Russella Potem szukałem wszystkich fragmentów w Biblii, które 
bezpośrednio lub pośrednio zdawały się łączyć z tematem przymierzy, 
szczególnie z Nowym Przymierzem. Gdy znajdowałem zapis, który 
wydawał się doskonale zgadzać z poglądem brata Russella, 
odnotowywałem go na stronie z argumentami „za”, jeśli natomiast 
natrafiałem na miejsce, które wydawało się być argumentem „przeciw”, 
zapisywałem go na stronie niezgodności. Nie próbowałem przekręcać 
żadnego zapisu ani na siłę go dopasowywać do idei, jaką on 
zaprezentował. Następnie zastanawiałem się nad wszystkimi punktami i 
argumentami, które były najbardziej znaczące dla tego tematu i 
umieszczałem je na oddzielnych kartkach. Gdy skończyłem, miałem 
ogromną ilość wersetów i spory rząd argumentów i toków rozumowania. 
Większość z nich wydawała się popierać stanowisko brata Russella, ale 
była też spora ilość takich, które zdawały się być w sprzeczności z jego 
podejściem. Potem w modlitwie przedłożyłem tę sprawę Panu, całkowicie 
ją Mu pozostawiłem i prosiłem, żeby sprawa ta mogła być w zupełności 
uregulowana, oraz postanowiłem zachować swoją opinię dla siebie, aż na 
tyle skrupulatnie zbadam ten przedmiot, że każdy werset i argument 
zostanie przeniesiony z jednej strony na inną i gdy wszystko znajdzie się 
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w jednej kolumnie, ja zaś będę usatysfakcjonowany odnośnie tego, który 
pogląd jest słuszny, a który błędny. 

Zajęło mi to dobrych kilka tygodni, zanim byłem całkowicie 
zadowolony z rozstrzygnięcia odnośnie tego tematu. W Liście do 
Hebrajczyków było kilka miejsc, co do których wydawało się, że prawie nie 
da się ich rozumieć tak, jak przedstawił to brat Russell, i nie próbowałem 
ich przekręcać ani wypaczać lub też wydobywać z nich nie takie znaczenie, 
jakie Pan zamierzył nam w nich przekazać. W stosownym czasie byłem tak 
zupełnie zadowolony co do tematu Nowego Przymierza, jak nie byłem 
względem żadnego innego zagadnienia w Słowie Bożym. Widzę teraz w 
tych zapisach głębię znaczenia i zgodność z innymi stwierdzeniami Słowa 
Bożego, o jakiej nawet nie marzyłem. Spoglądam wstecz i dziwię się, jak 
to możliwe, że ciągle i po wielekroć czytałem te fragmenty i nie 
dostrzegałem prawdziwej głębi — poglądów, które spodziewam się wam 
przedstawić w trakcie tego wykładu.” 

Br. Barton był trzecim mocarzem u Dawida (Br. Russella) jako 

trzeci ważny pielgrzym. Br. Russell był pierwszym pielgrzymem, Br. 

Johnson drugim. 

a. Brat Barton zrobił sprzeciw br. Russellowi - Ter. Pr. 52’14,15 

Cyt. […] “Brat Barton miał pewnego razu udział w pozafigurze 
Aarona jak jest pokazane w tym rozdziale. Brat ten błądził z drogi gdy 
przyjął i nauczał że oprócz tego że papiestwo jest antychrystem, będzie w 
dodatku antychryst w jednej osobie przy końcu Wieku Ewangelii (ang. 
Strażnica 1916, str. 76-78). Popełnił błąd w tym, że najpierw uczył braci 
tej rzeczy we wykładach zamiast podać ją Bratu Russellowi. Przez ten czyn 
miał udział w pozafiguralnym Aaronie jak ten rościł sobie pretensje do 
równości z naszym Panem gdy On działał przez urzędowego członka 
gwiazdy (wiernego Sługę) jako Boskie narzędzie mówcze. Publiczne, 
chociaż łagodne, strofowanie, jakie otrzymał od Boga przez naszego 
Pastora, pobudziło go do poznania i przyznania się do błędnego i 
niewłaściwego postępowania, co było jego udziałem w pozafigurze Aarona, 
przyznającego się do grzechu i błędu (w. 11).” 

b. Br. Johnson również miał sprzeciw br. Russellowi - Ter. Pr. 

52’17-19 

Cyt. “(51) Tu musimy podać i nasze doświadczenie jakie mieliśmy w 
pozafigurze Aarona, przedstawionej w tym rozdziale, ze względu iż to 
wyjaśnia ten przedmiot. Było to jak następuje: Chociaż w 1912 roku nasz 
Pastor zaczął wątpić, że Kościół będzie zabrany w październiku 1914, 
oprócz kilku ostrożnych wyrażeń do rodziny w Betel, nic nie pisał na ten 
przedmiot aż późno w r. 1913 zrobił w Strażnicy małą wzmiankę, podając 
swoją wątpliwość, a mianowicie, że chociaż zabranie Kościoła w 
październiku 1914 mogłoby nastąpić, to jednak zdaje się być 
nieprawdopodobnym. Nasz komentarz umysłowy na ten przedmiot brzmiał 
w ten sposób: Wiara może mieć ufność w Panu, że On to wypełni, pomimo 
tego że zdaje się być niemożliwością. W marcu 1914, podano nam pytanie 
w zborze we Washingtonie, D.C., czy mamy spodziewać się że Kościół 
będzie zabrany na przyszły październik. Odpowiedzieliśmy, tak, podając 
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nieco sprzecznie i dogmatycznie argumenty na poparcie tej myśli, jak ona 
była podana w tomach i pismach Braci Jana i Mortona Edgara, których 
myśli były podane w Komentarzu beriańskim, popieranym przez naszego 
Pastora. Stenografistka obecna na tym zebraniu robiła notatki naszych 
odpowiedzi i bez naszej wiedzy szeroko je rozgłaszała. W Strażnicy z 
maja, 1914 nasz Pastor jasno wystąpił przeciwko myśli, że Kościół będzie 
zebrany w następnym październiku. To jego jasne oświadczenie 
powstrzymało nas od popierania pierwszej myśli, ponieważ uważaliśmy że 
nie powinniśmy się jemu sprzeciwiać gdy co jasno określał. Ani nie 
bylibyśmy dali przeciwnej wypowiedzi w Waszyngtonie, gdyby w Strażnicy 
z grudnia 1913 był podał to co podał w maju 1914. Lecz notatki naszej 
odpowiedzi pobudzały sporą liczbę braci do odrzucenia jasnych myśli 
naszego Pastora w zmienionym poglądzie. To nas wielce niepokoiło, że nie 
byliśmy zgodni z jego zmienionym poglądem i nie trzymaliśmy naszych 
wątpliwości z dala od nauk pielgrzymskich. Była to nadzwyczaj dręcząca 
myśl dla nas, że nie byliśmy zgodni z naszym Pastorem, ponieważ 
wiedzieliśmy że był wiernym sługą, i prawdopodobnie miał lepsze 
wyrozumienie aniżeli my, chociaż do tego czasu nie mogliśmy uznać jego 
myśli za biblijną. 

(52) Udaliśmy się do tronu łaski o pomoc w tej sprawie, gorliwie 
prosząc Pana, żeby gdyby nowy pogląd był prawdziwy, aby nam otworzył 

oczy naszego wyrozumienia, a gdyby nie był prawdziwy, aby nam to też 
wykazał. Wkrótce przyszło kilka okoliczności, które nas doświadczyły przez 

pytania, itd., czy możemy się sprzeciwiać jasno wyrażonemu poglądowi 
naszego Pastora, z którym jeszcze się różniliśmy. Odpowiadaliśmy na 

pytania w sposób następujący: Nasz Pastor przedstawił przyczynę, dla 
której zmienił swój pogląd, i że bracia powinni badać te przyczyny. 

Następnie wymienialiśmy te przyczyny. W ten sposób byliśmy kłopotani 
przez blisko dwa miesiące, i doszło to do najwyższego punktu na 

Konwencji w Columbus, Ohio, w drugiej połowie czerwca 1914. Na tej 
konwencji było sporo braci, którzy nie popierali zmienionego poglądu brata 

Russella. Niektórzy bracia, którzy czytali notatki z naszej odpowiedzi na 
powyższe pytanie, przyszli do nas i mówili w sposób następujący: Bracie 

Johnson, jesteśmy bardzo radzi, że brat obstaje za tym, że Kościół opuści 

świat w październiku. Stój bracie przy tym stanowczo, a my będziemy 
ciebie popierali; albowiem jesteśmy po twojej stronie a przeciwko nowemu 

poglądowi. To wyrażenie wywarło skutek zupełnie inny, aniżeli się ci bracia 
spodziewali; albowiem poznaliśmy Szatana poza tym wyrażeniem. 

Wiedząc że bracia, którzy się tak wyrażali byli widocznie w stanie 
nieczystym, zgromiliśmy ducha pobudzającego do takiego wyrażenia, 

którego celem było by nas pobudzić do opozycji przeciwko Pańskiemu oku, 
ręce i ustom i bardzo strwożyliśmy się że Szatan usiłował użyć nas do 

przesiania braci. Rozumie się, że nigdy nie dalibyśmy się świadomie do 
tego namówić. Przystąpiliśmy do Pana, mówiąc Mu, że żadne powody 

podane przez naszego Pastora względem zmiany jego poglądu nie były dla 
nas przekonywującymi, podczas gdy argumenty dawnego poglądu były 

takimi, a zwłaszcza to, że Eliasz przybył do góry Bożej po czterdziestu 
dniach. Lecz także powiedzieliśmy Panu, że w żaden sposób nie będziemy 

sprzeciwiali się Jezusowemu oku, ustom i ręce, i prosiliśmy Go aby nam 

otworzył oczy wyrozumienia na nowy pogląd, jeśliby był prawdziwy. Wnet 
otrzymaliśmy na to odpowiedź, gdy Pan zwrócił naszą uwagę, że grosz nie 
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był dany aż wieczór, tj. po październiku, 1914 - pogląd, który przed tym 
nie był zrozumiany przez nikogo. Lecz nie chcieliśmy polegać na naszej 

myśli przed wyjawieniem jej naszemu Pastorowi, z którym za umówieniem 
że chcemy przedyskutować przedmiot, mieliśmy nazajutrz rozmowę. 

Wtedy opowiedzieliśmy mu o naszym zakłopotaniu z powodu tej kwestii, i 
że bardzo żałujemy, iż po temu, gdy on wyraził swoje wątpliwości 

względem tego przedmiotu, my nieco dogmatycznie i opozycyjnie 
przedstawiliśmy stary pogląd na zebraniu pytań w Washingtonie, 

upewniając go, że użyliśmy tylko takich argumentów, jakie były przez 
niego popierane. Następnie przedstawiliśmy nasze powątpiewania w jego 

poglądy, które opieraliśmy na 40 dniowej podróży Eliasza do góry Bożej. 
Powiedzieliśmy mu jaki na nas wywarły wpływ wyrażenia braci dzień 

przedtem. Potem opowiedzieliśmy mu co zdawało się być pierwszym 

promykiem naprowadzającym nas na korzyść jego nowego poglądu - a 
mianowicie rozdanie grosza po zakończeniu się godziny dwunastej. Kilka 

dni później, na konwencji w Clinton (Iowa) powiedział nam, że zgadza się 
z tym poglądem. To uspokoiło nasz umysł na ten przedmiot, i uradowało 

nasze serce.” 

c. Mój (Michała Łotysza) sprzeciw do nauk br. Russella 

A teraz podam mój sprzeciw do nauk br. Russella: Na 
zebraniu w zborze jeden z braci wstawił pod moim adresem pytanie 
„Czy br. Russell będzie pierwszym po prawicy Naszego Pana” - 
odpowiedziałem tak cyt. słowa Naszego Pana Mat. 24:45-47 w których 
stwierdza, że br. Russell będzie nad całym Kościołem, natomiast Mat. 
19:27, 28 Pan stwierdza, że każdy apostoł będzie siedział na swej 
stolicy sądząc jedno pokolenie klasy Kościoła. Z tego jasno wynika, że 
brat Russell nad całym Kościołem, a ap. Paweł najwyższy z apostołów 
nad najwyższą rangą w klasie Kościoła czyli po lewicy Naszego Pana. 

W następną niedzielę podałem zborowi jak postąpił br. Johnson w 
stosunku do nauk br. Russella oraz zacytowałem przestrogę Boga do Ludu 
Bożego 2 Moj. 19:21-25 z wyjaśnieniem br. Johnsona w E11 str. 338-342, 
w których Bóg przestrzega lud, aby nie spekulować. 

Natomiast na następnym zebraniu jeden z braci wstawił mi 
pytanie „Kiedy będzie koniec królestwa Szatana?, bo jeden z braci w 
wykładzie podał, że to będzie rok 2028”. 

Bracia poprosili mnie abym zaspekulował i uległem ich prośbie 
podając wypowiedź br. Johnsona w Ośmiu Wielkich Cudownych Dni 
przekonanie Tomasza siedem dni później (czyli 70 lat po 1954-56 – co 
daje datę 2024-26). Natomiast tekst Pisma Św. Jana 20:26 mówi po 
ośmiu dniach, a nie siedmiu, czyli 10 lat trzeba dodać do roku 2024-26 - 
to otrzymujemy 2034-36. Oraz padałem drugą myśl, że do daty końca 
czasów pogan jesień 1914 dodając dni Noego 120 lat to otrzymamy datę 
2034. Dlatego odpowiedziałem zborowi - postępujemy wiarą, a nie 
widzeniem. Bóg natychmiast mnie skarał za moją kombinację, tym 
bardziej, że Daniel 5:25-30 napis na ścianie pałacu „mene, mene, tekel 
uparsin” - Daniel (br. Russell) wyjaśnił słowa mene tekel, natomiast 
zamiast słowa uparsin zmienił na peres. Tu kryje się bardzo ważna myśl 
dla całego Ludu Bożego. Słowo Uparsin oznacza zniszczenie, które Bóg w 
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tajemnicy trzyma aż do spełnienia zniszczenia, dlatego podawane daty są 
kombinacyjne przez nas, co ja także uczyniłem. Natomiast słowo peres – 
co znaczy rozdzielenie, które wyjaśnił Daniel (br. Russell) co oznacza 
podział społeczeństwa na konserwatystów i radykałów, jak to też było 
zobrazowane w rozdzieleniu wód Jordanu po uderzeniu przez Eljasza. Kara 
jaką mi Bóg słusznie udzielił to sztywność szyi z wielkim bólem przez kilka 
dni oraz część głowy opuchniętej przyległej do szyi. Pokutując błagałem 
Pana w modlitwie o darowanie tego przestępstwa. Niech ta kara będzie 
przestrogą dla nas, aby nie spekulować poprawiając nauki br. Russella lub 
br. Johnsona, bo oni sami je poprawiali, przy pomocy Pana. Do nas nie 
należy poprawianie tych nauk, bo żadnemu z nas Bóg nie udzielił takiej 
władzy, ale badanie tych nauk i ile z nich zrozumieliśmy, za nie mamy 
odpowiedzialność i od tej chwili są nasze, które mają nam pomagać w 
doświadczeniu naszego poświęconego życia, w zwalczaniu wad i rozwijaniu 
zalet charakteru, który jest potrzebny dla Was i dla mnie do zwycięstwa i 
udziału w Królestwie, którego życzę Wam i sobie. 

19. Pierwszy główny mocarz Dawida (Russella) Jozeb 
Basebek – br. Russell jako pielgrzym 

Ter. Pr. 88’183,184 cyt. “W tym czasie Dawid przebywał w twierdzy 
(2 Sam. 23:14; 1Kron. 11:16) - najwidoczniej chodzi tu o miejsce 
obronne w jaskini Odollam - i jest typem na brata Russella zajmującego 
stanowisko „onego sługi”, gdy zamieszkiwał w Bogu, który był jego 
schronieniem i fortecą (Ps. 91:1, 2). Filistyńczycy (wieśniacy - sekciarze) z 
2Sam. 23, o ile to dotyczy stosunku Jozeba Basebeta do nich, 
przedstawiają nie uznających Okupu przesiewaczy w latach 1878 i 1879, 
którzy poruszyli niebo i ziemię, aby wymazać Prawdę mówiącą o 
równoważnej cenie i zadośćuczynieniu sprawiedliwości przez ofiarę. 

Słowo Refaim znaczy olbrzymy i jest typem na upadłych 
aniołów, natomiast dolina Refaim zdaje się być typem na sferę działalności 
upadłych aniołów. Tam właśnie rozbili swój obóz odrzucający Okup 
przesiewacze, wszedłszy w przymierze z demonami, prowadząc z nimi 
niegodziwą współpracę wymierzoną przeciwko Okupowi i ofierze za 
grzech. Biorąc udział w tej walce, brat Russell jako antytypiczny Dawid 
znalazł bezpieczeństwo w Bogu, który był jego ucieczką, twierdzą i 
mieszkaniem (Ps. 91:2, 9, 10). 

Betlejem przedstawia nauki biblijne będące pokarmem dla 

serca i umysłu. Straż filistyńska w Betlejem przedstawia pana Barboura i 
sprzymierzonych z nim nauczycieli odrzucających Okup, którzy 

wtargnęli, podbili i w niewłaściwy sposób wykorzystali zajmowany przez 
nich urząd nauczania biblijnego w wysiłku zanieczyszczenia Prawdy o 

Okupie i zadośćuczynieniu sprawiedliwości przez ofiarę za grzech. 
Przybycie Jozeba Basebeta do Dawida w warunkach opisanych w 

rozpatrywanych wersetach, przedstawia naszego Pastora jako 
pielgrzyma i pomocnika, który przybył w latach 1878 i 1879 do naszego 

Pastora jako „onego sługi”, w warunkach właśnie opisanych. 

Studnia u bramy betlejemskiej przedstawia Biblię - składnicę 
Prawdy, z której nauczyciele Prawdy - antytypiczni betlejemczycy mają 

przywilej czerpać i dawać do picia innym. Pragnienie Dawida, aby napić się 
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wody z owej studni, o ile odnosi się ono do Jozeba Basebeta, przedstawia 
pragnienie „onego sługi” posiadania szczegółów Prawdy związanej z 

Okupem i zadośćuczynieniem sprawiedliwości, mające związek z polemiką 
dotyczącą Okupu, którą pan Barbour rozpoczął wiosną 1878 roku. Głęboko 

zakorzenione sofisterie pana Barboura przyczyniły się do wzrostu 
pragnienia, szczególnie zaś wprowadzone przez niego wypaczenie 3Moj. 

16, które miało na celu wyrugowanie idei zadośćuczynienia 
sprawiedliwości przez ofiarę za grzech. Jak pragnienie Dawida posiadania 

owej wody skłoniło Jozeba Basebeta do podjęcia niebezpiecznej podróży 
przeprawienia się przez obóz filistyński i przyniesienia Dawidowi wody ze 

studni, tak pragnienia „onego sługi” posiadania stosownej Prawdy Pisma 
Świętego pobudziło go jako pielgrzyma, po około półtorarocznej walce, do 

podjęcia niebezpiecznej podróży umysłowej i przedarcia się przez 

wszystkie argumenty wysuwane przez odrzucających Okup oraz przez 
opozycję demonów, i w ten sposób otrzymując to, co okazało się prawdą o 

dwóch ofiarach za grzech z 3Moj. 16 jako przedstawiających dwie 
antytypiczne ofiary za grzech - człowieczeństwa Jezusa i człowieczeństwa 

Kościoła. Obie ofiary zostały złożone w antytypicznym pojednaniu, jednak 
fakt udziału Kościoła w tej ofierze został stracony z oczu krótko po żniwie 

żydowskim. 

Odmowa Dawida wypicia zdobytej w tak niebezpiecznych 
warunkach wody wskazuje typicznie na naturalną niechęć „onego sługi” na 
nieprzyjmowanie od początku doktryny o udziale Kościoła w ofierze za 
grzech, która jak mu się wydawało była niebezpieczna dla tego, który ją 
przyniósł jako pielgrzym, bowiem jako pielgrzym zajął się omawianym tu 
sporem. Wylanie przez Dawida przyniesionej wody w formie ofiary mokrej 
dowodzi, że w późniejszym okresie brat Russell pokonał niechęć oraz 
wahanie i jest typem na fakt, że później głosił on tę doktrynę jako prawdę 
pochodzącą od Boga - wylewał ją jako antytypową mokrą ofiarę Panu.” 

20. Br. Russell osobiście opisuje te czasy 

Czasopismo “Na Straży” 1981 od str. 70 do 73 i dalszy ciąg od 

str.90 do 93. 

a. PRZESIEWANI JAKO PSZENICA 

„Szatan wyprosił was, aby was odwiewał jako pszenicę” – Łuk. 

22:31 

Do tego czasu wszystko posuwało się naprzód bez przeszkód. 
Czuliśmy się wielce ubłogosławionymi przez Prawdę a nie mieliśmy 
specjalnych doświadczeń w zakresie miłości do niej i wierności. Lecz z 
wiosną 1878 roku, w paraleli do czasu ukrzyżowania Pana i wypowiedzenia 
przez Niego powyższych słów, rozpoczęło się przesiewanie, które trwa 
ustawicznie od tamtego czasu i które musi prędzej lub później 
doświadczyć każdego, kto przyjmuje światło „obecnej prawdy”. „Najmilsi! 
niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku 
doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło” – [1 
Piotra 4:12], ponieważ ten ogień będzie doświadczał pracy każdego 
człowieka i wykaże, czy on budował swą wiarę z drzewa, siana lub słomy, 
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czy z kosztownych kamieni objawionej Prawdy Bożej, a może na 
ruchomych piaskach ludzkich teorii o ewolucji itp., zamiast na twardej 
skale – okupie – jedynym trwałym fundamencie, który dał nam Bóg. Ci, 
którzy budują na tej skale, będą osobiście bezpieczni, chociażby zbudowali 
nieracjonalną wiarę, którą ogień i wstrząśnięcia tego dnia próby mogą 
wywrócić i zupełnie zniszczyć. Lecz ci, co budują na jakimkolwiek innym 
fundamencie, niezależnie od tego, czy użyją dobrych, czy złych 
materiałów, mogą być pewni, że ulegną zupełnemu rozbiciu (Łuk. 6:47-
49; 1 Kor. 3:11-15). 

Celem tych prób i przesiewania jest widocznie to, by wybrać tych 
wszystkich, których pragnienia serc są niesamolubne, którzy zupełnie i 
bez zastrzeżeń poświęceni są Panu, którzy pragną czynić wolę Boga i 
pokładają swą ufność w Jego mądrości, kierownictwie i w Jego Słowie tak 
silnie, że nie pozwolą odprowadzić się od słów Bożych, czy to przez 
mądrość innych, czy przez swe własne plany i idee. Będą oni w tym czasie 
przesiewania wzmocnieni, a ich radość w Panu pomnoży się, jak również 
znajomość Jego planu, nawet wtedy, gdy ich wiara będzie doświadczana 
przez tysiące popadających z każdej strony w błąd (Psalm 91:7). 

Przesiewanie rozpoczęło się w następujący sposób: Odnośnie 
oświadczenia apostoła Pawła: „Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy 
przemienieni będziemy w okamgnieniu” (1 Kor. 15:51-52) ciągle 
podtrzymywaliśmy pogląd, który wyznają adwentyści i prawie wszyscy 
chrześcijanie, że w pewnym czasie żyjący święci zostaną nagle i cudownie 
porwani w ciele, ażeby być zawsze z Panem. Obecnie nasze zapoznanie się 
z proroctwami czasowymi kazało nam oczekiwać tej przemiany świętych 
paralelnie do zmartwychwstania Pana, ponieważ dostrzegliśmy wiele 
równoległości pomiędzy dyspensacją żydowską a Wiekiem Ewangelii, o 
czym pisaliśmy w wydanej książce pt. „Trzy światy”. 

Wtedy nie widzieliśmy, tak jak obecnie już widzimy (Tom III, rozdz. 
VII), że owa data 1878 wyznacza czas rozpoczęcia się Królestwa Bożego 
przez uwielbienie wszystkich, którzy już zasnęli w Chrystusie i że 
„przemiana” do chwały, czci i nieśmiertelności, o której apostoł Paweł 
wspomina (1 Kor. 15:51) ma następować w chwili śmierci dla wszystkich 
członków wspomnianej klasy, począwszy od tej daty przez cały okres 
żniwa, aż wszyscy żyjący członkowie („nogi”) Ciała Chrystusowego 
zostaną przemienieni do duchowej natury. Gdy jednak w owym roku nie 
zdarzyło się nic takiego, co moglibyśmy ujrzeć oczyma, ponowne 
przeanalizowanie zagadnienia uświadomiło mi, że nasza pomyłka polegała 
na tym, iż spodziewaliśmy się ujrzeć przemianę wszystkich żyjących 
świętych naraz, bez potrzeby umierania – mylny pogląd, utrzymywany 
przez całe nominalne chrześcijaństwo – jeden z tych, którego dotąd nie 
zauważyliśmy i nie odrzuciliśmy. Nasz obecny jasny pogląd jest rezultatem 
badań, które właśnie w ten sposób się zaczęły. Wtedy zrozumiałem, że w 
słowach apostoła „nie wszyscy zaśniemy” słowo „zaśniemy” nie jest 
synonimem „umrzemy”, chociaż ono jest tak ogólnie rozumiane, ale 
przeciwnie – słowo to oznacza tutaj trwanie w stanie nieświadomości, zaś 
apostoł życzył sobie, abyśmy rozumieli, że od pewnego momentu w czasie 
obecności Pana Jego święci, chociaż umrą tak jak wszyscy ludzie (Psalm 
82:6-7), to nie będą pozostawać ani chwili w stanie nieświadomości, lecz 
w momencie śmierci będą przemienieni i otrzymają przyobiecane duchowe 
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ciała. W ciągu obecnego Wieku Ewangelii umierający pozostawali w stanie 
nieświadomości, spali. Było to prawdą odnośnie wszystkich świętych, 
którzy zasnęli w Jezusie, aż do czasu, gdy On objął urząd Króla (Obj. 
11:17), co – jak wykazaliśmy (Tom 2, str. 218,219) – stało się w 1878 r. 

W tym czasie Król nasz obudził wszystkich członków swego Ciała, 
czyniąc ich podobnymi do siebie, a ponieważ nadszedł czas ustanowienia 

Jego Królestwa, nie jest już konieczne, ażeby „nogi”, czyli ostatni 
członkowie Kościoła, umierający podczas żniwa, mieli pozostawać nadal w 

śnie śmierci. Przeciwnie, każdy z nich, gdy ukończy swą pielgrzymkę 
będąc wiernym aż do śmierci, otrzymuje natychmiast koronę żywota i jest 

zmieniany w okamgnieniu i dlatego nie można o nim mówić, że śpi, że jest 
nieprzytomny. Od tego czasu – czyli od 1878 roku – stosuje się Obj. 

14:13 „Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają”.  

Uważne zbadanie tej nauki rzuciło jaśniejsze światło na naszą drogę 

i było dalszym dowodem Pańskiego kierownictwa. 

b. Barbour zaprzecza doktrynę okupu 

Podczas gdy ja byłem w ten sposób prowadzony przez Pana do coraz 
jaśniejszych poglądów i nadziei, gdy starannie usiłowałem dopomagać też 
drugim, Barbour zaprzecza doktrynę okupu to wiosna 1878 r. nie była 
błogosławiona dla Barboura i wielu innych, którzy byli pod jego wpływem. 
Odrzucając to proste rozwiązanie przedstawione powyżej, Barbour uważał, 
że musi on z konieczności podać coś nowego, by pocieszyć żyjących 
świętych, że nie zostali zabrani wszyscy razem. 

Niestety! Niebezpieczne jest czuć zbyt wielką odpowiedzialność i 
starać się przedstawiać nowe światło. Napełniło nas bolesnym zdziwieniem 
stwierdzenie faktu, że Barbour napisał wkrótce potem artykuł do 
„Zwiastuna”, zaprzeczając doktrynie pojednania, zaprzeczając, że śmierć 
Jezusa była ceną okupu za Adama i jego potomstwo, mówiąc, że ta śmierć 
nie miała większego znaczenia dla złagodzenia kary za grzechy ludzi 
aniżeli przekłucie szpilką ciała muchy, powodujące jej ból i śmierć, które 
miałoby być uważane przez ziemskich rodziców za sprawiedliwe 
zadośćuczynienie za przestępstwa ich dziecka. 

Byłem zdziwiony i zaskoczony, ponieważ myślałem, że Barbour miał 
jaśniejsze zrozumienie odnośnie dzieła Chrystusa jako naszej ofiary za 
grzechy. A przecież nasz Odkupiciel, chętnie współdziałając z planem 
Ojca, dał samego siebie dobrowolnie jako okup, czyli odpowiadającą cenę, 
by wyrównać karę nałożoną na Adama, by Adam i jego potomstwo mogli 
być we właściwym czasie uwolnieni od grzechu i śmierci. Zupełnie inną niż 
marna karykatura z ilustracji Barboura rzeczą była dobrowolna, 
inteligentna i miła ofiara naszego Odkupiciela, przewidziana w Boskim 
planie, ułożonym i objawionym przez nieograniczoną mądrość. Uważałem, 
że pomyliłem się mniemając, iż Barbour posiadał jaśniejsze poglądy, 
aniżeli było w rzeczywistości, albo że on dobrowolnie zdejmował z siebie i 
odrzucał „szatę weselną sprawiedliwości Chrystusowej”. To ostatnie 
okazało się prawdziwym, ponieważ sam Barbour wyraził się później, że 
poprzednio uważał śmierć Chrystusa za cenę okupu za człowieka. 

Natychmiast napisałem artykuł do „Zwiastuna”, zaprzeczając 
błędowi i wykazując, że taka była potrzeba, by „jeden umarł za 
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wszystkich”, „sprawiedliwy za niesprawiedliwych” i to, że Chrystus 
wypełnił wszystko tak, jak było napisane, i w konsekwencji Bóg może być 
sprawiedliwym, przebaczając i wyzwalając grzeszników spod kary, którą 
On sprawiedliwie nałożył (Rzym. 3:26). Napisałem też do Patona, 
zwracając jego uwagę na fundamentalny charakter zaatakowanej doktryny 
i wskazując, jak czas i wszystkie okoliczności odpowiadają treści 
przypowieści o człowieku, który zdjął szatę weselną tuż przed 
rozpoczęciem weselnej uczty (Mat. 22:11-14). Paton odpowiedział mi, że 
dotąd nie widział on doktryny okupu w tak jasnym świetle, a ponieważ 
Barbour posiadał zdolność przedstawiania rzeczy w silny, dogmatyczny 
sposób, dlatego czuł się częściowo zachwianym. Nalegałem, aby widząc 
obecnie ważność doktryny okupu, napisał artykuł do „Zwiastuna”, w 
którym winien bez wahania złożyć świadectwo swego przekonania o tym, 
jak cenna jest krew Chrystusowa. Uczynił to. Nasze artykuły ukazały się w 
„Zwiastunie” w okresie od lipca do grudnia 1878 r. 

Stało się też dla mnie jasne, że Pan nie życzy sobie, bym nadal 
popierał finansowo lub w jakikolwiek inny sposób coś czy kogoś, kto staje 
w opozycji do fundamentalnej zasady naszej chrześcijańskiej wiary, i po 
jak najbardziej uważnym rozważeniu i bezskutecznym usiłowaniu, by 
odzyskać błądzącego, odłączyłem się zupełnie od „Zwiastuna poranka” i 
od dalszej społeczności z Barbourem. Lecz uważałem, że samowycofanie 
się nie było wystarczające dla okazania swojej lojalności względem 
naszego Pana i Odkupiciela, którego dzieło zostało tak gwałtownie 
zaatakowane przez kogoś, kto mógłby wyprowadzić owce na manowce; 
tym bardziej, że zajmował on swą pozycję głównie z powodu mego 
osobistego poparcia i zachęty, jako że wierzyłem w jego szczerość i 
wierność Panu. Zrozumiałem, że jest wolą Pana, abym rozpoczął 
wydawanie innego pisma, w którym znamię krzyża będzie stać wysoko, w 
którym broniona będzie doktryna okupu, a radosna nowina ogłaszana tak 
szeroko, jak to tylko możliwe. 

Działając tak pod kierownictwem Pana, zaniechałem podróżowania i 
w lipcu 1879 r. ukazał się pierwszy numer „Strażnicy Syjońskiej i 
Zwiastuna obecności Chrystusa”. Od początku pismo to było specjalnym 
orędownikiem „okupu za wszystkich” i mamy nadzieję, że z łaski Bożej 
takim pozostanie na zawsze. 

Przez pewien czas mieliśmy bolesne doświadczenia. „Strażnica” i 
„Zwiastun” były bowiem czytane przez tych samych ludzi i od czasu, gdy 
ukazała się „Strażnica”, zaopatrzenie w fundusze „Zwiastuna” zostało 
odcięte. Wtedy Barbour nie tylko wyjął pieniądze z banku, złożone tam 
przeze mnie, lecz traktował wszystko, co było w jego rękach, jako swe 
własne mienie i wylewał przy tym na redaktora „Strażnicy” 
najnikczemniejsze obelgi, aby tylko „Strażnica” i nauka o okupie nie 
posiadały właściwego wpływu na czytelników. To naturalnie spowodowało 
rozłamy, jak to zwykle bywa w tego typu sprawach. Osobiste zniewagi, 
uważane przez niektórych za prawdziwe, odniosły zamierzony skutek, 
zaćmiewając rozsądek wielu odnośnie zagadnienia okupu i wielu odwróciło 
się od Pana. 

Pan jednak nadal okazywał nam swą łaskę, którą ja bardziej 
oceniałem aniżeli łaskę i przyjaźń całego świata. W tym też czasie Adams 
przyjął poglądy Barboura, odrzucając doktrynę okupu i właśnie zgodnie z 
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przypowieścią o szacie weselnej obaj, zdjąwszy szaty Chrystusowej 
sprawiedliwości, powrócili do ciemności świata odnośnie przedmiotu tak 
jasno przedtem przez nich widzianego, a mianowicie czasu i sposobu 
obecności naszego Pana, i odtąd oczekiwali oni Chrystusa w ciele każdej 
wiosny lub jesieni i przekręcali odpowiednie proroctwa. 

Podczas tych doświadczeń, a raczej podczas tej walki o krzyż 
Chrystusowy, współpracowaliśmy ściśle z Patonem, który do lata 1881 był 
cennym pomocnikiem i obrońcą nauki o nadchodzących 
błogosławieństwach opartych na okupie złożonym za wszystkich na 
Kalwarii. Nakład książki „Trzy światy” był właśnie wyczerpany i wydawało 
nam się, że trzeba wydać albo inny nakład, albo nową książkę obejmującą 
te same zagadnienia. Paton zgodził się przygotować ją do druku, a Jones 
ofiarował się pokryć wszystkie koszty związane z jej wydaniem, a przy 
tym miał dać Patonowi tyle egzemplarzy tej książki, aby ich cena pokryła 
jego pracę włożoną w jej przygotowanie, przy czym ja miałem zgodzić się 
na ogłoszenie jej bezpłatnie w „Strażnicy”. Jones bowiem wiedział dobrze, 
że stanie się ona popularna, jeżeli ja udzielę jej mego poparcia, i że jego 
wydatki na pewno zwrócą mu się z zyskiem. (Książki te bowiem nie były 
sprzedawane tak tanio jak „Brzask Tysiąclecia” [czyli „Wykłady Pisma 
Świętego” – przyp. tłum.]). Ja nie tylko zgodziłem się na to, lecz 
ofiarowałem się pokryć osobiste wydatki Patona związane z wydaniem tej 
książki, jak również na jego prośbę opłaciłem część kosztów druku. 

W końcu jedynie ja poniosłem stratę finansową w związku z 
wydaniem tej książki; nosiła tytuł „Brzask dnia”. Pisarz i wydawca mieli 
zyski, ponieważ kilkakrotnie ogłaszałem ją w „Strażnicy”. Podaję te 
szczegóły z powodu pewnych jednostronnie podawanych i 
wprowadzających czytelników w błąd faktów, które zostały ostatnio 
opublikowane i były rozpowszechniane przez Patona, a jest on obecnie 
głosicielem innej Ewangelii, której krzyż nie jest ośrodkiem i która 
zaprzecza, że Pan odkupił nas swą drogocenną krwią. Tymczasem Paton 
znów opublikował inną książkę, która – chociaż ma ten sam tytuł jak ta, 
jaką my propagowaliśmy – jest na innym fundamencie i nie mogę jej 
polecić i nie polecam, lecz uważam ją za błędną filozofię, która zmierza do 
podkopania całej budowy chrześcijańskiej wiary i jest tym bardziej 
niebezpieczna dla wszystkich, którzy nie są dobrze ugruntowani w nauce o 
okupie, że zachowano w niej część prawdy podzielanej przez nas. 

Fałszywy fundament, który ona prezentuje, jest przerobioną starą 
doktryną pogańską o ewolucji, która nie tylko zaprzecza upadkowi 
człowieka, lecz w konsekwencji odrzuca potrzebę Odkupiciela. Przedstawia 
ona pogląd, że nie odkupienie i restytucja do utraconego stanu jest 
pożądana, lecz że przez postępową ewolucję człowiek ciągle wspina się 
wyżej ze stanu niższego, w którym został stworzony, i że przez swoje 
dobre uczynki w końcu osiągnie boską naturę. Podaje także, że nasz 
błogosławiony Pan był zdegradowanym i niedoskonałym człowiekiem, 
który musiał krzyżować swoją cielesną, upadłą naturę, jaką On według 
nich posiadał i przez to pokazać wszystkim ludziom, jak krzyżować mają 
swe grzeszne, cielesne skłonności. 

Przy tej okazji podajemy uwagę, że ciemność i degradacja, które 
przyszły na cały świat w jego upadłym i odrzuconym stanie i które zostały 
bardziej jeszcze pogłębione przez odpadły Kościół podczas ciemnych 
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wieków, gdy są przez ludzi porównywane ze światłem nauki, jakim Bóg 
obecnie błogosławi ludzkość, to dochodzą oni do mniemania, że jest to 
proces dowodzący prawdziwości ewolucji. I ten pogląd, jak to wykazaliśmy 
(w „Wykładach Pisma Świętego”, Tom I, str. 261 i Tom VI str. 604), 
chociaż zupełnie niewłaściwy, jest jednak powodem do przepowiedzianego 
odstępstwa od wiary biblijnej podczas okresu żniwa (Psalm 91:7) i 
dowodzi, że niewielu chrześcijan jest dostatecznie ugruntowanych w 
Prawdzie, by wytrzymać próby tego złego dnia, w którym wielu upadnie i 
jedynie mała liczba się ostoi. Z tego powodu staramy się głosić Prawdę 
prosto i zrozumiale. 

Krótka historia, jak Paton odwrócił się od nas i od okupu, będąc w 
opozycji do tego, co przedtem jasno rozumiał i polecał, jest ważna, 
ponieważ stała się ona powodem następnej próby i przesiewania 
czytelników „Strażnicy”, którzy w owym czasie byli o wiele liczniejsi. 
(Ponieważ Paton był poważanym bratem i naszym współpracownikiem i 
ponieważ jako podróżujący pielgrzym reprezentował „Strażnicę” i jej 
nauki, jego wydatki były pokrywane w części z prenumeraty „Strażnicy”, 
jak również przeze mnie, a także był osobiście znany większej liczbie 
czytelników aniżeli redaktor „Strażnicy”.) Nastąpiło to w ten sposób: 

W 1881 roku Barbour, publikując ciągle „Zwiastuna”, w dalszym 
ciągu usiłował obalić doktrynę okupu. Gdy dowiedział się, że ja, 
odwiedzając braci i służąc wykładami, używałem obrazu Przybytku, by 
zilustrować ofiarę Chrystusa, która była pokazana w figuralnych ofiarach 
Izraela, napisał artykuł o pojednaniu, w którym w fałszywym świetle 
wykazał znaczenie Dnia Pojednania. Ja od razu zauważyłem błąd w jego 
rozumowaniu, które czyniło z cielca typ jednej rzeczy w jednym wersecie, 
a innej w każdym innym wersecie, w którym on był wspomniany, i tak 
samo było z ofiarą kozła. Lecz dobrze wiedziałem, że ludzie w ogólności 
nie są zbyt skrupulatni w rozsądzaniu i że będąc obarczeni różnymi 
troskami życiowymi, nie są skłonni do pilnego wglądania w Pismo Święte, 
żeby krytycznie i uważnie przyjmować jego objaśnienia. 

Przemyślałem tę rzecz ponownie. Przeczytałem uważnie 3 Mojż. 
rozdz. 16 i chociaż widziałem niedokładność w tłumaczeniu Barboura, to 
jednak mogę wyznać, że nie rozumiałem tego rozdziału i nie mogłem 
podać właściwego wyjaśnienia, które by obejmowało wszystkie szczegóły 
tego rozdziału, jakie musiałyby mieć odpowiednie znaczenie. Co miałem 
uczynić? Ci, którzy czytają „Zwiastuna” i „Strażnicę”, będą 
prawdopodobnie wprowadzeni w błąd, jeżeli nie otrzymają właściwego 
objaśnienia. Zaś samo tylko stwierdzenie, że objaśnienia podane w 
„Zwiastunie” są niespójne ze sobą, mogłoby być źle zrozumiane. Wielu 
zapewne pomyślałoby, że ja sprzeciwiam się temu poglądowi z powodu 
ducha rywalizacji, ponieważ są ludzie, którzy wszystko sprowadzają do 
ducha rywalizacji i stronniczości. Tacy nie mogą zrozumieć innych, którzy 
traktują sprawy z wyższego i zacniejszego punktu widzenia i którzy 
zawsze myślą jedynie o Prawdzie, nie mając na uwadze żadnych osób. 

Tak jak w każdej próbie, tak i w tej udałem się do Pana, 
przedstawiając Mu, jak bardzo czuję się zaniepokojony o Jego drogie 
„owce”, które mając pobudzony apetyt przez niektóre prawdy i są 
wystawione z tego powodu na niebezpieczeństwo zwiedzenia przez 
Szatana. Przedstawiłem również Panu, że zdaję sobie sprawę, iż On jest 
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Pasterzem, a nie ja, lecz wiem, że On będzie zadowolony z mojego 
interesowania się Jego owcami i z mojego pragnienia, by być Jego 
mówczym narzędziem, by ogłaszać im prawdziwą drogę żywota. Byłem 
pewny, że jeżeli nadszedł czas na głoszenie fałszywych poglądów, by 
zwieść niegodnych, to również jest właściwy czas, by posiadać jasne i 
właściwe pojęcie tego przedmiotu, ażeby ci, którzy są godni, byli 
wzmocnieni i nie odpadli od Prawdy. Wierząc, że nadszedł czas właściwy 
na prawdziwe zrozumienie znaczenia żydowskich ofiar, o których ogólnie 
wszyscy chrześcijanie sądzą, że są typami „lepszych ofiar” i że Pan da mi 
właściwe i szybkie zrozumienie, gdy będę znajdował się w odpowiednim 
stanie serca, modliłem się z ufnością. Przedstawiłem Panu, że jeśli 
właściwy czas Pański nadszedł i On zechciałby mnie użyć jako swe 
narzędzie, by podać poselstwo Jego drogiej rodzinie, to niech sprawi, bym 
mógł wyczyścić z mego serca wszystkie uprzedzenia, które mogą mi stać 
na zawadzie, i zostać doprowadzony do właściwego zrozumienia przez 
Jego ducha. 

b. br. Russell z modlitwą bada Pismo Św. o ofiarach 

Na Straży 1981/6/05, str. 90 

 

Wierząc, że Pan wysłucha moją modlitwę, następnego poranka 
rozpocząłem badanie. Przedpołudnie poświęciłem zastanawianiu się nad 
tekstem, biorąc pod uwagę także wszystkie inne miejsca Pisma Świętego, 
które mogłyby rzucić światło na ten rozdział, szczególnie List do 
Hebrajczyków, i oczekiwałem w tym mądrości i kierownictwa od Pana. 
Lecz bez skutku. Popołudnie i wieczór spędziłem podobnie, a także cały 
następny dzień. Zaniechałem wszystkich innych spraw i dziwiłem się, 
dlaczego Pan tak długo nie daje mi zrozumienia. Dopiero na trzeci dzień 
około południa cała sprawa stała mi się tak jasna jak słońce w południe, 
tak jasna i przekonywująca i tak dobrze harmonizująca ze wszystkimi 
innymi pismami, że nie posiadałem żadnej wątpliwości, iż jest to właściwe 
wyrozumienie. Dotąd jeszcze nikt nie znalazł w nim żadnej niedokładności. 
(Zostało ono opublikowane w licznych wydaniach broszury pt. „Cienie 
przybytku lepszych ofiar”.) 

Zrozumiałem też, dlaczego Pan tak powoli i ostrożnie prowadził mnie 
do tego światła. Widocznie potrzebowałem specjalnego przygotowania 
serca, by zupełnie ocenić wszystko, co było zawarte w cieniach Przybytku, 
i tym bardziej byłem upewniony, że nie było to wynikiem mojej własnej 
mądrości, bo jeśli mogłem to zrozumieć sam przez się, to na pewno 
zrozumiałbym szybciej. Widziałem jasno, że wyjaśnienie tego przedmiotu 
będzie posiadać wielki wpływ na wszystkie nasze nadzieje i poglądy 
odnośnie całej Prawdy; nie że ono odrzuciło prawdy, które rozumieliśmy, 
lub że sprzeciwiało się im, lecz przeciwnie, ustawiło je w porządku i 
harmonii, wyprostowało małe skręty i węzły. Na przykład nauka o 
„usprawiedliwieniu przez wiarę” nie była dla mnie zbyt jasna, jak jest też i 
obecnie w wielu umysłach z doktryną o świętobliwości, która powołuje do 
samooofiary i uczynków. Wszystko to stało się w jednej chwili proste i 
jasne, ponieważ typy pokazały, że wszyscy jako grzesznicy 
potrzebowaliśmy przede wszystkim okupowej ofiary Chrystusa i że 
przyswajając sobie jej zasługi (usprawiedliwienie – przebaczenie), 
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zostaliśmy usprawiedliwieni (uznani za wolnych od grzechu), gdy przez 
wiarę uznaliśmy ofiarę Chrystusa za nas złożoną, naturalnie odwróciwszy 
się najpierw od grzechu. Typy pokazały również, że dopiero wtedy, gdy 
zostaliśmy oczyszczeni przed Bogiem zasługami doskonałego dzieła 
Chrystusa – ofiary okupu – Bóg przyjął nas jako współofiarników z 
Chrystusem i gdy pozostaniemy wiernymi aż do końca, postępując Jego 
śladami, otrzymamy przywilej współdziedziczenia z Nim w chwale. 

I tu właśnie po raz pierwszy zobaczyłem, że wielki przywilej stania 
się współdziedzicami z Chrystusem i uczestnikami boskiej natury był 
ograniczony jedynie do tych, którzy wezmą z Nim udział w samoofiarniczej 
służbie dla Prawdy. Także i to, że Pan był pierwszą ofiarą za grzech, z 
czego wynika, że nikt ze sług Bożych i proroków, którzy żyli i umarli przed 
Chrystusem, nie mógł być kapłanem według Jego porządku ani nie 
posiadał udziału w ofierze z Nim, chociaż niektórzy z nich byli 
kamienowani, cięci piłami i zabijani dla sprawy Bożej; chociaż otrzymają 
oni wysoką nagrodę, nie będą jednak należeć do klasy, która od czasu 
Pięćdziesiątnicy jest powoływana do ofiary i współdziedzictwa z 
Chrystusem. Zobaczyłem też, że Pańskim „czasem przyjemnym” jest Wiek 
Ewangelii, podczas którego On przyjmuje ofiary każdego, kto przyjdzie do 
Boga przez Chrystusa – przez wielką ofiarę za grzech, a gdy ten „czas 
przyjemny” się zakończy, nikt nie będzie mógł więcej zdobyć nagrody 
współdziedzictwa w boskiej naturze z Panem i gdy członkowie Ciała 
Chrystusowego, którzy mieli udział w ofiarowaniu swych praw jako 
usprawiedliwieni ludzie, zostaną uwielbieni, wtedy zaczną przychodzić 
błogosławieństwa dla świata, błogosławieństwa Tysiąclecia, z łaski Bożej 
kupione dla ludzi przez ich Odkupiciela. 

To przyczyniło się także do jasnego rozpoznania właściwości natur – 
anielskiej, ludzkiej i boskiej (jak to jest pokazane w I Tomie „Wykładów 
Pisma Świętego”, rozdz. X). Tam, gdzie poprzednio używaliśmy słowa 
„restytucja” w ogólnym znaczeniu, by podkreślić pewien rodzaj 
błogosławionej zmiany, to obecnie pod wpływem jaśniejszego światła 
zaczęliśmy widzieć, że wielka praca restytucji może jedynie oznaczać to, o 
czym mówi to słowo – zupełne przywrócenie tego, co było utracone (Mat. 
18:11), przywrócenie do oryginalnego stanu, od którego człowiek odpadł. 
Zrozumiałem też, że plan Boży, gdy będzie wykonany, nie przyprowadzi 
wszystkich stworzeń do jednego poziomu – do boskiej natury, lecz że Bóg 
postanowił, by były istoty natury anielskiej, które chociaż doskonałe, będą 
zawsze posiadać inną naturę od boskiej, jak i On zamierzył, by były istoty 
natury ludzkiej, jak Adam i których przyszłym mieszkaniem miała być 
ziemia doprowadzona do doskonałego stanu, w jakim znajdował się raj. 
Zobaczyłem też, że Bóg postanowił, ażeby Chrystus i Jego współofiarnicy i 
współdziedzice byli Boskimi narzędziami dla błogosławienia upadłego 
rodzaju i przywrócenia ich do stanu doskonałości, w jakiej znajdował się 
Adam w Edenie (stan, o którym wyraził się Bóg, że był „bardzo dobry” i na 
Jego podobieństwo), a także, że ci współdziedzice z Chrystusem będą 
wywyższeni do natury wyższej aniżeli doskonały rodzaj ludzki, wyższej od 
natury anielskiej – że będą uczestnikami natury boskiej. Gdy te wszystkie 
rzeczy tak niespodziewanie, jasno i wyraźnie przede mną zajaśniały, to 
wcale się już nie dziwiłem, że Pan kazał mi tak wiele dni oczekiwać i 
przygotowywać się na te błogosławieństwa i za to wszystko oddałem Mu 
chwałę i wyraziłem swoją wdzięczność. Wszelka moja bojaźń i wątpliwość 
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serca znikły dzięki temu dowodowi Boskiego kierownictwa na drodze, która 
jaśnieje coraz bardziej, „aż do dnia doskonałego”. Wtedy zobaczyłem 
natychmiast, że to nowe wyrozumienie stanie się prawdopodobnie 
kamieniem obrażenia dla niektórych, ale też i wielkim błogosławieństwem 
dla innych, którzy będą gotowi na jego przyjęcie. Zamiast więc 
opublikować to w następnym numerze „Strażnicy”, postanowiłem najpierw 
przedstawić tę rzecz prywatnie najbardziej znaczącym braciom, 
pamiętając, jak postąpił apostoł Paweł w podobnej sprawie (Gal. 2:2). 

c. Br. Russell wysyła zaproszenie dla czterech wybitnych braci w 
tym Patona na konferencję 

Zgodnie z tym wysłałem zaproszenia i pieniądze na pokrycie 
kosztów podróży dla czterech bardziej cenionych braci, proponując im 
uczestnictwo w małej konferencji. Paton był jednym z nich i jedynym, 
który odrzucił nowe promienie światła. Nie mógł on znaleźć wady w tym 
wyjaśnieniu Pisma Świętego, chociaż był zachęcany tak jak i wszyscy inni, 
by wypowiedział się, czy jest w tym cokolwiek sprzecznego albo podał 
inne teksty, które obalałyby ten pogląd. Nie potrafił jednak wskazać 
żadnych argumentów i dowodów popierających jego sprzeciw, a każda 
jego wątpliwość mocniej tylko dowodziła słuszności przyjętego stanowiska. 
Wtedy zachęcałem tych braci, aby to, co oni mogli uznać za prawdę 
będącą w zgodzie z Boskim planem, było wyznawane i nauczane za 
wszelką cenę, tym bardziej, że zrozumienie to tak pięknie uporządkowało 
wszystkie inne zarysy Prawdy. Wskazałem również, jak konieczne to było 
dla logicznego trzymania się nauki o okupie. W jasnym świetle 
widzieliśmy, że nasz Pan opuścił wyższą naturę, anielską, i przyjął niższą – 
ludzką, gdy stał się ciałem, i że celem tej zmiany natury była możność 
odkupienia Adama – przez Pana jako człowieka, i wszystkiego, co zostało 
w Adamie utracone. Wykazałem też, że w nagrodę za to wielkie dzieło 
otrzymał On przy zmartwychwstaniu boską naturę, wyższą nawet od tej, 
jaką posiadał, zanim stał się człowiekiem. Nie wiem, czy to zbyt słaby stan 
umysłu, czy też może serca spowodował, że Paton nie przyjął tych prawd i 
niedługo potem odrzucił naukę o okupie i chociaż nadal używa słowa 
„okup”, zaprzeczał jednak myśli mieszczącej się w jego znaczeniu. Nie 
mógł również podać żadnego innego lepszego znaczenia dla tego słowa ani 
w żaden sposób zaprzeczyć właściwemu znaczeniu, które ja do niego 
przywiązywałem i które jest prawdziwym określeniem greckiego słowa, z 
którego zostało przetłumaczone: „antilutron” – odpowiadająca cena, co 
można sprawdzić w słownikach. 

Pomimo naszych najlepszych wysiłków, by go zatrzymać, Paton 

odchodził coraz dalej, aż w końcu musiałem odmówić przyjęcia jego 

artykułów do „Strażnicy”, z tego samego powodu, dla którego odmówiłem 

Barbourowi poparcia finansowego Pańskimi pieniędzmi powierzonymi mej 

pieczy. 

Mniej więcej w tym czasie Jones poinformował mnie, że egzemplarze 

książki pt. „Brzask dnia” zostały wyczerpane i że nie ma potrzeby ogłaszać 
jej nadal w „Strażnicy”. Skorzystałem z okazji, by przyobiecać wydanie 

książki „Brzask Tysiąclecia” [„Wykłady Pisma Świętego” – przyp. tłum.], 
która przedstawi plan Boży w jaśniejszy sposób i w sposób bardziej 

uporządkowany, a to dlatego, że otrzymaliśmy jaśniejsze światło na każdy 
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zarys Boskiego planu dzięki „Cieniom Przybytku”. Wtedy też i Paton 
zadecydował, że on wyda inną książkę – „Brzask dnia”, poprawioną tak, 

by harmonizowała z jego zmienionymi poglądami, które ignorowały okup, 
usprawiedliwienie oraz to, jak bardzo są niezbędne, i w której nauczał też 

o usprawiedliwieniu, o tym, że wszyscy ludzie będą wiecznie zbawieni nie 
w rezultacie ofiary za ich grzechy, złożonej przez Chrystusa, lecz wskutek 

krzyżowania grzechu w sobie przez każdego – prawo, pod którym Izraelici 
na próżno usiłowali spodobać się Bogu, lecz ono nie usprawiedliwiało 

nikogo. Ciężkie i liczne były oszczerstwa na mnie rzucane, ponieważ ja 
objawiłem tę zmianę i podałem, że oryginał książki pt. „Brzask dnia” został 

wyczerpany, a nowa książka opiera się na innym fundamencie niż ta, 
którą wcześniej polecałem.  

W tym samym czasie zajęty byłem olbrzymią pracą, znaną wielu z 

was, to jest wydawaniem i rozpowszechnianiem dwóch książeczek w 
nakładzie przeszło 1,4 mln egz., tj. „Pokarm dla myślących chrześcijan” i 

„Nauka o Przybytku”, których wspólna treść była prawie taka sama jak ta 
zawarta w I Tomie „Wykładów Pisma Świętego”, a ponadto byłem 

zasypywany tysiącami radosnych i radość wzbudzających listów od tych, 
którzy otrzymali i czytali broszury dotąd rozpowszechniane. Przysyłali oni 

pytania i prosili o więcej literatury. Ponadto pojawiły się komplikacje 
finansowe i przez 4 lata nie mogłem wypełnić mojej obietnicy wydania 

„Wykładów Pisma Świętego”. I dotąd jeszcze nie wypełniłem do końca 
mojej obietnicy wydania siedmiu tomów „Wykładów Pisma Świętego”, bo 

chociaż ukazało się sześć tomów, to jednak siódmy – o Objawieniu i 
proroctwie Ezechiela – ciągle należy do przyszłości, opóźniony z powodu 

ogólnej pracy – bez wątpienia zgodnie z Pańskim „czasem właściwym”. 
Podczas tych czterech lat borykałem się z olbrzymią ilością pracy i z 

różnymi przeciwnościami (wszystkie radośnie znoszone dla Prawdy i Jego 

świętych), w każdym roku mając nadzieję, że będę w stanie znaleźć 
potrzebne godziny na dokończenie I Tomu „Wykładów Pisma Świętego”. 

Może niektórzy z tych, co posiadają „Trzy światy” lub pierwsze 
wydanie „Brzasku dnia”, pragną znać moją obecną opinię o tych książkach 
– czy nadal uważam je za pożyteczne dla szukających Prawdy? Na to 
odpowiadam z całą pewnością, że nie, ponieważ przedstawione tam 
poglądy na Boską Prawdę dalekie są od tego, co obecnie wiemy o 
cudownym Boskim planie. Rzeczy, które obecnie są jasne jak słońce w 
południe, były zamglone i pomieszane. Na przykład różnica pomiędzy 
doskonałą ludzką naturą, do której posłuszni ze świata będą przywróceni 
podczas Tysiąclecia, a boską naturą, do której Małe Stadko – ofiarujący 
się i wybrani Wieku Ewangelii – zostanie wkrótce wywyższone, nie była 
jeszcze wtedy przez nas zauważana. Wszystko, co dzisiaj jest tak jasne, 
wtedy było rozmyte, pomieszane i nieokreślone. Nie widzieliśmy też stopni 
lub poziomów pokazanych na wykresie wieków z I Tomu „Wykładów Pisma 
Świętego”, które dopomogły wielu dostrzec różnicę pomiędzy 
usprawiedliwieniem a uświęceniem i określić ich obecne stanowisko i 
stosunek do Boga. 

Przedtem byłem mniej ostrożny odnośnie tego, co 
rozpowszechniałem lub polecałem, lecz uczę się każdego dnia, by być 
coraz bardziej ostrożnym w odniesieniu do pokarmu, jakiego dostarczam 
zgłodniałym owcom Pana. Pan mnie nauczył, że wielce odpowiedzialną 
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rzeczą jest być nauczycielem, nawet rozpowszechniając książki lub 
pisemka. Nie polecam już także książki pt. „Pokaram dla myślących 
chrześcijan”, a to z tego powodu, że jest mniej jasna i harmonijna aniżeli 
późniejsze publikacje (I Tom „Wykładów Pisma Świętego” w formie 
czasopisma, specjalne wydanie „Strażnicy” na temat piekła ze stycznia 
1901 r. oraz Traktat Nr 52. nosiły ten sam tytuł i nie powinny być mylone 
z oryginalną broszurką wydaną w 1881 roku.) 

Należy przedstawić jeszcze inny rozdział z naszych doświadczeń, 
ponieważ zaznacza on jeszcze jeden wstrząs i przesiewanie. A. D. Jones 
zaproponował wydawanie pisemka podobnego do „Strażnicy”, by w nim 
przedrukowywać niektóre prostsze zarysy Boskiego planu i żeby ono 
sprawowało pracę misjonarską i pełniło rolę nauczyciela dla 
początkujących. Wiedząc, że posiadał jasne wyrozumienie okupu, 
życzyłem mu błogosławieństwa Bożego i ogłosiłem jego przykładowy 
numer „Gwiazda dzienna Syjonu” (obecnie od pewnego czasu już nie 
wychodzi) naszym blisko 10 tysiącom czytelników, jedynie chyba po to, 
żeby jak to się wkrótce okazało popchnąć niektórych z nich w szeregi 
niewiary, a innych do odrzucenia okupu. Bo chociaż „Dzienna Gwiazda” 
przez kilka miesięcy utrzymywała prostą linię i tę samą pozycję odnośnie 
okupu, co i „Strażnica”, i z tego samego powodu odmówiła umieszczania 
artykułów nadsyłanych przez Patona, to jednak w ciągu roku odrzuciła 
pojednawczą ofiarę Chrystusa, a w drugim roku popadła w niewiarę, 
odrzucając resztę Biblii, jak również te części, które uczą o upadku w 
Adamie i o odkupieniu w Chrystusie. 

To wszystko oznaczało nowe naprężenia, nowe przesiewania i nowe 
odcięcia przyjaciół, którzy mylnie przypuszczali, że nasza krytyka 
fałszywych nauk była powodowana duchem współzawodnictwa, a którzy 
nie dość szybko dostrzegli błędne nauki i dokąd one prowadziły oraz nie 
zdawali sobie sprawy, jak ważne jest silnie trzymanie się zasadniczych 
nauk Chrystusa – że umarł On za grzechy nasze i powstał z martwych dla 
naszego usprawiedliwienia. 

Pragniemy zaznaczyć, że proces wstrząsów i przesiewania nie jest 
jeszcze zakończony i będzie postępował coraz dalej, aż wszyscy będą 
wypróbowani i zupełnie doświadczeni. Pytaniem nie jest: „Kto może 
upaść?”, lecz „Któż się ostać może?”, jak to wyraża prorok, a musimy też 
pamiętać i to napomnienie: „Kto myśli, że stoi [kto czuje się bardzo ufnym 
tak jak Piotr, gdy rzekł: „Panie, chociaż wszyscy porzucą Cię, ale nie ja – 
niech uważa, ażeby nie upadł”. 

Ta doktryna o innej drodze do zbawienia (jak też zbawienia dla 
wszystkich) niż przez krzyż Chrystusa jest nie tylko błędem, który jest i 
był od 1874 r. przesiewaniem dla wszystkich, którzy przyszli do światła 
„teraźniejszej prawdy”, lecz też próbą, która przyjdzie na całe tzw. 
chrześcijaństwo, by ich doświadczyć (Obj. 3:10). Próba ta już dokonuje 
się pomiędzy wszystkimi społecznościami chrześcijan, a szczególnie 
między nauczycielami różnych wyznań. Liczba tych, którzy wierzą, że 
śmierć Chrystusa stanowiła zapłatę za nasze grzechy, zmniejsza się 
codziennie i w niedługim czasie nastanie ogólna ucieczka w popłochu od 
nauki o upadku człowieka w Adamie i jego odkupieniu z tego upadku przez 
człowieka Jezusa Chrystusa” (1 Tym. 2:5-6), jak to psalmista proroczo 
przedstawił, że „tysiąc upadnie, a jeden się ostoi się” (Psalm 91:7). 
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Nadszedł czas, by każdy zadeklarował odważnie, czy jest za krzyżem 
i okupem, czy też przeciwko temu. Ten kto zgromadza, to nie rozprasza, a 
ten kto milczy, gdy okup bywa atakowany przez wrogów z każdej strony, 
to czy to będzie milczenie z bojaźni, czy ze wstydu albo obojętności 
(niedbalstwa), nie jest godnym Prawdy, i z pewnością będzie tym, który 
szybko potknie się. Ten, kto z jakiegokolwiek powodu siedzi bezczynnie, 
podczas gdy sztandar krzyża jest atakowany, nie jest żołnierzem krzyża, 
godnym tego imienia, i nie będzie zaliczony do zwycięzców, którzy 
odziedziczą wszystkie błogosławieństwa; Bóg dozwala na te przesiewania 
po to, by doświadczyć wszystkich, którzy nie są „zwycięzcami” i by 
objawić Małe Stadko, czyli tych, którzy podobnie jak armia Giedeona, 
chociaż nieliczni, dzielić będą zwycięstwo i honor ze swym Wodzem w 
chwale. 

Czy jesteście gotowi do tego egzaminu, drodzy bracia i siostry? 

Zbroja Prawdy została wam dana już od pewnego czasu, tylko czy ją 

macie na sobie? Czy uczyniliście ją swoją tarczą i pancerzem przeciwko 

wszystkim zasadzkom „onego złego”? 

Nie bądźcie zwiedzeni przez przedstawicieli Szatana, który używa 
często nieświadomych, słabszych braci, a także w pewnej mierze każdego 
potykającego się i zwiedzionego, by rozpowszechniać zarazę fałszywych 
nauk. Każde dziecko Boże powinno być bardzo uważne, aby nie stać się 
powodem potknięcia dla kogokolwiek. Wierzymy jednak, że każdy przez 
jakieś narzędzie będzie zaatakowany. 

Rzeczywiście, jakże trafnie prorok przyrównał to do zarazy morowej 

(Psalm 91:6). Zaraza morowa rozszerza się, ponieważ ludzie są w takim 

stanie fizycznym, który nie jest odpornym na zarazę. Lekarze twierdzą, że 

jest mało prawdopodobne, aby ktoś posiadający zdrowy organizm mógł 

zapaść na jakąś zaraźliwą chorobę. Tak też jest z duchową zarazą. Ona 

będzie rozwijała się nie tylko dlatego, że wszyscy, którzy nie posiadają 

jasnego, intelektualnego ocenienia nauki Chrystusowej, zetkną się z nią, 

lecz i z innych powodów. Żywot pochodzi z serca i dlatego najbardziej 

konieczne jest przede wszystkim to, by posiadać serce we właściwym 

stanie. Jak jest z twoim sercem? Czy jest ono dumne, chlubiące się, 

niezależne, troszczące się o siebie, samowolne? Jeżeli tak, to bądź 

ostrożny - będziesz bardzo podatnym na tę epidemię, bez względu na to, 

że może wydaje ci, iż jesteś od niej daleko. Módl się o serce ciche, 

poddane, i pokorne, które jest mieszkaniem drogiego Odkupiciela, które 

jedynie głosu Chrystusowego słucha i w którym panuje jedynie Jezus. Z 

takim sercem jesteście bezpieczni. W skromności, uprzejmości nie 

będziecie myśleli, że możecie sami wybawić się od potępienia, które 

odziedziczyliście w Adamie, przez ofiarowanie obecnych, grzesznych 

pożądliwości, lecz uciekniecie się do krzyża, gdzie sam Bóg otworzył 

źródło dla obmycia grzechów i nieczystości, zarówno obecnych, jak i 

przeszłych. 

d. CZY TO WAS GORSZY? 

Przypuszczamy, że to ostrzeżenie zgorszy niektórych, chociaż nie 
ma ono na celu, by kogokolwiek gorszyć. Napisane zostało w obronie 
cichych i przeciwko tym, którzy posługują się błędami. „Któż wstąpi na 
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górę Pańską?” [do zaofiarowanego Królestwa] A kto stanie na miejscu 
świętym Jego? Człowiek niewinnych rąk i czystego serca, [który starannie 
prowadzi swe życie na zasadach świątobliwości], który nie skłania ku 
marności duszy swojej [który nie kieruje się ziemską ambicją lub pychą, 
lecz cierpliwie oczekuje na chwałę, która nastąpi po obecnej drodze 
samoofiary], a nie przysięga zdradliwie [nie ignoruje lub lekceważy swego 
przymierza z Bogiem], ten weźmie błogosławieństwo od Pana [Królestwo, 
chwałę i współdziedzictwo z Chrystusem] i sprawiedliwość [doskonałość, 
zupełne wyzwolenie od obecnych słabości itd.] od Boga zbawienia swego” 
- Psalm 24:3-5. „Czujcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie” 
[Mat. 26:41], ażeby „skażone myśli wasze nie odpadły od prostoty onej, 
która jest w Chrystusie” [2 Kor. 11:3]. Niech wszyscy pokorni obudzą się i 
będą przygotowani do doświadczeń obecnej godziny, podczas gdy wielu 
kładzie kamienie obrażenia na drodze „nóg” Ciała Chrystusowego. Niech 
każdy żołnierz krzyża czuwa nie tylko nad tym, by sam mógł stać, lecz by 
mógł wspierać drugich, podnosząc „nogi” (Psalm 91:11-12). 

W. T. 3820 VII. 1906
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Część III – Dokończenie opracowania o Br. 

Russelu 

 

Trzecia część dokończenia opracowania o bracie Russellu 
jako o Wiernym i Roztropnym Słudze Mat 24:45-47 i 
Łuk.12:42-44  

 

20.ZNAMIENNE PROROCTWO  Habak. 3:17—19  

Ter. Pr. 70’82-96 art. “Znamienne Proroctwo Abakuka 3 rozdz. Wier. 
17-19  

Cyt.”  ZNAMIENNE PROROCTWO Habak. 3:17—19  

      W TERAŹNIEJSZYCH Prawdach numery: 204, 205, 209, 210 i 211 

dość szczegółowo przedstawiliśmy proroctwo Abakuka. Obecnie 
rozważymy szczegóły związane z Habak. 3:17-19.  

Ci, którzy są zaznajomieni z pismami br. Russella, wiedzą o 
wydatnym użytku, jaki zrobił on z części tego proroctwa, jak np. użycie 

przez niego Habak. 2:1 na czele rysunku Planu Wieków oraz na pierwszej 
stronie okładki Strażnicy począwszy od roku 1895 aż do czasu jego 

śmierci, jak również w innych łącznościach. Niektórzy mogą przypomnieć 
sobie, że użył on Habak. 3:17,18 za podstawę do artykułu „Wielkie 

Proroctwo Bliskie Wypełnienia”, który ukazał się w Strażnicy 15 stycznia 

1914 (przedruki Z 5383) i w Bibie Studenta Monthly 15 lipca 1915. Do 
chwili obecnej upłynęło już ponad 40 lat od czasu gdy ten artykuł został 

ogłoszony i fakt ten niewątpliwie wzbudza w umysłach myślącego ludu w 
Prawdzie pytanie, czy proroctwo to wypełniło się czy też nie? 

Oświadczenie tych, którzy przez służbę br. Russella byli błogosławieni 
zrozumieniem Prawdy na czasie ze Słowa Bożego przy końcu Wieku, że 

nie są zainteresowani tym przedmiotem, wskazywałoby na wielki brak z 
ich strony.  

W streszczeniu proroctwa Abakuka, rozdział l opisuje: (1) Ubolewanie 
Abakuka nad ciężkimi grzechami cielesnego Izraela, (2) Boskie objawienie 

Abakukowi Jego zamierzonego użycia bezbożnych Chaldejczyków w celu 
ukarania Izraela (a co dokonało się przez zniszczenie Jeruzalemu i 

spustoszenie ziemi przez króla Nabuchodonozora i wojska chaldejskie za 
dni króla Sedekijasza) i (3) zakłopotanie Abakuka z tego powodu. Rozdział 

drugi opisuje jak Abakuk zajął stanowisko na strażnicy, gdzie Bóg 
wynagradza go proroczym widzeniem, w którym (pod figurą pięciu 

wielkich nieszczęść wypowiedzianych przeciwko bardzo złemu 

człowiekowi) pokazano mu, że w słusznym czasie odpłata, ograbienie itd., 
dosięgną bezbożnych Chaldejczyków. W rozdziale trzecim Abakuk 

odpowiada na to piękną pełną czci modlitwą albo odą, która w dużej 
mierze jest kontemplacją i ogłaszaniem potężnych dzieł Bożych 



Część III – Dokończenie opracowania o Br. Russelu 

64 

szczególnie okazanych w zniszczeniu bezbożnych i wybawieniu ludu 
Bożego.  

Wykazaliśmy już w naszych trzech poprzednich wydaniach 
omawiających proroctwo Abakuka, że Abakuk w Czasie Końca bardzo 

stosownie przedstawia braci: Millera, Russella i innych wiernych stróżów. 
Jednak przy końcu Wieku specjalne zastosowanie odnosi się do br. 

Russella (a dopiero w sposób podrzędny do innych wiernych stróżów), 
który ubolewał nad ciężkimi grzechami Chrześcijaństwa i który otrzymał 

od Boga za pośrednictwem Jego Słowa objawienie o Jego zamiarze 

obalenia Chrześcijaństwa w obecnym wielkim Czasie Ucisku. Jak to 
pokazuje wydawana przez br. Russella Strażnica, on niewątpliwie zajął 

stanowisko niejako na strażnicy i był pobłogosławiony przez Boga na 
początku Żniwa wspaniałym symbolicznym widzeniem, albo rozwinięciem 

Prawdy z Pisma Świętego o wielkim Boskim Planie Wieków (Z 5731, 
5374). To widzenie on i inni (np. bracia Edgarowie) wyjaśnili za pomocą 

rysunków (tablic).  

      Otrzymanie tego rozwinięcia Prawdy na czasie wywołało w bracie 

Russellu i innych stróżach odpowiedź pełną szacunku, włączając 
ogłaszanie tej Prawdy i jej dalszych zarysów oraz wyjaśnień w miarę jak 

były objawiane podczas Żniwa, szczególnie w odniesieniu do chwalebnego 
wypełnienia się wielkiego Boskiego Planu Wieków (B 15) oraz włączając 

zniszczenie królestwa Szatana, ustanowienie Królestwa Bożego, ukaranie 
bezbożnych, ostateczne wyzwolenie sprawiedliwych itd. Wykazaliśmy już, 

że to ogłaszanie Prawdy z dodatkiem chronologicznych zarysów zaczęło się 

przy końcu Wieku, na wiosnę 1877 r. („W pośrodku lat” — dokładnie w 
połowie drogi pomiędzy jesienią 1799 r. a jesienią 1954 r.) z rozpoczęciem 

przez br. Russella „silnej kampanii na rzecz Prawdy” (Z 3822, par. 8). 
Wykazaliśmy także poprzednio, że w czasie gdy Abakuk pisał to 

proroctwo, zniszczenie Jeruzalemu i spustoszenie ziemi przez 
Chaldejczyków było bliskie, ale zniszczenie Chaldejczyków i wyzwolenie 

ludu Bożego z ich rąk miało nastąpić dopiero po długim czasie.  

Bóg wiedział, że zwłoka aż do czasu ostatecznego wypełnienia się 

tego będzie wielkim doświadczeniem dla Jego ludu, powodując liczne 
zagmatwania i rozczarowania. Dlatego dał On łaskawie Abakukowi, a przez 

niego drugim, specjalne napomnienie (Habak. 2:3), aby oczekiwać tego 
wypełnienia pomimo jego pozornej powolności — ono niewątpliwie miało 

dokonać się w słusznym czasie.  

Przy końcu Wieku Ewangelii zachodzi podobny długi okres czekania 

na spełnienie się zniszczenia królestwa Szatana i wyzwolenia ludu Bożego 

oraz na ostateczne ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi pod władzą 
Chrystusa. Ta długa przerwa okazała się bardzo doświadczającym 

okresem dla oświeconego ludu Bożego, z powodu licznych zwlekań, 
wynikających zagmatwań i rozczarowań połączonych z pozornym 

zwlekaniem i powolnością w wypełnieniu się różnych zarysów 
pozafiguralnego widzenia. Chociaż z punktu widzenia Planu Bożego 

opracowanego z góry, w gruncie rzeczy nie było żadnej zwłoki w Boskim 
czasie na wypełnienie się tych zarysów. Przez takie doświadczenia w 

Żniwie Wieku Ewangelii Bóg w szczególny sposób doświadczał Swój lud, 
który był oświecony w sprawie Jego wielkiego Planu Wieków. Za 
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pośrednictwem użycia Habak. 2:3 i podobnych ustępów, których używali 
br. Russell i inni wierni stróże, Bóg udzielił Swemu ludowi specjalnego 

napomnienia, że chociaż Jego Plan w różnych częściach zdaje się zwlekać 
z wypełnieniem, to jednak lud Boży powinien czekać na właściwy czas co 

się tyczy tych wypełnień i nie powinien tracić ufności w nie; albowiem one 
z pewnością wyjdą na jaw i ostatecznie nie będzie żadnej zwłoki 

przekraczającej najlepszy czas dla wszystkich zainteresowanych.  

Aczkolwiek mając to specjalne napomnienie, wielu członków ludu 

Prawdy omieszkało pod tym doświadczeniem — mówimy to ze smutkiem 

— zachować Prawdę o Boskim Planie Wieków, niektórzy częściowo a inni 
całkowicie i osłabli na brzegu drogi. Niektórzy wrócili z powrotem do 

nominalnego kościoła lub do nędznych żywiołów tego świata, inni zaś 
popadli w różne błędy i spekulacje. Zwróciliśmy już uwagę na liczne 

stosowne wypadki, np. odrzucenie przez niektórych chronologii biblijnej 
tak jak była ona dana przez br. Russella, jako wynik pozornej zwłoki 

zachodzącej w pewnych zarysach symbolicznego widzenia w roku 1914.  

 

21. ATAKI NA PLAN WIEKÓW 

Liczne ataki podejmowane były zarówno przed jak i po śmierci br. 
Russella, szczególnie w ostatnich latach, na Boski Wielki Plan Wieków, tak 

jak był on przedstawiony przez br. Russella, specjalnie w jego zarysach 
proroczych i chronologicznych. Ataki te nie tylko były podejmowane przez 

tych, którzy nie byli w Prawdzie, ale także — jest to przykro powiedzieć — 
przez niektórych będących kiedyś w zupełnej zgodzie z Prawdą Żniwa.  

Niektóre z tych ataków były podejmowane z powodu niezrozumienia 
przez atakujących zamiarów Boskich odnoszących się do długiego okresu 

począwszy od roku 1914 iż powodu ich widocznej niechęci czekania na 
Boga i na Jego właściwy czas dla wypełnienia się pewnych zarysów 

pozafiguralnego widzenia, szczególnie tych zarysów, których wypełnienia 
br. Russell i inni wierni stróże spodziewali się, zwłaszcza na początku 

Parousji w jesieni 1914 roku. Pomimo tych ataków, mocno wierzyliśmy, że 

w słusznym czasie wielki Boski Plan Wieków, tak jak go przedstawił br. 
Russell, wypełni się zgodnie z wytycznymi podanymi przez niego. Chociaż 

w pewnych wypełnieniach były zwłoki przez długi czas poza rokiem 1914, 
to jednak (jak to będzie później wykazane w tej rozprawie) inne zamiary 

Boga wypełniają się w Czasie Ucisku albo okresie Epifanii (zob. np. Z 
5456, par. 2, 3; E. tom 4, roz. l; T. P. 1933, 82—85).  

W październiku 1916 roku br. Russell pisał, że głosił od przeszło 40 
lat, iż Czasy Pogan chronologicznie skończą się jesienią 1914 r. (B. 

przedmowa, str. II, III, IV; por. np. z Z 107, par. 2). Fakt, że Wojna 
Światowa (Faza I), pierwsza część wielkiego Czasu Ucisku (Joel 3:9—14; 

1Król. 9:11,12; Dan. 12:1; Mat. 24:20,21; 1Tes. 5:1—3; Obj. 14—19; 
20), wybuchła. w jesieni tego samego roku jest naprawdę znamienny, bo 

przez to Bóg poniekąd położył pieczęć uznania na chronologię br. Russella 
jako na prawdziwą chronologię biblijną. Atakujący ją nie mogą się pozbyć 

tego oczywistego dowodu, że Bóg uznał br. Russella za nauczyciela 

Prawdy. Nawet uczniowie w szkole wiedzą, że największy Czas Ucisku, 
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który miał przyjść, rzuca się w oczy od 1914 r. i że od tego czasu nie ma 
prawdziwego pokoju! Niektórzy, tacy jak Redaktorzy Herolda pisma P. B. 

I. z 15 kwietnia 1921 r. (E. tom 7, 347, 348; T. P. 1924, 89; 1925, 7) i od 
tego czasu inne osoby albo w sposób połączony albo pojedynczo twierdzili, 

że niektóre oczekiwania br. Russella i innych dotyczące wydarzeń, które 
miały stać się w r. 1914, nie ziściły się i że z tego względu chronologia 

jego jest błędna. Osoby te zazwyczaj wskazywały na oczekiwania br. 
Russella przedstawione w jego pierwszych pismach, jak np. że koniec 

Wielkiego Ucisku nastąpi w jesieni 1914, że zupełne ustanowienie 

Królestwa na ziemi zostanie dokonane w jesieni 1914, że wyzwolenie 
Kościoła nastąpi w jesieni 1914 itd. Fakt jednak, iż takie oczekiwania nie 

wydarzyły się w tym czasie nie zmienia faktu, że Czasy Pogan wówczas się 
skończyły, jak to dowodzi wybuch Wojny Światowej (Faza I). Ona nie 

wymaga żadnej zmiany w przedstawionej przez br. Russella chronologii, 
ale przeciwnie — jak już oświadczyliśmy — kładzie pieczęć uznania na 

niej, jako na prawdziwej chronologii biblijnej.  

Ci, którzy są skorzy do podkreślania tego, co nazywają zawodem w 

oczekiwaniach br. Russella na rok 1914 albo przeoczają, albo dla wygody 
ignorują fakt, że w roku 1904 (Z 3389, 3405, 3415), dziesięć lat przed 

rokiem 1914, br. Russell wykazał w wyniku dalszego badania, iż doszedł 
do wniosku, że ucisk zamiast skończyć się w jesieni 1914 r. tak jak to 

poprzednio wyznawał i nauczał, dopiero rozpocznie się wtedy. On również 
wykazał z Pisma Świętego (np. 1Król. 19:11; zob. Komentarz Bereański; Z 

3414), że ucisk zacznie się wojną światową, po której nastąpi rewolucja 

światowa a potem anarchia światowa. Z tych i licznych innych wyrażeń br. 
Russella począwszy od r. 1904 aż do jesieni r. 1914 jest widoczne, że on 

więcej nie spodziewał się aby Wielki Ucisk zakończył się wraz z końcem 
Czasów Pogan w jesieni 1914 r. A zatem jest .również widoczne, że po r. 

1904 br. Russell już więcej nie spodziewał się zupełnego ustanowienia 
Królestwa na ziemi w jesieni 1914 r.  

Co więcej, należy powiedzieć, że choć przed r. 1912 br. Russell 
spodziewał się wyzwolenia Kościoła w jesieni 1914 r., to jednak w r. 1912 

zaczął wątpić by to się stało. Oprócz kilku ostrożnych wyrażeń do rodziny 
Bethel, zachował milczenie w tej sprawie aż do października 1913 r., gdy 

wyraził na ten temat swoje wątpliwości (Z 5329). W Strażnicy z l maja 
1914 r. wystąpił on wyraźniej, oświadczając w sprawie perspektywy 

uwielbienia Kościoła tego samego roku, że „nie zanosi się na to” (Z 5449). 
A zatem późniejsze pisma br. Russella wykazują, że co najmniej w maju 

1914 r. nie spodziewał się on wyzwolenia Kościoła w jesieni tego samego 

roku.  

Zastanawiając się poważnie zauważył on, że wypełnienie się 

wydarzeń podanych w proroczym programie postępowało zbyt powoli, aby 
można oczekiwać wypełnienia się tych wszystkich rzeczy, których on 

spodziewał się poprzednio w tym czasie. Stosownie więc do tego bardzo 
mądrze napomniał braci. Niektórzy jednak nie postąpili za jego 

ostrzeżeniem; w niektórych wypadkach oni nawet obwiniali go, że traci 
swoją wiarę itd. Gdy Wojna Światowa (Faza I) nastąpiła później w tym 

roku, w dokładnym czasie zakończenia się Czasów Pogan (B, dodatek, str. 
399, 400 — ang. tom 2), to wielu myślało, że teraz niewątpliwie nastąpi w 
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krótkim czasie wyzwolenie Kościoła, ustanowienie Królestwa i rozpoczęcie 
się przepowiedzianego błogosławienia wszystkich narodów ziemi. Jednakże 

te i inne zarysy pozafiguralnego widzenia zwlekały, a bracia byli przez to 
mniej lub więcej doświadczani pod względem rozczarowania i 

zniechęcenia; ci, którzy nie przestrzegali mądrego ostrzeżenia i przykładu 
br. Russella mieli o wiele więcej trudności niż ci, którzy je przestrzegali.  

      22. ZACHĘTA ABAKUKA NA CZASIE  

Boska przestroga dana Abakukowi, że gdyby nawet wypełnienie się 
widzenia zwlekało, on jednak powinien oczekiwać go, albowiem ono 

niewątpliwie przyjdzie (Habak. 2:3), miała prawdopodobnie wiele do 
czynienia w pobudzeniu go do wspaniałego okazania rezygnacji, ufności i 

pobożności opisanej w roz 3:17,18. Nie ulega wątpliwości, że ta 
przestroga była nader pomocną dla drugich w takim momencie. To daje 

nam wspaniały wgląd w zwycięstwo wiary, które on odniósł — mamy 
wszelkie powody do wierzenia, że Abakuk był jednym ze Starożytnych 

Godnych — w tym, że nauczył się ufać Bogu tam, gdzie nie mógł Go 

wyśledzić i to wśród najbardziej przeciwnych warunków.  

Podobnie Boska przestroga dana br. Russellowi i innym wiernym 

stróżom, oparta na Habak. 2:3, że gdyby nawet wypełnienie się różnych 
zarysów wielkiego Boskiego Planu Wieków zdawało się zwlekać, oni jednak 

powinni oczekiwać tego wypełnienia, albowiem ono niewątpliwie przyjdzie, 
miała także wielki wpływ na pobudzenie ich, a przez nich innych, do 

rezygnacji, ufności i pobożności, szczególnie gdy w r. 1914 i po r. 1914 
rozpoznali, że wypełnienie się różnych zarysów pozafiguralnego widzenia 

będzie zwlekać dłużej aniżeli się spodziewali. Pisma, słowa i przykład br. 
Russella w tym związku, szczególnie w r. 1913, 1914 i krótko potem, były 

niewątpliwie nader pomocne dla wielu innych dzieci Bożych wówczas i 
zawsze od tego czasu, dopomagając im do zachowania wiary w ostateczne 

wypełnienie się wszystkich zamiarów Boga w tym końcu Wieku zgodnie z 
wytycznymi przedstawionymi przez br. Russella, nawet gdyby to 

wypełnienie zdawało się zwlekać. Wśród tych pism, znajduje się artykuł w 

Strażnicy z 15 stycznia 1914 r. (Z 5383) i w Bible Students Monthly z lipca 
1915 r., gdzie ukazał się on w formie ulotki zatytułowanej: „Wielkie 

Proroctwo Bliskie Wypełnienia”. Ten artykuł — mówiąc nawiasem — jest 
dalszym dowodem, że br. Russell był przedstawiony w Abakuku. W nim to 

właśnie użył on słów z Abak 3:17,18. Artykuł ten ukazał się w 
odpowiednim czasie, aby stanowić prawdziwą pomoc dla oświeconego ludu 

Bożego w jego doświadczeniach rozczarowania i zniechęcenia 
wynikających z powodu pozornego zwlekania w wypełnieniu się pewnych 

zarysów pozafiguralnego widzenia przy końcu Czasów Pogan w jesieni 
1914 r. i później.  

W samych dwóch słowach tytułu tego artykułu, mianowicie „Bliskie 
Wypełnienia”, br. Russell dał nam klucz albo wątek myśli wskazujący na 

czas szczególnego zastosowania tego proroctwa. On pokazał, że proroctwo 
to jeszcze się nie wypełniło w czasie gdy wydał ten artykuł na początku r. 

1914, ale że wkrótce zacznie się wypełniać. Ci, którzy żyją w okresie 

Epifanii, począwszy od jesieni 1914 r., są świadkami tego wypełnienia. 
Zgodnie z pewnymi wytycznymi i w związku z pewnymi klasami 
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pokazanymi w Boskim Planie, owocność, której się spodziewał br. Russell i 
inni wierni stróże, mająca okazać się w jesieni 1914 r. albo krótko potem, 

nie okazała się jeszcze. Wśród tych jednak przykrych i nie przynoszących 
pożytku doświadczeń ci, którzy są właściwie wyuczeni i rozwinięci, nie są 

zatrwożeni ani zniechęceni, lecz nadal radują się w Panu wiedząc, że ta 
owocność okaże się w Jego właściwym czasie.  

Na początku tego artykułu podanego w Z 5383 br. Russell pokazuje, 
że ponieważ słowa te zachodzą w rozdziale, który jest „wielce 

symboliczny”, „więc wydaje się całkiem rozsądnym, iż słowa te [tego 

proroctwa zawarte w Abak 3:17,18, takie jak: winnice, drzewo oliwne itd.] 
powinny być tłumaczone w zachowaniu ich kontekstu i że powinniśmy 

uważać to jako wyrażenie pewnych głębokich prawd wypowiedzianych 
przez Proroka. Mowa biblijna w dużej mierze jest obrazową”. Chociaż br. 

Russell dał niektóre myśli odnoszące się do rzeczy wymienionych w w. 17, 
to jednak nie dał on całkowitego wyjaśnienia. Nie powinniśmy być tym 

zdziwieni ani obwiniać za to br. Russella, ponieważ wypełnienie się tego 
proroctwa należało do przyszłości, tak jak on sam nauczał nas o tym w 

innej łączności (Księga Pytań, str. 690; polskie wydanie, str. 471): „każdy 
zarys figury i proroctwa należy do przyszłości i jest mniej lub więcej 

niepewny aż się wypełni. Inaczej mówiąc, Bóg nie dał proroctw i figur, aby 
na nich naprzód spekulować, lecz na to, abyśmy w słusznym czasie mogli 

je rozpoznać”. Szczególnie zachodzi to w wypadku, gdy z tym związane są 
próby charakteru, przez które lud Boży musi przejść (por. z T. P. `35, 83; 

T. P. `31, 20, T. P. `61, 77).  

Wierzymy, że od czasu śmierci br. Russella różne części tego 
proroctwa stały się jasne dla innych wiernych stróżów, z powodu użycia 

przez nich kluczy, których dostarczył br. Russell i z powodu rozważania 
jego oczekiwań na rok 1914 i krótko potem, w odniesieniu do różnych klas 

pokazanych w Boskim Planie i wypełnienia się wielkiej obietnicy 
Abrahamowej. Zastanowimy się nad każdym z sześciu zdań zawartych w 

w. 17 po kolei.  

 23. „CHOĆBY FIGOWE DRZEWO NIE ZAKWITNĘŁO”  

      Chociaż br. Russell nie wytłumaczył w artykule podanym w Z 

5383, że figowe drzewo przedstawia naród żydowski — cielesnego Izraela, 
to jednak uczynił on to w licznych innych miejscach w swoich pismach, 

wykazując to z Pisma Świętego (np. Mat. 21:19,20; 24:32,33; Mar. 
11:13,14,20; Łuk. 21:29,30).  

Innym ustępem, którego on użył aby tego dowieść, jest przypowieść 
o nieurodzajnym drzewie figowym (Łuk. 13:6—9). Trzy lata (w w. 7) 

przedstawiają Wiek Żydowski, w którym cielesny Izrael był przedmiotem 
szczególnej opieki ze strony Boga działającego według niego w potrójny 

sposób: (1) pod Mojżeszem, (2) pod Prorokami i (3) pod Nauczonymi w 
Piśmie (szczególnie od czasu Ezdrasza — Ezdrasz 7:6,11,12,21). Jako 

naród jednak, nie odpowiedzieli oni właściwie i gdy Bóg posłał im 
Proroków i nauczycieli, to źle się z nimi obchodzili i w licznych wypadkach 

zabijali ich (por. z Mat. 21:33-36). Bóg uczynił ostatni wysiłek („tego 

roku”, Łuk. 13:8) przez Jezusa i Apostołów, którzy odrzucili i przełamali 
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liczne tradycje zaślepionych wodzów (zob. np. Mat. 15:1-20; Mar. 7:1—
23) i podlali symboliczne drzewo figowe dużą ilością Prawdy — wodą 

Słowa Bożego (Efez. 5:26) — oraz dali mu wiele dobrego pokarmu. Lecz 
naród żydowski „jego nie przyjął”, z wyjątkiem małej resztki; oni 

nienawidzili Jezusa i Jego uczniów (Jan 1:11,12; 15:18—25) a wreszcie 
zabili Go (por. z Mat. 21:37—39).  

Przeto pomimo dodatkowej szczególnej opieki, jaką Bóg udzielił 
symbolicznemu drzewu figowemu w Żniwie Żydowskim, ono jednak nie 

przyniosło pożądanego i właściwego owocu. Bóg więc odrzucił i wyciął je 

oraz wrzucił do ognia („bo przeczże tę ziemię próżno zastępuje?” Łuk. 
13:7,9,34,35; 21:20—24; Mat. 3:7—11; 23:37—39; 1Tes. 2:14—16), a 

dał przywileje niebieskiego Królestwa duchowemu Izraelowi, narodowi 
przynoszącemu właściwy i podobający się Jemu owoc (Mat. 21:40—44).  

Chociaż Bóg tym sposobem odrzucił cielesnego Izraela i dozwolił na 
jego zniszczenie jako narodu, to jednak On nie odrzucił go na zawsze 

(Rzym. 11). Słowa Jezusa, podane w Ew. Mat. 21:19 i Mar. 11:14, nie 
znaczą, że symboliczne drzewo figowe zostało odrzucone na zawsze. 

Rotherham (por. z Diaglottem) oddaje te słowa: „Niechaj się więcej z 
ciebie owoc nie rodzi przez nieokreśloną trwałość”; „Niechajże więcej nikt 

z ciebie owocu nie je przez nieokreśloną trwałość” (Zob. w Apendyksie 
notatkę Rotherhama, str. 268 pod nagłówkiem „Age-abiding”, gdzie 

wyjaśnia on greckie wyrażenie: „eis ton aiona”, przetłumaczone w polskiej 
Biblii: „na wieki”, a które oznacza nieokreśloną trwałość. Nie wyznaczono 

żadnej granicy niepłodności drzewa figowego — Mat. 21:19).  

Liczne ustępy Pisma Świętego (np. Ezech. 16:55—63; Amos 9:11—
15; Dz. 15:14—17; Rzym. 1:25—32,11—15) jasno mówią o przywróceniu 

cielesnego Izraela, naturalnego nasienia Abrahamowego i użyciu go przez 
Boga w błogosławieniu pogan podczas restytucji, gdy będzie zgromadzony 

i nawrócony (np. Izaj. 2:3; 52:9,10; 65:17—19; 66:10—13; Jer. 3:17; 
Joel 2:32; Zach. 8:20—23). Na samym początku swojej służby, jak to 

wykazują jego pisma, br. Russell nauczał o tych prawdach z Pisma 
Świętego; on także wykazał, że „dwójnasób” — 1845 lat niełaski Izraela — 

skończył się w roku 1878 i że od tego czasu jego zaślepienie zacznie się 
stopniowo odwracać (Rzym. 11:25,26).  

Po dalsze szczegóły odnośnie tego przedmiotu odsyłamy czytelników 
do T. P. `64, 6, szp. 2, par. 2 oraz strona 7, szp. l i 2.  

Gdyby nawet drudzy odpadli lub odpadali i z różnych powodów tracili 
ufność do tej części wielkiego Boskiego Planu Wieków, tak jak to 

przedstawił br. Russell i inni prawdziwi stróże, to my jednak postanówmy 

zachować wiarę, radując się w niej. Ci obecnie żyjący, którzy zachowali tę 
wiarę przez lata, zostali wynagrodzeni widokiem wspaniałych i 

zachęcających wydarzeń wypełniając w ten sposób proroctwo, tak jak to 
nauczał pozafiguralny Abakuk. Oni mogą wypoczywać bezpiecznie w 

wierze, że w słusznym czasie zarysy rozkwitania drzewa .figowego 
niewątpliwie się spełnią, takie jak: narodowe nawrócenie Izraela podczas i 

przy końcu Ucisku Jakuba (ostatniego zarysu Czasu Ucisku), ustanowienie 
ziemskiej fazy Królestwa w Jeruzalemie pod władzą zmartwychwstałych 

członków Starożytnych i Młodocianych Godnych, a potem rozlanie się 
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stamtąd błogosławieństw na wszystkie inne narody ziemi. W słusznym 
czasie symboliczne drzewo figowe przyniesie „doskonały owoc”. „A jeśliby 

na chwilę odwłaczał, oczekuj nań; boć zapewne przyjdzie”!  

      24. „I NIE BYŁO URODZAJU NA WINNICACH”  

Jasne jest, że nie jest tu mowa o „winnicy ziemi” (Obj. 14:18,19), 

która przedstawia Chrześcijaństwo (włączając kościół nominalny), czyli 
sfałszowane Królestwo Boże, ponieważ nie ma ona nic wspólnego z 

wypełnieniem się obietnicy Abrahamowej w Królestwie, ani w 
błogosławieniu drugich, ani w otrzymywaniu błogosławieństw pod nią. Ona 

nie była szczepiona przez Ojca (Mat. 15:13) i dlatego znajduje się w 
procesie wykorzeniania i niszczenia — w wielkim Czasie Ucisku, który 

panuje na ziemi od roku 1914. Co więcej, ta część zdania w Abak. 3:17 
wyszczególnia liczbę mnogą: winnice, a nie winnica. Stąd jasne także jest, 

że nie jest tu mowa o Jezusie jako prawdziwej Winnicy (Jan 15:1—8) wraz 
Małym Stadkiem jako symbolicznymi gałęziami.  

Poza używaniem terminu „Kościół” w wąskim znaczeniu, tj. w 

odniesieniu tylko do Małego Stadka, możemy także całkiem stosownie 
użyć tego terminu w szerszym sensie, włączając Wielkie Grono, ponieważ 

jak wykazał br. Russell, członkowie Wielkiego Grona w Wieku Ewangelii są 
również włączeni do „kościoła pierworodnych” (Żyd. 12:23; zob. Z 4761, 

4823; Księga Pytań 698, 704, 255—258). Bóg w Izraelu wziął Lewitów w 
miejsce pierworodnych (4 Moj. 3:12,13). Oprócz kapłanów 

przedstawiających Małe Stadko, reszta pokolenia Lewiego pod koniec 
Wieku Ewangelii przedstawia Wielkie Grono. Lewici składali się z różnych 

rodzin — Kaatytów, Merarytów i Gersonitów — każda rodzina miała swoją 
specjalną służbę (4 Moj. 3:4); te zaś rodziny dzieliły się na mniejsze 

podziały. Odpowiednio do tych rodzin i ich podziałów mamy w Czasie 
Ucisku, czyli okresie Epifanii różne podziały i podpodziały wśród ludu 

Prawdy (zob. np. T. P.`33, 39, par. 24—29). Do tych właśnie „różnych 
grup Wielkiego Grona” odnoszą się „winnice” z Abak. 3:17 (T. P.`39, 75; 

P`43, 50, 66). Przed rokiem 1904 br. Russell (i inni wierni stróże) 

spodziewali się również, że Wielkie Grono będzie wyzwolone około roku 
1914 (zob. np. C 414; por. Appendix, 381) i że będzie ono wtedy albo 

krótko potem gotowe do wykonania swojej części w duchowej fazie 
Królestwa, pomagając w błogosławieniu wszystkich narodów ziemi. Gdy 

jednak w roku 1904 br. Russell doszedł do zrozumienia, że Czas Ucisku 
zacznie się w roku 1914, a nie skończy, to także uznał, że wyzwolenie 

Wielkiego Grona nie może nastąpić przed rokiem 1914, ponieważ Czas 
Ucisku jest specjalnym czasem dla ich rozwoju i wyzwolenia (Obj. 7:14; 

Mat. 24:21; Księga Pytań 682, 689, 710). Z tego względu jest również 
widoczne zwlekanie w wypełnieniu się tego zarysu pozafiguralnego 

widzenia. Ostateczne wyzwolenie Wielkiego Grona nie nastąpiło w roku 
1914, ono jeszcze nie stało się. Członkowie Wielkiego Grona jeszcze nie 

pomagają w radosnej pracy błogosławienia wszystkich narodów ziemi w 
Królestwie.  

 Na lud Boży — zamiast rozpoczęcia błogosławionej pracy w 

Królestwie — przyszły srogie doświadczenia, szczególnie od roku 1917, 
które zmierzały do rozczarowania i zasmucania go. W roku 1917 z powodu 



Część III – Dokończenie opracowania o Br. Russelu 

71 

uzurpatorskiego postępowania J. F. Rutherforda nastąpiło rozłączenie 
pomiędzy tymi, którzy sprzeciwiali się jego uzurpacji, a tymi, którzy 

popierali go. Liczne czułe węzły społeczności pomiędzy braćmi zostały 
zerwane. Potem nastąpiły inne rozłamy wśród ludu w Prawdzie, 

doprowadzając do zerwania jeszcze liczniejszych czułych węzłów. 
Szczególnie dla tych, którzy nie rozumieli celów Boskich w zezwoleniu, by 

te rzeczy się stały, te rozłamy rzeczywiście były niezmiernie 
doświadczającymi.  

Wielu braci nie zdaje sobie sprawy, że rozłączenie się 

pozafiguralnego Eliasza i Elizeusza, którego spodziewał się br. Russell i o 
którym wiele pisał tuż przed swoją śmiercią, nastąpiło w roku 1917 w tym 

pierwszym wielkim podziale (zob. T. P.`35,83—100; T. P. 1961, 76); oni 
też nie zdają sobie sprawy, że wśród różnych innych wynikłych podziałów 

pomiędzy ludem w Prawdzie, podziały i podpodziały pozafiguralnych 
Lewitów dokonały się (zob. Co Znaczy To Wszystko? — T. P.`33, 34—40; 

P`52, 18—25; E. tom 5, rozdz. 1).  

Wielu jeszcze nie rozpoznaje, że żęcie klasy Małego Stadka, pszenicy 

całkowicie dojrzałej w tym czasie, rozpoczęło się w jesieni 1874 r., a 
skończyło w jesieni 1914 r. wraz z pracą pokłosia -trwającą aż do 

Wielkanocy 1916 r. (Jan 9:4; Obj. 7:1—3; Izaj. 66:7; Amos 9:13; zob. C 
134—139, por. z T. P.`36, 68—74;.T. P.`27, 74—83; T. P.`53, 74—80) i 

że Czas Ucisku czyli okres Epifanii, był Boskim czasem na dokonanie 
innych zarysów Boskiego Planu, szczególnie na Boskie postępowanie w 

specjalny sposób wobec Wielkiego Grona jako takiego (E. tom 4, 216), 

pszenicy, która była „niezupełnie dojrzała w czasie zbierania płodów” (A 
283) i na postępowanie z Młodocianymi Godnymi jako klasą przed 

ustanowieniem Królestwa Bożego w celu błogosławienia wszystkich 
narodów ziemi. Wielkie Grono -— jak pisał br. Russell — ,,jest 

przedstawione przy końcu tego wieku oddzielnie od klasy Małego Stadka” 
(Z 4876, 4745, 5845; E. tom 4, 126—128). Dopiero po tym rozłączeniu, 

które nastąpiło w okresie Epifanii, Wielkie Grono przyszło do egzystencji 
jako klasa w różnych jej grupach czyli „winnicach”.  

Nie tylko Wielkie Grono jako całość nie przyniosło jeszcze 
oczekiwanego owocu w pomaganiu błogosławienia w Królestwie wszystkich 

narodów ziemi, ale także w tym życiu grupy Wielkiego Grona, czyli 
„winnice”, pod złym kierownictwem okazały się bezowocne, o ile chodzi o 

wytworzenie owocu mającego całkowite uznanie Boga.  

Gdy przyglądamy się naukom i praktykom grup Wielkiego Grona pod 

złym kierownictwem, to stwierdzamy, że w dużej mierze z powodu tego 

kierownictwa grupy te odrzuciły Prawdę i jej zarządzenia pod wieloma 
względami, a zastąpiły je błędnymi naukami i złymi zarządzeniami. Co 

więcej, wodzowie tych grup nie tylko omieszkali uznać liczne postępujące 
prawdy w miarę jak były objawiane, ale także zwalczali je.  

25. NAUKI I TYM PODOBNE RZECZY „WINNICY” 
TOWARZYSTWA  

W wypadku „winnicy” Towarzystwa nie trwało długo po śmierci br. 

Russella, nim dostała się pod złe kierownictwo J. F. Rutherforda. On 
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nieprawnie usunął czterech z siedmiu dyrektorów mianowanych przez br. 
Russella i w różne inne sposoby przywłaszczył sobie władzę. Po jego 

kampanii próbnego głosowania w roku 1917, został on wybrany na 
prezydenta Towarzystwa i wtedy jego zarządzenia zostały 

przeprowadzone, dając mu kontrolę nad naukami i postępowaniem 
Towarzystwa. Nauka br. Russella, że Towarzystwo jest finansowym 

przewodem albo fundacją, zarządzeniem interesowym itd. (por. T. P.`31, 
51, par. 9, 10, str. 59, szpalta 2 i str. 60), została wkrótce odrzucona. W 

miejsce tej nauki J. F. Rutherford i jego zwolennicy zaczęli nauczać błędu, 

że Towarzystwo jest „tylko jedynym przewodem, którego Pan stale używał 
od samego początku okresu Żniwa do udzielania Prawdy” (zob. np. Z 

6414). Oni podnieśli wielki zgiełk pościgu, że „Eliasz musi wejść do wozu 
[organizacji Towarzystwa] i unieść się do Niebios”. Oni pociągnęli wielu w 

dużej mierze przez strach. Ten sam kierunek nauczania i praktyki był 
utrzymywany i potęgowany aż do tego stopnia, iż obecnie wodzowie 

Towarzystwa nauczają publicznie szeroko i daleko, że tylko ci przeżyją 
Armagieddon i otrzymają przywilej pomagania w ponownym zaludnieniu 

ziemi, którzy wskakują do wozu Towarzystwa, podczas gdy wszyscy inni 
zostaną zniszczeni w Armagieddonie.  

J. F. Rutherford i jego zwolennicy zaczęli także wkrótce nauczać (np. 
w ich czasopiśmie Nowiny Królestwa z lutego 1918 r. i w broszurce o 

Milionach o ich własnej „Ewangelii Królestwa” nowo wynalezionej, ze 
„Miliony Obecnie Żyjących Nigdy Nie Umrą” po roku 1925. Chociaż na 

długo przed rokiem 1925 było im wykazywane przez br. Johnsona i 

innych, że oparli tę naukę na błędnym zastosowaniu cyklów Jubileuszu i że 
niezawodnie doznają zawodu i sprowadzą niepotrzebny wstręt do ludu 

Prawdy (T. P. `25, 73; `29, 40), to jednak obstawali przy głoszeniu swego 
błędu, rozpowszechniając go szeroko i daleko wśród publiczności. Ten 

zawód nastąpił tak jak było przepowiedziane, a także i wstręt. On odbił się 
nawet niekorzystnie na br. Russellu, któremu po dziś dzień przypisuje się 

często odpowiedzialność za to błędne nauczanie.  

Co więcej, popierając błąd J. F. Rutheforda o „Milionach i tym 

podobne”, inny ważny zarys Prawdy został odrzucony — nauczanie br. 
Russella, że Wielkie Grono jest klasą duchową (Z 5138, 5731). To 

nauczanie Pismo Święte bardzo jasno potwierdza np. przez wykazanie, że 
członkowie Wielkiego Grona są pozafiguralnymi pierworodnymi albo 

Lewitami nie mającymi dziedzictwa w ziemi (zob. E, tom 4, 115—117). J. 
F. Rutherford i jego zwolennicy w przeciwieństwie nauczali, że Wielkie 

Grono jest klasą ziemską — milionami, które nigdy nie umrą.  

Coraz większy kładziono nacisk na służbę, np. na zaciąganie się do 
różnych akcji wywoływanych przez Towarzystwo. Rozwój charakteru na 

podobieństwo Chrystusa odkładano coraz więcej na drugi plan, aż w końcu 
J. F. Rutherford i jego zwolennicy odrzucili całkowicie tę naukę Pisma 

Świętego (zob. E. tom 6, 345—352; T. P. `32, 56, 69), zamiast nadal 
udzielać jej właściwego miejsca jako jednemu z siedmiu kroków w 

chrześcijańskim postępowaniu wraz z zaparciem samego siebie, 
czujnością, modlitwą, badaniem Słowa Bożego, rozpowszechnianiem 

Słowa Bożego i cierpieniem z powodu wierności dla Słowa Bożego.  
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Nadto nie trwało długo nim J. F. Rutherford i jego zwolennicy zaczęli 
odrzucać naukę Pisma Świętego daną przez br. Russella, że ostateczne 

odłączenie owiec i kozłów (Mat. 25) nastąpi w Małym Czasie a zaczęli 
nauczać, że to odłączenie odbywa się przy końcu tego Wieku. (Co do 

zbijania tego błędu, zob. T. P.`25, 23—27). Przeto nauczali oni, że kler i 
przełożeni trzody— z których wielu nie jest spłodzonych z Ducha i dlatego 

nie mogą być obecnie na próbie do życia — idą na Wtóra Śmierć przy 
końcu obecnego Wieku. W ten sposób zaczęli oni uderzać w Okup — w 

naukę, że śmierć Jezusa stanowi cenę okupu za Adama i całe jego 

potomstwo będące w jego biodrach, gdy zgrzeszył i sprowadził śmierć na 
samego siebie i rodzaj ludzki i że na skutek śmierci Jezusa Adam jest 

odkupiony, i każdy człowiek z jego rasy otrzyma całkowitą i zupełną 
sposobność zbawienia. Ten ogólny kierunek nauczania przeciwko Okupowi, 

był utrzymywany i potęgowany do tego stopnia, iż obecnie wodzowie 
Towarzystwa otwarcie nauczają, że Adam nie został odkupiony i że Jezus 

umarł tylko „za wierzących i posłusznych ludzi na ziemi”. A więc nie 
nauczają oni więcej, że Jezus Chrystus skosztował śmierci „za wszystkich” 

(Żyd. 2:9).  

W książce, którą wydali, rozpoczynając ze Skończoną Tajemnicą 

(obecnie odrzucili ją wraz z innymi wydanymi później w miarę jak 
pogrążają się w błędzie), źli wodzowie „winnicy” Towarzystwa odrzucili 

Prawdę i jej zarządzenia w liczne inne sposoby, a zastąpili je błędnymi 
naukami i zarządzeniami (liczne przykłady tego mamy podane w T.P., 

gdzie omawiane są nauki i praktyki Towarzystwa). Te jednak przykłady, 

które przytoczyliśmy, powinny wystarczyć aby pokazać, że z powodu złego 
kierownictwa i wynikłych złych nauk i zarządzeń, „winnica” Towarzystwa 

— mówiąc ogólnie — chybiła w przyniesieniu owocu podobającego się 
Bogu w czasie Epifanii.  

Niektórzy w grupie Towarzystwa wskazują (a w niektórych 
wypadkach się chełpią) na rozległą służbę, jaką wykonują i na wielką 

liczbę ludzi pociągniętych przez nich do ich grupy, jako na niewątpliwy 
dowód, że ich grupa wraz z jej wodzami, naukami i zarządzeniami ma 

uznanie od Boga. Płytkość takich twierdzeń jest oczywista w świetle Pisma 
Świętego, które pokazuje jasno, iż twierdzenia o rozległej służbie w 

imieniu Jezusa i czynienie neofitów albo nowo nawróconych niekoniecznie 
dowodzą, że takie prace mają uznanie od Boga.  

26. NAUKI I TYM PODOBNE RZECZY „WINNIC” P.B.I. I 
BRZASKU 

Co się tyczy winnicy P.B.I., to również nie trwało długo po jej 
założeniu, gdy dostała się pod złe kierownictwo. Zamiast utworzyć swój 

instytut, jako zwykłe urządzenie interesowe przed prawami ludzkimi i jako 
finansowy przewód albo fundację, to wodzowie Pasterskiego Biblijnego 

Instytutu popełnili błąd czyniąc z niego ciało religijne (a zatem wprowadzili 
inne ciało religijne do Kościoła, które w praktyce stało się antychrystem — 

E. tom 7, 198, 199) i centralę doktrynalną (w celu cenzurowania 
religijnego nauczania — E. tom 7, 161—166). Już nadmieniliśmy o ich 

postępowaniu w odniesieniu do chronologii br. Russella. W miejsce 
chronologii br. Russella, która okazała się prawdziwą przez wybuch Wojny 
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Światowej (Faza I) w roku 1914, oni przedstawili fałszywą chronologię 
zapożyczoną ze źródeł kościoła nominalnego i na korzyść tej chronologii 

porzucili prawdę o Jubileuszach, itd.  

Wodzowie P.B.I. odrzucili naukę br. Russella (zob. broszurę: Powrót 

Naszego Pana), że Epifania jest okresem czasu we Wtórym Przyjściu 
naszego Pana pomimo faktu, iż Pismo Święte (2 Tym. 4:1, 1Tym. 

6:14,15; E. tom 4,42—45) jasno naucza o niej. Nie będąc w stanie dać 
żadnego wyjaśnienia z Pisma Świętego, faktów i logiki o pozafigurze 

ostatnich pokrewnych czynności Eliasza i Elizeusza w zgodzie z tym, co dał 

na ten temat br. Russell i oprócz tego co dał br. Johnson, a czego oni 
przyjąć nie chcą, zaczęli wkrótce wysuwać wątpliwości, co do tych 

ostatnich pokrewnych czynności, czy w ogóle są one figuralne. Później 
weszli oni w społeczność z wodzami przesiewania w 1908—1911 r. i z ich 

ruchem, uznając po cichu niektóre ich błędy o Ofiarach za grzech, 
Pośredniku i Przymierzach.  

Wiele innych błędów można by wymienić (zob. E. tom 7), lecz 
powyższe powinny wystarczyć, aby wykazać, że z powodu złego 

kierownictwa i wynikłych złych nauk i zarządzeń, „winnica” P.B.I., mówiąc 
ogólnie, również chybiła w przyniesieniu owocu w Epifanii, który by 

podobał się Bogu.  

Co się tyczy „winnicy” Brzasku, to ona też dostała się pod złe 

kierownictwo. Wodzowie, jej pod wieloma względami kroczyli w tym 
samym złym kierunku, co wodzowie P.B.I., np. zaprzeczali, by Epifania 

była okresem (zob. E. tom 4, 42—65) i wysunęli wątpliwości, które bardzo 

szeroko rozpowszechnili co do figuralnego znaczenia ostatnich pokrewnych 
czynności Eliasza i Elizeusza i licznych innych obrazów figuralnych 

nauczanych przez br. Russella (T.P. `50, 72—74). Oni odrzucili naukę br. 
Russella o związaniu Szatana (Mat. 12:29) twierdząc, że to się jeszcze nie 

rozpoczęło (zob. P`52, 29); również w przeciwieństwie do nauczania br. 
Russella (zob. A 30—37; por. z P`38, 46) zaprzeczyli, by ustęp z Przyp. 

4:18 nauczał o rozwijaniu się postępujących prawd biblijnych, które 
postępować będą aż do dnia doskonałego. Inne przykłady mogłyby być 

przytoczone, lecz te wystarczą. Tak więc jak P.B.I. iż podobnych 
powodów, „winnica” Brzasku — mówiąc ogólnie — chybiła w przyniesieniu 

owocu w Epifanii, któżby podobał się Bogu.  

To samo można by powiedzieć o różnych innych grupach albo 

„winnicach” Wielkiego Grona pod złym kierownictwem, które z powodu 
takiego kierownictwa w różnych stopniach odrzuciły Prawdę i jej 

zarządzenia, a zastąpiły je błędnymi naukami i złymi zarządzeniami. 

Zamiast uznać różne postępujące prawdy, to jeszcze je zwalczali.  

Może największą przeszkodą dla różnych grup Wielkiego Grona w 

przyniesieniu owocu mającego uznanie od Boga, owocu dla obecnych 
celów Boskich, jest twierdzenie, że drzwi wejścia do Wysokiego Powołania 

są jeszcze otwarte od jesieni 1914 r., gdy Czas Ucisku się zaczął. Pomimo 
jasnej nauki Pisma Świętego, która przeciwnie naucza (jak to np. jest 

przedstawione w specjalnym n-rze 51 S.B. — to samo w T.P. 1961, 88), 
pomimo faktu, że było dostępnych tylko 144 000 koron w ciągu całego 

Wieku Ewangelii, pomimo faktu, że ogólne powołanie Małego Stadka 
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ustało w roku 1881 (zob. np. B 262; C 225—248) i pomimo faktu, że 
pomiędzy rokiem 1881 a końcem żęcia w roku 1914 były dostępne tylko 

te korony, które zostały utracone przez tych, dla których poprzednio były 
wyznaczone, to wodzowie Wielkiego Grona prawię bez wyjątku jeszcze 

twierdzą do dzisiaj (przeszło 75 lat od roku 1881! — artykuł ten napisany 
był w r. 1957), że drzwi. wejścia do Wysokiego Powołania są jeszcze 

otwarte!  

Praca różnych grup Wielkiego Grona, które są pod złym 

kierownictwem, szczególnie ich praca względem publiczności, jest 

częściową pracą dla Pana (por. z T.P. `30, 46). Zanim jednak jakieś grupy 
albo jednostki Wielkiego Grona przyniosą owoc zupełnie pożądany dla 

obecnych celów Boskich, to muszą one wpierw odpowiednio się oczyścić, a 
to obejmuje ogolenie wszystkich symbolicznych włosów (władz, które 

prawnie nie należą do nich, jak np. roszczenia należenia do Małego 
Stadka), a wtedy dopiero jako oczyszczeni Lewici będą mogli inteligentnie 

i owocnie, w sposób naprawdę podobający się Bogu, wykonać swoją 
pozafiguralną lewicką służbę wokoło pozafiguralnego Przybytku (4 Moj. 

8:6,7, 11,13—15,21,22; E. tom 4, 71; E. tom 6, 163, 164).  

Od samego początku Epifanii lud Boży oświecony Epifanią oczekuje 

tego oczyszczenia i oczyszczonej służby Wielkiego Grona (Mal. 3:3, zob, 
Bereański Komentarz; T. P.`31, 8 par. 21—26). Sprawy jednak w tym 

kierunku nie rozwijały się całkiem tak szybko, jak się spodziewano, 
chociaż w innych grupach Prawdy wiele osób przychodzi i będą nadal 

przychodzić w coraz większych ilościach, w miarę jak czas będzie upływał 

do zrozumienia prawdy na tym punkcie i oczyszczania się pod tym 
względem przez uznanie, że Bóg więcej nie ofiaruje im ani drugim nadziei 

Wysokiego Powołania. Dotychczas grupa dobrych Lewitów jest jedyną 
grupą, która się oczyściła i która pełni czystą służbę. Niemniej jednak 

zdając sobie sprawę, że widzenie jest odłożone do pewnego czasu, że 
zapewne przyjdzie w Boskim właściwym czasie i sposobie i że nie będzie 

zwlekać, prawdziwi stróże mogą cierpliwie czekać na nie. Oni mogą 
wypoczywać upewnieni, że w czasie właściwym Wielkie Grono będzie 

odpowiednio przygotowane do służby tu na ziemi i do jeszcze o wiele 
większej służby „przed stolicą”. (Obj. 7:9); na tym stanowisku służby 

będą oni pomagać w błogosławieniu wszystkich narodów ziemi po 
ustanowieniu ziemskiego Królestwa. W czasie czekania prawdziwi stróże 

mogą nadal radować się w Panu, ufając całkowicie w Nim i w skończenie 
się tych i wszystkich innych części Jego planów i celów.  

27. „CHOĆBY I OWOC OLIWY POCHYBIŁ” 

Brat Russell pokazał z listu do Rzymian 11 (zob. np. F. 532, 533), że 
korzeń drzewa oliwnego (w. 16) przedstawia obietnicę Abrahamową (1 

Moj. 12:3; 22:16—18; Gal. 3:16,29), że pień drzewa oliwnego 
przedstawiał pierwotnie dom sług —- cielesnego Izraela, a jego gałęzie 

przedstawiają poszczególnych Izraelitów. Do tego wybranego narodu 
należały: synostwo, chwała, przymierza, danie zakonu, służba Boża i 

obietnice (Rzym. 9:4). Gdyby wszyscy z tego narodu byli gotowi do 

przyjęcia Mesjasza w czasie Pierwszego Przyjścia, to poganom nie byłaby 
dana sposobność otrzymania miejsca w domu synów — klasie 
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Chrystusowej, wielkim Nasieniu Abrahamowym. Jednak Izraelici jako 
całość nie przyjęli Jezusa (Jan 1:11,12). Mimo to ci Izraelici, którzy 

przyjęli Jezusa jako Mesjasza gdy był im przedstawiony jako taki podczas 
Żniwa Wieku żydowskiego przed rokiem 69 po Chr. (Z 5023), przez to 

samo zachowali swoje miejsce jako gałęzie w symbolicznym drzewie 
oliwnym, natomiast wszyscy inni w tym samym czasie zostali wyłamani 

„dla niedowiarstwa” (Rzym. 11:20).  

Dzika oliwka (Rzym. 11:17) jest symbolem na pogański świat, z 

którego pogańscy wybrańcy byli wszczepieni w symboliczną uprawną 

oliwkę (Gal. 3:7—9,29) na miejsce wyłamanych cielesnych Izraelitów. Tak 
samo wszyscy żydzi którzy podczas Żniwa Wieku Żydowskiego najpierw 

odrzucili Jezusa jako Mesjasza ale później Go przyjęli, byli ponownie 
wszczepieni w symboliczną uprawną oliwkę (Rzym. 11:23,24); wszyscy 

zaś żydzi, którzy przyjęli Jezusa po roku Pańskim 69, byli wszczepieni w 
drzewo oliwne podobnie do pogan. Tak więc podczas Wieku Ewangelii 

przeznaczona liczba 144 tys. członków została w końcu uzupełniona nie 
tylko z żydów ale także z pogan, przy czym każde z dwunastu pokoleń 

składa się z 12 tys. członków (Obj. 7:4—8); albowiem Chrystus jest 
„pokojem naszym, który oboje jednym uczynił i średnią ścianę, która była 

między nami przegrodą, rozwalił ... aby dwóch [żydów i pogan] stworzył w 
samym sobie w jednego nowego człowieka, czyniąc pokój: i pojednał 

obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, zgładziwszy nieprzyjaźń 
przezeń i przyszedłszy Opowiedział pokój wam [poganom], którzyście 

dalekimi [gałązki dzikiej oliwki] i którzyście bliskimi [gałązki uprawnej 

oliwki]. Albowiem przezeń mamy przystęp obie strony w jednym Duchu do 
Ojca. A przetoż już więcej [poganie] nie jesteście gośćmi i przychodniami 

[gałązkami w dzikiej oliwce], ale spółmieszczaninami świętych (gałązkami 
w uprawnej oliwce] i domownikami Bożymi” (Efez. 2:14—19). Stąd 

jasnym jest, że „oliwka” w proroctwie Habak. 3:17 przedstawia Małe 
Stadko.  

Innym oczekiwaniem brata Russella i innych wiernych stróżów — jak 
już wykazaliśmy — było, że całe Małe Stadko zostanie uwielbione około 

jesieni 1914 i że wtedy jako główne Nasienie Abrahamowe (Gal. 
3:8,16,29) będzie gotowe do rozpoczęcia błogosławienia rodzaju ludzkiego 

za pośrednictwem ziemskiej fazy Królestwa. Ta błogosławiona 
perspektywa Kościoła rozpoczynającego niebawem błogosławienie świata 

przez ustanowioną ziemską fazę Królestwa, była gorąco pożądana przez 
lud Boży.  

Na początku Żniwa br. Russell i inni wierni stróżowie spodziewali się, 

że Kościół zostanie uwielbiony około października 1910 (C 411 — 413, 
Przedmowa Autora; Appendix 413—416), później jednak zrozumiał, że to 

się nie stanie w tym czasie. Z początkiem roku 1912 ostrzegał on braci 
przed stanowczym spodziewaniem się uwielbienia Kościoła w jesieni 1914 

r. Gdy na początku roku 1914 pewien brat rozpowszechnił w Bethel kilka 
kalendarzy, których miesiące i daty nie sięgały poza pierwszy października 

1914 r., to brat Russell całkiem ostro to zganił. Spodziewał się jednak 
nadal, że gdy Czasy Pogan skończą się i wygaśnie ich dzierżawa 

panowania nad ziemią, to nie potrwa długo po jesieni 1914 nim Małe 
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Stadko—które wraz z Jezusem stanowić będzie nowych władców ziemi — 
rozpocznie dzieło błogosławienia przez ustanowione na ziemi Królestwo.  

Jesień 1914 roku była świadkiem końca Czasów Pogan tak jak 
dowiódł tego wówczas wybuch Wojny Światowej (Faza I); jednak nie była 

ona świadkiem uwielbienia pozostałych członków Małego Stadka, chociaż 
— jak zaznaczono poprzednio — liczne rozważania z Pisma Św., rozumu i 

faktów pokazują, że wtedy skończyło się żęcie Żniwa Wieku Ewangelii 
wraz z okresem pokłosia trwającym aż do Wielkanocy 1916 roku (T. P. 

1927, 74—83). Bóg widocznie wiedział, ze jesienią 1914 r. było dosyć 

spłodzonych z Ducha przyszłych członków Małego Stadka by uzupełnić 
liczbę 144 tys. i że uczynią oni swoje powołanie i wybór pewnym, a zatem, 

że nie zajdzie potrzeba spłodzenia z Ducha więcej osób po jesieni 1914 by 
zajęły miejsca tych, którzy stracili korony, tak jak to miało miejsce od 

roku 1881 do 1914.  

28. ZMIENIONA PRACA DLA MAŁEGO STADKA PO ROKU 
1914 

Jasnym jest, że pozostali członkowie Małego Stadka nie rozpoczęli 
jesienią 1914 r. ani krótko potem, gorąco oczekiwanej radosnej pracy 

błogosławienia wszystkich narodów ziemi: oni jeszcze tej pracy nie 
rozpoczęli. Symboliczne drzewo oliwne na razie omieszkało przynieść owoc 

w błogosławieniu świata w Królestwie. Zamiast tego Bóg miał wpierw inną 
pracę dla nich do wykonania. Jak już zaznaczono powyżej czas od roku 

1914, Czas Ucisku albo okres Epifanii, jest szczególnym czasem dla 

oczyszczenia i rozwinięcia klasy Wielkiego Grona (2 Tym. 4:1; Obj. 7:14) i 
dla rozwinięcia Młodocianych Godnych jako klasy. Bóg zarządził dla 

pozostałych członków Małego Stadka, tej części Najwyższego Kapłana 
Świata („zupełnego Pomazańca” — T. 57) w ciele, aby pomagała w 

przygotowaniu Wielkiego Grona do jego ostatecznego wyzwolenia i wejścia 
do duchowej fazy Królestwa. Praca ta jest po części pokazana w 

czynnościach Najwyższego Kapłana z kozłem żywym (literalnie z kozłem 
Azazela; zob. margines 3Moj. 16:20—22) podczas figuralnego Dnia 

Pojednania.  

Zauważmy starannie, że była to ostatnia wymieniona praca 

najwyższego kapłana podczas figuralnego Dnia Pojednania przed jego 
zmianą szat ofiarniczych na szaty chwały i piękności (w. 23); to 

przedstawia ostatnią ogólną zewnętrzną pracę Najwyższego Kapłana 
Świata w Jego czynności z człowieczeństwem Wielkiego Grona przed 

opuszczeniem świata w Jego ostatnich członkach (zob. T. P. 1931, 21, par. 

13; 1927, 76, par. 14). Jak to jest pokazane w artykule „Kozioł Azazela”, 
pierwszy zarys czynności z Kozłem Azazela (człowieczeństwem Wielkiego 

Grona) — wyznawanie samowolnych grzechów świata nad nim —miał 
miejsce pomiędzy jesienią 1914 a jesienią 1916. Drugi zarys — 

prowadzenie Kozła Azazela do Bramy — pokazany jest, że rozpoczął się w 
związku z pracą br. Johnsona w Wielkiej Brytanii w roku 1916 po śmierci 

brata Russella. Od tego czasu br. Johnson stał się ziemskim wodzem w 
pracy nad Kozłem Azazela. On także został użyty przez Pana do 

przedstawienia ludowi Bożemu właściwego zrozumienia licznych dalszych 
zarysów niewypełnionych obrazów, takich jak obraz Eliasza i Elizeusza, 
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którego wypełnienia wkrótce spodziewał się w czasie śmierci br. Russell. 
W taki to sposób został on użyty przez Pana do kierowania specjalną pracą 

Małego Stadka w Epifanii i do udzielania dalszego pokarmu na czasie, z 
którego większa część została przedstawiona w tomach epifanicznych, 

Teraźniejszej Prawdzie, Zwiastunach itd.  

a. Dowód, że Kl. Kościoła w ostatnim członku br. Johnsonie 

zakończyła pielgrzymkę 

Logiczną więc rzeczą jest spodziewać się, że jako wybitny członek 

Małego Stadka będzie on miał zaszczyt być ostatnim członkiem Małego 

Stadka, który opuści ziemię. Są jednak także powody Pisma Św. do 
utrzymywania, że tak się stało. Jezus był pozafiguralnym Ablem, 

pierwszym, który wziął udział w sprawiedliwej krwi przelanej przez 
Kapłaństwo w Wieku Ewangelii (Mat. 23:35,36). Tym samym ostatnim 

członkiem Kapłaństwa, ostatnim członkiem do wzięcia udziału w przelanej 
krwi sprawiedliwej (Łuk. 11:51), tzn. w Chrystusowej Ofierze za grzech — 

Głowy i Ciała, w „ofiarowanym życiu Kościoła” (Z `13, 181, kol. 2, par. l; 
Przedruki Strażnicy 5256, kol. 2, par. 3; P `52, 6—9; `53, 36—43), byłby 

pozafiguralny Zachariasz. Jak już szczegółowo wykazaliśmy na innym 
miejscu (T. P. `51, 46, 47; P `57, 77, 78), br. Johnson wypełnił każdy 

zarys pozafiguralnego Zachariasza. Przeto gdy umarł on w październiku 
1950, to rozumiemy z tego i innych ustępów Pisma Św., że ostatni członek 

Małego Stadka został wzięty do nieba.  

Pozafiguralny płaszcz, czyli władza mówczego narzędzia do 

nominalnego duchowego Izraela, przeszedł z pozafiguralnego Eliasza na 

pozafiguralnego Elizeusza (2 Król. 2:13) w czasie rozdzielenia w roku 
1917. Od tego czasu Wielkie Grono — Lewici z okresu Epifanii wraz z 

Młodocianymi Godnymi dopomagającymi im — miało pracę głoszenia 
poselstwa o Królestwie, podczas gdy Małe Stadko miało jako specjalną 

pracę czynność z Kozłem Azazela, nie tylko z tymi wśród ludu w Prawdzie, 
ale także z tymi, którzy byli w nominalnym kościele (P `44, 179). Praca 

ta, która była wykonywana przez Kapłaństwo pozostające na ziemi 
zarówno w Prawdzie epifanicznej jak i w innych grupach prawdy (T. P. 

`26, 102, par. 19), polegała w dużej mierze na wykazywaniu i 
sprzeciwianiu się błędom doktrynalnym i złym zarządzeniom Wielkiego 

Grona w jego grupach pod złym kierownictwem.  

 Fakt, że w wyniku zmienionej pracy w Epifanii Małe Stadko nie 

zdobyło wielkiej ilości zwolenników, tak jak zdobywało w czasie żęcia, gdy 
tymczasem niektóre grupy Wielkiego Grona lub „winnice” np. „winnica” 

Towarzystwa zdobywały wielu zwolenników, doprowadził w wielu 

wypadkach do odwrócenia się od Kapłaństwa jako rzekomo nieowocnego, 
a przyłączenia się do różnych grup Wielkiego Grona.  

 Niektóre nauki w Epifanii, które przyszły przez Kapłaństwo gdy było 
jeszcze w ciele, okazały się „twardą mową” i były bardzo 

doświadczającymi, podobnie jak miało to miejsce z niektórymi naukami 
danymi przez Mistrza i Głowę gdy był w ciele (Jan 6:53—66). Wielu nie 

było w stanie przyjąć tych nauk i dlatego nie postępowali już za naukami 
Kapłaństwa i nie przebywali z nim ale poszli do innych grup, gdzie nauki 

były dla nich łatwiejsze i bardziej się im podobające.  
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Na przykład, Kapłaństwo przedstawiło prawdę o zamknięciu drzwi 
wejścia do Wysokiego Powołania z nastaniem Czasu Ucisku w roku 1914 i 

że ci, którzy poświęcili się po tej dacie nie będą mieli żadnej nadziei 
należenia do Małego Stadka ale raczej do klasy Młodocianych Godnych. 

Prawda ta okazała się „twardą mową” i była bardzo doświadczającą. Wielu 
nie było w stanie jej przyjąć (w licznych wypadkach niewątpliwie z tego 

powodu, że nie podobała się ona ich cielesnym pragnieniom) i nie 
pozostali w ruchu epifanicznym. Tacy poszli raczej do innych grup, które 

wbrew dowodom z Pisma Św., rozumu i faktów (takim jak już 

wymieniliśmy) utrzymują, że drzwi wejścia do Wysokiego Powołania są 
jeszcze otwarte.  

To odrzucenie przez niektórych nauki, że drzwi wejścia do Wysokiego 
Powołania zostały zamknięte w roku 1914, trwa nawet od października 

1950 r. gdy ostatni członek Małego Stadka przeszedł poza zasłonę. Jednak 
ilość tych, którzy odstępują od tego odrzucania była o wiele mniejsza. W 

miarę jak upływa czas od zamknięcia Ogólnego Powołania w roku 1881, 
coraz bardziej staje się widoczne, że nowi poświęceni nie mogą być nadal 

przyjmowani jako próbni członkowie Małego Stadka w miejsce tych, którzy 
stracili swoje korony.  

Tak samo od października 1950 roku nauka Kapłaństwa, tak jak była 
dana przez brata Johnsona, że z jego śmiercią ostatni członek Małego 

Stadka — pozafiguralny Zachariasz — opuści ziemię (zob. np. T. P. `50, 
27; `51, 19, 20, 23, pyt. l), była „twardą mową” i wielce doświadczającą. 

Niektórzy nie byli w stanie jej przyjąć i pomimo dowodów z Pisma Św., 

rozumu i faktów odstąpili od tej stosownej nauki Kapłaństwa danej przez 
brata Johnsona, opuścili ruch dobrych Lewitów i poszli bądź do innych 

grup, bądź utworzyli własne małe grupy.  

Z powyższych i innych przykładów, które mogłyby być dane, jest 

widoczne, że specjalna epifaniczna praca Małego Stadka i liczne jego 
epifaniczne nauki były raczej zawodem dla wielu (hebr. słowo 

przetłumaczone na pochybił, w zdaniu: „choćby i owoc oliwy pochybił”, 
może także być oddane przez słowo zawiódł). Jednakże w Epifanii, gdy 

Małe Stadko było na ziemi, jak również poprzednio, miało ono w 
rzeczywistości wielkie powodzenie w wypełnieniu tego wszystkiego, co Bóg 

pragnął aby dokonało.  

Co do pracy błogosławienia wszystkich narodów ziemi przez Małe 

Stadko w ustanowionym ziemskim Królestwie, to prawdziwy lud Boży, 
który poważnie tęskni za rozpoczęciem tej pracy, może być zapewniony, 

że chociaż ona zdaje się zwlekać, to jednak niezawodnie nastąpi. Ona nie 

będzie zwlekać dłużej niż potrzeba dla najwyższego dobra wszystkich 
zainteresowanych. Dlatego we właściwej postawie serca niechaj wszyscy z 

ludu Bożego nadal wyczekują i modlą się gorąco: „Przyjdź królestwo 
twoje; bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi”.  

29. „ROLE NIE PRZYNIOSŁY POŻYTKU” 

Gdy Jezus wyjaśniał przypowieść o pszenicy i kąkolu, to powiedział: 

„A rola jest świat” (Mat. 13:38; C 125; Z 2277). W naszym tekście „role” 
zdają się przedstawiać różne narody lub ludy świata w ogólności, czyli nie 
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wybranych, którzy gdy ziemskie Królestwo będzie ustanowione przyniosą 
jako owoc poddanych temu Królestwu (Izaj. 2:2—4; Zach. 8:22, 14:16—

19; Obj. 21:24—26).  

Innym oczekiwaniem brata Russella i pozostałych wiernych stróżów 

na początku Żniwa było, że przy końcu Czasów Pogan na jesieni 1914, 
rozpoczną się czasy restytucji, a żyjące wtedy pokolenie świata zacznie 

stawać się poddanymi restytucji. Gdy w roku 1904 br. Russell przyszedł 
do zrozumienia, że Czas Ucisku zacznie się jesienią 1914 a nie. skończy, 

to niewątpliwie zdał sobie sprawę, iż to radosne oczekiwanie nie spełni się 

w tym czasie: aczkolwiek tak on jak i inni wierni stróżowie widocznie nadal 
wyczekiwali tego, że restytucja nastąpi krótko po tej dacie (zob. np. Z 

4867).  

Oczywiście to radosne oczekiwanie nie spełniło się na jesień 1914 ani 

też krótko potem, a nawet obecnie nie jest jeszcze wypełnione. Ten zarys 
wypełnienia pozafiguralnego widzenia — wielkiego Boskiego Planu Wieków 

— również zdawał się zwlekać. Jednak lud Boży nie powinien czuć się 
zawiedziony, zniechęcony, ani nie powinien odrzucać tego zarysu Prawdy, 

albowiem wypełnienie niewątpliwie nastąpi w Boskim właściwym czasie.  

30. „Z OWCZARNI BY OWCE WYBITE BYŁY” 

Brat Russell jasno nauczał, że po roku 1881 gdy ustało Ogólne 
Powołanie (B 262; C 225 — 248), byli niektórzy tak wśród ludu w 

Prawdzie jak i rozproszeni w licznych denominacyjnych grupach Babilonu, 
co poświęcili się, lecz dla nich żadna ze 144 tys. koron nie była dostępna i 

że odpowiednio do tego nie byli oni spłodzeni z Ducha. Jednak, tacy mogli 

żywić nadzieję, że będą zaliczeni do rzędu Starożytnych Godnych co się 
tyczy natury i nagrody (F 186, 187; Z 4836, par. 3—6, 10, 11; Z 5761, 

kol. 2, par. l, 2; Książka Pytań 433, 434; T. P. `33, 86, 89—90).  

Brat Russell. jednak nie ogłosił i nie wytłumaczył żadnego ustępu z 

Pisma Św. celem udowodnienia tego, tj. czwartej wybranej klasy. 
Pozostało to do zrobienia dla brata Johnsona i dania licznych stosownych 

szczegółów (zob. artykuły: „Młodociani Godni”, „Ruta - Figura i Pozafigura” 
oraz pytania o Młodocianych Godnych). Na przykład wykazał on z Joela 

2:28,29; że Młodociani Godni są przedstawieni przez „młodzieńców” w 
opisie sześciu zbawionych klas spośród rodzaju ludzkiego (T. P. `60, 50—

57). Podał on więc myśl, by dać im nazwę Młodociani Godni.  

Zarówno Nowe Stworzenia jak i Młodociani Godni otrzymują Ducha 

Świętego, jednak ci drudzy nie są obecnie przez niego spłodzeni do nowej 
natury. Świadectwo Ducha Świętego u obu klas jest bardzo podobne (T. P. 

`61, 119). Co się tyczy jednak tych, którzy poświęcili się od roku 1881 do 

1914, to nie było (i jeszcze nie jest) widoczne (z wyjątkiem rzadkich 
przypadków), czy byli oni spłodzeni z Ducha i czy są Nowymi 

Stworzeniami, czy też nie byli spłodzeni z Ducha i są tylko przyszłymi 
członkami klasy Młodocianych Godnych. Z tego więc powodu nie było 

przed rokiem 1914 klasy Młodocianych Godnych jako takiej. Ale co się 
tyczy tych, którzy poświęcili się po zamknięciu drzwi wejścia do Wysokiego 

Powołania w jesieni 1914 to jasne jest, że żadna ze 144 tys. koron nie. 
była dla nich dostępna i stosownie do tego nikt z nich nie jest spłodzony z 
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Ducha. Od tego więc czasu Młodociani Godni przyszli do istnienia jako 
klasa. Rozumiemy, że owce (trzoda w Biblii ang., a przekład Leesera 

podaje trzody) w proroctwie Habak. 3:17 nie przedstawiają Małego 
Stadka, albowiem jest ono przedstawione w drzewie oliwnym, ale raczej 

Młodocianych Godnych.  

Jasne jest z pism brata Russella, że przed rokiem 1904 (zob. np. Z 

3249) spodziewał się on, iż około końca Czasów Pogan — w jesieni 1914 
roku Starożytni Godni jako ziemscy przedstawiciele niebieskiego Królestwa 

zmartwychwstaną i że będą gotowi do objęcia władzy nad ziemią 

rozpoczynając w Jerozolimie i wykonując swoją część w błogosławieniu 
wszystkich narodów ziemi. Jednak od roku 1904 brat Russell nie 

spodziewał się już, by Godni byli wzbudzeni w jesieni 1914 roku, choć on i 
inni wierni stróżowie nadal spodziewali się ich krótko po tej dacie.  

Gdy brat Russell nauczał (np.: w F 186, 187), że ci, którzy poświęcili 
się przy końcu Wieku, dla których żadna korona nie była już dostępna, 

będą mieli udział ze Starożytnymi Godnymi w ich naturze i nagrodzie, to 
przez to samo nauczał on przynajmniej w sposób pośredni, że spodziewał 

się również ich udziału w „lepszym zmartwychwstaniu” wraz ze 
Starożytnymi Godnymi (Żyd. 11:35; zob. D 765; F 832; Z 4836; par. 5) w 

roku 1914 lub krótko po tej dacie i że będą oni także gotowi do wykonania 
swojej części w błogosławieniu wszystkich narodów ziemi w Królestwie, 

Jasne jest, że to radosne oczekiwanie nie spełniło się w roku 1914 ani 
krótko po tej dacie, a nawet nie wypełniło się jeszcze obecnie. Młodociani 

Godni zostali odcięci, odłączeni od ich tysiącletniej trzody. Co więcej, 

historia Epifanii wykazuje, że ogólnie mówiąc Młodociani Godni nie są 
nawet uznani przez grupy Wielkiego Grona pod złym kierownictwem, iż 

istnieją jako tacy (E. tom 11, 714, 715). Kilka lat po śmierci br. Russella 
wodzowie Towarzystwa całkowicie zaprzeczyli istnieniu takiej klasy (T. P. 

`28, 82—88). Niedawno temu jednak uznali oni istnienie klasy „książąt 
[sarim, po hebrajsku] po wszystkiej ziemi” (Ps. 45:17); ale ich nauka jest 

jeszcze bardzo skażona, ponieważ twierdzą, że „sarim” już panują na 
ziemi, kierowani będąc z głównej kwatery!  

Głównym powodem, że większość grup Prawdy pod złym 
kierownictwem zaprzecza istnieniu klasy Młodocianych Godnych jako 

takiej jest to, że uznanie jej logicznie zmusiłoby te grupy do przyznania, 
że drzwi wejścia do Wysokiego Powołania są zamknięte, a tego one nie 

chcą uczynić, pomimo dowodów Pisma Św., rozumu i faktów 
wykazujących, iż zostały one zamknięte w jesieni 1914 r. Ich nauka, że 

drzwi te są jeszcze otwarte, sprowadza złe wyniki, ponieważ budzi ona 

fałszywe nadzieje u niektórych usprawiedliwionych i Młodocianych 
Godnych, doprowadzając niektórych do żądania dla siebie i innych 

wyższego stanowiska niż to, do którego zostali powołani (Łuk. 14:7—11) i 
otwiera drogę do wielkiego zawodu (Łuk. 13:24—27), jaki ich spotka.  

Figura Lota pokazuje to. Jak już zauważyliśmy, ucieczka Lota z 
Sodomy przed spadnięciem ognia przedstawia niektórych członków 

Wielkiego Grona uciekających z Babilonu przed rozpoczęciem się jego 
zniszczenia w różnych krajach; stąd też następujące wydarzenia po 

ucieczce Lota, takie jak: jego upicie i kazirodztwo z jego obiema córkami 
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(1 Moj. 19:30—38), przedstawiają odpowiednie wydarzenia w czasie 
Ucisku, czyli okresie Epifanii.  

Tak więc niektórzy uparci Młodociani Godni tymczasowo 
usprawiedliwieni z wiary (dwie pozafiguralne córki Lota) doprowadzili 

niektórych członków Wielkiego Grona (pozafiguralnego Lota) do 
symbolicznego upicia się fałszywą doktryną (winem), że od roku 1914 ci, 

którzy poświęcili się, należą do Wysokiego Powołania i że tymczasowo 
usprawiedliwieni uzyskają także kwalifikacje do Wysokiego Powołania. Gdy 

więc pozostają w tym stanie, to popełniają oni symboliczne kazirodztwo i 

wytwarzają symbolicznych Moabitów i Ammonitów — pierwsi są rzekomo 
w Małym Stadku, a drudzy są rzekomo zaproszeni do niego. Oni nie 

wnijdą wpośród ludu Bożego przed dziesiątym pozafiguralnym pokoleniem 
(5 Moj. 23:3—6), to tzn.; zostaną odesłani do świata i przyjdą z klasą 

restytucji (co do szczegółów zob. P. `37, 77, 179; T. P. `47, 47; E. tom. 
5, 53; E. tom 7, 308, 319, 326, 327; E. tom 11, 494; T. P. `35, 5, 6; P. 

`54, 26—28; T. P. `29, 80). Z powodu upierania się tych poświęconych i 
usprawiedliwionych z wiary w narzucaniu się Panu (Żyd. 5:4) jako 

członkowie Jego Oblubienicy i w roszczeniu pretensji, że kwalifikują się na 
nich, podczas gdy Pan nie zaprosił ich jako takich, tracą oni wszelkie 

specjalne korzyści, które mogliby zdobyć z przyjścia do Pana podczas 
Wieku Ewangelii i pozostania Jemu wiernymi.  

Pragniemy jednak wyjaśnić (por. P. `54, 26), że nie nauczamy, 
jakoby wszyscy twierdzący, że są w Wysokim Powołaniu lub że są do 

niego zaproszeni, byli pozafiguralnymi Moabitami lub Ammonitami; raczej 

rozumiemy, że ci, którzy są takimi, są to ci, którzy przyszedłszy do Pana 
od jesieni 1914 r. upierają się przeciw lepszemu światłu i znajomości, iż są 

w Wysokim Powołaniu lub że są do niego zaproszeni. Pragniemy 
wszystkich ostrzec w tym późnym czasie przed nauczaniem i upieraniem 

się, pomimo przeciwnych dowodów z Pisma Św., rozumu i faktów (takich 
jakie są podane, np. w T. P. `53, 74—80), że ci, którzy poświęcają się od 

roku 1914, są w Wysokim Powołaniu i że inni są także do niego 
zaproszeni.  

Pomimo faktu, że Młodociani Godni nie są ogólnie uznani jako klasa 
przez grupy Wielkiego Grona (z wyjątkiem dobrych Lewitów) i pomimo 

faktu, że byli oni dotąd powstrzymywani od ich tysiącletniej owczarni i 
stanowiska, w których będą dopomagać w radosnej pracy błogosławienia 

wszystkich narodów ziemi, nie traćmy jednak nadziei ani nie odwracajmy 
się od nauki jasno przedstawionej przez br. Russella, że od roku 1881 było 

wielu poświęconych, dla których korony nie były dostępne, ale którzy 

mają radosną perspektywę na zaliczenie ich do rzędu Starożytnych 
Godnych co się tyczy natury i nagrody. Pamiętajmy, że odwleczona 

nadzieja nie jest straconą nadzieją. Powinniśmy zachować pewność wiary, 
że chociaż spełnienie się tego zarysu widzenia zdaje się zwlekać, to jednak 

on niewątpliwie nastąpi; w rzeczywistości zarys ten nie odwlecze się.  

31. „A NIE BYŁOBY BYDŁA W OBORACH” 

W Z 5383 br. Russell utożsamia bydło jako odnoszące się do 

Starożytnych Godnych. On opiera ten wniosek na fakcie, że Jezus w 
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Swoim doskonałym człowieczeństwie był symbolicznie przedstawiony 
przez cielca oraz na myśli Proroka Dawida, że ludzkość po osiągnięciu 

doskonałości będzie ofiarowała cielce na ołtarzu Bożym (Ps. 51:21).  

Starożytni Godni wraz z Młodocianymi Godnymi „z początkiem 

Tysiąclecia będą wskrzeszeni jako doskonałe istoty ludzkie” (T. P. `59, 
77), tzn., że „na początku Tysiąclecia Godni (tak Starożytni jak i 

Młodociani) otrzymają doskonałe człowieczeństwo w fizycznych, 
umysłowych, artystycznych, moralnych i religijnych władzach oraz 

stanowisko książąt na ziemi, jako lepsze zmartwychwstanie ... oni będą 

doskonali we władzach ... które jednak nie będą oznaczać doskonałości 
charakteru, ale tylko doskonałość władz. ... To, że oni nie będą mieli 

doskonałe rozwiniętych, charakterów jest widoczne z dwóch faktów: w 
obecnym życiu nie byli oni wystawieni na próbę do życia, stąd też nie 

rozwinęli doskonałych charakterów; dopiero przez tysiącletnią służbę 
Chrystusa staną się oni doskonałymi w charakterze, gdy będą na próbie 

do życia, „aby oni bez [niezależnie od] nas [w naszej tysiącletniej służbie 
dla nich] nie stali się doskonałymi” (Żyd. 11:40). Oni pomarli bez 

osiągnięcia doskonałości charakteru, a ponieważ nie ma zmiany w grobie 
(Kazn. 11:3) więc udoskonalenie ich charakterów może nastąpić dopiero 

po ich powstaniu z grobów z doskonałymi władzami” (E. tom 15, 535, 
536; por. Z 5073, 5074). Omawiając „owce”, zwróciliśmy już uwagę na 

oczekiwanie br. Russella i innych wiernych stróżów — szczególnie przed 
rokiem 1904 — odnoszące się do powrotu Starożytnych Godnych. Oni 

spodziewali się Starożytnych Godnych — „bydła” — że będą w swych 

oborach — tysiącletnich stanowiskach — około 1914 r. lub krótko po tej 
dacie. Oczekiwania te jednak nie spełniły się, aczkolwiek Czasy Pogan 

skończyły się w jesieni 1914 r.  

Opierając się na błędnym obliczeniu cyklów jubileuszu, J. F. 

Rutherford i inni wodzowie Towarzystwa kilka lat po śmierci br. Russella 
zaczęli nauczać publicznie, że Starożytni Godni powrócą w r. 1925. 

Pomimo faktu, że br. Johnson (zob., np. P 1921, 127; T. P. `25, 89) i inni 
wykazali im dawno przed rokiem 1925 ich oczywisty błąd i że mogą być 

pewni, iż doznają zawodu, to jednak obstawali oni przy rozpowszechnianiu 
swej błędnej nauki daleko i szeroko o „Milionach, itd.” Wynikiem takiej 

propagandy było to, że wielu przyjęło tę błędną naukę i wielu zostało 
dotkliwie zawiedzionych, gdy przyszedł i minął rok 1925, a Starożytni 

Godni nie powrócili. Podobnie niektórzy spodziewali się ich powrotu w roku 
1956 (zob, T. P. `54, 27—30), jednak powrót ten nie nastąpił wtedy ani 

też nie nastąpi za kilka lat w przyszłości. Niemniej jednak prawdziwi 

stróżowie nie odrzucą tego zarysu pozafiguralnego widzenia ani nie stracą 
ufności w jego wypełnienie się we właściwym czasie. Chociaż zarys ten 

zwleka, to jednak będą oni wyczekiwali na niego, albowiem wiedzą, iż on 
niewątpliwie nastąpi.  

32. SZEŚĆ ZBAWIONYCH KLAS SPOŚRÓD RODZAJU 
LUDZKIEGO 

Widzimy więc, że Habak. 3:17 wykazuje sześć następujących klas: 

Cielesnego Izraela— figowe drzewo; Wielkie Grono— winnice; Małe Stadko 
— drzewo oliwkowe; niewybrany świat — role; Młodociani Godni — owce; i 
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Starożytni Godni — bydło. Pięć z tych klas (cztery wybrane klasy i Niby 
Wybrańcy) będzie szczególniej współpracowało w błogosławieniu 

wszystkich narodów ziemi, a szósta klasa — niewybrany świat — jest tą 
klasą, która (oprócz klas wiary) pod wielką obietnicą uczynioną 

Abrahamowi będzie błogosławiona podczas Tysiąclecia, chociaż owce 
wśród tej klasy także przyłączą się do błogosławienia drugich (Mat. 

25:31—40; por. Joel 2:28— „a prorokować będą córki wasze”). Te klasy 
stanowią sześć zbawionych klas spośród rodzaju ludzkiego, które również 

przedstawione są u Joela 2:28,29 (zob. T. P. `60, 50—56). U Joela 2:28 

wierzący cielesny Izrael i w sposób podrzędny nie poświęceni lecz wytrwali 
usprawiedliwieni z wiary z Wieku Ewangelii (którzy należą do Niby 

Wybrańców — zob. P `55, 20—23, 41—44; T. P, Nr 175, l—23; `58, 10—
15) są przedstawieni przez „synów”. Podobnie u Abakuka 3:17 ci 

usprawiedliwieni z wiary z Wieku Ewangelii zdają się być również w sposób 
podrzędny załączeni do wierzącego cielesnego Izraela. 

33. „WSZAKŻE SIĘ JA W PANU WESELIĆ BĘDĘ” 

Jak już zaznaczyliśmy, pozafiguralny Abakuk — brat Russell i inni 
wierni stróże — niewątpliwie wyrazili silne i stanowcze postanowienie, że 

chociaż nawet owocność jakiej spodziewano się ok. r. 1914 lub krótko po 
tej dacie zgodnie z pewnymi wytycznymi i w związku z pewnymi klasami 

pokazanymi w Boskim Planie, będzie zwlekać z nastąpieniem, to tym 
niemniej oni będą się radowali w Bogu (Wszakże się ja w Panu weselić 

będę, rozraduję się w Bogu zbawienia mego; w. 18) i będą ufać w 
ostateczne wypełnienie się różnych zarysów pozafiguralnego widzenia.  

Zdawali sobie oni sprawę, że uzyskają i utrzymają siłę nie przez 
poleganie na własnych i innych ludzkich pragnieniach i teoriach ani nie na 

poleganiu na własnym wyrozumieniu (Przyp. 3:5), lecz na zupełnym 
poleganiu i ufaniu w Bogu i w Jego mocy (Panujący Pan jest siłą moją; w. 

19; 2Sam. 22:33,34; Ps. 18:32,33) wiedząc, że On doprowadzi ich do 
szybkiego postępu w prawdzie i sprawiedliwości (który czyni nogi moje, 

jako nogi łani) i że jeżeli właściwie będą się uniżać pod Jego wszechmocną 

ręką, to da im On zwycięstwo i wywyższy ich (po miejscach wysokich 
poprowadzi mię). Jest to prawdziwie dziedzictwo wiernych sług Bożych.  

34. Wyjątki z pism br. Russella pokazują stanowcze 
postanowienie  

Następujące wyjątki z pism brata Russella pokazują to stosowne, 

silne i stanowcze postanowienie:  

W Z 4736 ze stycznia 1911 r. pod nagłówkiem „Czy Budzik Zadzwonił 

Właściwie?” brat Russell oświadczył:  

 „Przypuśćmy np. że październik 1914 r. minie i nie nastąpi żaden 

poważny upadek władzy pogan. Co to dowodziłoby lub zbijało? Nie 
zbijałoby to żadnego zarysu Boskiego Planu Wieków. Cena okupu złożona 

na Kalwarii będzie nadal gwarantowała ostateczne wypełnienie wielkiego 
Boskiego programu dla ludzkiej restytucji. „Wysokie Powołanie” Kościoła w 

celu cierpienia z Odkupicielem i uwielbienia z Nim jako Jego członki lub 
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jako Jego Oblubienica pozostanie nadal takie samo. Będą nadal dwa 
zbawienia — pierwsze na poziomie duchowym, do którego jesteśmy 

obecnie zaproszeni; a drugie na poziomie ludzkim pod warunkami Nowego 
Przymierza podczas błogosławionego panowania Mesjasza. Będzie nadal 

prawdą, że „zapłata za grzech jest śmierć; ale dar Boży jest żywot 
wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. I nadał będzie prawdą dla 

powołanych, że będą musieli być wierni, aby mogli być wybrani — by 
uczynić swoje powołanie i wybór pewnym. Jedyną rzeczą dotkniętą przez 

chronologię, będzie czas co się tyczy dokonania tych chwalebnych nadziei 

dla Kościoła i świata”.  

Również w Z 5368 z grudnia 1913 r. brat Russell pisał:  

„Przypuśćmy wydarzenie daleko odbiegające od naszych oczekiwań: 
Przypuśćmy, że w sprawach światowych rok 1915 minie całkiem spokojnie 

wykazując, że „wybrańcy” nie wszyscy zostali „przemienieni” i że 
przywrócenie naturalnego Izraela do łaski pod Nowym Przymierzem nie 

nastąpiło (Rzym. 11:12,15). Co wtedy się stanie? ... Otóż będziemy nadal 
czcili Boga tak wielkiego i wspaniałego, że nikt inny nie może się z Nim 

równać. Będziemy nadal widzieli wspaniałość Jego zbawienia w Jezusie 
Chrystusie — „okupie za wszystkich”. I nadal będziemy podziwiali cuda 

„zakrytej tajemnicy”, naszej społeczności z Odkupicielem w „Jego śmierci” 
i w ... „Jego zmartwychwstaniu” do „chwały, czci i nieśmiertelności” — 

„Boskiej natury”. Drogo umiłowani, jeżeli okazałoby się, że nasza 
chronologia jest całkiem błędna, to powinniśmy wyciągnąć wniosek, że 

jednak z niej pod każdym względem mieliśmy dużo korzyści. Jeśli 

osiągnięcie naszych chwalebnych nadziei i obecnych radości w Panu 
miałoby nas kosztować taki zawód, jakiego nasi bracia się boją, to 

powinniśmy radować się i uważać to za niską cenę! Jeżeli Pan widzi 
potrzebę tego w celu obudzenia „panien” dozwalając na to, że trąbka 

czasu wydaje fałszywą nutę, to przyjmijmy to radośnie jako jedną ze 
„wszystkich rzeczy dopomagających ku dobremu tym, którzy miłują Boga, 

a którzy według postanowienia Bożego powołani są”.  

      Następnie w Z 5374 ze stycznia 1914 r. także pisał on:  

      „Jeżeli rok 1915 minie bez przejścia Kościoła poza wtóra zasłonę, 
bez czasu ucisku itd., to dla niektórych wydawać się to będzie wielkim 

nieszczęściem. Tak jednak nie będzie z nami. Jeżeli przed rokiem 1915 
wszyscy doznamy zmiany z ziemskich warunków na warunki duchowe, a 

co jest naszym oczekiwaniem, to będziemy z tego zadowoleni jak każdy 
inny; ale jeżeli to nie będzie wolą Pańską, to wówczas nie będzie to także 

naszą wolą. Jeżeli w Pańskiej opatrzności czas ten nastąpi 25 lat później, 

to także wtedy będzie to naszą wolą. Nie zmieni to faktu, że Syn jest 
Odkupicielem rodzaju ludzkiego; że umarł On za nasze grzechy; że 

wybiera On Kościół na Swoją Oblubienicę; i że następnie ma być 
ustanowione chwalebne Królestwo przez wielkiego Pośrednika, który 

podczas Swego pośredniczącego panowania będzie błogosławił wszystkie 
narody ziemi. Fakty te nie ulegną zmianie. Jedynie byłoby kilka lat różnicy 

w czasie ustanowienia Królestwa”.  

      (Jednak październik 1914 r. nie minął bez „żadnego poważnego 

upadku władzy pogan”, ani też rok 1915 nie minął „w sprawach 
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światowych całkiem spokojnie”. Przeciwnie — jak już zaznaczyliśmy — 
wielki Czas Ucisku rozpoczął się właśnie przy samym końcu Czasów 

Pogan, w jesieni 1914 roku. W ten to sposób Bóg jak gdyby przyłożył 
pieczęć uznania na chronologii br. Russella, jako na prawdziwej 

chronologii biblijnej).  

      Ponadto w Strażnicy (Z 5731) z 15 lipca 1915 r. br. Russell pisał:  

      „W miarę jak przychodzimy do posiadania umysłu Bożego, 
możemy coraz jaśniej zrozumieć, co znaczą te rzeczy. Najważniejszą 

częścią tego obrazu jest to, że Mesjasz przyjdzie i ustanowi Swoje 

Królestwo. Wszystkie te obietnice będą częściami tego wielkiego widoku, 
czyli widzenia [z Habak. 2:2,3]. Spełnienie się tego widzenia zdawało się 

długo zwlekać. Prorok zdaje się pytać, czy nie zdawało się, jakoby Bóg 
zapomniał o obietnicy uczynionej Abrahamowi? Nieraz zdawało się, jakoby 

Bóg zapomniał o tej obietnicy. „Ale” Prorok oświadcza: „boć zapewne 
przyjdzie, a nie omieszka”. Widzenie to w rzeczywistości nie zwleka. Mogły 

być różne czasy, gdyśmy spodziewali się widzieć więcej niż widzieliśmy. 
Mogliśmy spodziewać się więcej ucisku przed tym czasem. Obecnie więcej 

niż połowa roku 1915 minęła i bardzo wątpię w to, czy ujrzymy to 
wszystko, cośmy się spodziewali w tym roku. Wygląda na to, jakbyśmy 

usiłowali przyśpieszyć wypełnienie się tego widzenia.  

      Jednak widzenie to jeszcze do pewnego czasu jest odłożone; nie 

powinniśmy więc je odrzucać. Ufamy w zarządzenie Boże. Nie było to w 
Pańskim zamiarze, aby wszystko stało się od października 1914 roku. Nie 

wiem ile rzeczy może się stać od obecnej chwili do października 1915 r. 

Gdybym miał podać przypuszczenie, to nie byłbym w stanie powiedzieć, 
jak wszystkie nasze oczekiwania mogłyby się spełnić od obecnej chwili do 

października 1915 r. Spodziewam się, że się one jednak spełnią. Ale jeżeli 
zajdzie potrzeba, to będę czekał dłużej niż do października. Widzenie jest 

pewne. Wszystkie te błogosławione rzeczy niewątpliwie nastąpią; jest to 
tylko kwestia czasu Pańskiego i naszego zrozumienia Jego czasu. Gdy wy i 

ja całkowicie pojęliśmy główny zarys tej sprawy, to niewątpliwie stoimy 
mocno przy niej. Był to szczęśliwy traf, że ten wielki Czas Ucisku rozpoczął 

się ok. października 1914 r.; a obecnie postępuje on szybko naprzód”.  

      Z powyższych i podobnych oświadczeń br. Russella widzimy, że 

dał on naprawdę świetny przykład do naśladowania dla wszystkiego ludu 
Bożego. Wielkie błogosławieństwo odniosło wielu w r. 1914 (por. Z 5373, 

kol. 2), a inni od tego czasu, gdy w ten sposób postępowali.  

35. OBECNE WARUNKI ODPOWIEDNIO OPISANE 

W artykule br. Russella o Habak. 3:17,18 (Z 5383), w którym 

oświadczył on, iż proroctwo to jest „bliskie wypełnienia”, wykazuje on, że 
niektórzy z poświęconych w Czasie Ucisku — szczególnie Wielkie Grono — 

będą pomimo rozczarowań przychodzić do tych wierszy i będą wielce 
błogosławieni przez okazywanie podobnego właściwego ducha rezygnacji i 

wiary w Pana. On mówi:  

      „Gdy cały Kościół przejdzie poza zasłonę ... gdy Kościół będzie 

uwielbiony i gdy Starożytni Godni jeszcze nie pojawią się ... Ci jednak, 

którzy wówczas zrozumieją — Wielkie Grono — będą radowali się w Panu. 
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Oni będą w stanie ufać Bogu, chociaż nawet warunki w świecie są 
krytyczne, a Starożytnych Godnych nie ma na ziemi, by opanować 

sprawy. Oni zauważą, że warunki naprawdę prowadzą do wielkiego 
błogosławieństwa — że wielki czas ucisku jest niezbędnym 

przygotowaniem do błogosławienia. A wtedy powiedzą: Radujmy się, a 
dajmy Panu chwałę, bo małżonka Jego nagotowała się! Widzimy w 

uwielbieniu Kościoła początek wielkiego błogosławieństwa. Możemy się 
wkrótce spodziewać, że ujrzymy Starożytnych Godnych na ziemi. Wtedy 

nastąpi wypełnienie się wszystkich łaskawych obietnic Bożych. A zatem nie 

będziemy tracili odwagi, ale będziemy ufali w Panu”.  

      Warunki jakie istnieją dzisiaj na pewno zadziwiająco zgadzają się 

z podanym opisem br. Russella. Jak już wykazaliśmy z Pisma Św., rozumu 
i faktów, przyszliśmy rzeczywiście do czasu, gdy Małe Stadko przeszło 

poza zasłonę — gdy Małżonka Barankowa nagotowała się! Wspaniałe więc 
i radosne poselstwo z Obj. 19:5-9 jest obecnie na czasie do ogłaszania w 

pełni i jest ono ogłaszane przez Wielkie Grono w jego oczyszczonym 
oddziale Prawdy, a także ogłaszane jest przez wielu takich, którzy nie są 

Nowymi Stworzeniami.  

      Jak już to wykazano gdzie indziej (E. tom 15, 514), są liczne 

odmiany charakteru wśród Wielkiego Grona (począwszy od tych, którzy 
stracili stanowisko w Małym Stadku tylko o włos, a skończywszy na tych, 

którzy z wielką biedą uniknęli pójścia na Wtóra Śmierć); są także różne 
oddziały Wielkiego Grona, które przedstawione są w Piśmie Św. w różne 

sposoby (zob. E. tom 3,182). Oddział Wielkiego Grona w Prawdzie nie jest 

przedstawiony przez głupie panny. Raczej głupie panny przedstawiają ten 
oddział Wielkiego Grona w nominalnym kościele, który pozostał tam w 

błędzie przez cały okres żęcia i nie przyszedł do Prawdy, chociaż często 
mówiono im w ciągu tego okresu, że powinni uczynić pewne rzeczy 

symbolizowane przez kupienie oliwy (C 94), jeżeli chcą zdobyć Prawdę. 
Wypełnione fakty (por. P`31, 156; `57, 78) dowodzą, że ogłaszanie 

poselstwa z Obj. 19:1-9 weszło w wypełnienie przez Wielkie Grono w jego 
oddziale Prawdy.  

36. Oczyszczony oddział Wielkiego Grona ogłasza 
radosne poselstwo Obj. 19:5-9 

      Oczyszczony oddział Wielkiego Grona — który wraz innymi, nie 

będącymi Nowymi Stworzeniami, ogłasza obecnie w całej pełni radosne 
poselstwo z Obj. 19:5—9  — składa się z tych Nowych Stworzeń wśród 

ludu w Prawdzie, którzy oczyścili się i przyjęli objawioną wolę Pańską 

wobec nich w ich stanowiskach i służbie jako pozafiguralni Lewici (4 Moj. 
8:21,22). Oni wprawdzie „widzą”, że warunki rzeczywiście „prowadzą do 

wielkiego błogosławieństwa” i mówią: „Radujmy się i dajmy Panu chwałę, 
bo małżonka jego nagotowała się ... Nie będziemy serca tracić, lecz 

będziemy ufali Panu”. W miarę jak czas upływa, inni członkowie Wielkiego 
Grona (i o wiele więcej ci, którzy nie są Nowymi Stworzeniami) także 

oczyszczą się, uznają i przyjmą właściwe stanowisko i służbę, podejmując 
ogłaszanie radosnego poselstwa z Obj. 19:5-9.  
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      Zachęcamy wszystkich, czy są Nowymi Stworzeniami czy nie, do 
podjęcia tej radosnej proklamacji pochwały i zaszczytu dla Boga o 

rozpoczętym panowaniu Chrystusa, o skończonym weselu Baranka w 
Pierwszym Zmartwychwstaniu i o stanie szczęśliwości tych, którzy są 

wezwani na wieczerzę wesela Barankowego. Czyńmy to z mądrością i 
taktem, stosując zarysy ogłaszanego poselstwa do stopnia rozwoju 

słuchaczy. Tym, którzy nie mają znajomości Prawdy lub tylko trochę, 
dajmy najpierw proste zarysy tych prawd, takie jakie są zawarte w 

ulotkach (np. „Czy Wiesz?”), broszurach, tomie l i innych Wykładach 

Pisma Św. Ludowi w Prawdzie zaś dajmy najpierw zarysy mające związek 
z Epifanią, zamknięciem drzwi wejścia do Wysokiego Powołania, klasą 

Młodocianych Godnych itd., a potem dopiero zarysy odnoszące się do 
skompletowania Oblubienicy w chwale itd. 

37. DEDYKACJA ODY ABAKUKA 

Trzy wystąpienia słowa „sela” we wspaniałej odzie Abakuka i jej 

dedykacji (przedniejszemu nad śpiewakami na muzycznym naczyniu 

mojem; w. 19) pokazują, że Abakuk przeznaczył tę odę do śpiewania 
przed drugimi wraz z muzycznym akompaniamentem, aby przez to wielu 

mogło ją słyszeć, nauczyć się jej i być nią pocieszeni i zachęceni, 
szczególnie wśród przeciwnych okoliczności.  

      Podobnie pozafiguralny Abakuk dedykował poselstwo Prawdy na 
czasie natchnione radością i wiarą (przedstawione figuralnie w proroctwie 

Abakuka rozdz. 3) szczególnie wodzom wśród ludu Bożego, którzy 
specjalnie kwalifikują się do ogłaszania go tak, aby przez nich mogło ono 

być ogłaszane drugim i żeby wielu słyszało je i nauczyło się go, a przez to 
by byli pocieszeni i zachęceni, szczególnie wśród niepomyślnych 

okoliczności, takich jakie panowały w Epifanii, gdy proroctwo Habak. 
3:17,18 już nie jest „bliskie wypełnienia”, lecz zaczęło się wypełniać. Harfą 

Bożą jest Biblia. Br. Russell — pozafiguralny Dawid (1 Sam. 16:16,23; T. 
P. `60, 81, 82, par. 20, 24) — był zręcznym graczem na harfie Bożej i 

niewątpliwie wydobył z niej piękną i .harmonijną muzykę. Jak to obficie 

wykazują pisma br. Russella, jego pragnieniem było, że kiedykolwiek 
poselstwo Prawdy będzie głoszone, to zawsze powinno mu towarzyszyć 

piękne i harmonijne świadectwo Słowa Bożego.  

      Jak już to wykazaliśmy, oda pozafiguralnego Abakuka składa się 

głównie z prawdy o potężnych Boskich dziełach niszczenia królestwa 
Szatana, wyzwalania ludu Bożego z Wieku Ewangelii, ustanawiania 

Królestwa Bożego oraz błogosławienia i wyzwalania nie wybranych wraz z 
połączonym wyrażeniem silnego i stanowczego postanowienia ufania Bogu 

i radowania się w Nim wiedząc, że pomimo niepomyślnych okoliczności 
wszystkie zamierzenia Boże spełnią się. Odę tę można w krótkości streścić 

jako poselstwo Królestwa — „Halleluja! iż ujął królestwo Pan Bóg 
wszechmogący” (Obj. 19:6).  

      Zachęcamy wszystkich sług Bożych, „małych i wielkich” (Obj. 
19:5), do starannego badania, dobrego nauczenia się oraz stosowania do 

serca i życia tego pocieszającego poselstwa danego nam przez Pana za 

pośrednictwem pozafiguralnego Abakuka. Co więcej, niech każdy z nas w 
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miarę zdolności i sposobności ogłasza to poselstwo drugim, przy 
akompaniamencie świadectwa Słowa Bożego. W ten sposób ludzie będą 

coraz więcej je słyszeli i dowiadywali się o nim oraz będą mogli przyłączyć 
się do nas w radosnym ogłaszaniu i to nawet wśród niepomyślnych 

okoliczności. „Wszakże się ja w Panu weselić będę, rozraduję się w Bogu 
zbawienia mego. Panujący Pan jest siłą moją, który czyni nogi moje jako 

nogi łani, i po miejscach wysokich poprowadzi mię”.”  

38. PROROCTWO BLISKIE WYPEŁNIENIA 

Straż 1948 str.138,139 cyt.   

„Choćby figowe drzewo nie zakwitnęło i nie było urodzaju na 
winnicach, choćby i owoc oliwy pochybił i role nie przyniosły pożytku i z 

owczarni owce wybite były a nie byłoby bydła w oborach; - wszakże się ja 
w Panu weselić będę, rozraduję się w Bogu zbawienia mego”. - Abakuk 

3:17,18.  

Cała modlitwa Abakuka opisana w tym rozdziale jego proroctwa jest 

wyrażoną tak wysokim językiem symbolicznym, iż żadną miarą nie można 

tych rzeczy tłumaczyć literalnie, jakby na pozór zdawało się, iż inne 
tłumaczenie nie może być dane. Zwyczajne tłumaczenie tego tekstu 

mogłoby być to, że choćby okazało się wielkie niepowodzenie, głód i 
nędza, to jednak lud Boży w każdym czasie i miejscu radować się będzie w 

Panu i odda Mu chwałę.  

Byłoby jednak rzeczą dziwną, gdyby prorok miał te sprawy tak 

wysoce symboliczne stosować do rzeczy tak zwyczajnych, o których 
nadmieniliśmy. Prorok posiadając wielką wyobraźnię, byłoby, więc rzeczą 

właściwą, aby jego słowa uważać jako zawierające w sobie głębokie 
prawdy. Wiele rzeczy znajdujących się w Piśmie Św., jest opisanych 

językiem - obrazowym; nawet w potocznej mowie używamy często figur i 
obrazów dla wyrażenia naszych myśli. Na przykład: W Piśmie Świętym 

winny krzew jest figurą Kościoła, jak się nasz Pan wyraził: „Jam jest winny 
krzew: a wy latorośle”. - Jana 15:5.  

Trzoda Pańska - owce - jest zwykłe wyrażenie dla określenia tej 

samej klasy. Nasz Pan mówi o Maluczkim Stadku. My jesteśmy Jego owce. 
Psalmista często nazywa naród Izraelski jako owce Pańskie. Ps.74:1; 

79:13 itd.  

W podobny sposób jest użyte oliwne drzewo, o którym wspomina 

apostoł Paweł, stosując tę nazwę dla ludu Bożego - będącego w 
społeczności z Bogiem. Mówi on o naturalnym drzewie oliwnym i pokazuje, 

że obietnice stosowały się pierwotnie do narodu Izraelskiego: „W tobie 
(Abrahamie) i nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie narody 

ziemi”. Wyjaśnia dalej, iż dla niedowiarstwa, przyrodzone gałęzie zostały 
odłamane. Zatem tak winny krzew jak i drzewo oliwne z różnych punktów 

widzenia wyobrażają Kościół Chrystusowy.  

Gdy Maluczkie Stadko przejdzie poza druga zasłonę, to zostanie tutaj 

jeszcze Wielkie Grono ludu Bożego. Prawdopodobnie wielu pozostawać 
będzie w Babilonie, dokąd Babilon nie upadnie z powodu wielkiego ucisku. 

Przez upadek Babilonu ta klasa zostanie oswobodzona. Zanim to jednak 
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nastąpi, będą oni mieli przedstawione te rzeczy jasno tak, że gdy przyjdzie 
przepowiedziany czas, będą mogli użyć słów zawartych w naszym tekście, 

gdyż zrozumieją rzeczy jasno i wyraźnie. W rozdz. 19 księgi Objawienia 
jest powiedziane o tej klasie, iż rozradują się z upadku Babilonu i 

powiedzą: „Weselmy się i radujmy, a dajmy mu chwałę; bo przyszło 
wesele Barankowe, a małżonka jego nagotowała się” (w. 7.) - W on czas 

przekonają się, że wszystkie rzeczy zawiodły, ale ujrzą, iż Plan Boży 
wypełnił się.  

a. Ziemskie rządy zawiodły.  

Kościół do tej pory jeszcze nie sprowadził na świat błogosławieństwa 
Bożego. Wino otrzyma świat w przyszłym Wieku. Tak wino jak i oliwa w 

teraźniejszym czasie nie może dać życia światu. To jednak nastąpi w 
nowym okresie podczas panowania Mesjasza.  

Pan Jezus użył wyrazu „rola”, co znaczy - świat: „Rola jest świat”. 
Świat wygląda lepszych czasów i polepszenia warunków życia. Ludzie, 

spodziewają się, iż im uda się to uskutecznić. Powstały, więc państwa 
uniwersalne. Najpierw Babilonia chciała na świecie zaprowadzić lepszy 

rząd, lecz wszelkie usiłowania zawiodły. Następnie spróbowały 
MedoPersja, lecz i tym się nie udało; to samo rządy Grecji i Rzymu upadły. 

Po tych wystąpiło Papiestwo twierdząc, iż jest ono Królestwem 
Chrystusowym, które ma rządzić światem, lecz okazało się i ono za 

słabym, więc stopniowo upada, nie sprawiwszy światu żadnej ulgi. W 
czasach ostatnich wystąpił na widownię Socjalizm, obiecując światu 

zaprowadzenie lepszych warunków bytu, - lecz jak dotąd nie ma wcale 

widoków, aby to się mogło ziścić.  

b. „Nie ma bydła w oborach”.  

Wyrażenie „bydło w oborach” wydaje się być dość trudnym do 
wyrozumienia. - Pismo Święte przypodobywa naszego Pana do cielca. W 

przyszłym wieku rodzaj ludzki, gdy zostanie przyprowadzony do 
doskonałości, figuralnie będzie reprezentowany przez, cielca. Psalmista 

wyraża się, że rodzaj ludzki będzie ofiarował cielców na ołtarzu (Ps. 
51:19). To nie może się stosować do Kościoła w teraźniejszym czasie, 

ponieważ w Dniu Pojednania Kościół był reprezentowany przez kozła, zaś 
nasz Pan - jako doskonały człowiek, gdy Jego ofiara była sprawowaną - 

był wyobrażony przez cielca. Przy końcu przyszłego wieku, gdy świat 
dojdzie do zupełnej doskonałości, będzie, ofiarował cielców na ołtarzu. To 

pokazuje jak rodzaj ludzki złoży ze siebie zupełną ofiarę Bogu, tj. swoje 
doskonałe władze.  

Nie znajdujemy lepszego zastosowania cielca jak to, które podaje 

Psalmista. Przy końcu wieku ewangelicznego, gdy Kościół przejdzie poza 
drugą zasłonę, nie stanie na ziemi ludzi doskonałych. Mówiąc innymi 

słowy: przyjdzie czas, to jest między uwielbieniem Kościoła a 
wzbudzeniem Ojców świętych. Ludzie znajdą się w kłopocie, bo nie będą 

widzieli żadnej drogi wyjścia z wielkiego kłopotu, w jakim będą pogrążeni. 
Jedynie ci, którym przyświecać będzie światło Słowa Bożego, będą zdolni 

ocenić rzeczywisty stan rzeczy.  
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Tymi, którzy zrozumieją prawdziwą sytuację - będzie Wielkie Grono - 
i radować się będą w Panu. Oni jedynie będą zdolni ufać Bogu, chociaż 

świat znajdzie się w opłakanym stanie a Ojców Świętych jeszcze nie 
będzie, aby mogli ująć w swe ręce sprawy świata. Wielkie Grono zauważy, 

iż ten nader przykry stan rzeczy prowadzi do wielkich błogosławieństw, to 
jest, że ten czas wielkiego ucisku jest niezbędnie potrzebny, bo ma 

utorować drogę przygotowanym błogosławieństwom. Dlatego powiadają: 
Radujmy się i weselmy i dajmy Bogu chwałę, bo małżonka przygotowała 

się! W uwielbieniu Kościoła widzimy początek zamierzonych 

błogosławieństw. Niezadługo ujrzymy Ojców Świętych. Wtedy nastąpi 
wypełnienie wszystkich obietnic Bożych, przeto nie traćmy serca, lecz 

bądźmy wierni i ufajmy Bogu.  

Nasz Pan mówi o Wielkim Gronie - jako o klasie głupich panien - w 

swym kazaniu na górze Oliwnej (Mat. 7:21-23). Gdy ostatni członek 
Maluczkiego Stadka przejdzie poza drugą zasłonę, Wielkie Grono 

przebudzi się i powie: „Panie, Panie, czy nie możemy wejść? Jesteśmy już 
gotowi nasz drogi Panie; teraz widzimy, gdzie popełnialiśmy błąd. Teraz 

już zapatrujemy się zupełnie inaczej; pojmujemy teraz, jaki mieliśmy 
przywilej i sposobność do złożenia ofiary, a nie korzystaliśmy. Czy nie 

możemy wejść?” - Lecz Pan im odpowie: „Odstąpcie ode mnie, nie uznaję 
was”. Wyraz odstąpcie nie oznacza pójścia na wieczne męki jak nas kiedyś 

uczono. Pan Jezus nie mówi „Odstąpcie Przeklęci”, ponieważ przeklęty 
znaczy odłączony, skazany na karę, lecz jedynie mówi: „Odstąpcie ode 

mnie”.  

W Ewangelii Mat. 25:1-12, mamy powiedziane, że Królestwo 
niebieskie podobne jest dziesięciu pannom, które wzięły lampy swoje i 

wyszły na spotkanie Oblubieńca. Pięć z nich było mądrych a pięć głupich, 
które wziąwszy lampy, nie wzięły oleju, lecz mądre wzięły olej w naczynia 

z lampami swymi. Gdy przyszedł Oblubieniec, głupie panny rzekły do 
mądrych: „Dajcie nam z oleju waszego, bo lampy nasze gasną”. Lecz one 

nie mogły tego uczynić, bo miały jedynie, ile im było go trzeba do 
własnych lamp. Po wejściu z Oblubieńcem mądrych panien, drzwi zostały 

zamknięte. - Następnie przyszły i głupie panny, wołając: „Panie, Panie, 
otwórz nam!”. Lecz otrzymały odpowiedź: „Zaprawdę powiadam wam, nie 

znam was”.  

Słowa naszego Pana: „Nie znam was”, nie znaczą, aby one nie były 

pannami. Cóż, więc znaczą? One znaczą, że nasz Pan po przyjęciu swojej 
Oblubienicy, oprócz niej nie uznaje żadnej innej niewiasty. Klasa ta 

pragnęła być uznana za członków Oblubienicy. Nasz Pan odpowiada: „Moja 

Oblubienica jest zupełną, więc was nie mogę za takową uznać”. W ten 
sposób klasa głupich panien została odrzucona od klasy Oblubienicy, tj., iż 

nie mogła się nią stać, lecz one zostaną przyjęte jako towarzyszki i 
pomocnice. Odrzucenie to będzie dla nich wielką przykrością i powodem 

do smutku, - gdy się przekonają, że drzwi sposobności zostały zamknięte 
dla nich, będą wtedy wołać i żałować, że opuściły i straciły wielką nagrodę.  

c. Smutek obróci się w radość.  

O tym Wielkim Gronie jest powiedziane, że - ono następnie powie: 

Radujmy się i weselmy! Dajmy Bogu chwałę, ponieważ Oblubienica została 
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wzięta! Gdyby im ktoś powiedział, że nie należą do klasy Oblubienicy, ich 
odpowiedź mogłaby być: Jakkolwiek bądź jest, to jednak błogosławieństwa 

przychodzą dla wszystkich a więc i dla nas. Klasa Oblubienicy jest 
pierwiastkiem ludu Bożego. To, że nie dostaliśmy się do klasy Oblubienicy, 

nastąpiło z naszej własnej winy. Gdybyśmy przedtem widzieli tak, jak 
widzimy teraz, to przyłożylibyśmy więcej starań. Nie słuchali różnych 

podszeptów i nauk diabelskich (1 Tym. 4:1). Bieglibyśmy cierpliwie w 
zawodzie wystawionym przed nami. Jednak radujemy się, żeśmy się 

obudzili i ujrzeli, jak Plan Boży cudownie się wypełnia. Nasze lampy teraz 

się palą jasno i otrzymujemy błogosławieństwa jak nigdy przedtem. 
Radujmy się i weselmy z uwielbienia Oblubienicy.  

d. „Owce owczarni wybite”.  

,,Z owczarni owce wybite były”, stosując to do wybranego Kościoła, 

przypatrując się z ziemskiego punktu widzenia, daje się zauważyć, że jest 
owczarnia ziemska i niebieska. Teraz jesteśmy w owczarni Pańskiej na 

ziemi, i musimy umrzeć, aby można wejść do chwały, jaka jest obiecaną, 
to jest, aby wejść do niebieskiej owczarni.  

Chrystus Pan, gdy umarł, został odcięty od ziemskiej owczarni a jak 
rzecz się miała z naszym Panem, tak podobnie musi się stać z nami, tj. 

musimy być odcięci od owczarni tu na ziemi, abyśmy mogli wejść do tej, 
która jest w górze. Dla Wielkiego Grona może wydawać się będzie przez 

pewien czas, że wszystko zawodzi i nic się nie wypełnia; lecz z Boskiego 
punktu zapatrywania, figowe drzewo zakwitnie i oliwne drzewo wyda swój 

owoc. Wszystkie Boskie zamiary i postanowienia wypełnią się. Kościół 

zostanie uwielbiony a winne latorośle wydadzą owoc dojrzały i napoją cały 
rodzaj ludzki.  

   

W.T. 1914 - 19. - R5383 do 5384  

39. Sprzeczność naszych odczuć co do punktualności 
Boga w wykonywaniu Jego Planu 

Jak to możliwe, że Bóg jest punktualny w wypełnieniu 

swojego Planu, ale teksty biblijne dowodzą, że jakoby ma 

opóźnienia.   

Oto te dowody: 1 Król.19:5-6:  I położył się, a zasnął pod onym 

jałowcem, a oto w tenże czas tknął go Anioł i rzekł mu: Wstań, a jedz. A 
gdy się obejrzał, oto w głowach jego był chleb na węglu upieczony i czasza 

wody. A tak jadł i pił, i położył się znowu.  

W tych tekstach klasa Eljasza czyli Maluczkie Stadko zostało 

obudzone przez Anioła (br. Millera). Nauki jakie Pan dał przez br. Millera 
to symboliczny chleb na węglu upieczony i czasza wody, czyli nauki, że 

Kościół Chrystusowy idzie do nieba w jesieni roku 1844, a ziemia i 
wszystkie rzeczy na niej będą spalone, a to się nie wykonało. Czyli Eljasz 

(Maluczkie Stadko) zasnął - oznacza to niespełnienie tz. zawód. Również 
ten sam zawód, o którym czytamy Mat. 25:1-6: “Tedy podobne będzie 

królestwo niebieskie dziesięciu pannom, które wziąwszy lampy swoje, 
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wyszły przeciwko oblubieńcowi.  A było z nich pięć mądrych, a pięć 
głupich.  One głupie wziąwszy lampy swoje, nie wzięły oleju z sobą.  Lecz 

mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami swemi.  A gdy oblubieniec 
odwłaczał z przyjściem, zdrzemały się wszystkie i posnęły.  A o północy 

stał się krzyk: Oto oblubieniec idzie; wynijdźcie przeciwko niemu!”  

Panny zasnęły ponieważ Oblubieniec (Pan Jezus nie przyszedł we 

wtórej obecności), co miało się stać zgodnie z naukami br. Millera w 
jesieni 1844r. Wyniki z tego, że Bóg ten zawód wziął na swoje konto, ale 

sam wypełnia Plan z zupełnością czasu.   

1Król. 19:7,8: - Potem wrócił się Anioł Pański po wtóre, i tknął go, a 
rzekł: Wstań, jedz, albowiem daleką masz drogę przed sobą. A tak 

wstawszy jadł i pił, a szedł w mocy pokarmu onego czterdzieści dni i 
czterdzieści nocy, aż do góry Bożej Horeb.  

Anioł który obudził Eljasza po wtóre (Małe Stadko) przedstawia br. 
Russella poczynając od jesieni 1874 – nauki jakie Pan przez niego dał, 

wystarczyły Małemu Stadku na 40-dniową podróż - czyli 40 lat, to 
doprowadza nas do jesieni roku 1914 – symbolicznej Góry Horeb – czyli 

Królestwa. Dlatego Br. Russell oczekiwał rozpoczęcia królestwa Pańskiego 
w jesieni 1914 roku, a Kościół miał być cały wzięty do nieba, a to się nie 

spełniło. To jak wytłumaczyć Górę Bożą (Horeb) Królestwo dla klasy 
Kościoła?  

Gdy na wiosnę 1878 r. obudzonych członków Kościoła tak jak podaje 
br. Johnson liczba ok. 120 tys. natomiast do jesieni 1914 r. mogło być ok. 

140 tys., to pozostali członkowie z tej klasy, żaden po jesieni 1914 r. z tej 

klasy nie odpadł, ponieważ Bóg doświadczył ich wierności w czterech 
przesiewaniach, a mianowicie: 2-gie – niewiara w Boski Plan, 3-cie – 

kombinacja, łączenie metod pańskich z babilońskimi, 4-te - 
równouprawnienie sióstr z braćmi, 5-te – kontradykcjonizm, w którym 

było, aż trzech wodzów przesiewania: Wilamson, MacPhalił i Henninges.   

Dlatego się wypełnił tekst Ps. 91:7 - Padnie po boku twym tysiąc, a 

dziesięć tysięcy po prawej stronie twojej; ale się do ciebie nie przybliży.  

Tysiąc, które upadło przedstawia członków klasy Wtórej Śmierci, a 

dziesięć tysięcy - klasę Wielkiej Kompanii, a wiernych członków Klasy 
Kościoła (ale do ciebie się nie przybliży), czyli tych co nie stracili koron. 

Oni osiągnęli gwarancję Góry Horeb (Królestwa).  

 a) Br. Russell omawia Ps. 149:5-9 

Inny dowód bibliny Ps 149:5-9 - Radować się będą święci w chwale 
Bożej, a śpiewać będą w pokojach swych. Wysławiania Boże będą w 

ustach ich, a miecz na obie strony ostry w rękach ich, Aby wykonywali 

pomstę nad poganami, a karali narody; Aby wiązali pętami królów ich, a 
szlachtę ich okowami żelaznemi; Aby postąpili z nimi według prawa 

zapisanego.Tać jest sława wszystkich świętych jego. Halleluja.  

Natomiast z w/w wierszy w maju 1914 r. br. Russell ogłosił art., w 

którym dowodził, że pewna liczba członków Kościoła pozostanie na ziemi 
po jesieni roku 1914, aby wiązać królów i szlachtę okowami żelaznymi po 

skończeniu się ich dzierżawy czyli końca czasów pogan. Tymi okowami 
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żelaznymi był 4-ty tom “Walka Armagedonu” praz Fotodrama Stwożenia - 
książka i film, które oglądały miliony ludzi w Ameryce i innych państwach.   

40. Ab. 3:17-19 dotyczy sześciu klas  

Natomiast wypełnienie proroctwa Abakuka 3:17-19 dotyczące 
sześciu klas – kiedy dla nich daty Boskiego Planu się wypełniają?  

 

Br. Jolly w TP 52,46,47 „Ten tekst znajduje się w Obj. 22:10,11 i w 
całości będzie miał swoje zastosowanie po raz pierwszy od października 

1954; albowiem rozumiemy, że do tego czasu, na podstawie równoległości 
Parousji i Epifanii, nowi członkowie do Klasy Młodociano-Godnej zostaną 

pozyskani (tak samo jak do jesieni 1914 r. dodatkowe nowe stworzenia 
były pozyskane). ... chociaż napomnienie dla Wielkiego Grona, Klasy 

Młodociano Godnych i Kapłanów, ażeby pozostawali wiernymi, 
będzie właściwym, tak długo jak długo pozostawać będą na ziemi”. 

Czyli br. Jolly wyjaśnił pytającemu wątpliwości wypowiedzi br. Johnsona 
Obj. 22:10,11. Klasa Młodociano-Godni Dwie zasady do wyboru Klasy 

Młodociano-Godnych: 1. Bóg jako Przyszły Ojciec (a obecnie Ojcem w 

sposób przypisany E4 str 428, 446, TP 73,51, TP 28,15,29 po zakończeniu 
się Ogólnego Wysokiego Powołania w jesieni 1881 r. do klas duchowych 

„Chrystusowej” i Wielkiej Kompanii, otworzył Powołanie Ziemskie - 
rozwinięcie Ziemskiej Klasy do ziemskiej klasy Królestwa Bożego (R-5761 

TP 93,68, TP 73,66,67 § 2 i 3). Jak długo pozostawać będzie na ziemi 
ostatni członek Klasy Młodociono-Godnych. Rozsądnie, że ostatnim będzie 

br. Sługa wierny Prawdzie parauzyjnej i epifanicznej i wiernie będzie ją 
bronił przed atakami błądzicieli. 2. „Matka” - Anna - Ziemskie Zarysy 

Przymierza Związanego Przysięgą (1Moj.22:16-18) jako część piasku 
(„jako piasek, który jest na brzegu morskim”) rozwinęli klasę Młodociano-

Godnych - antytypowe „Dwie córki” (1Sam. 2:20,21) TP 82,53 § 22, TP 
73,75 § 32. Ziemskie Powołanie od jesieni 1881r. do 16 września 1954r. 

(zobacz TP 54,49 i E4 str. 103 § 17 punkt 4) i do końca ich ziemskiej 
pielgrzymki. Czyli napomnienie tych trzech klas Małego Stadka , Wielkiej 

Kompanii i Młodociano-Godnych obowiązuje do końca ich życia 

poświęconego. Zauważmy, że to też obowiązuje kl. Młodociano-Godną, nie 
do śmierci Br. Hedmana, ale do końca ich pielgrzymki. Bóg realizuje te 

zasady: Powołanie Rozwoju i Opieki dla tych trzech klas. Jeżeli prawie w 
połowie Wieku Ewangelii, bez urzędowania członków Gwiazd, Bóg mógł 

rozwinąć najwyższą klasę „Maluczkie Stadko” do chwały czci i 
nieśmiertelności, Boskiej natury, to czy teraz po śmierci Br. Hedmana, a 

Bóg dał ludowi swemu tyle Prawd przez braci sług: Russella, Johnsona, 
Jollego, Gohlke i Hedmana, ani Maluczkie Stadko w Wieku Ewangelii nie 

mieli tyle Prawd co lud Boży obecnie posiada. To członkowie kl. 
Młodociano-Godnych, aby tylko zdali pomyślnie egzamin - w wierności 

Panu i Jego Prawdzie i rozwinęli charaktery na próbie wiary i 
posłuszeństwa, będą godni Lepszego Zmartwychwstania i nagrody Książąt 

w Tysiącletnim Królestwie. Jakich sług udzielił Pan swemu ludowi w Wieku 
Ewangelii: 1. Apostołów 2. Proroków - jako oko, usta i ręka Pana - 

członków Gwiazd (Ef. 2:20,21; 2:3-5). Prorocy są podzieleni na dwie klasy 

sług Ter.Pr.1967,30 „Pomiędzy drugorzędnymi prorokami jest różnica. 
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Niektórzy z nich jak Klaudyjusz z Turina, Luter, Zwingli, Wesley, Miller, 
Russell, Posłaniec Epifaniczny itd., jako specjalne oko, usta i ręka mieli 

specjalne zlecenie odnośnie Kościoła Powszechnego i odnośnie tych 
drugorzędnych proroków, tj. zwyczajnych pielgrzymów, którzy nie byli 

specjalnym okiem, ustami i ręką. Ci poprzedni jako członkowie „gwiazd” 
byli wyższymi drugorzędnymi prorokami niż ci ostatni, których Bóg dał 

pod dozór tych drugorzędnych proroków, którzy są członkami „gwiazd”.” 
Więc w przerwach między urzędowaniem członków Gwiazd, Bóg 

posługiwał się sługami: Pielgrzymami, Pastorami i Nauczycielami - 

starszymi zborów (Ef.4:10-13). Podobnie Bóg obecnie posługuje się 
usługując swemu ludowi tymi samymi sługami dla kl. Młodociano-Godnych 

po śmierci br. Hedmana. Oto konkretny fakt: Pomazanie antytypowego 
Dawida - br. Russella przez antytypowego Samuela - br. Storrsa i 

Stetsona (zobacz art. Br. Russell, Storrs i Stetson Ter. Pr. 89,130-138 
[str.131: „The Bibie Examiner wypełniony takimi naukami wywarł na br. 

Russella jak najbardziej korzystny skutek. Potrzeby br. Russella związane 
z jego rozwojem oraz przygotowywaniem się do służby zostały w 

szczególny sposób zaspokojone, nie tyle przez ustne przekazy co przez 
artykuły i listy zamieszczone w The Bibie Examiner z marca 1880 roku 

oraz z przez braci Storrsa i Stetsona jako sług Pańskich został pomazany, 
przysposobiony, na stanowisko szafarza nad Pańską czeladzią, jako 

specjalny przedstawiciel Jezusa, o czym ani on sam, ani inni nie 
wiedzieli.”]). Obaj słudzy nie byli członkami Gwiazd, ale Pielgrzymami, 

których Pan użył do pomazania Br. Russella. Dowody Biblijne i Piramida, 

że Br. Johnson był ostatnim członkiem Małego Stadka (Mat.23:35; 
Łuk.11:50,51; 2Kron.24:20-22) Zachariasz - antytyp br. Johnsona.   

Siedem pytań i odpowiedzi o br. Johnsonie jako antytypowym 
Zachariaszu tj. Ter. Pr. 55,46-48 Br. Russell o Ablu i Zachariaszu Ter. Pr. 

72,78: „ (78) Brat Russell nauczał (Z `13, 181, szp. 2, par. 1; Z 5256, 
szp. 2, par. 3), że krew wszystkich proroków, która była wylana od krwi 

Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a kościołem, 
przedstawia „ofiarowane życie kościoła”. „Wszystka krew sprawiedliwa 

wylana” (Mat. 23:35,36; Łuk. 11:50,51) włącza „krew wszystkich 
proroków”, od pierwszego proroka, Abla (przedstawiającego naszego Pana 

Jezusa, Głowę i pierwszego członka klasy Chrystusowej — Żyd. 11:4; 
12:24) aż do ostatniego proroka zapisanego w Starym Testamencie 

według układu ksiąg jak one ukazują się w Biblii Hebrajskiej, Zachariasza 
(2 Kron. 24:20—22) przedstawiającego Posłannika Epifanii, ostatniego 

członka klasy Chrystusowej wziętego do nieba (co do dowodów tego, zob. 

T.P. `50, 27, szp. 1, par. 1; `51, 46, 47; P `51, 41—43, 108, 142; P `57, 
77, 78; `64, 77, 78). Ponieważ wszystka pozafiguralna „krew 

sprawiedliwa”, cała Ofiara za grzech, została przelana, zupełnie 
ofiarowana, więc rzecz jasna, że Wysokie Powołanie zupełnie i ostatecznie 

się skończyło.” Świadectwo Piramidy: Ter.Pr. 72,78,79: „ (80) Wielki 
Świadek Kamienny (Izaj. 19:19,20) również wskazuje na paźdz. 1950 r. 

jako na czas dokonanego wesela Jezusa z Jego Oblubienicą. Świadek ten 
pokazuje to w liczne sposoby, lecz tutaj zauważymy tylko jeden z nich: 

Badacze Piramidy uznają liczbę 36 jako specjalną liczbę kluczową Wielkiej 
Galerii. Liczba ta jest pokazana siedmioma różnymi sposobami: (1) 

pionowa wysokość frontu Stopnia wynosi 36 cali (zob. 2Tom Edgara o 
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Piramidzie, str. 76; T.P. `51, 37); (2) kubiczna zawartość Wielkiej Galerii 
(obliczenie br. Petersena) wynosi 36 milionów kubicznych cali; (3) sufit 

Wielkiej Galerii jest zrobiony z 36 pochylonych kamieni; (4) ma on 36 
zachodzeń kamieni jeden na drugi (P `47, 163, par. 12); (5) 36 

pochylonych odwróconych ostrych krawędzi sufitu na zachodniej ścianie; 
(6) 36 pochylonych odwróconych ostrych krawędzi sufitu na wschodniej 

ścianie (P `47, 163, szp. 2, par. 24, 25); (7) 36 całkowitych pionowych 
odwróconych ostrych krawędzi w północnej i południowej ścianie ku 

rowkom i ku wschodniej i zachodniej ścianie (P `47, 164, par. 8). Liczba 

36 jest więc zupełnie ustalona jako specjalna liczba kluczowa do używania 
w . obliczeniach Wielkiej Galerii. Od stworzenia Adama aż do początku 

Potopu Noego jest 1656+1/12 lat (B, Appendix, str. 380; T.P. `71, 34, 
szp. 1 i 2), co daje 1656,096 lat. Wymiar podłogi od Pionowej Linii Potopu, 

który wskazuje na początek Potopu Noego (zob. tom 2 Edgara o 
Piramidzie, str. 137—139), wzdłuż dolnego Przejścia Głównego aż do 

Punktu Skrzyżowania wynosi 961, 904 cali; od tego zaś punktu wzdłuż 
Pierwszego Przejścia Górnego aż do Wielkiej Galerii wymiar wynosi 1543, 

464 cali (tom 2 Edgara o Piramidzie, str. 166). Dodanie tego do długości 
Wielkiej Galerii (1881, 598 cali — tom 2 Edgara o Piramidzie, str. 63) oraz 

do jej specjalnej liczby kluczowej (36), doprowadza nas do samego roku i 
miesiąca, w którym Drugi Adam i Druga Ewa zostali zupełnie połączeni na 

weselu w przygotowaniu się do odrodzenia świata pod Nowym Porządkiem 
(Mat. 19:28). Ponieważ: 1656, 096 plus 961, 904 plus 1543, 464 plus 

1881, 598 plus 36 = 6079, 062, więc pokazuje to rok 6079 A.M. (Anno 

Mundi — ,,w roku świata”; zob. ang. T.P. z paźdz. 1950 r., str. 146, w 
Spisie Rzeczy — w polskiej T.P. z listopada 1950 r., str. 67 — gdzie ta 

data ukazała się po raz pierwszy). 62 tysiączne roku wynosi 22,63 dni, to 
więc wskazywałoby na popołudnie 22 paźdz. 1950 r., kiedy pozafig. 

Zachariasz jako ostatni członek Oblubienicy Chrystusowej połączył się z 
Oblubieńcom, a zatem wesele jest skończone (T.P. `50, 80). Co za 

wspaniałe potwierdzenie daje w ten sposób Boski Wielki Świadek 
Kamienny o świadectwie Pisma Św., że Posłannik Epifanii, ostatni członek 

gwiezdny jest również ostatnim członkiem Małego Stadka do wzięcia do 
nieba jako Oblubienica Chrystusowa (1 Tes. 4:17)! Wiele innych jeszcze 

dowodów można by podać, że Wysokie Powołanie zupełnie i ostatecznie 
skończyło się pod każdym względem, takie jak pozafigury Dawida i 

Salomona w Żniwie Wieku Ewangelii, ich działalność w budowaniu świątyni 
itd., skończenie świątyni (1 Król. 6:14,21,22; P `51, 132—138), liczne 

potwierdzenia Piramidy (P `51, 99—105) itd. One powiększyłyby ogólną 

liczbę ponad 100 dowodów, że Wysokie Powołanie ostatecznie się 
skończyło. Same rozważania, że było tylko 144 000 koron dostępnych w 

ciągu długiego okresu Wieku Ewangelii, że ogólne wezwanie do Wysokiego 
Powołania skończyło się w r. 1881 (90 lat temu!) i że tylko kilka 

straconych koron potem było dostępnych, powinny pobudzić pokornych i 
szczerych braci do zrozumienia, że prawdopodobieństwo, by oni zostali 

kiedykolwiek przyjęci jako przyszli członkowie Małego Stadka jest istotnie 
bardzo nikłe. Powyżej podanych 80 dowodów powinno być wystarczające, 

aby umożliwić komukolwiek z takich braci przez badanie Słowa Bożego w 
zgodzie z rozumem i faktami dojście do jasnego zrozumienia, iż Wysokie 

Powołanie ostatecznie się skończyło, utwierdzając w ten sposób wiarę nie 



Część III – Dokończenie opracowania o Br. Russelu 

97 

na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej (1 Kor. 2:5). Przeto „chwalmy 
naszego Boga” i przyłączmy się do drugich Jego sług w ogłaszaniu 

chwalebnego poselstwa z Obj. 19:5—9. „Weselmy się i radujmy się” ... 
„bo przyszło wesele Barankowe, a małżonka jego nagotowała się”. „Te 

słowa Boże są prawdziwe”.” Dowody Biblii i Piramidy o Br. Jollym, jako 
ostatnim członku z kl. Wielkiej Kompanii Ter. Pr. 80,61:  

„ŚMIERĆ ANTYTYPOWEJ RACHELI PODCZAS URODZENIA 
BENIAMINA” (WIELKIEJ KOMPANII) Jak wzmiankowano w Ter. Pr. 

'79, 64—67, brat Raymond G. Jolly, jako sługa Pana był zaznaczony w 

Piśmie Świętym jako mały antytypowy Hiram, jako jeden z książąt i 
urzędników małego antytypowego Salomona, jako antytypowy Baana, 

jako pierwszy członek drugiego bochenka obracania podczas jego 
prezentacji itd. (1 Król. 4:1— 19; 5—10; 2Kron. 2—9; Ezdr. 2:2; Ter. Pr. 

'66, 79; '76, 9; E 5, 56, 57;E 10,585). Brat Jolly był ostatnim z 
pielgrzymów mianowanych przez brata Russella i aż do śmierci był szeroko 

i wybitnie używany przez Pana w ogólnym pasieniu Jego stada. Ktoś nie 
tak powszechnie znany oraz szeroko i wybitnie nie używany przez Pana, 

logicznie nie byłby ostatnim z Wielkiej Kompanii kończącym swój bieg w 
śmierci, jako ostatni ze spłodzonych z Ducha Wieku Ewangelii, który 

opuścił ziemię, gdyż w przeciwnym razie nie byłby znany przez drugich na 
ziemi. W wyniku takich rozważań opartych na Piśmie Świętym, rozumie i 

faktach jest dla nas oczywiste, że brat Jolly był ostatnią jednostką 
spomiędzy spłodzonych z Ducha w Wieku Ewangelii, ostatnią częścią 

antytypowego Beniamina, który ukończył swój ziemski bieg. My wiemy, że 

Rachel umarła podczas rodzenia swego ostatniego syna Beniamina, w ten 
sposób pokazując antytypowo, że prawdy i jej słudzy rozwijający Wielką 

Kompanię zaprzestali działalności z chwilą narodzenia z Ducha Wielkiej 
Kompanii. ... Wydaje się oczywistym, jak świadczą o tym ta i inne 

wzmianki, iż antytyp Racheli rodzącej antytypowego Beniamina zawiera 
nie tylko rozwijanie przez nią ostatniego członka Wielkiej Kompanii aż do 

końca jego ziemskiego życia, ale także powstanie w drugim rodzaju 
zmartwychwstania do życia (E 15, 535). W przypadku Maluczkiego Stadka 

śpiący święci zostali wzbudzeni w 1878 roku, a umierający po tej dacie 
bywali przemieniani w chwili śmierci „bardzo prędko w okamgnieniu” bez 

konieczności spania w śmierci (1 Kor. 15:51, 52), tak że chwila śmierci 
była chwilą otrzymania Boskiej natury. Ale tak nie jest z Wielką Kompanią. 

W oparciu o rozważanie tekstów 1Tes. 4:16; Obj.14:13; 19:6—9; 20:6, 
brat Johnson pokazuje, że jest oczywistym, iż oni wszyscy mieli spać w 

śmierci, aż do czasu, który nastąpi po opuszczeniu ziemi przez ostatniego 

członka Wielkiej Kompanii (Ter. Pr. '25, str. 93; P '51, 58, 59; '64, 47). ...  

41. ZNAMIENNOŚĆ CZASU POKAZANEGO W 
ZAKOŃCZENIU NISKIEGO PRZEJŚCIA W PIRAMIDZIE  

Zauważmy w Great Pyramid Passages, tom 2, str. 47, że drugie 
niskie przejście znajduje się na poziomie określonym jako: „Poziom 

narodzenia z Ducha” (porównaj Kartę Boskiego Planu Wieków na str. 46, a 
także w A, str. 268, par. 2). Obliczenie długości 100,8434 cali 

piramidalnych, sufitu drugiego niskiego przejścia, zdaje się oznaczać 
100,8434 roku, od 18 kwietnia 1878 roku począwszy. Ułamek 0,8434 roku 
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pomnożony przez 365,2422 (liczbę dni w roku) daje 308,045 lub 308 dni i 
około jednej godziny. Tak więc długość całego czasu wynosi 100 lat, 308 

dni i prawie godzinę. 100 lat, począwszy od 18 kwietnia 1878 roku, przed 
godziną 6 rano, kończy się 18 kwietnia 1978 roku, przed godziną 6 rano. 

Teraz doliczmy 308 dodatkowych dni i 1 godzinę, jak następuje: 

 18—30 kwietnia 1978 roku....12,750 dnia  

maj....................................31.........dni 

czerwiec.............................30..........dni  

lipiec..................................31.........dni  

sierpień..............................31..........dni  

wrzesień.............................30..........dni  

październik..........................31.........dni  

listopad..............................30..........dni  

grudzień..............................31.........dni  

styczeń 1979 roku.................31.........dni  

1—20 lutego......................19,295.....dnia  

..........................razem... 308,045....dnia  

 (Od 18 kwietnia [6 godz. rano] do północy 30 kwietnia ilość dni 
wynosi 12,750 dnia. Od 1—20 lutego 1979 roku, to jest do 20 lutego 

około 7 godziny rano ilość dni wynosi 19,295 dnia.) Tak więc to prowadzi 
do 20 lutego 1979 roku, około godziny 7 rano. Nie znamy żadnego innego 

wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla ludu Bożego, jakie wydarzyło się 
w tym czasie, prócz śmierci naszego drogiego brata Jolly, ostatniego z 

Wielkiej Kompanii, ostatniego ze spłodzonych z Ducha Wieku Ewangelii. 

Śmierć nastąpiła około 6 dni wcześniej, 14 lutego 1979 roku na krótko 
przed godziną 9.00 rano. Ale godnym uwagi jest to, że pogrzeb pierwotnie 

był wyznaczony na 19 lutego, a jednodniowa zwłoka do 20 lutego 1979 
roku nastąpiła na skutek gwałtownej burzy śnieżnej. Był to dzień 

zaznaczający koniec drugiego niskiego przejścia. Tak więc staje się jasne, 
że jak początek drugiego niskiego przejścia ma ważne i szczególne 

znaczenie, jako zaznaczone chronologicznie potężne dzieło wzbudzenia 
dokonane przez naszego zmartwychwstałego Pana Jezusa — w 

przebudzeniu śpiących świętych od 18 kwietnia 1878 roku począwszy — 
tak zakończenie drugiego niskiego przejścia, na północnym krańcu pokoju 

króla, też ma szczególne znaczenie — jako powiązany punkt czasowy — 
znacząc chronologicznie inne ważne i potężne dzieło zmartwychwstania, 

dokonane przez naszego powstałego Pana wspomaganego przez 
wzbudzonych świętych, a mianowicie,  

  a) Kto jest wodzem dla Ludu Bożego, gdy nie ma wodza? 

A w przerwach, gdy nie ma przez Boga powołanych ludzkich wodzów, 
to skąd pomoc dla ludu Bożego? TE 8 str. 631 „W ten sposób 

przedstawiona jest wierność Boga jako Wodza i Przewodnika 
cielesnego Izraela, a w antytypie - Jego wierność jako Wodza i 
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Przewodnika Izraela duchowego.” TE 8 str. 634 „Tylko Bóg mógł 
bowiem uczynić Biblię tak elastycznie praktyczną, a jednocześnie 

tak prawdziwą. By zapewnić ludowi Bożemu takiego wodza i 
przewodnika, potrzebna była praktyczna wszechwiedza. Biblia jest 

więc Boskim objawieniem natchnionym przez Boga.” „ 
Kiedykolwiek okoliczności te się pojawiają, poleca On Jezusowi, 

Interpretatorowi Biblii i Wykonawcy (Obj. 5:2,5,7,12) jej planu, by 
wyprowadził te kwestie z Biblii i pokazał je Jego ludowi.”   

42. Br. Jolly wyjaśnia Obj. 22:10,11  

CZAS UKOŃCZENIA NARODZIN Z DUCHA, WZBUDZENIA PRZEZ 
NIEGO OSTATNICH CZŁONKÓW WIELKIEJ KOMPANII, OSTATNICH ZE 

SPŁODZONYCH Z DUCHA WIEKU EWANGELII, KOŚCIOŁA 
PIERWORODNYCH WIEKU EWANGELII.  

Uważam, że dowody jakie podałem w opracowaniu Biblijne i wyjaśnienia 
przez sług br. Russella, Johnsona, Jolly i Golhke, które są dobitne i jasne. To 

są nie moje dowody, ja tylko je zebrałem i podałem. Obj. 22:10,11, że 

napomnienie trzech klas: Wielkiej Kompanii, Młodociano-Godnych i 
Kapłanów obowiązuje do końca ich pobytu na ziemii. Ter. Pr. 49,42. 

(Zauważmy, że napomnienie obowiązuje członków Młodociano-Godnych do 
końca ich życia poświęconego, a nie do śmierci br. Hedmana, to jest przed 

Bogiem ich zobowiązanie.) A kto z tysięcy członków Młodociano-Godnych 
zwyciężył, a kto nie zwyciężył to o nich decyduje Bóg, a nie żaden człowiek. 

Z Wysokiego Powołania zwyciężyły dwie klasy: Małe Stadko - więcej niż 
zwycięzcy, nie stracili koron Obj. 2:10, i Wielkiej Kompanii - zwycięzcy, 

palmy w ich rękach Obj. 7:9. A ci co nie zwyciężyli poszli na wtórą śmierć, 
lecz był to mały procent. Zobacz Ps 91:7. Padnie po boku twym tysiąc - typ 

kl. Wtórej Śmierci, a dziesięć tysięcy po prawej stronie twojej - typ Wielkiej 
Kompanii, ale do ciebie się nie przybliży - typ Kl. Maluczkie Stadko. Z tego 

typu wynika - kl. Wtórej Śmierci ok 10%. Podobna sprawa jest z kl. 
Młodociano-Godnych, nie ze śmiercią br. Hedmana, ale z końcem ich 

pielgrzymki. Słudzy mieli pokorę i odwagę przyznać się do pomyłek: br. 

Russell, o zabraniu Małego Stadka do nieba w jesieni 1914 r. Zob. Przemowa 
do 2 tom, ostatni par. . Pomyłka z równoległości nie wskazuje czasu 

wywyższenia do chwały Nowego Stworzenia. Br. Johnson w artykule 
„Godzina z Obj. 17:12. (Ter. Pra. 35,37 par.5 „Pomijając ten fakt, że 

jesteśmy omylni, jedyny sposób w jaki możemy sobie wytłumaczyć tę 
pomyłkę - pomimo tego, że widzieliśmy, a nawet zwracaliśmy uwagę na 

zachodzącą różnicę pomiędzy słowami exousia i dynamis - jest ten, że Pan 
zamierzył powstrzymać Prawdę na chwilę o tym, co zakończy tę godzinę, by 

przez to wypróbować Kościół i nas - nas w tym celu czy będziemy dosyć 
pokorni do przyznania się do pomyłki, a Kościół czy się potknie o tę 

pomyłkę, lub czy będzie oczekiwał, aż Pan w swoim czasie rozjaśni tę 
sprawę.”).  

Abakuk 2:3 -  Przeto, że jeszcze do pewnego czasu odłożone 
jest widzenie, które wypowie na skończeniu jego, a nie skłamie; a 

jeźliby na chwilę odwłaczał, oczekuj nań; boć zapewne przyjdzie, a 

nie omieszka.  
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Do słów “jeźliby na chwilę odwłaczał,” - kto? - Bóg. Bóg jest 
punktualny, a nie odwłacza, to jak zrozumieć odwałaczanie? Bóg pozwolił 

sługom - br. Russelowi i Johnonowi podawać daty bardzo bliskie 
wypełnienia, które się nie wypełniły, a przez to są próbą dla nas w 

oczekiwaniu na Pana, przez ich wypełnienie.  

Jeśliby stało się Królestwo Pana w 1914 r, jak oczekiwał br. 

Russell, to by nie było  

1. czasu na dokończenie ziemskiej pielgrzymi klasy Kościoła w 

ostatnim członku br. Johnsonie (22 pańdziernika 1950 r)   

2. Czasu na objawienie Wielkiej Kompani   

3. Czasu na powołanie i rozwinięcie klasy Młodociano Godnej  

4. Czasu na poświęcenie Obozowców Epifanii   

5. Czasu dla usprawiedliwionych, a nie poświęconych z Izraela i 

pogan  

6. Czasu dla niewybranych milionów z ludzkości, którzy przez 

ucisk - wojnę rewolucję i anarchię są przygotowani na restytucję w 
Królestwie.   

Widzimy jak cudowny Plan Boży obejmuje aż sześć klas z 
potomstwa Adama. Potrzeba nam wierności, gorliwości w wiernym 

wypełnianiu ślubów poświęcenia.  

Zdajmy egzamin w obecnej próbie, abyśmy byli godni 

zwycięstwa i udziału Królestwa - 2 Piotra 1:10,11 – czego życzę 
Wam i sobie   

M. Łotysz - brat w Panu,   

Rzeszów 12 stycznia 2021 r.   

PS 

Liczba Małego Stadka jest dwanaście, a br. Russell, najwybitniejszy 
sługa dla tej klasy. 

Zrobiłem 12 opracowań: przy br. Jollym jedno, przy bracie Gholke 
dwa, przy bracie Hedmanie cztery, przy bracie Herzigu cztery, a obecne 

opracowanie jest dwunaste, najdłuższe i najważniejsze. 

 


