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Księga przysłów 4:18 „Lecz ścieżka prawych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej,  aż nastanie pełny dzień.” 

                                                             CZĘŚĆ: 1

                                Biblijna definicja fałszywego proroka



Księga Powtórzonego Prawa 18-22 „ Jednakże prorok ośmielający się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, lub mówiący w imieniu innych bogów, ów prorok umrze.  A jeśli powiesz w swym sercu: „Skąd będziemy wiedzieć, którego słowa nie mówił Jehowa?”,  to gdy prorok mówi w imieniu Jehowy i słowo to się nie sprawdzi ani nie spełni, jest to słowo, którego nie mówił Jehowa. Prorok mówił je z zuchwalstwa. Nie wolno ci się go ulęknąć’.”
A więc fałszywy prorok musi spełniać następujące kryteria:

1. Twierdzi, że przemawia w imieniu Jehowy. Że z nim rozmawiał i jedynie przekazuje jego słowa.
 2. Jego przepowiednie się nie sprawdzają.Definicja ta nie dotyczy nikogo, kto w dobrej wierze niewłaściwie, lub nie do końca pojmie jakieś nauki biblijne i tak naucza ludzi, co zostanie uzasadnione w dalszej części niniejszego artykułu. Taki szczery badacz Biblii nie twierdzi, że rozmawiał z Bogiem Jehową i przekazuje treść jego bezpośrednich słów.Z uwagi na to, że niniejszy artykuł będzie dotyczył Świadków Jehowy zacytuję co na ten temat napisano w jednym z wydań 'Przebudźcie się!' z 1993 roku:
„Pilnie wyczekując drugiego przyjścia Jezusa, Świadkowie Jehowy podawali  
przypuszczalne daty, które później okazały się błędne. Z tego powodu 
niektórzy nazywają ich fałszywymi prorokami. Świadkowie nigdy jednak nie  
twierdzili, że wygłaszają te zapowiedzi „w imieniu Jahwe”. Nigdy nie mówili:  
„To są słowa Jehowy”. W angielskim wydaniu Strażnicy, oficjalnego pisma  
Świadków Jehowy, powiedziano: „Nie mamy daru prorokowania” (styczeń  
1883, strona 425). „Nie chcemy też, żeby nasze publikacje były otaczane czcią  
albo uważane za nieomylne” (15 grudnia 1896, strona 306). W Strażnicy  
powiedziano również, że fakt, iż niektórzy mają ducha Jehowy, „nie oznacza,  



jakoby ludzie usługujący obecnie w charakterze świadków Jehowy byli  
natchnieni. Nie znaczy to także, iż artykuły w Strażnicy są natchnione,  
nieomylne i bezbłędne” (15 maja 1947, strona 157). „Strażnica nie twierdzi,  
że zawiera natchnione wypowiedzi; nie jest też dogmatyczna” (15 sierpnia  
1950, strona 263). „Bracia przygotowujący te publikacje nie są nieomylni. Ich  
artykuły — w przeciwieństwie do pism apostoła Pawła i innych pisarzy Biblii  
— nie są natchnione (2 Tym. 3:16). I dlatego czasami, w miarę jak wzrastało  
zrozumienie, zachodziła potrzeba korygowania pewnych poglądów (Przyp.  
4:18)” (15 lutego 1981, strona 19).”
      
    W przeważającej większości przypadków, jeżeli chodzi o wyjaśnianie złożonych kwestii biblijnych, czy to doktrynalnych, czy dotyczących spełniania się proroctw, Bóg nie daje  oświecenia za pośrednictwem jednego błysku światła, tylko jego wola była i jest oznajmiana stopniowo. Na przestrzeni wieków, lat i dni.    Świadkowie Jehowy stopniowo coraz bardziej dostosowywali swoje wierzenia, tak, aby pokrywały się z naukami biblijnymi i z pewnością jeszcze dużo jest do zrozumienia i wprowadzenia w czyn. Z resztą wszystkie denominacje, które twierdzą, ze swoje poglądy opierają na Biblii, co jakiś czas korygują jej zrozumienie, na czele z Kościołem Katolickim, o czym świadczą słowa Papieża Jana Pawła II: 

http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkap.htm  Konstytucja Apostolska Fidei Depositum mocą której publikuje się 
Katechizm Kościoła Katolickiego opracowany po Soborze Powszechnym Watykańskim II  Jan Paweł II biskup sługa sług bożych na wieczną rzeczy pamiątkę 

http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkap.htm


"(.....)Każdy katechizm powinien wiernie i w sposób uporządkowany  
przedstawiać nauczanie Pisma świętego, żywej Tradycji w Kościele i  
autentycznego Urzędu Nauczycielskiego, a także duchowe dziedzictwo  
Ojców, Doktorów i świętych Kościoła, by umożliwiać lepsze poznanie tajemnic  
chrześcijańskich i ożywiać wiarę Ludu Bożego. Musi brać pod uwagę  
wyjaśnienia nauki, które w ciągu dziejów Duch Święty wskazał Kościołowi.  
Konieczne jest także, by pomagał rozjaśniać światłem wiary nowe sytuacje i  
problemy, które w przeszłości nie zostały wyjaśnione. 
 Katechizm zawiera zatem rzeczy nowe i stare (por. Mt 13, 52), ponieważ 
wiara pozostaje zawsze ta sama, a zarazem jest źródłem wciąż nowych 
świateł  .  "     Jeżeli chodzi o rozumienie różnych kwestii biblijnych oraz  etycznych przez rozmaite denominacje, które twierdzą że swoje wierzenia opierają na Biblii,  to odnośnie niektórych z tych kwestii z upływem czasu zmienia się ich rozumienie.      Wówczas tworzy się nowe zalecenia i ustala nowe kwestie, a wszystko to w odpowiedzi na nowe wyzwania, jakie niesie rozwój sytuacji na świecie czy różnych nauk, zwłaszcza medycznych.    I tak w miarę rozwoju sytuacji na świecie należało i należy czasami skorygować wcześniejsze zrozumienie jakichś zagadnień biblijnych.     Natomiast jeżeli chodzi nowe zjawiska w nauce, np. takie, które dotyczą nowatorskich metod leczenia, to należało się do nich ustosunkować w świetle nauk Pisma Świętego i podjąć mądre decyzje.       Czasami takie decyzje nie były łatwe do podjęcia, a konsensus można było osiągnąć po wielu latach, ponieważ dla pewnych zjawisk nie znajdowano precedensu w Biblii.    Wówczas po wnikliwej ocenie wybór należało pozostawić sumieniom współwyznawców.      Takimi nowymi zjawiskami w lecznictwie okazały się takie metody, jak szczepienia ochronne, przeszczepy czy transfuzja krwi oraz leczenie jej poszczególnymi frakcjami.     Niektóre z takich problemów mogą mieć też charakter przejściowy. Np. kiedyś nie stosowano transfuzji krwi czy leczenia jej poszczególnymi frakcjami, więc ludzie stosujący się do biblijnego zakazu niewłaściwego obchodzenia się z krwią nie mieli takich dylematów, jakie ma współczesny chrześcijanin (Dzieje Apostolskie 15:19-20).     Patrząc też na rozwój sytuacji widać, że  popularność zdobywają alternatywne metody leczenia do transfuzji krwi, gdyż stwierdzono wiele niebezpieczeństw związanych z tą metodą. Więc za jakiś czas problem 



może zniknąć tak szybko jak się pojawił, ponieważ transfuzję być może całkowicie zastąpią inne metody. Z czasem może być  tak, że biotechnologia opracuje przemysłowe wytwarzanie poszczególnych frakcji krwi, np. hemoglobiny czy białek biorących udział w krzepnięciu krwi i wówczas ich uzyskiwanie z krwi pełnej nie będzie już potrzebne ani konieczne. Ale dopóki takich metod nie ma i są praktykowane metody standardowe, chrześcijanie muszą się do nich odnieść i rozważyć pojawiające się dylematy w świetle nauk Pisma Świętego.      Kwestie te należało rozstrzygnąć i uregulować, ponieważ Bóg jest Bogiem pokoju, a nie nieporządku (1 Kor. 14:33-40).      Robienie z takiego postępowania zarzutu wobec jakiejkolwiek religii, a tym bardziej nazywanie kogoś z tego powodu „fałszywymi prorokami”, jest objawem niezrozumienia Biblii i braku rozsądku.
                                                               CZĘŚĆ 2 Prorok Daniel spisywał nauki Boże, których nie rozumiał i dopiero w dniach ostatnich (w naszych czasach) nastał czas obfitej wiedzy: 

Księga Daniela 12:4 „Ty zaś, Danielu, okryj te słowa tajemnicą i zapieczętuj księgę aż do czasu końca. Wielu będzie przebiegać [„badać”] i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy [„wzrośnie poznanie”]”.” (zobacz też: Księgę Przypowieści 4:18; Księgę Daniela 12:4, 9, 10; Dzieje Apostolskie 15:7-9). 

       Ciało Kierownicze w Jerozolimie ustaliło, że chrześcijanie nie muszą poddawać się obrzezaniu. Dlaczego ustaliło to dopiero po 13 latach? Dlaczego wcześniej spór dotyczący obrzezania nie był jednoznacznie rozstrzygnięty? Czy apostołowie i starsi z Ciała Kierowniczego z I wieku stają się przez to mniej wiarygodni, ponieważ przez tak długi czas  nie rozstrzygnięto tej kwestii? Nie, ponieważ to duch święty pobudził ich w słusznym czasie do tego, żeby oznajmili wolę Bożą na temat obrzezania, choć od śmierci i zmartwychwstania Jezusa obrzezanie już nie obowiązywało (Ewangelia Łukasza 22:20 i List do Hebrajczyków 8:13). Teraz przytoczę coś na ten temat z literatury Świadków Jehowy;



„„Jeśli nie dacie się obrzezać” (Dzieje 15:1)  Uczeń Łukasz donosi: „Z Judei przybyli [do Antiochii] pewni ludzie i zaczęli  
nauczać braci: ‚Jeśli nie dacie się obrzezać według zwyczaju Mojżeszowego,  
to nie będziecie mogli dostąpić wybawienia’” (Dzieje 15:1). Biblia nie  
wyjawia, czy ludzie ci przed przyjęciem chrystianizmu należeli do faryzeuszy,  
najwyraźniej jednak byli pod wpływem formalistycznego sposobu myślenia  
tego żydowskiego stronnictwa. Może nawet bezpodstawnie twierdzili, że  
przemawiają w imieniu apostołów i starszych z Jerozolimy (Dzieje 15:23, 24).  
Ale dlaczego uczniowie narodowości żydowskiej wciąż propagowali  
obrzezanie, skoro od czasu, gdy Piotr pod kierownictwem Bożym wprowadził  
do zboru nieobrzezanych pogan, upłynęło już jakieś 13 lat? (Dzieje 10:24-29,  
44-48). 

 Powodów mogło być wiele. Obrzezanie wprowadził sam Jehowa jako znak  
utrzymywania z Nim szczególnej więzi. Po raz pierwszy polecił poddać się  
obrzezaniu Abrahamowi i jego rodzinie, a potem uwzględnił je także w  
przymierzu Prawa (Kapł. 12:2, 3). Według przepisów Prawa Mojżeszowego  
nawet osiadli przybysze musieli się obrzezać, jeśli chcieli spożywać posiłek  
paschalny lub korzystać z innych przywilejów (Wyjścia 12:43, 44, 48, 49).  
Żydzi mieli zakodowane w świadomości, że mężczyzna nieobrzezany jest  
nieczysty i zasługuje na pogardę (Izaj. 52:1). 
 6 A zatem od uczniów narodowości żydowskiej dostosowanie się do nowo  
objawionej prawdy wymagało wiary i pokory. Przymierze Prawa zostało  
zastąpione nowym przymierzem, toteż żydowskie pochodzenie przestało  
oznaczać automatyczną przynależność do ludu Bożego. Ponadto żydowscy  
chrześcijanie mieszkający w otoczeniu rodaków — jak to było w Judei —  
musieli zdobyć się na odwagę, by się przyznać do wiary w Chrystusa i by za  
swoich współwyznawców uznać nieobrzezanych pogan (Jer. 31:31-33; Łuk.  
22:20). 
 7 Oczywiście Boże zasady się nie zmieniły. Przecież nowe przymierze  
odzwierciedlało ducha Prawa Mojżeszowego (Mat. 22:36-40). Na przykład o  
obrzezaniu Paweł w późniejszym czasie napisał: „Ten jest Żydem, kto jest nim  
wewnątrz, a jego obrzezaniem jest obrzezanie serca przez ducha, nie zaś  
przez spisany kodeks” (Rzym. 2:29; Powt. Pr. 10:16)." (Z książki „Składajmy dokładne świadectwo”)



                   

                           A teraz inny przykład zaczerpnięty z Biblii:
W 1 Liście do Tesaloniczan 4: 15-17, który uważa się za jeden z pierwszych listów Pawła, apostoł napisał:  

"Albowiem to mówimy wam na podstawie słowa 
Jehowy, że my, żyjący, którzy pozostaniemy przy  
życiu aż do obecności Pana, w żaden sposób nie  
wyprzedzimy tych, którzy zapadli w sen śmierci;  
ponieważ sam Pan zstąpi z nieba z nakazującym 
wołaniem, z głosem archanielskim oraz z trąbą  
Bożą i ci, co umarli w jedności z Chrystusem,  
powstaną pierwsi. Potem MY, żyjący, którzy  
POZOSTANIEMY przy życiu, BĘDZIEMY wraz z  
nimi porwani w obłokach, aby spotkać Pana w  
powietrzu; i tak zawsze będziemy z Panem. Wciąż  
więc tymi słowy pocieszajcie się nawzajem."

     
    Około 64 roku Paweł napisał swój 2 list do Tymoteusza, w którym dał do zrozumienia, że spodziewa się rychłej śmierci. Prawdopodobnie wkrótce potem zginął śmiercią męczeńską z rozkazu Nerona.  W 64 r. w Rzymie wybuchł wielki pożar, który zniszczył czwartą część miasta. Rozeszła się pogłoska, że został wzniecony na rozkaz cesarza Nerona. Aby zrzucić winę z siebie, Neron oskarżył chrześcijan i najwyraźniej dlatego zaczęto ich zaciekle prześladować.        Prawdopodobnie w tym czasie (ok. 65 roku) apostoł Paweł został ponownie uwięziony w Rzymie. Choć opuszczony przez wielu cierpiał w łańcuchach i spodziewał się szybkiej śmierci.    Co takiego napisał Paweł w  Liście 2 do Tymoteusza  w rozdziałach 3: 1-5 i  4:6-8 ? Zacytuję:



3:1-5 ”A to wiedz, iż W DNIACH OSTATNICH 
nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia.  
 Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych 
sobie, rozmiłowani w pieniądzach, zarozumiali,  
wyniośli, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom,  
niewdzięczni, nielojalni,  wyzuci z naturalnego 
uczucia, nieskłonni do jakiejkolwiek ugody,  
oszczercy, nie panujący nad sobą, zajadli, nie  
miłujący dobroci,  zdrajcy, nieprzejednani, nadęci  
pychą, miłujący bardziej rozkosze niż miłujący  
Boga,  zachowujący formę zbożnego oddania, ale  
sprzeniewierzający się jego mocy; i od tych się  
odwróć.”

4:6-8 "Albowiem ja już jestem wylewany niczym  
ofiara płynna, a odpowiedni czas na moje  
uwolnienie jest bardzo bliski. Walczyłem w  
szlachetnej walce, bieg ukończyłem, wiarę  
zachowałem. Odtąd jest dla mnie odłożona korona  
prawości, którą Pan, sędzia prawy, da mi jako  
nagrodę W ÓW DZIEŃ, ale nie tylko mnie, lecz  
także wszystkim tym, którzy umiłowali jego  
ujawnienie się."

     Oczywiście  w Liście 2 do Tymoteusza 3:1 pisząc od „dniach ostatnich” Paweł miał na myśli dni, w których z władzą królewską miał być obecny Jezus. Porównajmy 2 List do Tymoteusza 2:1-3 z  3: 1-5 oraz z 2 Listem Piotra 3:1-4,  Ewangelią Mateusza 24:36-39 oraz i Ewangelią według Łukasza 17: 37-39;
2 List do Tesaloniczan 2:13 A jeśli chodzi, bracia, o obecność naszego Pana, Jezusa 



Chrystusa, oraz zgromadzanie nas do niego, prosimy was,  żebyście nie dali się szybko wytrącić ze swego sposobu rozumowania ani poruszyć czy to przez jakąś natchnioną wypowiedź, czy przez ustną wiadomość, czy przez list rzekomo od nas, jakoby już nastał dzień Jehowy.Porównaj z:
2 List Piotra  3:1-4 „Umiłowani, oto piszę do was już drugi list, w którym tak jak w pierwszym pobudzam przez przypomnienie waszą umiejętność jasnego myślenia,  abyście pamiętali wypowiedzi, które przedtem wyrzekli święci prorocy, a także przykazanie Pana i Wybawcy, dane za pośrednictwem waszych apostołów.  Albowiem to przede wszystkim wiecie, że w dniach ostatnich przyjdą szydercy ze swym szyderstwem, postępujący według własnych pragnień  i mówiący: „Gdzie jest ta jego obiecana obecność? Przecież od dnia, gdy nasi praojcowie zapadli w sen śmierci, wszystko trwa dokładnie tak, jak od początku stworzenia”.

Porównaj z:
Ewangelia Mateusza 24: 36-39 „ O dniu owym i godzinie nie wie nikt — ani aniołowie niebios, ani Syn, tylko sam Ojciec.  Jakie bowiem były dni Noego, taka też będzie obecność Syna Człowieczego.  Bo jacy byli w owych dniach przed potopem — jedli i pili, mężczyźni się żenili, a kobiety wydawano za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki,  i nie zwrócili na nic uwagi, aż przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich — tak będzie z obecnością Syna Człowieczego.”



Porównaj z Ewangelią Łukasza 17: 37-39  Jakie bowiem były dni Noego, taka też będzie obecność Syna Człowieczego.  Bo jacy byli w owych dniach przed potopem — jedli i pili, mężczyźni się żenili, a kobiety wydawano za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki,  i nie zwrócili na nic uwagi, aż przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich — tak będzie z obecnością Syna Człowieczego. 

         

      Apostoł Paweł podczas pisania 1 Listu do Tesaloniczan żywił nadzieję i tego nauczał, że Jezus może powrócić jeszcze za jego życia oraz za życia niektórych  współczesnych mu chrześcijan. Świadczą o tym następujące wersety: 
1List do Tesaloniczan 4:15-16 "Albowiem to 
mówimy wam na podstawie słowa Jehowy, że my,  
żyjący, którzy pozostaniemy przy życiu aż do 
obecności Pana, w żaden sposób nie wyprzedzimy  
tych, którzy zapadli w sen śmierci; ponieważ sam  
Pan zstąpi z nieba z nakazującym wołaniem, z  
głosem archanielskim oraz z trąbą Bożą i ci, co  
umarli w jedności z Chrystusem, powstaną  
pierwsi. Potem MY, żyjący, którzy POZOSTANIEMY 



przy życiu, BĘDZIEMY wraz z nimi porwani w 
obłokach, aby spotkać Pana w powietrzu

    Paweł    wierzył, czy raczej żywił mocną nadzieję, że on sam, lub niektórzy z jego współczesnych doczekają powrotu Jezusa Chrystusa i zostaną przemienieni oraz porwani do nieba;
1 List do Koryntian 15:50-53 To jednak mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego ani skażenie nie dziedziczy nieskażoności. Oto wam mówię świętą tajemnicę: Nie wszyscy   zapadniemy  w sen śmierci, ale wszyscy będziemy przemienieni, w jednym momencie, w mgnieniu oka, podczas ostatniej trąby. Bo trąba zabrzmi i umarli zostaną wskrzeszeni jako nie podlegający skażeniu, a my będziemy przemienieni.  Albowiem to, co podlega skażeniu, musi się przyoblec w nieskażoność, a to, co śmiertelne, musi się przyoblec w nieśmiertelność.       Jak się uważa Paweł swój 1 List do Koryntian napisał około roku 55, czyli jakieś 10 lat przed napisaniem 2 Listu do Tymoteusza. Pisząc 2 List do Tymoteusza Paweł uważał kwestię ponownego przyjścia Jezusa za sprawę dotyczącą bliżej nieokreślonej przyszłości. Widział wtedy, że Jezus nie wróci za jego życia oraz prawdopodobnie współczesnych mu chrześcijan, do których wcześniej kierował 1 List do Tesaloniczan 4: 15-17 i najdosadniej wyraził to w słowach z 2 Listu do Tymoteusza 4: 8; 
 "Odtąd jest dla mnie ODŁOŻONA korona prawości, którą Pan, sędzia prawy, da mi jako nagrodę W ÓW DZIEŃ, ale nie tylko mnie, lecz także wszystkim tym, którzy umiłowali jego ujawnienie się." 



       Czy to znaczy, że Paweł był fałszywym prorokiem? Dlaczego Bóg kazał zamieścić to z pozoru [jak niektórym ludziom mogłoby się wydawać] „fałszywe proroctwo” w Biblii?          Dlatego, jak myślę,  żeby nas nauczyć, że prawda Boża nie jest przeważnie objawiana w jednym błysku światła, tylko jest objawiana stopniowo, ludziom pokornym.     Oraz dlatego, żebyśmy idąc za przykładem Pawła i tym, do których kierował swoje listy, nie zniechęcali się, gdy nie spełnią się nasze wcześniejsze oczekiwania, które przejawialiśmy na podstawie niewłaściwego zrozumienia jakichś treści Pisma Świętego.      Uczy nas to, że obietnice Boże są niepodważalne, prawdziwe i niezawodne i że zawsze można na nich polegać, bez różnicy ile razy coś niewłaściwie zrozumiemy. Uczy nas też tego, że ludzie pokorni zawsze czekają na nowe światło od Boga, polegając na tych, którzy są ustanowieni przez Boga do dostarczania pokarmu duchowego we właściwym czasie. Ten „właściwy czas” dotyczy również czasów, kiedy otrzymujemy od Boga lepsze zrozumienie;
Ewangelia Mateusza 24:45  „Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi swojej, aby im dawał pokarm we właściwym czasie? Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego! Zaprawdę wam mówię: Ustanowi go nad całym swoim mieniem.”

    Powyżej opisany  przykład uwalnia nas między innymi od wyrzutów sumienia, gdy zdarzy nam się czasami niewłaściwie zrozumieć jakiejś kwestii biblijnej i tak nauczać ludzi. Bóg widzi w takich przypadkach naszą szczerość i błogosławi coraz lepszym, bardziej szczegółowym zrozumieniem.   Tak samo współcześnie Bóg odsłania pewne prawdy i pobudza swoim duchem Ciało Kierownicze Świadków Jehowy do rozumienia wcześniej niezrozumiałych kwestii biblijnych. A więc  pochodzące od Boga nowe światła [bardziej szczegółowe zrozumienia] oświecały już chrześcijan z I wieku. Paweł nie dożył czasu spełnienia nadziei, jaką żywił jeszcze za 



czasów pisania 1 Listu do Tesaloniczan.     Kiedy go pisał nie wiedział jeszcze, że Bóg da serię objawień Janowi, które przeniosą go w Dzień Pański (Księga Objawienia 1: 10), którego nadejście było jeszcze za życia Pawła kwestią odległą, choć bliską z punktu widzenia Boga (1 List do Tymoteusza 1: 17,  2 List Piotra 3:8-10).
                                  
                                                                  CZĘŚĆ:3
                                        KIEDY BÓG DAJE NOWE ŚWIATŁA? 

       Często się tak zdarza, że jakieś biblijne proroctwo ma złożoną formę i spełnia się na przestrzeni długiego okresu czasu. Wówczas w danym czasie część tego proroctwa jest już zrozumiała i dopiero na przestrzeni kolejnych lat przychodzi zrozumienie dalszej części tego proroctwa. Może być też tak, że jakaś część proroctwa zrozumiana właściwie w późniejszym okresie, mogła być wcześniej niewłaściwie zrozumiana i tego zrozumienia nauczano ludzi.     Innymi słowy jeżeli ostatecznym kryterium uprawniającym do głoszenia Ewangelii o Królestwie Bożym byłoby pełne zrozumienie wszystkich kwestii biblijnych, a co za tym idzie nieomylność, to w praktyce nie mogliby głosić Ewangelii ani chrześcijanie I wieku, ani chrześcijanie, którzy żyli po nich, ani chrześcijanie, którzy żyją współcześnie.      Poniżej omówię dwa przykłady, które pokazują jakie motywy kierowały Świadkami Jehowy, gdy ostatnio skorygowali swoje zrozumienie na temat snu Nabuchodonozora o wielkim posągu (Księga Daniela 2:1-45) i w temacie tożsamości niewolnika wiernego i roztropnego (Ewangelia Mateusza 24:45) oraz kwestii, kiedy Pan ma przekazać wiernemu niewolnikowi nadzór nad całym swoim mieniem (Ewangelia Mateusza 24: 46-47).  
                                



Nowe zrozumienie proroctwa Daniela o posągu czyli o zdejmowaniu 
pieczęci w „czasie końca” (Księga Objawienia 6 rozdział)

Daniel w zakończeniu swej proroczej księgi zamieścił następującą informację, otrzymaną od anioła: „Ale ty, Danielu, okryj słowa tajemnicą i zapieczętuj księgę, aż do czasu końca. Wielu będzie przebiegać, a prawdziwej wiedzy będzie pod dostatkiem” (Księga Daniela 12:4).  W dobie obecnej naprawdę jest pod dostatkiem „prawdziwej wiedzy” o spełnianiu się proroctw biblijnych. Coraz lepsze zrozumienie ich przekonało miliony ludzi poważnie badających Biblię, że naprawdę żyjemy w „czasie końca”.    Podrozdział ten dotyczy snu Nabuchodonozora o posągu i jego wykładni przez proroka Daniela oraz lepszego zrozumienia tego proroctwa przez Świadków Jehowy. Na początek zacytuję odpowiedni fragment Biblii:

 Księga Daniela 2:1-45 „Ty, królu, patrzyłeś, a oto jakiś ogromny posąg. Ten posąg, wielki i o nadzwyczajnym blasku, stał przed tobą, a jego wygląd był przerażający.  Posąg ów miał głowę z dobrego złota, jego pierś i ramiona były ze srebra, brzuch i uda z miedzi,  golenie z żelaza, 



stopy po części z żelaza, a po części z uformowanej gliny.  Patrzyłeś, aż bez udziału rąk został odcięty kamień i uderzył posąg w stopy z żelaza oraz uformowanej gliny, i je zmiażdżył.  Wówczas żelazo, uformowana glina, miedź, srebro i złoto — wszystko razem zostało zmiażdżone i stało się jak latem plewy na klepisku, i poniósł je wiatr, tak iż nie znaleziono po nich ani śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. „Oto jest sen; opowiemy też przed obliczem króla jego wyjaśnienie.  Ty, o królu, królu królów, któremu Bóg nieba dał królestwo, potęgę, siłę oraz dostojeństwo  i w którego rękę, gdziekolwiek mieszkają synowie ludzcy, dał zwierzęta polne i skrzydlate stworzenia niebios oraz którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi — ty jesteś głową ze złota. „A po tobie powstanie inne królestwo, mniej znaczące od ciebie; i jeszcze inne królestwo, trzecie, z miedzi, które będzie sprawować władzę nad całą ziemią.„Czwarte zaś królestwo okaże się mocne niczym żelazo. Jak bowiem żelazo miażdży i kruszy wszystko inne, tak niczym druzgoczące żelazo zmiażdży ono i zdruzgocze te wszystkie.   „A że widziałeś stopy oraz palce po części z uformowanej gliny garncarskiej i po części z żelaza, królestwo to okaże się podzielone, lecz będzie w nim coś z twardości żelaza; widziałeś bowiem żelazo zmieszane z wilgotną gliną.  A że palce u stóp były częściowo z żelaza, a częściowo z uformowanej gliny, królestwo to okaże się po części mocne, a po części okaże się kruche.  To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z wilgotną gliną — zmieszają się z potomstwem ludzkim; nie będą się jednak trzymać razem, jedno z drugim, tak jak żelazo nie miesza się z uformowaną gliną.



„A za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone;  widziałeś bowiem, że bez udziału rąk został od góry odcięty kamień i że zmiażdżył żelazo, miedź, uformowaną glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg oznajmił królowi, co ma nastąpić potem. I sen jest niezawodny, a jego wyjaśnienie wiarogodne.”
   Co oznaczał posąg ze snu Nabuchodonozora w świetle innej 

symboliki biblijnej?

     Poszczególne części posągu wyobrażają imperia, czyli królestwa, kolejno sprawujące władzę, począwszy od Babilonu, a skończywszy na potędze anglo-amerykańskiej, siódmej w historii biblijnej (Daniela 2:36-41).



    Stopy i palce posągu, symbolizujące potęgę anglo-amerykańską wykonano z dość niezwykłego materiału: czysty metal zastąpiono mieszaniną żelaza i wilgotnej gliny. Daniel tak objaśnił tę osobliwość królowi Nabuchodonozorowi : „To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z wilgotną gliną — zmieszają się z potomstwem ludzkim; nie będą się jednak trzymać razem, jedno z drugim, tak jak żelazo nie miesza się z uformowaną gliną” (Daniela 2:43). Świadkowie Jehowy nie mieli wcześniej dokładnego zrozumienia znaczenia gliny pomieszanej z żelazem i twierdzili, że  mieszanka żelaza i gliny nie jest spoista, nie trzyma się razem’, ponieważ   wyobraża to‛  dzisiejszy świat rozdzierany konfliktami politycznymi. W nowszych czasach należało skorygować to zrozumienie, ponieważ trzeba je było dopasować do nowej sytuacji politycznej na świecie, która pokazała co tak naprawdę osłabia „stopy posągu”, czyli anglo-amerykański twór polityczny.   Jest to „potomstwo ludzkie”, czyli według nowego zrozumienia na przykład wywodzące się z mas ludzkich związki zawodowe, rożne organizacje humanitarne, czy pacyfistyczne, których postulaty i działania stoją w jawnej sprzeczności z celami, jakie sobie wyznaczył anglo-amerykański twór polityczny.       Oraz różne organizacje terrorystyczne, które nękają ten twór licznymi zamachami, które doprowadzają często do wojen, gdyż kolidują z celami ideologicznymi i ekonomicznymi tego tworu. Wszystko to pochlania ogromne fundusze czerpane z budżetu anglo-amerykańskiego tworu politycznego, co osłabia jego pozycję finansową i polityczną, a co za tym idzie rozmaite wpływy. To pełniejsze zrozumienie nie było możliwe wcześniej, ponieważ wówczas na ziemi nie było jeszcze takiej sytuacji politycznej i ekonomicznej. Czyli mamy do czynienia z pięknym przykładem, gdy nowe wydarzenia na świecie doprowadziły do ściągnięcia kolejnej pieczęci z kolejnej tajemnicy Bożej. Sam Jezus zachęcał swoich naśladowców do obserwowania wydarzeń światowych w celu rozpoznawania spełniania się proroctw biblijnych (Ewangelia Mateusza 24 rozdział). A nawet ostro zganił tych, którzy tak nie postępowali;



Ewangelia Łukasza 12: 54-55 „Potem rzekł jeszcze do tłumów: „Kiedy widzicie obłok podnoszący się w stronach zachodnich, od razu mówicie: ‚Nadciąga burza’, i tak się dzieje.  A gdy widzicie, że wieje wiatr południowy, mówicie: ‚Będzie fala upałów’, i tak się staje.  Obłudnicy, umiecie oceniać wygląd ziemi i nieba, ale jak to jest, że tego właśnie czasu ocenić nie umiecie?

         Nowe zrozumienie proroctwa Jezusa o niewolniku wiernym i 
roztropnym

W przeszłości Badacze Pisma Świętego, jak i Świadkowie Jehowy mieli różne zrozumienia na temat tożsamości niewolnika wiernego i roztropnego (Ewangelia Mateusza 24: 45-47) . Jak w przypadku każdej innej podobnej kwestii ewoluowało ono ku coraz lepszemu zrozumieniu. Najpierw zacytujmy odpowiednie fragmenty z literatury Świadków Jehowy, żeby unaocznić w  jaki sposób owa ewolucja przebiegała. W skrócie wygląda ta sprawa następująco; W skrócie przebieg ewolucji poglądów na temat tożsamości niewolnika wiernego  i  roztropnego  wygląda   następująco: 
1.   N.  Barbour  „sługą  wiernym  i  roztropnym”  (do  1881  r.) 



2.   C.  T.  Russell  „sługą  wiernym  i  roztropnym”  (lata  1881-1927) 
3.   ‘Ostatek’  namaszczonych  chrześcijan  „niewolnikiem  wiernym  i roztropnym”  (lata  1927-2012/2013) 
4.  Towarzystwo Strażnica „niewolnikiem wiernym i roztropnym” Ciało Kierownicze Świadków Jehowy „niewolnikiem wiernym i roztropnym” (od 6 października 2012 r.)     Teraz kilka słów o tym dlaczego ostatnio skorygowano zrozumienie na temat tożsamości niewolnika wiernego i roztropnego. Jak i w przypadku innych zdarzeń, gdy nastawało nowe zrozumienie różnych kwestii biblijnych, tak i w tym przypadku Świadkowie Jehowy kierowali się nie tylko aktualną sytuacją, ale również zwrócili uwagę na pewne bardzo istotne szczegóły biblijne, które zmuszają do zmiany zapatrywań w kwestii tożsamości niewolnika wiernego i roztropnego.     W połączeniu z dogłębną analizą historycznego rozwoju nowożytnej ziemskiej organizacji Bożej (Micheasza 4:1-5) i rozwoju nowożytnego, zleconego przez Jezusa dzieła głoszenia o Królestwie Bożym (Ewangelia według Mateusza 28:19-20, Ewangelia), w efekcie doprowadziły do zmiany zrozumienia.       Oczywiście wcześniejsze zrozumienia były mniej lub bardziej bliższe właściwemu, ponieważ Bóg zawsze posługiwał się wybranymi osobami do spełniania swojej woli (List do Efezjan 4:8, 11 oraz  1 List do Koryntian 12:28).      Ta wola Boża miała na celu doprowadzenie do spełnienia się na szeroką skalę proroctwa z Ewangelii według Mateusza 24:14

„I ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona  
po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo  
wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec”. 

     Jak w przypadku proroctwa o posągu z 2 rozdziału Księgi Daniela i w tym przypadku światło świeciło coraz jaśniej. Z perspektywy czasu dało się dokładniej ocenić kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym.    Na oficjalnej stronie internetowej Świadkowie Jehowy tak uzasadniają zmianę zrozumienia na temat tożsamości niewolnika wiernego i roztropnego oraz tego, kiedy Pan miał go postawić nad całym swoim mieniem;  



http://www.jw.org/pl/wiadomości/wydarzenia-i-dzialalność/sprawozdanie-ze-zgromadzenia-statutowego-2012/  „Sprawozdanie ze zgromadzenia statutowego
„Pokarm we właściwym czasie”(….)W sympozjum udzielono odpowiedzi na następujące pytania:
Kiedy Jezus ustanowił „niewolnika wiernego i roztropnego” nad członkami  
swojej czeladzi? Rozważmy kontekst słów Jezusa z 24 rozdziału Ewangelii  
według Mateusza. Wszystkie poniższe wersety miały się spełnić podczas  
obecności Chrystusa, czyli podczas „zakończenia systemu rzeczy” (werset 3).

1.„Ucisk owych dni” (werset 29).

2.„To pokolenie” (werset 34).

3. Ów dzień i godzina’ (werset 36).‛

4. Dzień, w którym wasz Pan przyjdzie’ (werset 42).‛

5. „Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie” (werset  
44).

Logicznie rzecz biorąc, „niewolnik wierny i roztropny” musiał się pojawić już  
po rozpoczęciu obecności Chrystusa w roku 1914.

Co więcej, Jezus wskazał, że „niewolnik” pojawi się w czasie, gdy zasadne  
będzie postawienie pytania: „Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i  
roztropnym?”. Apostołowie Jezusa posiadali cudowne dary ducha świętego,  
nie było więc powodu, by takie pytanie zadawać w I wieku naszej ery (1  
Koryntian 14:12, 24, 25). Chociaż apostołowie i inni chrześcijanie z I wieku  
byli namaszczeni duchem świętym, to nie stanowili zapowiedzianego przez  
Jezusa „niewolnika wiernego i roztropnego”.

Rozsądny jest zatem wniosek, że Jezus ustanowił „niewolnika wiernego i  
roztropnego” nad członkami swojej czeladzi’ dopiero w czasie swej‛  
obecności — w czasie zakończenia systemu rzeczy’.‛

http://www.jw.org/pl/wiadomo%C5%9Bci/wydarzenia-i-dzialalno%C5%9B%C4%87/sprawozdanie-ze-zgromadzenia-statutowego-2012/
http://www.jw.org/pl/wiadomo%C5%9Bci/wydarzenia-i-dzialalno%C5%9B%C4%87/sprawozdanie-ze-zgromadzenia-statutowego-2012/


„Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym?” Jezus wspomniał  
nie o jakiejś osobie, lecz o zbiorowym „niewolniku” — grupie współpracującej  
jako jedno grono. Jezus powiedział, że niewolnik ten 1) jest ustanowiony w  
roli nadzorcy „nad członkami czeladzi” Pana oraz 2) dostarcza czeladzi  
duchowego pokarmu we właściwym czasie’.‛

Począwszy od roku 1919, w Biurze Głównym Świadków Jehowy zawsze była  
niewielka grupa namaszczonych chrześcijan, która nadzorowała  
ogólnoświatową działalność kaznodziejską i była bezpośrednio  
zaangażowana w przygotowywanie i rozdzielanie pokarmu duchowego. W  
ostatnich latach grupę tę ściśle utożsamiono z Ciałem Kierowniczym  
Świadków Jehowy.

Rozważenie dowodów prowadzi do następujących wniosków: „Niewolnik  
wierny i roztropny” został ustanowiony nad członkami czeladzi Jezusa w  
roku 1919. Niewolnikiem tym jest niewielka grupa braci namaszczonych  
duchem świętym, która usługuje w Biurze Głównym podczas obecności 
Chrystusa i ma bezpośredni udział w przygotowywaniu i rozdzielaniu  
pokarmu duchowego. Gdy członkowie tej grupy współpracują jako Ciało  
Kierownicze, występują wówczas w roli „niewolnika wiernego i roztropnego”.

Kim są „członkowie czeladzi”? Jezus powiedział, że członkowie jego czeladzi’‛  
mieli otrzymywać „pokarm we właściwym czasie”. „Niewolnik wierny i  
roztropny” karmi wszystkich prawdziwych naśladowców Chrystusa.  
Członkami jego czeladzi’ są zatem wszyscy jego uczniowie — zarówno‛  
chrześcijanie namaszczeni duchem, jak i „drugie owce” (Jana 10:16).

Po wyjaśnieniu przez mówcę tej części Jezusowego proroctwa zgromadzeni  
zareagowali gromkimi oklaskami. Później wielu obecnych wyrażało głęboką  
wdzięczność za to, że Jezus uznaje ich za członków swojej czeladzi’.‛

Kiedy Jezus miał ustanowić niewolnika „nad całym swoim mieniem”? Jezus  
powiedział, że „pan, przybywszy” ustanowi niewolnika „nad całym swoim  
mieniem”. Kiedy Pan, czyli Jezus, miał przybyć?

Grecki wyraz przetłumaczony na „przybywszy” jest formą czasownika 
érchomai. W Mateusza 24:42, 44 czasownik ten oddano słowem „przyjdzie”.  
W wersetach tych Jezus mówi o swoim przyjściu w roli Sędziego podczas  
wielkiego ucisku (Mateusza 24:30; 25:31, 32).

W związku z tym ustanowienie niewolnika nad całym mieniem’ Jezusa‛  



również musi nastąpić w przyszłości. Jezus dokona tego podczas wielkiego  
ucisku.

Czym jest „mienie” Jezusa? Jezus oświadczył: „Dano mi wszelką władzę w  
niebie i na ziemi” (Mateusza 28:18). A zatem „mienie” Jezusa obejmuje coś  
więcej niż tylko jego ziemskie sprawy — w jego skład wchodzi też mesjańskie  
Królestwo (Filipian 2:9-11).

Jezus nagrodzi „niewolnika wiernego i roztropnego” w ten sposób, że  
poszczególnych członków tej grupy wskrzesi do niebiańskiego życia oraz  
obdarzy ich władzą królewską nad całym swoim mieniem — w niebie i na  
ziemi. Jest to ta sama nagroda, którą otrzymają wszyscy namaszczeni  
chrześcijanie (Łukasza 22:28-30; Objawienie 20:6).”     Rzeczywiście, istnieje różnica między „obecnością” Jezusa/ paruzją (parousías), a  „przyjściem” (érchomai) (Ewangelia według Mateusza 24-37 
 „Jakie bowiem były dni Noego, taka też będzie obecność Syna Człowieczego.” porównaj z:  Ewangelia według Łukasz 17: 26 „ A jak działo się za dni Noego, tak też będzie za dni Syna Człowieczego”). 
      Niejasność wynikała z tego, że paruzję (parousías), czyli obecność, przetłumaczono w większości przekładów jako „przyjście  (érchomai)”. I tak w Ewangelii Mateusza 24:3 jest mowa o obecności Jezusa jako króla. W czasie tej obecności Jezus ustanowił „niewolnika wiernego i roztropnego” nad „członkami swojej czeladzi”.     Natomiast dalsza część 24 rozdziału Ewangelii Mateusza mówi o przyjściu ( érchomai) Jezusa w roli sędziego, podczas wielkiego ucisku, czyli o czasie, w którym przystąpi do wykonywania wyroku. Określono to słowem „erchomai”, którego użyto w wersecie 30, 42, 43, 44 i 46.       Werset 47 mówi o przyszłości - „ustanowi go nad całym swoim mieniem”, czyli ma to zrobić po tym, jak przyjdzie w celu wykonania wyroku, czyli już podczas wielkiego ucisku (Ewangelia Mateusza 24:21-22 porównaj z Księgą Objawienia 7:9-10, 14).         Wcześniej rozdzielaniem pokarmu duchowego dla społeczności Świadków Jehowy, na różnych szczeblach organizacyjnych, zajmowali się głównie członkowie ostatka. Ale ich liczba z czasem coraz bardziej topnieje, gdyż  kończy się ich ziemski bieg, a jak wiemy ilość pomazańców powołanych do nieba jest ograniczona (Księga Objawienia 14:1). Ich miejsce zajmują „drugie owce”, to znaczy osoby, które mają nadzieję na życie wieczne w raju na ziemi (Łuk. 12:32, Jana 10:16 i Księga Objawienia 



7:9-10, 13-17 porównaj z Ewangelią Mateusza 5:5, z Ewangelią Mateusza 6:10 oraz z Księgą Izajasza 11,  65:20). 

     O przydzielaniu konkretnego pokarmu duchowego i jego treści decyduje jednak ostatecznie Ciało Kierownicze, więc według nowego zrozumienia, mimo że członkowie klasy namaszczonego ostatka zawsze mieli duży wkład w rozdzielanie tego pokarmu, to Ciało Kierownicze stanowi klasę niewolnika wiernego i roztropnego.         Członkowie Ciała Kierowniczego należą do klasy pomazańców. Z uwagi na to, że nikt nie zna dnia ani godziny, w której przyjdzie Jezus, należy co jakiś czas korygować stare zrozumienia, zastępując je bardziej adekwatnym do nowej sytuacji (Ewangelia Mateusza 24: 36). Na tym między innymi polega chrześcijańska czujność i gotowość na przyjście ( erchomai) Pana Jezusa.       Początkowo Ciało Kierownicze z 1 wieku składało się tylko z grona 12 apostołów (Dzieje Apostolskie 1 15-26), lecz w miarę większych potrzeb, będących wynikiem coraz większego wzrostu pod względem liczebnym nawróconych na chrystianizm i rozwoju dzieła głoszenia, należało to grono poszerzyć dodatkowo o namaszczonych duchem starszych (Dzieje Apostolskie 15:6), a z czasem prawdopodobnie wszedł do niego apostoł Paweł, który nie należał do dwunastu bliskich współpracowników Jezusa i świadków jego śmierci.     Więc jak w 1 wieku, w miarę różnych potrzeb, tak i dzisiaj zmienia się sposób nadzorowania dzieła głoszenia i dlatego na przestrzeni wielu lat, w obrębie nowożytnego Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, zarządzano różne reorganizacje, które dotyczyły  składu tego Ciała.      Z czasem zrozumiano też dokładnie, jaka jest tożsamość niewolnika wiernego i roztropnego. Różne reorganizacja w obrębie ziemskiej 



organizacji Bożej, tworzonej przez Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy, są przeprowadzane na bieżąco i w ramach niezbędnych potrzeb będą przeprowadzane aż nadejdzie koniec obecnego systemu rzeczy (Ewangelia Mateusza 24:14).
                                                                                      

                                                          CZĘŚĆ: 4
                              KWESTIE DOTYCZĄCE C. T. RUSSELLA     Chyba nic w działalności C. T. Russella nie budzi takich sensacji, jak jego wyliczenia na podstawie wymiarów Wielkiej Piramidy. Zarzuca się C. T. Russellowi, że był on szarlatanem, a nie sługą Bożym. Odwołując się do definicji fałszywego proroka, którą przedstawiłem na początku niniejszego opracowania, C. T. Russell nie spełnia kryteriów definicji fałszywego proroka czy szarlatana.       Po pierwsze C. T. Russell po prostu źle zrozumiał pewne wersety biblijne, więc w jego zrozumieniu nie było złej woli, co eliminuje go z grupy ludzi, których określamy, jako „szarlatanów”.     Szarlatan to taki człowiek, który przypisując sobie kompetencje, których nie posiada, świadomie wprowadza innych ludzi w błąd, w celu uzyskania określonych korzyści, a czegoś takiego nikt C. T. Russellowi nie udowodnił.     Był on szczerym i obytym z naukami Pisma Świętego badaczem Biblii oraz poświęcił swoje życie, jak i majętności na to, żeby szukać Bożej woli oraz obwieszczać jego królestwo.   Co literatura Świadków Jehowy mówi na  temat wyliczeń na podstawie wymiarów Wielkiej Piramidy przeprowadzonych przez ? Zacytuję:                                             „Stopniowe oczyszczanie W ciągu jakichś 40 lat poprzedzających rok 1914, w którym rozpoczęło  
się niebiańskie panowanie Chrystusa, Badacze Pisma Świętego zostali  
uwolnieni od wielu niebiblijnych nauk chrześcijaństwa, takich jak: chrzest  
niemowląt, nieśmiertelność duszy ludzkiej, czyściec, męki piekielne  
i trójjedyny Bóg. Ale oczyszczenie ze wszystkich niewłaściwych poglądów  
wymagało czasu. Na przykład w latach dwudziestych wielu Badaczy Pisma 
Świętego nosiło oznakę przedstawiającą krzyż w koronie oraz obchodziło  
Boże Narodzenie i inne pogańskie święta. Aby jednak wielbienie Boga było  
czyste, trzeba wyeliminować wszelkie ślady bałwochwalstwa. Jedynym  



fundamentem wiary i drogi życiowej musi być Słowo Boże, Biblia Święta  
(Izajasza 8:19, 20; Rzymian 15:4). Dodawanie czegoś do Słowa Bożego lub  
ujmowanie z niego jest niedopuszczalne (Powtórzonego Prawa 4:2;  
Objawienie 22:18, 19).

    Jest to bardzo ważna zasada, co podkreśla poniższy przykład. W roku 1886 
Charles T. Russell wydał książkę Boski plan wieków, w której znalazł się  
wykres ukazujący związek historii ludzkości z Wielką Piramidą w Egipcie.  
Uważano, że ten grobowiec faraona Chufu jest słupem, o którym mowa  
w Księdze Izajasza 19:19, 20: „W owym dniu będzie pośrodku ziemi egipskiej  
ołtarz dla Jehowy, a słup dla Jehowy przy jej granicy. I będzie w ziemi  
egipskiej znakiem i świadectwem dla Jehowy Zastępów”. Co miałoby łączyć tę  
piramidę z Biblią? Twierdzono na przykład, że długość niektórych korytarzy  
w Wielkiej Piramidzie wskazuje na czas rozpoczęcia „wielkiego ucisku”,  
wspomnianego w Ewangelii według Mateusza 24:21. Niektórzy Badacze  
Pisma Świętego byli bardzo pochłonięci pomiarami różnych elementów tej  
piramidy i próbowali na ich podstawie ustalić takie rzeczy jak dzień,  
w którym pójdą do nieba!

 Ta „Biblia w Kamieniu”, jak ją zwano, cieszyła się wielkim szacunkiem  
przez kilka dziesięcioleci, aż do czasu, gdy w Strażnicy angielskiej z 15 
listopada i 1 grudnia 1928 roku (wydania polskie z 1 i 15 stycznia 1929 
roku) wykazano, że do poparcia świadectwa zawartego w Biblii Jehowa nie  
potrzebował żadnych kamiennych pomników wybudowanych przez  



pogańskich faraonów i pokrytych demonicznymi znakami astrologicznymi.  
Zrozumiano, że wspomniane proroctwo Izajasza ma zastosowanie duchowe.  
Podobnie jak w Księdze Objawienia 11:8, „ziemia egipska” symbolizuje  
szatański świat. „Ołtarz dla Jehowy” przywodzi na myśl cieszące się Jego  
uznaniem ofiary, składane przez namaszczonych chrześcijan w czasie, gdy  
przebywają na świecie jako tymczasowi osiedleńcy (Rzymian 12:1;  
Hebrajczyków 13:15, 16). Słup przy granicy ziemi egipskiej’ wskazuje na‛  
zbór namaszczonych chrześcijan, będący „filarem i podporą prawdy” i stojący 
jako świadectwo w „ziemi egipskiej” — w świecie, który ci chrześcijanie  
wkrótce opuszczą (1 Tymoteusza 3:15).

 Z biegiem czasu Jehowa coraz dokładniej objaśnia prawdę, między  
innymi pozwala lepiej zrozumieć swe prorocze słowo (Przysłów 4:18).  
W ostatnich latach mogliśmy przeanalizować nowe zrozumienie takich  
spraw, jak: pokolenie, które nie przeminie przed nadejściem końca,  
przypowieść o owcach i kozach, obrzydliwość i czas jej pojawienia się  
w miejscu świętym, nowe przymierze, przemienienie i wizja świątyni z Księgi  
Ezechiela. Niekiedy może trudno nam pojąć takie nowe objaśnienia, ale  
w stosownym czasie okazuje się, że mają one swoje uzasadnienie. Jeśli  
chrześcijanin nie rozumie w pełni nowego wyjaśnienia jakiegoś wersetu  
biblijnego, powinien pokornie powtórzyć za prorokiem Micheaszem: „Będę  
wyczekiwał Boga mego wybawienia” (Micheasza 7:7).”(Cytat pochodzi ze 'Strażnicy' z 2000 roku)    Jeżeli chodzi o C. T. Russella, to początkowo jego zrozumienie było w powijakach, lecz szybko nadchodziło właściwe zrozumienie. Choć C. T. Russell do końca swego ziemskiego biegu nie dowiedział się tego, co wiedzą  współcześni Świadkowie Jehowy, to pod kierownictwem Bożym wykonał kawał dobrej pracy, z której owoców do dzisiaj korzystają współcześni Świadkowie Jehowy.     Innymi słowy wiele prawd, które na podstawie badań Biblii ustalił C. T. Russell służyły i służą kilku pokoleniom najpierw Badaczy Pisma Świętego, a później Świadków Jehowy za fundamenty, na których opierali i opierają swoją wiarę.        C. T. Russell na przykład w pierwszym tomie Wykładów Pisma Świętego; „Boski plan wieków” wyraża swój pogląd na temat teorii ewolucji, jednak nie wymieniając ani tego terminu, ani też nazwiska autora teorii ewolucji Karola Darwina.     Mówi po prostu o "teorii" i przyznaje, że jedne gatunki mogły się rozwijać w inne, jednak nie człowiek, który nie mógł powstać z innego gatunku, a 



jedynie w sposób opisany w Księdze Rodzaju, to znaczy  ukształtowany został bezpośrednio przez Boga (C. T. Russell, Boski plan wieków, Nowy Jork 1917, str. 36-37).     C. T. Russel na początku dopuszczał jakąś formę ewolucji, ale wyrażał też swoje wątpliwości w taki scenariusz. Chociaż C. T. Russel w pierwszym tomie swoich wykładów napisał, że Bóg mógł się posłużyć ewolucją przy stwarzaniu różnych gatunków, to szybko zrozumiał, że Biblia tego nie naucza, co zaowocowało stworzeniem znanego przedstawienia kinowego zwanego Fotodramą Stworzenia. 

Księga przysłów 4:18 Lecz ścieżka prawych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej, aż nastanie pełny dzień. 
     Zrozumienie Biblii pośród pierwszych Badaczy Pisma Świętego było w powijakach. Wyszli oni z Babilonu Wielkiego i czasami dużo czasu musiało upłynąć zanim Bóg oczyścił swój lud z fałszywych nauk. Sytuację tą można sobie wyobrazić odwołując się do pewnej metafory. Człowiek, który chce zostać chrześcijaninem musi nabyć pewnej podstawowej wiedzy i później stopniowo ją uzupełnia o nowe szczegóły, aż po wielu latach staje się dojrzałym chrześcijaninem. 



  Zanim to nastąpi często popełnia różne błędy, wiele spraw opacznie rozumie, czasami dopuszcza się nadinterpretacji. Ale z czasem stopniowo popełnia coraz mniej błędów aż w końcu zdarzają się one rzadko (1 List do Koryntian 3: 1-4, List do Hebrajczyków 5: 11-14). 
   

CZĘŚĆ: 5

CZY BŁĘDY LUDZI, KTÓRYCH BÓG WYBRAŁ NA PRZEWODNIKÓW 
SWOJEGO LUDU POZWALAJĄ NA TO, ABY OKAZYWAĆ IM BRAK 

SZACUNKU I NIEPOSŁUSZEŃSTWO?                                                                                                                                                    Król Dawid           Oczywiście istnieją przykłady biblijne, kiedy Bóg odrzucił człowieka, którego początkowo  darzył szacunkiem oraz miłością  i osobiście wybrał na wodza swojego ludu. Tacy ludzie z reguły byli wcześniej przez Boga napominani na przykład król Salomon (1Kl 11:9-13) czy król Saul (1Księga Samuela  13:1-14 porównaj z 1 Księgą Samuela  10:8).      Salomon dla przypodobania się cudzoziemskim, pogańskim żonom najwyraźniej próbował uprawiać swoisty ekumenizm, pozwalając im na czczenie swoich bożków na terenie Izraela. Wskutek tego „Jehowa rozsierdził się na Salomona, gdyż jego serce odstąpiło od Jehowy, Boga izraelskiego, który mu się dwa razy ukazał”.   

    



     Jednak pamiętajmy, że nawet w takich przypadkach słudzy Boży do końca szanowali takich ludzi. Chyba najbardziej wymownym przykładem pod względem okazywania szacunku dla władzy ustanowionej przez Boga Jehowę był  Dawid, który mimo że Bóg wybrał go na króla Izraela, jeszcze za panowania Saula (1 Księga Samuela 16:13), który go bezpodstawnie prześladował  i jawnie grzeszył przeciwko Jehowie Bogu, nigdy nie podniósł na niego ręki, choć miał ku temu wiele okazji.     Wszystko pozostawił w rękach Boga i cierpliwie czekał aż sam zaingeruje w sprawy, wprowadzając odpowiednie zmiany (1 Księga Samuela 24:1-15 porównaj z 2 Księgą Samuela 1: 13-16).     Swego czasu Szatan skłonił serce Dawida do dokonania spisu ludności w Izraelu, czego Bóg czynić nie nakazał i co było ewidentnym przykładem braku zaufania Dawida do Boga Jehowy. To Jehowa opiekował się Izraelem i za niego walczył i dał wiele dowodów takiej opieki (Księga Powtórzonego Prawa 3:21), więc Dawid niejako powiedział sobie w sercu: „policzę Izraela i zobaczę jakimi siłami dysponuję”.      Ta próba polegania na liczbie wojska i ludzi, a nie na sile Boga okazała się  poważnym niedopisaniem i Jehowa srodze za to ukarał Dawida. Jehowa Bóg spowodował w Izraelu zarazę, tak iż padło w Izraelu siedemdziesiąt tysięcy osób (Księga 1 Kronik 24:1-23 porównaj z Księgą Powtórzonego Prawa 17:15-18).         Czy lud Boży z powodu grzechu Dawida, który ściągnął na wielu ludzi tragiczne skutki w postaci śmierci, miał lekceważyć go jako króla zasiadającego na tronie Jehowy Boga (1 Księga Kronik 28:5)? Nie, ponieważ Bóg podsumowując wierną, choć nie wolną od błędów (2 Księga Samuela 12:1-14), służbę Dawida, stwierdził że jest on jego wiernym sługą. Sługą według jego serca, czyli najskrytszych pragnień Boga  (1Sm 13:14; Dz 13:22).

         
                                              



                                                               Mojżesz         Kolejnym przykładem wiernego sługi Bożego, jaki omówię był Mojżesz. Zastanówmy się nad przeżyciami Mojżesza. Stał się znany jako najpotulniejszy ze wszystkich ludzi, którzy byli na powierzchni ziemi, i pielęgnował tę zaletę (Księga Liczb 12:3). Chociaż podczas wędrówki po pustkowiu Izraelici często postępowali nierozsądnie, lekceważąc Boga i Jego przedstawicieli, Mojżesz zawsze pokornie polegał na kierownictwie Bożym (Liczb 16:12-14, 28-30).   Niestety, pod sam koniec tej wieloletniej, ciężkiej tułaczki stracił panowanie nad sobą i postąpił wbrew wskazówkom Jehowy. Bóg mu przebaczył, ale czy zbagatelizował to przewinienie? Wcale nie, lecz oznajmił Mojżeszowi i Aaronowi: „Ponieważ nie okazaliście wiary we mnie, (...) nie zaprowadzicie tego zboru do ziemi, którą im dam”.     Mojżesz nie wszedł do Ziemi Obiecanej. Popełnił poważny błąd, co kosztowało go utratę wyjątkowego zaszczytu, o który przez 40 lat zabiegał z takim wysiłkiem (Liczb 20:7-12). Jakiej winy konkretnie dopuścił się Mojżesz i jego brat Aaron, który był arcykapłanem Bożym? Zacytuję biblijne sprawozdanie z tego wydarzenia, a następnie wszystko skomentuję. Lud Boży podczas wędrówki po pustyni był spragniony i utyskiwał na brak wody. Mojżesz z Aaronem udali się po radę do Jehowy Boga, do Namiotu Spotkania:

Księga Liczb 20: 1-13 „A w miesiącu pierwszym synowie Izraela, całe zgromadzenie, przybyli na pustkowie Cin i lud zamieszkał w Kadesz. Tam 



właśnie umarła Miriam i tam została pogrzebana.  Wtedy okazało się, że nie ma wody dla zgromadzenia, i zaczęli się zbierać przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi.  I lud począł się kłócić z Mojżeszem, mówiąc: „Obyśmy byli poginęli, gdy nasi bracia zginęli przed obliczem Jehowy! Czemuż przyprowadziliście zbór Jehowy na to pustkowie, byśmy tu pomarli, my oraz nasze juczne zwierzęta? 5 I czemuż wyprowadziliście nas z Egiptu, by nas zaprowadzić na to złe miejsce? Nie ma tu ziarna ani fig, ani winorośli, ani jabłek granatu, nie ma też wody do picia”.  Wówczas Mojżesz i Aaron odeszli sprzed zboru do wejścia do namiotu spotkania i padli na twarze, i ukazała im się chwała Jehowy.  I Jehowa rzekł do Mojżesza, mówiąc:  „Weź laskę i zwołaj zgromadzenie, ty i Aaron, twój brat, i na ich oczach powiecie do skały, żeby wydała z siebie wodę; i wywiedziesz ze skały wodę dla nich, i dasz się napić zgromadzeniu oraz ich zwierzętom jucznym”. Toteż Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Jehowy, tak jak on mu nakazał.  Potem Mojżesz i Aaron zwołali zbór przed skałę; i przemówił do nich: „Słuchajcie teraz, buntownicy! Czy z tej skały mamy wywieść dla was wodę?”  Wówczas Mojżesz podniósł rękę i swą laską uderzył dwukrotnie w skałę; i wypłynęło dużo wody, i zaczęło pić zgromadzenie oraz ich zwierzęta juczne. Później Jehowa rzekł do Mojżesza i Aarona: „Ponieważ nie okazaliście wiary we mnie, by mnie uświęcić na oczach synów Izraela, przeto nie zaprowadzicie tego zboru do ziemi, którą im dam”.  Są to wody Meriba, gdyż synowie Izraela kłócili się z Jehową, tak iż został uświęcony pośród nich.”



         Mojżesz i Aaron, najważniejsi przewodnicy ludu Bożego w tamtym czasie,  przypisują sobie zasługę za cud dokonany przez samego Jehowę i w dodatku przemawiają do ludu Bożego słowami, których Bóg nie nakazał im wypowiadać.      To był ewidentny przykład wchodzenia w Boże kompetencje, a jednak Bóg mimo że wyciągnął konsekwencje względem Mojżesza i Aarona, nie pozbawił ich urzędów jakie piastowali z jego woli, a lud izraelski w dalszym ciągu miał obowiązek ich słuchać i szanować (zobacz Ewangelia Mateusza 17:3).     Biblia jednoznacznie pokazuje, że wszelkie przykłady buntu i szemrania przeciwko Mojżeszowi Jehowa Bóg traktował, jako przykłady buntu i szemrania przeciwko własnej osobie (Księga Liczb 12:1-16 i Księga Liczb 16: 1-34).



CZĘŚĆ: 6

SCENTRALIZOWANE ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ PIERWSZYCH 
CHRZEŚCIJAN

      Czy kiedykolwiek Bóg miał zorganizowany lud ?  Tzn. było ,,jakieś ciało'' które zarządzało, sądziło,wykluczało, pouczało na podstawie prawa itd. ?  Bezsporne chyba jest to, że w I wieku naszej ery naród ten został odrzucony  ,a na naśladowców Jezusa został wylany duch święty (Ewangelia Mateusza 21:43, 23:31-36, 24:1-2, Ewangelia Łukasza 21:20-24, Ewangelia Jana 15:15, Dzieje Apostolskie 2:1-12).
 Jak Bóg Jehowa kierował nowym zborem w I wieku ? 

Podkreślam ważne zdania  w tym temacie. Po wylaniu ducha świętego rozpoczęło się głoszenie. Biblia podaje : 
Dzieje Apostolskie 2:37-42  „A gdy to usłyszeli, poczuli się ugodzeni w serce i rzekli do Piotra oraz pozostałych apostołów: „Mężowie, bracia, cóż mamy czynić?”  Piotr powiedział do nich: „Okażcie skruchę i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa ku przebaczeniu waszych grzechów, a otrzymacie wspaniałomyślny dar ducha świętego.  Bo obietnica jest dla was i dla waszych dzieci, i dla wszystkich w oddali — ilukolwiek przywoła do siebie Jehowa, nasz Bóg”.  I wieloma innymi słowami dawał dokładne świadectwo i wciąż ich usilnie zachęcał, mówiąc: „Dajcie się wybawić spośród tego spaczonego pokolenia”. Ochrzczono więc tych, którzy ochoczo przyjęli jego słowo, a tego dnia zostało dołączonych około trzech tysięcy dusz.  I dalej trwali w nauce apostołów i dzieleniu się ze sobą, spożywaniu posiłków oraz na modlitwach.” 
Dzieje Apostolskie 2:47  „wysławiając Boga i znajdując 



łaskę u całego ludu. A Jehowa codziennie przyłączał do nich dostępujących wybawienia.” 
Nowy Izrael wciąż się rozrastał. Czy był ktoś kto nim przewodził a JHWH się nim posługiwał ? Mamy pierwszy sąd (dotyczy grzechu przeciwko duchowi św.) 

Dzieje Apostolskie 5:1-11 5 „Jednakże pewien mężczyzna imieniem Ananiasz, wraz z Safirą, swoją żoną, sprzedał posiadłość  i za wiedzą żony potajemnie zatrzymał część zapłaty, a tylko część przyniósł i złożył u stóp apostołów.  Ale Piotr rzekł: „Ananiaszu, dlaczego Szatan cię ośmielił, byś postąpił fałszywie wobec ducha świętego i potajemnie zatrzymał część zapłaty za pole?  Dopóki pozostawało u ciebie, czyż nie pozostawało twoim i czy po sprzedaniu nie mogłeś dalej tym rozporządzać? Dlaczego postanowiłeś w swym sercu tak uczynić? Postąpiłeś fałszywie nie wobec ludzi, lecz wobec Boga”.  Usłyszawszy te słowa, Ananiasz upadł i skonał. I wielka bojaźń ogarnęła wszystkich, którzy o tym słyszeli.  A młodsi mężczyźni wstali, owinęli go w płótna i wyniósłszy, pogrzebali.  Po upływie około trzech godzin weszła jego żona, nie wiedząc, co się wydarzyło.  Piotr rzekł do niej: „Powiedz mi, czy oboje za tyle sprzedaliście to pole?” Ona rzekła: „Tak, za tyle”.  Piotr więc powiedział do niej: „Dlaczego oboje uzgodniliście między sobą, żeby wystawić na próbę ducha Jehowy? Oto stopy tych, którzy pogrzebali twego męża, są u drzwi; oni też ciebie wyniosą”. Natychmiast upadła u jego stóp i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą i wyniósłszy, pogrzebali ją obok jej męża.  Toteż wielka bojaźń ogarnęła cały zbór oraz wszystkich, którzy o tym słyszeli.” 



No i pierwsze ,,jakieś,, nowe zorganizowanie co do podziału posiłku (kto podjął decyzję w tej sprawie ?). 
Dzieje Apostolskiee 6:1-7 „A w tych dniach, gdy przybywało uczniów, doszło do tego, że Żydzi mówiący po grecku zaczęli szemrać przeciwko Żydom mówiącym po hebrajsku, ponieważ przy codziennym podziale przeoczano ich wdowy.  Toteż dwunastu przywołało do siebie owo mnóstwo uczniów i rzekło: „Nie jest stosowne, żebyśmy pozostawili słowo Boże, a rozdzielali pokarm na stoły. Dlatego, bracia, wyszukajcie spośród siebie siedmiu mężczyzn mających dobre świadectwo, pełnych ducha i mądrości, żebyśmy mogli ich wyznaczyć do tego koniecznego zajęcia,  my zaś będziemy się oddawać modlitwie i usługiwaniu słowem”.  Wypowiedź ta spodobała się całemu temu mnóstwu i wybrali Szczepana, mężczyznę pełnego wiary i ducha świętego, oraz Filipa i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmenasa, i Nikolausa, prozelitę z Antiochii;  i postawili ich przed apostołami, a oni, pomodliwszy się, włożyli na nich ręce.  Toteż słowo Boże dalej rosło, a liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała; i spora rzesza kapłanów okazała posłuszeństwo wierze.” 

Pierwsze decyzje w sprawie głoszenia i miejsca. Gdzie zapadały ? I kto je podejmował ? 
Dzieje Apostolskie 8:1  Saul zaś pochwalał zamordowanie go. Owego dnia rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie; wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po różnych rejonach Judei i Samarii. 



Dzieje Apostolskie 8:14  „Kiedy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. „
Oczywiście dziełem głoszenia kierowali Jehowa i Jezus posługując się duchem św. (np. kierował on Filipem). Jak i apostołami np. Piotrem gdy w skład Izraela nowego weszli o dziwo ,,nieobrzezani''. 

 

Został na nich wylany duch św:  
Dzieje Apostolskie 10:44-48  „Kiedy Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, duch święty zstąpił na wszystkich słyszących to słowo.  A wierni, którzy przyszli z Piotrem — ci z obrzezanych — zadziwili się, ponieważ wspaniałomyślny dar ducha świętego został wylany także na ludzi z narodów. Słyszeli bowiem, jak mówią językami i wywyższają Boga. Na to Piotr rzekł:  „Czy tym, którzy tak jak my otrzymali ducha świętego, może ktoś odmówić wody, żeby nie zostali ochrzczeni?”  Wówczas kazał ich ochrzcić w imię Jezusa 



Chrystusa. Potem poprosili go, żeby pozostał kilka dni.” 
No i pierwszy problem: 

Dzieje Apostolskie 11:1-2  „Apostołowie oraz bracia będący w Judei usłyszeli, że i ludzie z narodów przyjęli słowo Boże.  Kiedy więc Piotr przybył do Jerozolimy, zwolennicy obrzezania zaczęli toczyć z nim spór”
Rozwiązany: 

Dzieje Apostolskie 11:18  „Usłyszawszy to, uspokoili się i oddali chwałę Bogu, mówiąc: „A zatem również ludziom z narodów Bóg dał skruchę wiodącą ku życiu”. „
Ale w związku z tym powstał nowy ( Zwróćcie uwagę do go kogo mieli się udać i gdzie ?): 

Dzieje Apostolskie 15:1-2  „A z Judei przybyli pewni ludzie i zaczęli nauczać braci: „Jeśli nie dacie się obrzezać według zwyczaju Mojżeszowego, to nie będziecie mogli dostąpić wybawienia”.  Ale gdy już powstał niemały zatarg i spór między nimi a Pawłem i Barnabasem, wyznaczono Pawła i Barnabasa oraz kilku innych spośród nich, żeby w sprawie tego sporu udali się do apostołów i starszych w Jerozolimie.” 



No i znów, kto podejmował decyzję w tej bądź co bądź w doktrynalnej sprawie ? 
Dzieje Apostolskie 15:6  Toteż apostołowie i starsi zebrali się, aby rozpatrzyć tę sprawę(...) 

Po decyzji co zrobili ? Napisali list a w nim: 
Dzieje Apostolskie 15:23-29 „(...)„Apostołowie i starsi, bracia, do tych braci w Antiochii i Syrii, i Cylicji, którzy są z narodów: Pozdrowienia!  Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was swymi mowami, próbując zasiać zamęt w waszych duszach, chociaż nie daliśmy im żadnych poleceń,  doszliśmy do pełnej jednomyślności i uznaliśmy za słuszne, by posłać do was wybranych mężów wraz z naszymi umiłowanymi — Barnabasem i Pawłem —  ludźmi, którzy wydali swe dusze za imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa.  Wysyłamy więc Judasa i Sylasa, żeby o tym samym donieśli również w słowach.  Albowiem duch święty i my sami uznaliśmy za słuszne nie nakładać na was dodatkowego brzemienia, z wyjątkiem następujących rzeczy koniecznych:  macie powstrzymywać się od tego, co ofiarowano bożkom, i od krwi, i od tego, co uduszone, i od rozpusty. Jeśli będziecie się tego starannie wystrzegać, dobrze się wam powiedzie. Bądźcie zdrowi!” 
Dzieje Apostolskie 16:3-5 (...).  A gdy podróżowali przez miasta, przekazywali miejscowym do przestrzegania postanowienia powzięte przez apostołów i starszych, którzy byli w Jerozolimie.  Toteż zbory rzeczywiście utwierdzały się w wierze i dzień w dzień wzrastały liczebnie. „

      Wniosek jest taki że w I wieku wpływ na kierowanie zborami miał Jehowa i Jezus posługując się duchem św. Ale niemały wpływ mieli również 



apostołowie, później wraz z nimi starsi w Jeruzalem.  Ciekawe skąd tu po raz pierwszy pojawili się jacyś starsi ? A jednak byli i podejmowali wraz z apostołami decyzję w Jeruzalem.  Kto ich powołał i jak ?  
 

                                 Ciało Kierownicze chrześcijan z I wieku    Co prawda nie ma tu nic o nazwie;  „Ciało kierownicze”.  Jak zwał, tak zwał nie chodzi o nazwę, najistotniejsze jest to, że istniała grupa ludzi, która kierowała działalnością chrześcijan z I wieku. Nowożytni Świadkowie Jehowy starają się ich w tym naśladować.

    
                         Współczesne Ciało Kierownicze Świadków Jehowy

                                       



                                            Zamianowywanie starszych "Poza tym Paweł, Barnabas, Tytus i najwyraźniej także Tymoteusz mieli  
udział w mianowaniu „starszych” (Dz 14:21-23; 1Tm 5:22; Tyt 1:5). Brak  
jakichkolwiek wzmianek o tym, by zbory same ich sobie wybierały. Po  
informacji o ponownej wizycie Pawła i Barnabasa w Listrze, Ikonium i  
Antiochii dodano, że „w każdym zborze ustanowili [gr. cheirotonésantes] (...)  
starszych” (Dz 14:23). W dziele The Acts of the Apostles (F.F. Bruce, 1970, s.  
286) zamieszczono następującą uwagę na temat sensu greckiego czasownika  
cheirotonéo: „Chociaż pod względem etymologicznym [cheirotonéo] znaczy  
‚wybierać przez podniesienie ręki’, z czasem zaczęto używać go w znaczeniu  
‚wyznaczyć’, ‚mianować’: por. to samo słowo z przedrostkiem [pro: „przed”] w  
x. 41”. W Słowniku grecko-polskim pod red. Z. Abramowiczówny (Warszawa  
1965, t. IV, s. 611) podano podstawowe znaczenia słowa cheirotonéo, po  
czym powiedziano: „późn[iej] og[ólnie] wyznaczyć, zamianować, (...)  
wyznaczyć na stanowisko w kościele”. Podobnie w dziele A Greek and English  
Lexicon to the New Testament (Londyn 1845, s. 673) J. Parkhurst wyjaśnia: „Z  
dopełnieniem w bierniku: wyznaczyć lub zamianować na urząd, chociaż nie  
przez głosowanie”. Do zamianowania tych chrześcijan na urząd „starszego”  
nie było potrzebne głosowanie przez podniesienie ręki." (Fragment pochodzi z literatury Świadków Jehowy)



List 1 do Koryntian 11:3  „Ale chcę, byście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg.”
List 1 do Tymoteusza 5:17-19 „ Starsi, którzy bardzo dobrze przewodzą, niech będą poczytywani za godnych podwójnego szacunku, zwłaszcza ci, którzy ciężko pracują, przemawiając i nauczając.  Albowiem Pismo mówi: „Nie masz nakładać kagańca bykowi, gdy wymłóca ziarno”; a także: „Pracownik jest godzien swej zapłaty”.  Nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba że na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków.”
List do Hebrajczyków 13:17 „ Bądźcie posłuszni tym, którzy wśród was przewodzą, i bądźcie ulegli, oni bowiem czuwają nad waszymi duszami jako mający zdać sprawę — żeby mogli to czynić z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to wyszłoby wam na szkodę.”
1 list do Tymoteusza 3:1-7 „Oświadczenie to jest wiarogodne.Jeżeli mężczyzna ubiega się o urząd nadzorcy, to pragnie wspaniałej pracy.  Dlatego też nadzorcą winien być człowiek nieposzlakowany, mąż jednej żony, zachowujący umiar w nawykach, trzeźwego umysłu, porządny, gościnny, wykwalifikowany do nauczania,  nie awanturujący się po pijanemu, nie skory do bicia, lecz rozsądny, nie wojowniczy, nie miłujący pieniędzy,  bardzo dobrze przewodzący własnemu domowi, mający dzieci podporządkowane z całą powagą 5(bo jeśli mężczyzna nie umie przewodzić własnemu domowi, jakże będzie się troszczył o zbór Boży?), 



 nie nowo nawrócony, żeby czasem nie nadął się pychą i nie podpadł pod osąd wydany na Diabła.  Ponadto winien mieć bardzo dobre świadectwo od osób postronnych, żeby nie popadł w pohańbienie i w sidło Diabła.”
Wszystkie  cytaty  z  literatury  Towarzystwa  Strażnica,  jakich  użyłem  w niniejszym  opracowaniu  można  znaleźć  tutaj: http://wol.jw.org/pl/wol/h/r12/lp-p
                                                                     
                                                                     

              Zapraszam do obejrzenia filmu „Historia żywej wiary” cz:1 i cz:2; http://www.youtube.com/watch?v=e0gODDBOj8o 

http://www.youtube.com/watch?v=e0gODDBOj8o
http://wol.jw.org/pl/wol/h/r12/lp-p


Ewangelia według Łukasza 23:  42-43 „„Jezusie,  pamiętaj o mnie, gdy się znajdziesz w swoim królestwie”.  A on [Jezus] rzekł do niego: „Zaprawdę mówię ci dzisiaj: Będziesz ze mną w Raju”.”



Ewangelia  Jana 5:25-29 „Zaprawdę,  zaprawdę  wam  mówię:  Nadchodzi godzina,  i teraz  jest,  gdy  umarli  usłyszą  głos  Syna  Bożego,  a ci,  którzy usłuchają,  będą  żyli.  (…..)  Nie  dziwcie  się  temu,  ponieważ  nadchodzi godzina,  w której  wszyscy  w grobowcach  pamięci  usłyszą  jego  głos  i wyjdą:  ci,  którzy  czynili  to,  co  dobre,  na  zmartwychwstanie  życia;  ci, którzy się dopuszczali tego, co podłe, na zmartwychwstanie sądu.”
Ewangelia Jana  11:23-24 „Jezus powiedział do niej: „Twój brat wstanie”. Marta  powiedziała  do  niego:  „Wiem,  że  wstanie  podczas zmartwychwstania w dniu ostatnim”. 
Księga Objawienia 20:11-15  „I ujrzałem wielki, biały tron i zasiadającego na nim. Sprzed niego uciekły ziemia i niebo i już nie znaleziono dla nich miejsca.   I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i otwarto  zwoje.  Otwarto  też  inny  zwój;  jest  to  zwój  życia.  I umarli  byli sądzeni z tego, co napisano w zwojach, według swych uczynków.  I wydało morze  umarłych,  którzy  się  w nim  znajdowali,  i śmierć,  i Hades  wydały umarłych,  którzy się w nich znajdowali,  i byli  sądzeni  każdy z osobna — według swych uczynków. A śmierć i Hades wrzucono do jeziora ognia. To oznacza  drugą  śmierć:  jezioro  ognia.  A kogokolwiek  nie  znaleziono zapisanego w księdze życia, tego wrzucono do jeziora ognia.



Księga Izajasza 11:1-9 I     wyrośnie gałązka z     pnia Jessego  , a latorośl z jego korzeni  będzie  wydawać  owoc.   I spocznie  na  nim  duch  Jehowy,  duch mądrości i zrozumienia, duch rady i potęgi, duch poznania i bojaźni przed Jehową;  i będzie znajdował radość w bojaźni przed Jehową.A nie będzie osądzał jedynie na podstawie tego, co się ukazuje jego oczom, ani upominał po prostu na podstawie tego, co słyszą jego uszy.  I w prawości osądzi maluczkich, a w prostolinijności udzieli upomnienia na rzecz potulnych na ziemi. I uderzy ziemię rózgą swoich ust, a duchem swoich warg uśmierci niegodziwca.  I prawość będzie pasem jego bioder, a wierność pasem jego lędźwi. I wilk pobędzie trochę z barankiem, a lampart będzie leżał z koźlęciem, jak również cielę i młody grzywiasty lew, i wypasione zwierzę — wszystkie razem; i będzie je prowadził mały chłopiec.  Krowa i niedźwiedzica będą się paść; ich młode będą leżeć razem. I nawet lew będzie jadł słomę tak jak byk.  I dziecię ssące będzie się bawić nad jamą kobry, a dziecko odstawione od piersi położy rękę na szczelinie świetlnej jadowitego węża.  Nie będą wyrządzać szkody ani przywodzić do zguby na całej mojej świętej górze; gdyż ziemia będzie napełniona poznaniem Jehowy, tak jak wody pokrywają morze.

Księga  Izajasza  65-25 „Bo oto  stwarzam  nowe niebiosa  i     nową ziemię  ; i nie będzie się w     umyśle   wspominać rzeczy dawniejszych ani nie przyjdą one  do  serca.   Lecz  wielce  się  radujcie  i weselcie  na  zawsze  z tego,  co stwarzam, bo oto ja stwarzam Jerozolimę jako powód do radości, a jej lud jako  powód  do  radosnego  uniesienia.   I będę  się  weselił  z Jerozolimy 



i wielce radował z mego ludu; i już nie będzie w niej słychać głosu płaczu ani głosu żałosnego krzyku.Nie będzie już stamtąd pochodził osesek mający niewiele dni ani starzec, który by nie dopełnił swych dni; bo ktoś umrze jako chłopiec, chociaż będzie miał sto lat; a grzesznik, choćby stuletni, ściągnie na siebie złorzeczenie.  I pobudują domy, i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i będą spożywać ich owoce.  Nie będą budować, aby ktoś inny mieszkał; nie będą sadzić, aby ktoś inny jadł. Bo dni mego ludu będą jak dni drzewa; i moi wybrani będą w pełni korzystać z dzieła swoich rąk.  Nie będą się mozolić na darmo ani rodzić na niepokój, gdyż są potomstwem złożonym z błogosławionych przez Jehowę, a wraz z nimi ich potomkowie.  I będzie tak, że zanim zawołają, ja odpowiem; kiedy jeszcze będą mówić, ja wysłucham.„Wilk i jagnię będą się paść razem, a lew będzie jadł słomę tak jak byk, pokarmem zaś węża będzie proch. Nie będą wyrządzać szkody ani rujnować na całej mojej świętej górze — powiedział Jehowa.”
List 2 Piotra 3:11-13 „Skoro to wszystko ma się w ten sposób rozpuścić, jakimiż ludźmi powinniście być wy w świętych postępkach i czynach zbożnego oddania, oczekując i mając wyraźnie w pamięci obecność dnia Jehowy, za sprawą którego niebiosa, płonąc, rozpuszczą się, a elementy stopnieją od wielkiego gorąca! Są jednak nowe niebiosa i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z jego obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość.”



Księga Objawienia 21:14 I     ujrzałem nowe niebo i     nową ziemię  ; bo poprzednie niebo i poprzednia ziemia przeminęły i morza już nie ma.  Ujrzałem też miasto święte — Nową Jerozolimę, zstępującą z nieba od Boga i przygotowaną jako oblubienica przyozdobiona dla swego małżonka.  Wtedy usłyszałem donośny głos od tronu, mówiący: „Oto namiot Boga jest z ludźmi i On będzie przebywać z nimi, a oni będą jego ludami. I będzie z nimi sam Bóg.  I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło”.
Księga Objawienia 9:13-17 „ I odezwał się jeden ze starszych, i rzekł do mnie: „Kim są ci ubrani w białe długie szaty i skąd przyszli?”  Zaraz więc powiedziałem mu: „Panie mój, ty to wiesz”. A on rzekł do mnie: „Są to ci, którzy wychodzą z     wielkiego ucisku   i wyprali swoje długie szaty, i wybielili je we krwi Baranka.  Właśnie dlatego są przed tronem Boga i dniem i nocą pełnią dla niego świętą służbę w jego świątyni; a Zasiadający na tronie rozpostrze nad nimi swój namiot.  Nie będą już więcej głodować ani już więcej pragnąć ani nie porazi ich słońce ni żadna spiekota,  ponieważ Baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do źródeł wód życia. A Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę.”



Księga Daniela 2:31-45  „Ty, królu, patrzyłeś, a oto jakiś ogromny posąg. Ten posąg, wielki i o nadzwyczajnym blasku, stał przed tobą, a jego wygląd był przerażający.  Posąg ów miał głowę z dobrego złota, jego pierś i ramiona były ze srebra, brzuch i uda z miedzi,  golenie z żelaza, stopy po części z żelaza, a po części z uformowanej gliny.  Patrzyłeś, aż bez udziału rąk został odcięty kamień i uderzył posąg w stopy z żelaza oraz uformowanej gliny, i je zmiażdżył.  Wówczas żelazo, uformowana glina, miedź, srebro i złoto — wszystko razem zostało zmiażdżone i stało się jak latem plewy na klepisku, i poniósł je wiatr, tak iż nie znaleziono po nich ani śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię” „Oto jest sen; opowiemy też przed obliczem króla jego wyjaśnienie. Ty, o królu, królu królów, któremu Bóg nieba dał królestwo, potęgę, siłę oraz 



dostojeństwo  i w którego rękę, gdziekolwiek mieszkają synowie ludzcy, dał zwierzęta polne i skrzydlate stworzenia niebios oraz którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi — ty jesteś głową ze złota.
„A     po tobie powstanie inne królestwo  , mniej znaczące od ciebie; i jeszcze inne królestwo, trzecie, z     miedzi  , które będzie sprawować władzę nad całą ziemią. „Czwarte zaś królestwo okaże się mocne niczym żelazo. Jak bowiem żelazo miażdży i kruszy wszystko inne, tak niczym druzgoczące żelazo zmiażdży ono i zdruzgocze te wszystkie. „A że widziałeś stopy oraz palce po części z uformowanej gliny garncarskiej i po części z żelaza, królestwo to okaże się podzielone, lecz będzie w nim coś z twardości żelaza; widziałeś bowiem żelazo zmieszane z wilgotną gliną.  A że palce u stóp były częściowo z żelaza, a częściowo z uformowanej gliny, królestwo to okaże się po części mocne, a po części okaże się kruche.  To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z wilgotną gliną — zmieszają się z potomstwem ludzkim; nie będą się jednak trzymać razem, jedno z drugim, tak jak żelazo nie miesza się z uformowaną gliną. „A za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone;  widziałeś bowiem, że bez udziału rąk został od góry odcięty kamień i że zmiażdżył żelazo, miedź, uformowaną glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg oznajmił królowi, co ma nastąpić potem. I sen jest niezawodny, a jego wyjaśnienie wiarogodne”.”
Ewangelia Mateusza 14:21-22 „[....]bo potem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie. Doprawdy, gdyby owe dni nie zostały skrócone, nie byłoby wybawione żadne ciało; ale ze względu na wybranych owe dni zostaną skrócone.”
Ewangelia Mateusza 5:5 „Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię.”



Księga Rodzaju 1:26-28 „I przemówił Bóg: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo, i niech im będą podporządkowane ryby morskie i latające stworzenia niebios oraz zwierzęta domowe i cała ziemia, jak również wszelkie inne poruszające się zwierzę, które się porusza po ziemi”. I Bóg przystąpił do stworzenia człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył ich jako mężczyznę i kobietę.  Potem Bóg ich pobłogosławił i rzekł do nich Bóg: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię i opanujcie ją, a także podporządkujcie sobie ryby morskie i latające stworzenia niebios, i wszelkie żywe stworzenie, które się porusza po ziemi”.”



Świadkowie Jehowy powszechnie znani są z przestrzegania chrześcijańskiej neutralności. Świadkowie Jehowy wypełniają proroctwo  z Księgi Micheasza 4 :1-5  "I stanie się pod koniec dni, że góra domu Jehowy  będzie utwierdzona ponad szczytem gór i wyniesiona ponad wzgórza; i  popłyną ku niej ludy. I wiele narodów pójdzie i powie: "Przyjdźcie i  wstąpmy na górę Jehowy i do domu Boga Jakubowego; a on będzie nas  pouczał o swoich drogach i będziemy chodzić jego ścieżkami". Z Syjonu  bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jehowy -- z Jerozolimy. I wyda wyrok  wśród wielu ludów oraz uporządkuje sprawy dotyczące dalekich,  potężnych narodów. I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie  na noże ogrodnicze. Nie podniosą miecza, naród przeciw narodowi, ani  się już nie będą uczyć wojowania.  I będą siedzieć, każdy pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym,  i nikt nie będzie ich przyprawiał o drżenie; powiedziały to bowiem  usta Jehowy Zastępów. Bo wszystkie ludy, każdy z nich, będą chodzić w imieniu swego boga;  my natomiast będziemy chodzić w imieniu Jehowy, naszego Boga, po czas  niezmierzony, już na zawsze."  



    Zwróćmy uwagę na werset 5 tego proroctwa. To ten zaznaczony na czerwono.  Niektórzy uważają [przeważnie przeciwnicy chrześcijańskiej  neutralności], że to proroctwo spełni się dopiero w Królestwie Bożym.  Ale czy w Królestwie Bożym ktoś będzie chodził w imieniu innego boga  niż Bóg prawdziwy, Jehowa? Nie, ponieważ Księga Objawienia wyraźnie  naucza, że Babilon Wielki ze swoimi fałszywymi bogami, upadnie zanim  nastanie Królestwo Boże [Objawienia 14:8].     Dodatkowym dowodem na to, że proroctwo Micheasza  miało się wypełnić zanim nastanie Królestwo Boże są następujące słowa:  
Werset 1: "I stanie się pod koniec dni, że góra domu Jehowy będzie  
utwierdzona  ponad szczytem gór i wyniesiona ponad wzgórza(....)".    "Pod koniec  dni", a więc przed nastaniem Królestwa Bożego. Oczywistym jest fakt, że  żyjemy w czasach biegnących ku zakończeniu szatańskiego systemu rzeczy, bowiem bogiem tego świata jest Szatan , a więc na kim spełnia się to proroctwo (2 List do Ewangelia Łukasza 4:5-8, Ewangelia Jana 12:3 i 1 List do Koryntian 4:4)? 
Ewangelia Łukasza 4:5-8 „Diabeł zaprowadził go [Jezusa] więc wysoko i w jednej chwili pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkanej ziemi,  i rzekł do niego: „Dam ci całą tę władzę oraz ich chwałę, gdyż została mi przekazana i     daję ją, komu chcę  . Jeśli więc ty oddasz mi cześć przed moim obliczem, wszystko to będzie twoje” Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: „Jest napisane: Jehowę, twego Boga, masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę’”. ”

    



    Jest  tylko jedna, jedyna taka Organizacja  chrześcijańska, która oficjalnie  przestrzega chrześcijańskiej neutralności. Jest to Chrześcijański Zbór  Świadków Jehowy. 

     Świadkowie Jehowy znani są z tego, że swoje życie koncentrują na poznawaniu Boga Jehowy, Jego syna (Ewangelia Jana 17:3) oraz na uczniu bliźnich dróg Bożych. Tym samym wypełniają proroctwo Jezusa zapisane w 24 Ewangelii według Mateusza 24:14 „I ta dobra nowina [ewangelia] o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec.”„Ta dobra nowina”. A jaką ewangelię głosił Jezus?
Ewangelia Mateusza 4:17 „Od tego czasu Jezus począł głosić i mówić: „Okazujcie skruchę, bo przybliżyło się królestwo niebios”.”Jezus głosił ewangelię o Królestwie Bożym, oraz kazał o nadejście tego Królestwa modlić się swoim naśladowcom.
Ewangelia Mateusza 6:9-10 „Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię.  Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi.”



                                                                                                                           LINKI

1.  http://www.jw.org/pl/  (Oficjalna strona Świadków Jehowy)
2.  http://www.jw.org/pl/publikacje/filmy/  (Filmy Świadków Jehowy)
3. http://www.youtube.com/watch?v=MYVjMJMjIAk („Świadkowie Jehowy, a faszyzm – Więzieni za wiarę”)
4. http://www.youtube.com/watch?v=ErJEkkWgW7A (Wywiad dla telewizji zielonogórskiej po prezentacji w niej filmu „Świadkowie Jehowy, a faszyzm – Więzieni za wiarę”)
5.  http://www.youtube.com/watch?v=Ubjho2tzTfY (Film „Świadkowie Jehowy w Związku Radzieckim”. Jest to film o prześladowaniach Świadków Jehowy w Związku Radzieckim za czasów Józefa Stalina).

http://www.youtube.com/watch?v=Ubjho2tzTfY
http://www.youtube.com/watch?v=ErJEkkWgW7A
http://www.youtube.com/watch?v=MYVjMJMjIAk
http://www.jw.org/pl/publikacje/filmy/
http://www.jw.org/pl/


Ewangelia Mateusza 10:22 „ze względu na moje imię będziecie przedmiotem nienawiści wszystkich ludzi; ale kto wytrwa do końca, ten zostanie wybawiony.” 
Inne artykuły: Świadkowie Jehowy a kwestia krwi-odpowiedzi na wszelakiego rodzaju zarzuty przeciwników zakazu spożywania krwi, transfuzji i dopuszczania w leczeniu poszczególnych frakcji krwi. Opracowanie uzupełnione (140 stron merytorycznych argumentów) http://a777b777c777.wordpressy.pl/wp-content/uploads/2013/07/swiadkowie-jehowy-a-krestia-krwi-wyczerpujaca-odpowiedz-na-wszelkie-przejawy-krytyki-opracowanie-uzupelnioine-o-nowe-argumenty.pdf

http://a777b777c777.wordpressy.pl/wp-content/uploads/2013/07/swiadkowie-jehowy-a-krestia-krwi-wyczerpujaca-odpowiedz-na-wszelkie-przejawy-krytyki-opracowanie-uzupelnioine-o-nowe-argumenty.pdf
http://a777b777c777.wordpressy.pl/wp-content/uploads/2013/07/swiadkowie-jehowy-a-krestia-krwi-wyczerpujaca-odpowiedz-na-wszelkie-przejawy-krytyki-opracowanie-uzupelnioine-o-nowe-argumenty.pdf
http://a777b777c777.wordpressy.pl/wp-content/uploads/2013/07/swiadkowie-jehowy-a-krestia-krwi-wyczerpujaca-odpowiedz-na-wszelkie-przejawy-krytyki-opracowanie-uzupelnioine-o-nowe-argumenty.pdf
http://forum.protestanci.info/viewtopic.php?t=9615

