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Zwiastun Chystusowego Królestwa

¯ ywop³oty

W

SZYSTKO JEST SPRAW¥
PERSPEKTYWY.
A s¹ dwie: nasza i Boga. Ta pierwsza jest ³atwa do zrozumienia  jest
w nas, rodzimy siê z ni¹. Trudno j¹
tak¿e zmieniæ. Jeszcze trudniej jest
uzyskaæ tê drug¹  Bosk¹ perspektywê.
Faktem jest, i¿ wiêkszoæ ludzi
nie mo¿e zrozumieæ Boskiej perspektywy. Jest to perspektywa zrodzona z dowiadczenia pojmowanego w wietle ufnej wiary. To jest
punkt widzenia  nie opinia  który
prowadzi³ i wzmacnia³ lud Bo¿y
przez wszystkie wstrz¹saj¹ce i straszne dowiadczenia minionych wieków; przez wszystkie jego obawy i
niepewnoci; przez te wszystkie
czasy, gdy ta bli¿sza perspektywa
by³a pozbawiona nadziei.

Ten artyku³ jest oparty na wyk³adzie powiedzianym w 1999 roku
przez Wspó³redaktora, brata Johna Davisa, w zwi¹zku z jego
wizyt¹ w Anglii.
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Historia ¿ywop³otu
Mówiono nam, i¿ wiele setek lat temu, gdy nasi
praojcowie grzebali swego
zmar³ego
towarzysza,
k³adli przy nim dzikie
owoce, orzechy i ziarna,
które jada³ za ¿ycia. Potem
zauwa¿yli, ¿e wiêcej owoców i ziaren tego samego
gatunku wyros³o z ziemi
rozkopanej w celu przygotowania grobu, i myleli, i¿
by³y one podziêkowaniem
zmar³ego towarzysza za
pokarm, jaki mu ofiarowano.
Naszym przodkom
zabra³o jednak du¿o czasu
nauczenie siê, jak wa¿ne
jest kopanie ziemi i zasianie ziarna, lecz w koñcu
rolnictwo rozpoczê³o siê
na powa¿nie i st¹d mamy
nasze ¿ywop³oty, które by³y potrzebne do przedzielania ziemi i oddzielania pól.
By³o to praktykowane na
tak¹ skalê, i¿ zielone ³¹ki
Anglii i jej ¿ywop³oty sta³y
siê znacz¹c¹ cech¹ krajobrazu; nale¿y je dzisiaj
wymieniaæ poród wspania³oci naszego kraju i
prawdopodobnie nie ma im
równych w ¿adnym innym
kraju.
 ¯ywop³ot, który
znam W. Perciwal Westell i
Henry E. Turner, Wydawcy
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Jednym z wielu dobrodziejstw, jakich dostarczaj¹
nam nowoczesne rodki podró¿owania, jest widok z
okna samolotu. Znikaj¹ce w
oddali rozleg³e krajobrazy
wydaj¹ siê inne  i mniejsze
 ni¿ z ziemi. Mile przemierza siê w ci¹gu minut;
domy i ulice, zak³ady przemys³owe i wielkie instytucje
naukowe le¿¹ jak maleñkie
pude³eczka rozrzucone po
okolicy, po³¹czone ciemnymi wstêgami asfaltu, po których poruszaj¹ siê samochody i autobusy.
Lec¹c nad Angli¹
zauwa¿ycie charakterystyczny wzór pól podobny do
ko³dry

kwadratowe
po³acie, jasne i ciemne, jak
wielka szachownica. Ta
staro¿ytna i zró¿nicowana
ziemia zawdziêcza taki
uk³ad
swojej
historii.
Anglia, podzielona na wiêksze i mniejsze czêci przez
posiadaczy
ziemskich,
odmierzana krokami i oddzielana w ci¹g³ym kierowaniu upraw¹ ziemi  budowle
zamków i towarzysz¹ce im
wioski, rozrzucone gospodarstwa, ogradzanie ziemi
pod wypas owiec (ruch
ogradzania)  to gobelin,
na którym mo¿na odczytaæ
jej
dziejowe
d¹¿enia
spo³eczne. Ocenia siê, ¿e
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uprawiano przynajmniej 80
procent powierzchni kraju.
Surowe kamienne mury
dziel¹ce znaczne po³acie
krajobrazu s¹ dowodem
trwa³oci i wiadectwem
umiejêtnoci budowniczych.
Jeszcze bardziej interesuj¹cy
jest staro¿ytny biologiczny
separator  ¿ywop³ot.
¯ywop³ot, nierówny i
powykrêcany, spe³nia podwójn¹ rolê. Jakkolwiek jest
przydatny, oddzielaj¹c jedno
pole od drugiego, jego czaruj¹ca u¿ytecznoæ jest potêgowana przez udzielanie
schronienia. W jego ga³êziach zamieszkuje wiele odmian dzikiej przyrody 
flory i fauny.
¯ywop³ot jest zagro¿ony. Du¿e maszyny rolnicze nie mog¹ pokonaæ ¿ywop³otów, wiêc wiele z nich
zosta³o wyciêtych. Te ataki
na tereny wiejskie by³y tak
powa¿ne, i¿ ocenia siê, ¿e w
ci¹gu trzech ostatnich dziesiêcioleci Anglia straci³a
ponad 25 000 ptaków piewaj¹cych. Co ciekawe, ¿ywop³oty s¹ obecnie ponownie sadzone w celu odwrócenia czêci ostatnio poniesionych szkód.
¯ywop³ot s³u¿y tak¿e
jako os³ona przed wiatrem;

Sierpieñ 2000

S ZTANDAR B IBLIJNY

czêsto na
otwartym
polu widaæ
wystaj¹cy
krótki odcinek ¿ywop³otu, jak
wartownik
chroni¹cy
przed napieraj¹cymi
zimowymi
podmuchami.
Musi byæ silny, aby przetrwaæ.
Musi byæ przycinany. Jego
ga³¹zki s¹ obcinane, czêciowo nad³amywane i naginane w kierunku s¹siednich
ga³êzi. To dzia³anie pomaga
ga³êziom w ich wzajemnym
przeplataniu siê i w rezultacie
powstaje spleciona biologiczna struktura, wystarczaj¹co
mocna, aby znieæ najsurowsz¹ pogodê.
¯ywop³oty Pierwotnego
Kocio³a
Serce prawdziwego wierz¹cego, zasadzone w suchej
glebie formalnego judaizmu znajdowa³o niewiele
pokarmu dla ducha. Dopiero gdy
przyszed³ Mesjasz, Jezus, i zinterpretowa³ ¿ydowskie przepisy
oraz wypowiedzi
prorockie pism ¿ydowskich,
prawdziwi Izraelici mogli
zacz¹æ siê rozwijaæ.
¯ydzi i poganie, przyci¹gani mi³uj¹c¹ prostot¹ i
czystoci¹ tych wczesnych
zborów, nawracali siê. Ten
ruch, choæ nigdy nie by³ du¿y
liczebnie wed³ug dzisiejszych
standardów, mia³ jednak roz-
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miary ¿niwa. Pod jego
wp³yw udawali siê wygnani
ze spo³eczeñstwa, biedacy,
grzesznicy  wszyscy zniechêceni w³asn¹ grzesznoci¹,
czuj¹cy do siebie odrazê i
szukaj¹cy zbawienia. Pos³annictwo Chrystusa ukrzy¿owanego, które by³o g³oszone
w tych ma³ych spo³ecznociach, dawa³o im wspania³e
schronienie. W tym za schronieniu rozkwita³y kwiaty wiary i chrzecijañskiego charakteru.
Pierwotny Koció³ chrzecijañski, od³¹czony przez
wierzenia i praktyki od wiêkszej spo³ecznoci ¿ydowskiej
znajduj¹cej siê wokó³ niego
oraz od spo³ecznoci pogañskich, wydawa³ siê przypadkowemu obserwatorowi
rozproszony i bez³adny. Nieatrakcyjni i bez og³ady, nie
byli najlepszymi ludmi, jakich wiat mia³ do zaofiarowania (1 Kor. 1:26-29; Jakub
2:5). To by³ widok z ziemi.
Z wy¿szej perspektywy,
Niebiañskiej, by³ to mocny,
poprzeplatany, ¿ywy organizm, zjednoczony jedn¹ wiar¹ i bastion przeciwko niewierze w podupadaj¹cym
pañstwie ¿ydowskim.
Wycinanie ¿ywop³otów
Wkrótce nast¹pi³o wielkie odstêpstwo. To wydarzenie, które ostatecznie mia³o
pogr¹¿yæ cywilizacjê w d³ugim okresie ciemnoci, zwróci³o uwagê na ma³e spo³ecznoci nawróconych, rozrzuconych w pejza¿u tamtych
czasów, podobnie jak wiele
¿ywop³otów. Wielki system,
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jaki siê rozwija³, musia³ tak
manipulowaæ,
aby zniszczyæ
pierwotne kocio³y, jakie
sta³y mu na
drodze. Zosta³y wiêc odciête i wykorzenione.
Oczywicie, wszêdzie
tam, gdzie ludnoæ kraju
zosta³a pozbawiana wp³ywu
tych wiêtych, pod³o¿e spo³eczne wysycha³o i twardnia³o, otwieraj¹c drogê niszcz¹cemu zalepieniu pogañskich zabobonów. W tych warunkach zatwardzia³e serca
mog³y ³atwo zgodziæ siê na
przeladowanie wyrzutków. I
tak te¿ by³o.
Ponowne zasadzanie
We w³aciwym czasie reformacja uwolni³a wiêtych
od uciskaj¹cego systemu religijnego, zapuszczaj¹c korzenie wiary, które w wiekach
XVI i XVII rozwinê³y siê w
ruchy, posiadaj¹ce prostsze i
czystsze doktrynalnie teorie
wiary i praktyki.
Nied³ugo potem formalizm wypêdzi³ nonkonformistów, staraj¹c siê oczyciæ teren dla najwiêkszego aparatu
kocielnego. Faworyzowany
Koció³ Anglikañski, sprzymierzony z koron¹ i pochwalany za od³¹czenie siê od
systemu papieskiego, sam sta³
siê przeladowc¹ wierz¹cych,
maj¹cych odmienne zapatrywania.
W wiekach XVIII i XIX
mia³o miejsce zamieszanie ru-

60

S ZTANDAR B IBLIJNY

chów ewangelicznych, daj¹ce
pocz¹tek ma³ym, cile ze sob¹ powi¹zanym grupom kocielnym, zakoñczone ruchem
Badaczy Biblii, który rozkwit³
w koñcowych latach XIX
wieku i na pocz¹tku XX stulecia.
Zbory te zazwyczaj spotyka³y siê w zwyk³ych domach. Podobnie do swoich
odpowiedników z pierwotnego Kocio³a, szuka³y one
prostoty i czystoci doktrynalnej, wystrzegaj¹c siê formalizmu. One tak¿e by³y duchowymi ¿ywop³otami, daj¹c
kszta³t i ¿ycie wszystkim, którzy przychodzili pod ich opiekuñcze skrzyd³a.
Przyjmijmy jako alegoriê
ka¿dego indywidualnego zboru, ¿e ruch ¿niwa by³ jakoby
wczesnym Kocio³em. Nie z
powodu wielkich i piêknych
wi¹tyñ chrzecijañstwa, z ich
wspania³ymi sklepieniami 
nie z takich miejsc wychodzi³o pos³annictwo ¿niwa, ale z
pojedynczych zborów, nowych spo³ecznoci wiary 
kilka tu, kilka tam. Ten ruch,
w wielkiej mierze ignorowany
przez dwudziestowiecznych
historyków, zachêca³ do powrotu do metod badania i
praktyk pierwotnego Kocio³a.
Oczywicie, Badacze Biblii nie byli pierwszymi, którzy to czynili, lecz stanowili
oni kolejne ogniwo w d³ugim
³añcuchu wspólnot wiary, które, ³¹cz¹c siê pomimo odleg³oci w jeden zbór tu, w drugi
gdzie indziej, zrasta³y siê
razem jak wiele ¿ywop³otów.
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Bóg spogl¹da na to z góry i to
jest dla Niego piêkne.
Przycinanie
Ka¿dy zbór jest ma³ym
¿ywop³otem. Jest bastionem
przeciw surowym wydarzeniom ¿yciowym. Ka¿dy zapewnia przystañ dla tych,
którzy w obrêbie swego rodowiska poszukuj¹ jakiej
ochrony przed tym wiatem,
którzy poszukuj¹ nieco ciep³a,
dla tych, którzy s¹ uciekinierami z zewn¹trz.
To jest funkcj¹ zboru.
cile zespala siê, tak ¿e my
dajemy sobie wzajemnie
okrycie przed gor¹cem i zimnem. Jestemy ze sob¹ zwi¹zani przez dowiadczenia,
jakie ka¿dy z nas ma.
Czasem nasze ga³êzie s¹
zginane, prawie ³amane  lecz
niezupe³nie. Ci, którzy w
Anglii uprawiaj¹ ¿ywop³oty,
dobrze wiedz¹, jak je przycinaæ. Maj¹ na uwadze wzmocnienie i wzbogacenie krzewu,
a nie jego zniszczenie. Tak te¿
jest z Najwiêkszym Ogrodnikiem.
Przycinanie powoduje
ból. Ono rani. My widzimy
ten proces tu na ziemi. Czasem wydaje siê, i¿ Ogrodnik
wycina nam nasze serca. Lecz
jest to umiejêtne przycinanie.
On nagina ga³êzie prawie do
z³amania. Nachyla je do s¹siednich ga³êzi, abymy roli
razem jako zbór, jako wspólnota wiary. Nasz udzia³ w
dowiadczeniach zwiêksza
wzajemn¹ sympatiê. Powoduje, ¿e roniemy razem, tak
¿e jako ca³oæ jestemy mocni
(Psalm 133).
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Zdrowy koció³ jest jak
zdrowy ¿ywop³ot. Mo¿e
znieæ prawie wszystko, cokolwiek przychodzi przeciwko niemu. Widzicie drodzy
bracia, pojedynczo mo¿emy
nie byæ w stanie znieæ bardzo
du¿o, lecz razem mo¿emy
znieæ wiele, wzajemnie siê
wspieraj¹c,
wzmacniaj¹c,
wzrastaj¹c i przeplataj¹c (Kol.
2:1-3).
Malej¹ca liczba ¿ywop³otów
Na wielu polach s³u¿by
zbór jest dzi zagro¿ony. Tu i
ówdzie pojawia siê nowy
krzew, lecz czêsto istniej¹ce
ju¿ ¿ywop³oty stoj¹ samotnie.
Nie zniechêcajmy siê
dlatego, ¿e jestemy nieliczni,
ani z powodu ciê¿kich dowiadczeñ czy trudnoci,
które na pewno nadejd¹. Mamy poród nas mo¿liwoci
pozwalaj¹ce stawiæ czo³a wyzwaniom i trudnociom, z
którymi jestemy zapoznani.
Bóg bêdzie b³ogos³awi³ swoje
ma³e ¿ywop³oty  zbory. Bêdzie przez nas wykonywa³
swoj¹ wolê, w miarê jak bêdziemy wierni w zachowywaniu naszego miejsca. Ka¿dy z nas wype³nia jak¹ lukê,
pomagaj¹c w ten sposób w
zwi¹zaniu ca³oci.
Widok z góry
Ten wiat w ogólnoci
czêsto jest szorstki, ha³aliwy
i nieprzyjazny. Jest pogr¹¿ony
w grzechu. Krótko mówi¹c, to
miejsce z bliska jest brzydkie
 obrzydliwe. Lecz Ojciec
Niebiañski ze swego punktu
widzenia widzi co lepszego.
On widzi wiat, dla któ-
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rego wys³a³ swojego Syna na
mieræ. Bóg widzi rzeczy, których jeszcze nie ma, ale które
maj¹ byæ, gdy¿ On ma perspektywê wiecznoci.
Jezus równie¿ widzi to
piêkno; do tego stopnia, ¿e ma
wzi¹æ wiat na w³asnoæ i
ukszta³towaæ z niego raj 
udoskonalon¹ planetê i udoskonalon¹ ludzkoæ.
Ten widok z do³u, tu i

I
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teraz, jest czêsto jedynym,
jaki widzimy. Lecz jeli mamy ¿yæ z nadziej¹, radonie i
w dobrym duchowym zdrowiu, musimy dostosowaæ nasz
punkt widzenia do Boskiego.
Cudowny krajobraz
W s³usznym czasie, gdy
ten wiat dope³ni swoich dni,
powstanie lepszy wiat. Krzy¿uj¹ce siê wspólnoty wiary,
stare i nowe, pokrywaj¹ce po-

WIERNE U¿YWANIE
NAWET MA³YCH TALENTÓW
Pytanie: Zdaj¹c sobie sprawê ze swoich ograniczeñ spowodowanych brakiem wykszta³cenia,
finansów, znajomoci Prawdy oraz umiejêtnoci wyra¿ania siê, obok innych braków, czasami
czujê siê zniechêcony. Wydaje siê, i¿ tak
niewiele mogê zrobiæ. Jak mogê byæ wierny
memu Panu w powiêceniu? Jaka jest dla mnie
nadzieja?
Odpowied: Powinnimy pamiêtaæ, i¿ niewiele
m¹drych wed³ug cia³a, niewiele mo¿nych, niewiele zacnego rodu; Ale co g³upiego jest u wiata tego, to wybra³ Bóg, aby zawstydzi³ m¹drych;
a co md³ego u wiata, wybra³ Bóg, aby zawstydzi³ mocnych. A pod³ego rodu u wiata i
wzgardzone wybra³ Bóg, owszem te rzeczy,
których nie masz, aby te rzeczy, które s¹,
zniszczy³. Aby siê nie chlubi³o ¿adne cia³o
przed obliczem jego. (1 Kor. 1:26-29). Nikt z
nas nie mo¿e ani zrobiæ tak du¿o, ani tak dobrze,
jak pragnie. Wszyscy musimy pok³adaæ ufnoæ
w Panu i Jego zas³udze, ¿e uzupe³ni nasze
niedoci¹gniêcia i pomo¿e nam utrzymaæ nasze
stanowisko przed Bogiem.
Okresowe zastanawianie siê nad wersetem

³acie odrodzonego wiata, bêd¹ przedstawia³y piêkny i zadowalaj¹cy widok dla Niebios.
D³ugie stulecia przeladowañ i przekleñstwo niewiary zakoñcz¹ siê. Potem
kwitn¹ce, mocne ¿ywop³oty,
bêd¹ mog³y swobodnie rosn¹æ
i staæ na wieki.
BS 99, 57-60.

2 Kor. 12:9 tak¿e jest pomocne, gdy wspieramy
siê na ramieniu naszego Umi³owanego i nie
pok³adamy ufnoci w naszym upad³ym ciele.
Nie zniechêcajcie siê, jeli macie tylko jeden
lub dwa talenty zamiast czterech czy piêciu.
Pilnie badajcie, praktykujcie i g³ocie S³owo
Prawdy i niech Duch Bo¿y objawia siê w was.
On mo¿e u¿yæ to, co jest w waszych rêkach, tak
jak uczyni³ z Moj¿eszem (zobacz 2 Moj. 4).
U¿ywajcie dla Pana to wszystko co macie,
choæbycie mieli niewiele, a On to
pob³ogos³awi i was. Ludzie mog¹ patrzeæ na
wygl¹d zewnêtrzny, ale PAN patrzy na serce
(1 Sam. 16:7).
Brat Raymond G. Jolly, wczeniejszy Redaktor
Sztandaru Biblijnego, napisa³ o swoim spotkaniu z jednym z Pañskich maluczkich:
Jaki czas temu odwiedzilimy ob³o¿nie
chorego pewnego drogiego brata, który od
lat by³ przykuty do ³ó¿ka. Wyrazi³ ¿al, ¿e
jest w ten sposób ograniczony w przywilejach s³u¿by. On kaza³ swoje ³ó¿ko przysun¹æ bli¿ej okna i ka¿dego ranka oraz ka¿dego wieczoru, gdy ludzie przechodzili
obok niego w drodze do pracy i z pracy,
wyrzuca³ przez okno traktaty w nadziei, ¿e
to mog³oby okazaæ siê dla kogo dobre.
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Zachêcalimy go do tego i innych przywilejów, przypominaj¹c mu równie¿ o badaniu, czuwaniu i modlitwie (2 Tym. 2:15;
Kol. 4:2; Jak.5:16) oraz ¿yciu, które jest
przyk³adem wiernych (1 Tym. 4:12), pozwalaj¹c jego wiat³u wieciæ odwiedzaj¹cym go i tym, którzy mu us³ugiwali
(którzy nie przyjêli Prawdy paruzyjnej).
Przypomnielimy mu tak¿e o s³owach naszego Pana: Kto wierny jest w ma³ym, i w
wielu wiernym jest (£uk. 16:10; zobacz Z
5740; P 61, s. 66). Przez te i inne wersety
by³ bardzo zachêcony. Albowiem jeli
przedtem by³a ochotna myl, ta¿ przyjemna
jest wed³ug tego, co kto ma, a nie wed³ug
tego, czego nie ma. (2 Kor. 8:12).

Ka¿dy wed³ug przemo¿enia jego (Mat.
25:15) ma co czyniæ s³owem mówionym, drukowanym, postêpowaniem, ¿yczliw¹ postaw¹ i
to jest wszystko, co mo¿e w miarê mo¿liwoci i
rozs¹dku, aby opowiadaæ cnoty tego, który
was powo³a³ z ciemnoci ku dziwnej swojej
wiat³oci (1 Piotra 2:9). Oprócz wyk³adów i
objaniania wykresu wieków jest wiele innych
sposobów czynienia tego, jak na przyk³ad
prowadzenie bereañskich badañ Biblii z innymi
(bez wzglêdu na to gdzie i ile osób siê spotyka),
anga¿owanie siê w rozmowy, korespondencjê
(w³¹cznie z listami do gazet), kolporta¿, pracê
strzeleck¹, ochotnicz¹ i do osób pogr¹¿onych w
¿a³obie, zapraszanie innych na zebrania, itd.
Ka¿dy, kto jest uwa¿nym obserwatorem (Jan
4:35) potrafi znaleæ mnóstwo rzeczy, które
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mo¿e robiæ w s³u¿bie dla Pana, Prawdy i braci,
wed³ug swoich zdolnoci i nadarzaj¹cych siê
sposobnoci.
A wiêc nie zniechêcajcie siê i nie porzucajcie nadziei. B¹dcie nadal obfituj¹cy w
uczynku Pañskim zawsze (1 Kor. 15:58), aby
bojowaæ dobry bój wiary i chwyciæ siê
¿ywota wiecznego (1 Tym. 6:12). Jako ma
litoæ ojciec nad dziatkami, tak ma litoæ PAN
nad tymi, którzy siê go boj¹ [czcz¹]. Onci zaiste
zna, comy za ulepienie; pamiêta, ¿emy
prochem. (Psalm 103:13,14). Nie mylcie, ¿e
musicie robiæ wiêksze rzeczy, by okazaæ wiernoæ. Wiersze Brzasku Tysi¹clecia, s. 165, 168 i
295, powinny okazaæ siê pomocne.

Byæ mo¿e niewiele mo¿emy zrobiæ
By pomóc innym, to prawda;
Lecz lepsza ma³a iskierka
Uprzejmoci, kiedy droga jest ciemna,
Ni¿ kto mia³by kroczyæ zakazanymi
cie¿kami
Z braku wiat³a, jakie my moglibymy
daæ.
 Ma³e wiate³ko
Wiersze Brzasku Tysi¹clecias. 165

BS 99, 61.

BIBLIA JAKO BOSKIE OBJAWIENIE ROZPATRYWANA W WIETLE ROZUMU
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NSTRUKCJE udzielone osobom wyznaczonym do
pe³nienia w³adzy wieckiej jako pochodz¹ce od Boga s¹
przyk³adem prostoty i czystoci. Moj¿esz owiadczy³
ludowi w obecnoci owych sêdziów: I rozkaza³em
sêdziom waszym na on czas, mówi¹c: Wys³uchiwajcie
spraw miêdzy braci¹ wasz¹, i s¹dcie sprawiedliwie
miêdzy mê¿em i miêdzy bratem jego, i miêdzy przychodniem [obcokrajowcem] jego. Nie miejcie wzglêdu na
osoby przy s¹dzie; tak ma³ego jako wielkiego wys³uchiwajcie; nie bójcie siê nikogo, albowiem s¹d Bo¿y jest; a
jeliby co przytrudniejszym by³o dla was, odniecie do
mnie, a ja tego przes³ucham (5 Moj.1:16,17). Po mierci
Moj¿esza trudne sprawy bezporednio by³y przedstawiane
Panu przez najwy¿szego kap³ana. Odpowied otrzymywana przez urim i tummim brzmia³a: tak lub nie.

Co powiemy w wietle tych faktów o teorii,
sugeruj¹cej, i¿ te ksiêgi zosta³y napisane przez nieuczciwych kap³anów, aby sobie zabezpieczyæ wp³ywy i w³adzê
nad ludem? Czy tacy ludzie dla takiego celu zmyliliby
zapisy szkodz¹ce celowi, jaki zamierzali osi¹gn¹æ?
Zapisy, które stanowczo dowodz¹, i¿ wielki wódz Izraela
na rozkaz Boga odsun¹³ kap³anów od w³adzy cywilnej
oddaj¹c j¹ w rêce ludu, chocia¿ sam nale¿a³ do rodu
kap³añskiego? Czy ktokolwiek móg³by uznaæ tak¹ konkluzjê za rozs¹dn¹?
Ponadto zas³uguje na uwagê fakt, i¿ ustawy
najbardziej rozwiniêtych cywilizacji dwudziestego wieku,
troskliwiej nie zabezpieczaj¹ praw i przywilejów biednych
oraz bogatych jako równych wobec prawa cywilnego.
Prawo Moj¿eszowe nie czyni³o w tym wzglêdzie absolut-
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nie ¿adnej ró¿nicy. ¯aden naród nie wyda³ tylu dekretów,
które z równ¹ trosk¹ strzeg³yby lud przed niebezpieczeñstwem zubo¿enia jednych i nadmiernym bogaceniem oraz powiêkszaniem w³adzy drugich i regulowa³y tê
sprawê. Prawo Moj¿eszowe przewidywa³o przywracanie
do pierwotnego stanu posiadania, czyli restytucjê, co
piêædziesi¹t lat, w tak zwanych latach jubileuszowych.
Prawo to zapobiegaj¹c zupe³nemu ubóstwu, zapobieg³o
tym samym gromadzeniu bogactwa w rêkach nielicznych
osób (3 Moj.25:9,13 23,27 30). W rzeczywistoci uczy³o
ono ów naród uwa¿aæ siê nawzajem za braci i dzia³aæ
odpowiednio do tego, czyli pomagaæ sobie bez wynagrodzenia i przyjmowania lichwiarskich odsetek. Patrz: 2
Moj.22:25; 3 Moj.25:36,37; 4 Moj.26:52 56.

by³o samolubn¹ instytucj¹, gdy¿ pokolenie Lewitów
utrzymywa³o siê z corocznej dziesiêciny indywidualnie
przedk³adanej kap³anom przez ich braci z pozosta³ych
pokoleñ. Fakt ten, przedstawiony w taki sposób, jest krzywdz¹c¹ prezentacj¹ powszechn¹ poród sceptyków, którzy
byæ mo¿e niewiadomie, fa³szywie przedstawiaj¹ jeden z
najbardziej godnych uwagi dowodów udzia³u Boga w zorganizowaniu tego systemu, nie bêd¹cego dzie³em samolubstwa i intryg kap³añstwa. Wprawdzie czêsto zdarza siê,
i¿ jest on fa³szywie przedstawiany przez wspó³czesne
kap³añstwo, które powo³uj¹c siê na ów system jako precedens nie wyjania jednak, na jakiej zasadzie zosta³
ustanowiony i na czym polega³a metoda p³acenia
dziesiêciny.

Wszystkie ustawy og³aszano publicznie, aby w ten
sposób zapobiec nadu¿yciom w manipulowaniu prawami
ludu. By³y te¿ wystawione w takim miejscu, w którym
ka¿dy, kto chcia³ je przepisaæ, móg³ to uczyniæ. W tym
celu, aby najubo¿szy i najmniej wykszta³cony móg³ je
poznaæ, na³o¿ono na kap³anów obowi¹zek odczytywania
ich zebranym w czasie wi¹t, które obchodzono, co siedem lat (5 Moj.31:10 13). Czy s³uszne jest mniemanie, i¿
takie ustawy i zarz¹dzenia ustanawiali li ludzie lub tacy,
którzy za pomoc¹ intryg chcieli pozbawiæ naród jego wolnoci i szczêcia? Takie przypuszczenie by³oby
niedorzeczne.

Prawo jednakie mieæ bêdziecie; tak przychodzeñ
[obcokrajowiec], jako i w domu zrodzony bêdzie u was,
bom ja Pan, Bóg wasz. 2 Moj.12:49; 3 Moj.24:22.

Faktycznie, sprawa ob³o¿enia dziesiêcin¹ by³a oparta
na cis³ej sprawiedliwoci. Gdy Izrael posiad³ ziemiê
Chananejsk¹, Lewici mieli takie samo prawo do udzia³u w
ziemi, jak pozosta³e pokolenia. Na wyrany rozkaz Boga
nie otrzymali jednak ziemi, z wyj¹tkiem pewnych miast
lub wiosek, w których mieli zamieszkaæ, rozproszeni
poród ró¿nych pokoleñ, i us³ugiwaæ im w sprawach
zwi¹zanych z religi¹. Dziewiêæ razy zakaz ów by³
wydawany przed podzia³em ziemi. W zamian za ziemiê
powinni co otrzymaæ i dlatego w³anie dziesiêcina by³a
tym godziwym i sprawiedliwym zapewnieniem ich bytu.
To nie wszystko: dziesiêcina, jak ju¿ dowiedzielimy siê,
chocia¿ by³a wobec pokolenia Lewiego sprawiedliwym
d³ugiem, nie by³a jednak na³o¿onym si³¹ podatkiem, lecz
p³acon¹ dobrowolnie danin¹. ¯adn¹ te¿ grob¹ nie
zmuszano do p³acenia dziesiêciny. Sk³adanie jej zale¿a³o
od sumieñ Izraelczyków. Jedynymi napomnieniami pod
adresem ludu w tej sprawie s¹ nastêpuj¹ce wersety: A
strze¿ siê, aby snaæ nie opuszcza³ Lewity po wszystkie
dni twoje w ziemi twojej (5 Moj.12:19). A Lewity, który
mieszka w bramach twoich, nie opucisz go, poniewa¿ nie
ma dzia³u, ani dziedzictwa z tob¹ [w ziemi] 5 Moj.14:27.

Bêdzieli mieszka³ z tob¹ przychodzeñ w ziemi
waszej, nie czyñcie mu krzywdy; Jako jeden z waszych w
domu zrodzonych bêdzie u was przychodzeñ, który jest u
was gociem, i mi³owaæ go bêdziesz jako sam siebie; bocie i wy przychodniami byli w ziemi Egipskiej; Jam Pan,
Bóg wasz 3 Moj.19:33,34.

Pytamy zatem, czy rozs¹dnym jest przypuszczenie,
¿e ten uk³ad spraw zosta³ ustalony przez samolubnych i
ambitnych kap³anów? Zarz¹dzenie wydziedziczaj¹ce ich
samych i uzale¿niaj¹ce od utrzymywania ich przez
wspó³braci? Czy rozum nie mówi nam o czym przeciwnym?

Gdyby natrafi³ wo³u nieprzyjaciela twego, albo os³a
jego b³¹dz¹cego, zwrócisz a dowiedziesz go do niego,
Jeliby ujrza³, ¿e osio³ tego, który ciê ma w nienawici,
le¿y pod brzemieniem swoim, azali zaniechasz, aby mu
pomóc nie mia³? Owszem poratujesz [pomo¿esz] go
pospo³u z nim 2 Moj.23:4,5.

W harmonii z powy¿szym i jednako niewyt³umaczalny, jak tylko w sposób ju¿ przedstawiony, tj. i¿ Bóg jest
autorem tych ustaw, jest fakt, ¿e nie poczyniono ¿adnego
zabezpieczenia, by oddawano czeæ kap³anom. Oszuci
nie byliby w ¿adnej sprawie tak ostro¿nymi, jak w
zapewnieniu sobie czci oraz szacunku a srogich kar i kl¹tw
dla tych, którzy by ich le traktowali. Niczego takiego w
Pimie wiêtym nie ma. Nic nie mówi ono o zabezpieczeniu oddawania szczególnej czci kap³anom ani o ich
nietykalnoci w obliczu przemocy lub zniewa¿enia. Prawo
powszechne, które nie robi³o ró¿nicy miêdzy klasami i nie
mia³o wzglêdu na osoby, by³o ich jedyn¹ ochron¹. Jest to
tym bardziej znamienne, i¿ sposób traktowania s³ug, cudzoziemców i starców by³ przedmiotem specjalnego ustawodawstwa. Na przyk³ad: Przychodniowi nie uczynisz
krzywdy ...wdowy ani sieroty trapiæ nie bêdziecie ... a one

Jeli idzie o zabezpieczenie praw i interesów
obcokrajowców, a nawet wrogów, prawo Moj¿eszowe o
trzydzieci dwa stulecia wyprzedzi³o podobne ustawy, o
ile rzeczywicie w jakimkolwiek najbardziej cywilizowanym kraju doby obecnej istnieje równe mu pod
wzglêdem bezstronnoci i ¿yczliwoci. Czytamy w Biblii:

Nie zapomniano te¿ o niemych zwierzêtach. Tak
wobec nich, jak i wobec ludzi okrucieñstwo by³o surowo
zabronione. Wó³ w czasie m³ócenia zbo¿a nie móg³ mieæ
kagañca na pysku, z tego powodu, ¿e pracuj¹cy zas³uguje
na posi³ek. Wó³ i osio³ nie mog³y ci¹gn¹æ jednego p³uga,
poniewa¿ nie maj¹ takiej samej si³y i równego kroku;
by³oby to okrucieñstwem. Odpoczynek dla nich te¿ by³
zabezpieczony. 5 Moj.25:4; 22:10; 2 Moj.23:12.
Niektórzy ludzie mogliby twierdziæ, ¿e kap³añstwo
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by wo³a³y do mnie [Boga], s³ysz¹c wys³ucham wo³anie
ich. I rozgniewa siê zapalczywoæ moja, a pobijê was
mieczem, i bêd¹ ¿ony wasze wdowami, a synowie wasi
sierotami (2 Moj.22:21-24; 23:9; 3 Moj.19:33,34). Nie
uczynisz krzywdy najemnikowi ubogiemu, i potrzebnemu
z braci twoich, albo z cudzoziemców twoich, którzy s¹ w
ziemi twej, w bramach twoich. Tego¿ dnia dasz mu zap³atê
jego przed zajciem s³oñca, albowiem ubogi jest, a z tego
¿ywi duszê swoj¹, ¿eby nie wo³a³ przeciwko tobie do
Pana, a zosta³by na tobie grzech (3 Moj.19:13; 5
Moj.24:14,15; 2 Moj. 21:26,27). Przed cz³owiekiem
sêdziwym powstañ, a czcij osobê starego (3 Moj.19:32
oraz 19:14). To wszystko, a jednak nie ma w tym niczego
szczególnego na temat kap³anów, Lewitów lub ich
dziesiêcin.
Zarz¹dzenia sanitarne Zakonu tak potrzebne biednemu i d³ugo ciemiê¿onemu narodowi razem z zarz¹dzeniami i ograniczeniami dotycz¹cymi zwierz¹t czystych i
nieczystych, które mog³y lub nie mog³y byæ spo¿ywane,
s¹ godne uwagi i ³¹cznie z innymi zarysami bêd¹
stanowi³y, jeli miejsce na to pozwoli, przedmiot naszych
dociekañ, pokazuj¹c, i¿ Zakon nie pozostaje w tyle za
ostatnimi wynikami wiedzy medycznej doby dzisiejszej,
jeli ich nie wyprzedza. Zakon Moj¿eszowy ma te¿
charakter typiczny, ale to zagadnienie musimy pozostawiæ
do póniejszego omówienia, chocia¿, pomimo naszego
pobie¿nego przegl¹du, otrzymalimy przyt³aczaj¹ce
dowody, i¿ to prawo, które stanowi jedynie zrêby ca³ego
systemu objawionej religii, której szczegó³y uzupe³niaj¹
pozosta³e czêci Biblii, jest naprawdê wspania³¹ manifestacj¹ m¹droci i sprawiedliwoci, szczególnie jednak
wtedy, gdy zwróci siê uwagê na czas jego powstania.
Wszyscy musz¹ przyznaæ, i¿ Zakon analizowany w
wietle rozumu nie nosi ladów autorstwa z³ych ludzi, lecz
odpowiada temu, czego natura naucza na temat Boskiego
charakteru. Zakon daje dowody Boskiej m¹droci, sprawiedliwoci i mi³oci. Ponadto Moj¿esz, ów pobo¿ny i szlachetny prawodawca, nie przyznaje siê do autorstwa tych
ustaw, lecz przypisuje je Bogu (2 Moj.24:12; 5 Moj.9:9
11; 2 Moj.26:30; 3 Moj.1:1). Zwa¿ywszy jego charakter
oraz rozkaz wydany ludziom, by nie wiadczyli fa³szywie,
unikali hipokryzji oraz k³amstwa, czy w³aciwym by³oby
przypuszczenie, ¿e taki m¹¿ móg³by k³amaæ i manipulowaæ w³asnymi pogl¹dami oraz ustawami jakoby
pochodz¹cymi od Boga? Nale¿a³oby te¿ pamiêtaæ, ¿e
obecnie studiujemy kopie Biblii i dlatego uczciwoæ, która
j¹ cechuje, stosuje siê te¿ do nastêpców Moj¿esza, bo choæ
wród nich znajdowali siê ludzie li, którzy starali siê o
w³asne dobro a nie blinich, oczywiste jest jednak, ¿e nie
usi³owali sfa³szowaæ wiêtych Pism, które do dzisiejszego
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dnia pozosta³y czystymi.
PROROCY BIBLII
Przypatrzmy siê teraz ogólnemu charakterowi proroków Biblii oraz ich wiadectwom. Zadziwiaj¹cym faktem jest, i¿ ci prorocy, z nielicznymi wyj¹tkami, nie
pochodzili z klasy kap³añskiej, i to, ¿e proroctwa ich
powszechnie budzi³y odrazê zarówno u zdegradowanego i
oportunistycznego kap³añstwa, jak i narodu sk³onnego do
ba³wochwalstwa. Istot¹ ich pos³ania od Boga do narodu
by³o zazwyczaj strofowanie za grzech powi¹zane z
ostrze¿eniem o nadchodz¹cych karach i przeplatane sporadycznymi obietnicami o przysz³ych b³ogos³awieñstwach, jakie nast¹pi¹ po ich oczyszczeniu z grzechu i
powróceniu do Pañskiej ³aski. Dowiadczenia ich w wiêkszoci by³y nie do pozazdroszczenia, bowiem ur¹gano im,
wielu z nich uwiêziono i skazano na gwa³town¹ mieræ.
Zobacz: 1 Król.18:4,10,17, 18; 19:10; Jer.38:6; ¯yd.11:32
38. W niektórych wypadkach lata up³ynê³y po ich mierci
zanim uznano ich prawdziwy charakter jako Boskich proroków. Mówimy tylko o tych proroczych pisarzach,
których owiadczenia dowodz¹ bezporedniej inspiracji ze
strony Jehowy. W zwi¹zku z tym warto zwróciæ uwagê, ¿e
w nadaniu Zakonu Izraelowi nie poredniczyli kap³ani.
Da³ go Bóg ludowi przez Moj¿esza (2 Moj.19:17-25; 5
Moj.5:1 5). Ponadto zobowi¹zano ka¿dego Izraelitê do
strofowania tych, którzy naruszyliby Zakon (3
Moj.19:17). A zatem wszyscy byli upowa¿nieni do
nauczania i napominania. Kiedy jednak wiêkszoæ by³a,
jak to siê te¿ dzieje w naszych czasach, zaabsorbowana
trosk¹ o byt i stawa³a siê obojêtn¹ i bezbo¿n¹, stosunkowo
nieliczni zastosowali siê do wymagañ, naprawiania i
napominania do pobo¿noci, a tych okrelano mianem
proroków zarówno w Starym, jak i Nowym
Testamencie. S³owo prorok w powszechnym u¿yciu,
znaczy publiczny wyk³adowca. Publicznych nauczycieli
ba³wochwalstwa równie¿ tak nazywano, na przyk³ad:
proroki Baalowe itp. Patrz: 1 Kor.14:1-6; 2 Piotra 2:1;
Mat.7:15; 14:5; Neh.6:7; 1 Król.18:40; Tyt.1:12.
Prorokowanie w sensie zwyk³ego nauczania sta³o siê
nastêpnie popularne w pewnej klasie i zwyrodnia³o przybieraj¹c formê nauczania faryzeuszostwa w miejsce
przykazañ Boskich, tradycji starszych. Sprzeciwiaj¹cy siê
tym samym prawdzie stawali siê fa³szywymi prorokami,
czyli fa³szywymi nauczycielami (Mat.15:2-9).
Z wielkiej klasy ludzi zwanych prorokami Bóg w
ró¿nych czasach wybra³ tych, którym powierza³
przekazanie poselstwa, odnosz¹cego siê niekiedy do
spraw niedalekich a czasem do przysz³ych wydarzeñ. Na
pisarzy tej klasy mê¿ów, którzy mówili i pisali pod
wp³ywem Ducha wiêtego, zwrócimy teraz uwagê.
Mo¿na ich w³aciwie okreliæ:
BOSKI PLAN WIEKÓW, WYK£AD III, str. 58-65
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