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WIERNOŚĆ 
 
 

IERNOSĆ jest jedną z najważniejszych 
trzeciorzędnych łask, czy owoców, Ducha. 

Biblia posługuje się licznymi terminami pokrywającymi 
się z zamierzoną ideą przekazania znaczenia słowa łaski. 
W Piśmie Świętym nie występuje liczba mnoga łaski, od 
słowa łaska, co dziwi wielu, zważywszy, że my tak 
często posługujemy się liczbą mnogą, aby wyrazić 
biblijną myśl. Liczba 
pojedyncza łaska występuje w 
Biblii, jako rzeczownik 
złożony, by przekazać pojęcie 
łask (Efez. 4:29; Kol. 3:16; 
4:6; Żyd. 12:28; 13:9; 2 Piotra 
3:18; Judy 4 - w pierwszych 
trzech zacytowanych 
wersetach w Biblii polskiej 
występują kolejno: przyjemna, 
wdzięcznie, przyjemna a nie 
łaska jak np. w Biblii 
angielskiej i oczywiście, w 
oryginale). 

W Biblii znajdują się też inne wyrażenia 
pokrywające się z tą myślą tak, że my rozumiemy, iż 
oznaczają termin łaski. Jednym z nich jest słowo 
owoc (Ezech. 47:12; Mat. 7:17; 13: 8,23 [pożytek = 
owoc]; Jana 15:2,4,5,8; Gal. 5: 22; Żyd. 12:11; Jak. 
3:18; Obj. 22:2), które także występuje w liczbie 
mnogiej w sensie łask (2 Kor. 9:10 [urodzajów = 
owoców]; Filip. 1:11; Jak. 3:17; Obj. 22:2). W tym 
znaczeniu Biblia używa też słów chwała i chwały 
(Filip. 4:8; Żyd. 13:15; 1 Piotra 1:7; Iz. 60:6; 63:7;     
1 Piotra 2:9 - w polskiej Biblii cnoty, w oryginale 
chwały) oraz słowa cnota (Filip. 4:8; 2 Piotra 1:3,5). 
Przysłówek cnotliwie także przekazuje tę myśl 
(Przyp. 31:29 - grzecznie, w oryginale cnotliwie). Tak 
też wyraz chwała jest używany, by oznaczał łaski, 
łaski wzmocnione, zrównoważone i skrystalizowane 
w doskonałym charakterze (Rzym. 2:7,10; 3:23; 5:2; 

6:4; 1 Kor. 11:7; 2 Kor. 3:18; 4:6; 1 Tes. 2:12; 2 Tes. 
1:9; Żyd. 1:3; 2:7,9; 9:5; 1 Piotra 1:7; 4:14; 2 Piotra 
1:3). 

DEFINICJA WIERNOŚCI 
    Hebrajskie słowo emunach, występujące wie-
lokrotnie w Starym Testamencie, jest tłumaczone, 
jako wierność oraz wierny i wiernie. Słowo wierność, 

jako takie nie znajduje się w 
Nowym Testamencie. Lecz 
znajdujemy w nim słowo 
wierny, z greckiego 
przymiotnika pistos, 
pochodzące z greckiego 
rzeczownika pistis, 
oznaczające wiarę. Słowo 
wiara ma trzy różne znaczenia 
w Biblii: (1) oznacza ono to, 
w co jednostka wierzy, to jest, 
jej wyznanie (Judy 3); (2) 
oznacza zaletę, przez którą 

jednostka wierzy, to jest, umysłową oceną i poleganie 
serca (Żyd. 11:1). Umysłowa ocena składa się z 
wiedzy, zrozumienia i wierzenia. Poleganie serca 
składa się z przyswojenia, upewnienia i aktywności i 
(3) oznacza wierność, to jest, przymiot wypływający z 
napełnienia się jednostki tym, w co wierzy, z 
umysłowej oceny i polegania serca (1 Tym. 1:19; 
Rzym. 3:3; 12:3; Gal. 3:22). 

Tak więc słowo wierność (pełnia wiary) 
etymologicznie oznacza pełnię wiary, czyli, trzecie 
znaczenie tego słowa występuje w jednostce 
napełnionej połączeniem pierwszego i drugiego 
znaczenia. Zgodnie z tym możemy zdefiniować 
wierność, jako zaletę lojalnego oddania się osobom, 
zasadom i/lub rzeczom. Sercem jej jest lojalne 
oddanie się, ponieważ jest to zaleta, która czyni 
jednostkę niezachwianą 

W 
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i nieprzekupną w oddaniu się swemu celowi. Zaleta ta 
w swym oddaniu się wytrzymuje wszystko w 
okolicznościach i warunkach przyjaznych i 
nieprzyjaznych, korzystnych i niekorzystnych, 
łatwych i trudnych, przyjemnych i nieprzyjemnych 
oraz odpowiadających lub nie odpowiadających jej. 
Ani zagrożenie ze strony zła, ani obietnica lub 
otrzymanie korzyści, nie mogą jednostki lojalnej 
doprowadzić do rezygnacji ze swego oddania się 
swemu celowi. Obojętne, że cały świat może 
postępować lub pragnąć przeciwnie, on lub ona 
pozostają niewzruszeni w lojalnym oddaniu się celowi 
swej wierności. Tym celem może być osoba, jak Bóg, 
Chrystus, zwierzchnik lub przyjaciel. Może nim być 
zasada, taka jak Prawda lub błąd. Może też nim być 
rzecz taka, jak na przykład, sprawa, partia, ambicja, 
kościół i nie wiadomo, co jeszcze. Wierność 
powoduje lojalność jednostki w poświęcaniu się im. 
W swym zastosowaniu do uczniów Chrystusa słowo 
wierność odnosi się do lojalnego oddania się 
chrześcijan Bogu, Chrystusowi, Ich Duchowi, 
Prawdzie, braciom, sprawie Bożej i najwyższym 
interesom ludzkiej rodziny. 

Wierność jest trzeciorzędną lub złożoną łaską. 
Następna po posłuszeństwie jest, być może, 
najważniejszą z trzeciorzędnych łask. Wynika ona z 
aktywności każdej pojedynczej łaski lub z połączenia 
dwóch lub więcej, lub wszystkich łask mających 
związek z lojalnym oddaniem się zasadom, osobom 
i/lub rzeczom. Przeto jest ona jedną z uniwersalnych 
łask. Dlatego wierność ma do czynienia z zasadami, 
osobami i rzeczami. To samo dotyczy pozostałych 
łask. Lecz to, co odróżnia ją od innych zalet w ich 
pokrewieństwie do zasad, osób lub rzeczy jest lojalne 
oddanie się. Ono przejawia wierność wobec nich a 
taka wierność jest wytrwale spełniana, pomimo 
wszelkich niepomyślnych spraw, warunków i 
doświadczeń, z którymi wchodzi w kontakt. Jeśli w 
takich niekorzystnych sprawach, warunkach i 
doświadczeniach nastąpi załamanie się, to ma miejsce 
ustępstwo wobec wierności. O ile jednostka nie 
utrzymuje wytrwale tej zalety, to wierność nie może 
być jej faktycznie przypisana. Stąd jedynie ci, którzy 
są lojalnie oddani aż do końca, są wiernymi (Obj. 
2:10). 

Zasadami, wobec których wierność przejawia się 
w lojalnym oddaniu się, są te, dotyczące prawdy i 
sprawiedliwości. Rzeczami, wobec których przejawia 
się w lojalnym oddaniu się, są czyjeś przywileje, 
obowiązki, zaangażowania i obietnice. A osobami, 
wobec których wierność przejawia się w lojalnym 
oddaniu się, są te osoby, które wiążą jednostkę z 
prawdą i sprawiedliwością lub te, z którymi jednostka 
związała się sama przez umowę lub obietnicę. Na 
podstawie tych uwag i opisów wierności możemy 
zestawić, jako poszerzoną definicję, co następuje: 
Wierność jest zaletą charakteru, przez którą to zaletą 
dana jednostka, pomimo wszelkich trudności, stale 
wypełnia lojalne oddanie się prawdzie i sprawie-
dliwości oraz osobom, wobec których się do te- 

go zobowiązała, a także zasadom i/lub rzeczom. 
 

Dlatego wierność Jehowy oznacza tę Jego cechę 
charakterystyczną, przez którą, pomimo wszelkich 
przeciwności, On wytrwale spełnia lojalne oddanie się 
prawdzie, sprawiedliwości i świętości, Swoim 
przymierzom i obietnicom oraz osobom, z którymi je 
zawierał (1 Moj. 9:16; 22:16-18; 28:15; 2 Moj. 6:4,5; 
3 Moj. 26:44,45; 5 Moj. 7:3,9; 33:27; Joz. 21:45; 
23:14; 1 Król. 8:56; 2 Kron. 6:4,14,15; Ps. 36:6; 89:2, 
3,6,9,25,34,35; 92:2,3; 119:75,90; 143:1; Iz. 25:1; 
49:7,14-16; Treny 3.23; Oz. 2:19,20; 1 Kor. 1:9; 
10:13; 2 Kor. 1:18-20; 1 Tes. 5:24; 2 Tes. 3:3; 2 Tym. 
2:13,19; Tyt. 1:2; Żyd. 6:10,13-19; 10:23; 1 Piotra 
4:19; 1 Jana 1:9). Te teksty Pisma Świętego wskazują, 
że Jehowa istotnie jest naszym wiernym Niebiańskim 
Ojcem i Bogiem! 

 

Nasz Pan Jezus posiada także tę ważną cechę 
wierności (Iz. 11:5; Jana 8:29; 9:4; 14:3,16-18; Gal. 
2:16,20; 3:22; Filip. 3:9; Żyd. 2:17; 3:2, 5,6; Obj. 1:5; 
3:14; 19:11). Powyższe ustępy pokazują, że istotnie 
mamy wiernego Starszego Brata i Zbawiciela! 

 
PRZECIWIEŃSTWO  WIERNOŚCI 

 
Ideę wierności można lepiej uchwycić rozważając 

jej przeciwieństwo, niewierność, którą jest 
nielojalność wobec prawdy i sprawiedliwości oraz 
osób, zasad i/lub rzeczy, wobec których ktoś się 
zobowiązał, bez względu na to czy taka nielojalność 
jest przejawiana w trudnościach lub nie. 

 

Wyznaniowy chrześcijanin, który, by się uchronić 
przed ziemskim złem lub, by zyskać ziemskie 
korzyści, wdaje się w kompromis, opuszcza lub 
zdradza prawdę czy sprawiedliwość, swoją umowę, 
obietnice i tych, wobec których ma zobowiązania, jest 
niewiernym chrześcijaninem. Ten obywatel, który się 
chroni lub zdobywa dla siebie korzyści, a nie 
podtrzymuje swego kraju i nie występuje w jego 
obronie, gwałci prawo, spiskuje przeciwko jego 
pokojowi i dobrobytowi, buntuje się przeciwko 
istnieniu swego kraju lub zdradza go wobec wrogów, 
jest niewiernym obywatelem. Ten mąż lub żona, który 
lub która, nie jest prawdziwym małżonkiem lub 
małżonką gwałci śluby małżeńskie i opuszcza 
współmałżonka pod jakimkolwiek pretekstem, jest 
niewiernym mężem lub niewierną żoną. 

 

Ten urzędnik, który nie wypełnia obowiązków 
swego urzędu i który z tchórzostwa lub dla zysku 
prostytuuje lub zdradza swoje stanowisko jest 
niewiernym, jako urzędnik. Pracownik nie 
wypełniający swoich zobowiązań lub wykorzystujący 
swą pozycję do szkodzenia swemu pracodawcy lub 
innym ludziom, jest pracownikiem niewiernym wobec 
swego pracodawcy. Policjanci, urzędnicy sądowi lub 
politycy używający swej władzy do protegowania 
faworytów lub patrzący przez palce na pogwałcenia 
prawa, albo za łapówkę darzący względami łamiących 
prawo, są niewiernymi urzędnikami państwowymi. 
Człowiek, który na- 
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rusza ważne kontrakty, porozumienia lub obietnice 
jest niewierny danemu przez siebie słowu. Krótko 
mówiąc, każdy grzech przez zaniechanie lub 
popełnienie przeciwko prawdzie i sprawiedliwości 
oraz każde uchylenie się od dotrzymania zobowiązań 
lub obietnic, albo wszelkie przestępstwa możliwe do 
uniknięcia wobec zobowiązań i obietnic, są licznymi 
dowodami oraz wyrazami niewierności, bardzo złą 
cechą. 

Biblia daje nam wybór ustępów mających związek 
z różnymi stadiami wierności. Kilka z nich 
zacytujemy. Pismo Święte biada, że niektórzy odpadli 
od wierności (Ps. 12:2). Wpaja świadomość Boskiej 
troski wobec wiernych (Ps. 31:24), uznając, że liczba 
takich jest niewielka (Przyp. 20:6 - uczynnością = 
wiernością). Biblia wychwala błogosławieństwa 
takich (Przyp. 28:20). I naucza, że ci, wierni Chrystu-
sowi, będą znienawidzeni przez człowieka, lecz 
zbawieni przez Boga (Mat. 10:22). Ona wskazuje ze 
szczególnym naciskiem na „onego sługę” jako 
wiernego i ostrzega go przed niewiernością (Mat. 
24:45-47; Łuk, 12:42-46). Mówi też, że Pan będzie 
udzielał sposobności służby proporcjonalnie do 
zdolności zachowania wierności (Mat. 25:14-23; 
Rzym. 12:3) i naucza, że im wierniejszą jest dana 
jednostka, tym większą będzie jej nagroda i że 
mniejszy stopień wierności pomniejsza czyjąś 
nagrodę (Łuk. 19:12-27). 

Biblia uczy, iż wierność w małych rzeczach oznacza, 
ogólnie mówiąc, wierność w wielkich rzeczach i że tym, 
którzy są niewierni w rzeczach małych nie można 
powierzyć szafarstwa w sprawach wielkich (Łuk. 16:10-
12). Ona szczególnie kładzie nacisk na fakt domagania 
się wierności od szafarzy w tym, co powierzono ich 
szafarstwu (1 Kor. 4:2). Dodaje też odwagi ludziom, 
ażeby nie dopuścić, by prześladowania lub jakiekolwiek 
inne niepomyślne doświadczenia podkopały ich 
wierność, która na pewno zostanie nagrodzona, jeśli 
będzie utrzymana do końca (Obj. 2:10; Mat. 24:13). 

Biblia przedstawia nam do przestudiowania i 
naśladowania liczne szlachetne przykłady wierności 
Bogu. Abraham, ojciec wiernych, jest jednym z nich 
(Gal. 3:9; Rzym. 4:16-22; Żyd. 6:12-15). Ijob także jest 
wspaniałym przykładem wierności (Ijoba l:21,22; 
2:9,10; jak 5:11). Dawid okazywał wierność (2 Sam. 
22:22-25). Eliasz zademonstrował tę samą zaletę (1 
Król. 19:10, 14). Daniel był bardzo wiernym sługą 
Bożym, jak o tym dowodzi cała księga Daniela. Ze 
wszystkich postaci Starego Testamentu prawdopodobnie 
Mojżesz był najwierniejszym (4 Moj. 12:3,7,8; Żyd. 
3:2,3,5). Także Apostołowie, szczególnie Paweł, 
celowali w wierności. 

Jednak korona najwyższej i bez skazy wierności 
Bogu należy do naszego drogiego Pana Jezusa 
Chrystusa (Żyd. 3:2-6). Tak, „Godzien jest ten Baranek 
zabity, wziąć moc, i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, 
i chwałę, i błogosławieństwo” (Obj. 5:12), z powodu 
Jego supremacji pod władzą Boga we wszystkich 
łaskach, łącznie z wiernością! A Jehowie, 
„Siedzącemu na stolicy”, Istocie Najwyższej po- 

nad wszystkimi we wszystkich łaskach, łącznie z Jego 
wielką wiernością, niech będzie najwyższa „cześć i 
chwała, i siła na wieki wieków” (Obj. 5:13)! 
 
 

CELE WIERNOŚCI 
 
 

My, jako chrześcijanie, przede wszystkim lojalnie 
oddajemy się Bogu i Chrystusowi. Może to dotyczyć 
Ich obu, jako Mistrzów, ponieważ Oni są jedno w 
duchu, słowie i dziele. Nie moglibyśmy być wierni 
dwom mistrzom, którzy pozostawaliby w opozycji 
wobec siebie, ich interesy byłyby sprzeczne, tak jak to 
nasz Pan stwierdził (Mat. 6:24), lecz można służyć 
dwom mistrzom, których interesy są identyczne, tak 
jak w przypadku Boga i Chrystusa (Joz. 24:15; 1 Tes. 
1:9; Kol. 3:24). Lojalne oddanie się Im przez nas 
dotyczy Ich osób, charakterów, słów i czynów. Takie 
lojalne oddanie się Im oznacza lojalne oddanie się 
Prawdzie, gdyż ona stanowi ucieleśnienie dobrych 
zasad, które Oni reprezentują i które uczynią 
triumfującymi we Wszechświecie. 

Na skutek lojalnego oddania się przez nas Bogu i 
Chrystusowi możemy być wierni braciom w Nich i 
pod Ich kierownictwem, jako w naszym Bogu i 
Zbawicielu, nie oddzieleni i różni od Nich, ale w 
związku z naszym lojalnym oddaniem się Im. Innymi 
słowy, nasza wierność wobec braci jest 
podporządkowana wierności Bogu i Chrystusowi, stąd 
zawsze jest kierowana i ograniczana przez taką 
wierność wobec Boga i Chrystusa. 

Pod zwierzchnictwem Jehowy i Jezusa rozwijamy 
także właściwą wierność do mężów, żon, dzieci, 
rodziców, opiekunów, pozostałych członków rodziny, 
pracodawców, pracowników, nauczycieli, uczniów i 
władz cywilnych. Lecz w tych związkach wierność 
zawsze powinna być kierowana i ograniczana przez 
właściwe podstawowe oddanie się Bogu i 
Chrystusowi. 

Lojalne oddanie się przez nas Boskiej prawdzie 
jest wyrazem wierności wobec Boga i Chrystusa, 
ponieważ Prawda jest ucieleśnieniem dobrych zasad, 
które Oni popierają. Jest nią Ich Słowo (Jana 17:17), 
stąd lojalność wobec Nich oznacza lojalne oddanie się 
Prawdzie. Podobnie, lojalne oddanie się Im implikuje 
lojalne oddanie się Ich Duchowi, ponieważ Ich Duch 
nie bacząc czy on działa w Nich, czy w tych, którzy 
są w harmonii z Nimi, jak święci w chwale, aniołowie 
i lud Boży na ziemi, jest wyrażeniem Ich charakterów. 
Sprawa Boga, tak jak została wyrażona człowiekowi, 
nie jest niczym jak tylko jedną z dróg, na której 
operują Boskie dzieła, stąd lojalne oddanie się Bogu i 
Chrystusowi oznacza lojalne oddanie się Ich sprawie, 
to jest, Planowi, który Oni opracowali. 

I w końcu, z lojalnego oddania się Bogu i 
Chrystusowi wypływa lojalne oddanie się 
najwyższym sprawom człowieka. Tak jest, gdyż 
Boski Plan zawiera najwyższe dobro człowieka i 
będzie działał tak długo aż osiągnie to najwyższe 
dobro. Stąd lojalne oddanie się Bogu 
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i Chrystusowi oznacza lojalne oddanie się 
najwyższym interesom ludzkości, tym będącym celem 
Boskiego Planu. Widzimy więc, że każde właściwe 
wyrażenie wierności jest ześrodkowane w wierności 
wobec Boga i Chrystusa jako Osób i z niej wypływa. 
Im, jako Osobom mamy być w najwyższym stopniu 
poświęceni w niezachwianym i nieprzekupnym 
lojalnym oddaniu się. 
 

WIERNOŚĆ W STUDIOWANIU  
SŁOWA BOŻEGO 

 

Takie lojalne oddanie się, taka wierność bywa 
wyrażana przez nas za pośrednictwem pewnych 
zdolności, według których my działamy. Jedną z tych 
zdolności, według których my działamy jest 
studiowanie Słowa Bożego. Nie znaczy to, że nasza 
zdolność jako studentów Jego Słowa implikuje, iż 
studiujemy to wszystko, co Bóg wie. Bóg bowiem wie 
wszystko o czym pragnie wiedzieć, a Jego urząd jako 
Boga wymaga znajomości takich spraw. Głębsza i 
wyższa, aniżeli zdolność ludzkiego przenikania, jest 
Boska wiedza scientyzmu, sztuki, filozofii, 
matematyki, historii, filologii, literatury, itd. Lecz to, 
że Bóg ma i używa takiej wiedzy nie znaczy, że my 
teraz musimy ją posiąść i używać. Stracilibyśmy 
poświęcony czas i siłę, gdybyśmy oddali się teraz tym 
wszystkim dziedzinom wiedzy świeckiej. I bez 
wątpienia, niektórzy chrześcijanie okazali się 
nielojalnymi wobec Boga i Chrystusa z powodu ich 
wysiłków stania się fachowcami w jednej lub kilku 
dziedzinach nauki. Takich przykładów należy unikać. 

Powinniśmy jednak być biegłymi w Boskiej nauce 
- wiedzy Słowa Bożego. Mamy więc studiować 
doktryny, przykazania, obietnice, napomnienia, 
proroctwa, historie i typy biblijne. Z powodu tej 
wiedzy stajemy się studentami. Studiowanie jej 
powinno zajmować pierwsze miejsce we wszystkich 
naszych studiach. Nasze doczesne zawody wymagają 
z naszej strony mniej lub więcej związanych z nimi 
studiów, w których nie powinniśmy być opieszali, 
ponieważ mamy być pod kierownictwem Boga 
wiernymi w ziemskim zatrudnieniu. Lecz poza 
koniecznością studiów wymaganych w ziemskich 
zawodach, powinniśmy czas i aktywność 
przeznaczoną na studiowanie koncentrować na Słowie 
Bożym, które daje nam pole do dociekań w rozległym 
zakresie. Wysoka, głęboka, długa i szeroka jest ta 
wiedza! A my nie powinniśmy pozwolić sobie na 
oderwanie się od niej w wyniku świeckiej lektury lub 
studiów niepotrzebnych do pełnienia naszych 
doczesnych zawodów. Tylko, że wiele pokus zbyt 
często każe nam tracić czas przy telewizji, radiu, 
gazetach, czasopismach i wyższych formach 
literatury. Chociaż my możemy rozsądnie z nich 
korzystać, to jednak strzeżmy się przed 
nadużywaniem ich a zaniedbywaniem studiów Słowa 
Bożego, gdyż to byłoby nadużywaniem ich. Musimy 
czas odkupywać od spraw ziemskich na rzecz 
duchowych tak wiernie na ile możemy. Jedną z tych 
rzeczy jest studiowanie Słowa Bożego. 

Wiele jednak tak zwanych studiów Biblii jest bez 
celu i w niemałym stopniu — opartych na spekulacji 
— bezwzględnie szkodliwych, czego obficie dowodzi 
historia Paruzji i Epifanii. Przygotowaniem do 
rzeczywistego studiowania Biblii jest dowiedzenie 
się, kogo Bóg używa do interpretowania dla nas 
Swego Słowa i dzieła, a następnie wejście w kontakt z 
tymi naukami, czy to za pośrednictwem słów 
wypowiadanych, drukowanych lub listu. A więc 
bezpiecznie możemy studiować pisma tych obu 
Posłanników, których Bóg wzbudził przy końcu 
Wieku do tłumaczenia Swego Słowa i pokazania 
ludowi Bożemu Swej pracy na czasie. 

Stosownie do tego zachęcamy braci do 
studiowania Wykładów Pisma Świętego. Studiowanie 
każdego dnia tygodnia po osiem, a w niedzielę 
dziesięć stron,  pozwoli przerobić sześć tomów i 
Cienie Przybytku w ciągu roku. Dodatkowo możemy 
czytać dawniejsze Strażnice zawierające poselstwo 
Paruzji. Studiujmy także tomy epifaniczne, 
TERAŹNIEJSZĄ PRAWDĘ i inną literaturę 
zawierającą poselstwo epifaniczno-bazylejskie. 
Niechaj te studia nie będą powierzchowne, lecz 
sumienne, szczere i wierne, a tym sposobem my 
będziemy wierni w naszej zdolności studentów 
Słowa. 

 

WIERNOŚĆ  JEDNOSTEK 
USPRAWIEDLIWIONYCH 

 
Jest jeszcze druga zdolność, która utrzymuje nas 

na stanowisku ludu Bożego, a w której musimy być 
wierni, to znaczy, wierność ludzkich istot 
tymczasowo usprawiedliwionych. Tak jak pozostała 
część ludzkości my wszyscy z natury byliśmy dziećmi 
gniewu, takimi jak ci, którzy pozostali  pod klątwą. Po 
Adamie odziedziczyliśmy, przez naszych przodków, 
Boski wyrok śmierci. Ponadto, dlatego że zostaliśmy 
poczęci i urodzeni w grzechu odziedziczyliśmy w tym 
samym czasie ludzką deprawację — fizyczną, 
umysłową, moralną i religijną. Często też przez 
uczynki przeżyliśmy różne formy deprawacji — w 
myślach, motywach, słowach i aktach grzechu. 

Lecz chwała, sława i dzięki niech będą Bogu za to, 
że usłyszeliśmy chwalebną ewangelię Boga głoszącą 
pokój przez Jezusa Chrystusa, którego Okupowo-
ofiarnicza zasługa przynosi nam Boskie pojednanie! Z 
tej błogosławionej ewangelii dowiedzieliśmy się, że 
pokuta wobec Boga i wiara w Pana Jezusa Chrystusa 
są środkami, za pomocą których możemy dostąpić 
tego pojednania. Słowo tej ewangelii umożliwia nam 
spełnianie pokuty i wiary a w rezultacie pojednania z 
Bogiem. Przez zasługową krew Jezusa Chrystusa 
mamy pokój z Bogiem (Rzym. 5:1), dostrzegając 
pojednane oblicze Ojca promieniujące łaską, 
miłosierdziem i pokojem w stosunku do nas. 

Lecz takie tymczasowe usprawiedliwienie z wiary 
oznacza, że jako jednostki usprawiedliwione (a 
szczególnie po poświęceniu) prowadzamy życie 
usprawiedliwione, życie zgodne ze sprawiedliwością. 
To znaczy, że dwie wiel- 
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kie zasady sprawiedliwości, czyli prawości, a 
mianowicie najwyższa miłość do Boga i równa miłość 
do swego bliźniego, stają się podstawą naszych 
charakterów. To wskazuje, że we wszystkich 
sprawach Boga stawiamy na pierwszym miejscu a 
bliźniego, w zależności od jego bliskości, czy 
odległości, jako bliźniego, na tym samym poziomie, 
co siebie. To dowodzi, że odkładamy ze swych uczuć 
i życia wszystko to, co usiłowałoby zająć w nich 
zwierzchnie miejsce Boga, że odłączamy samych 
siebie od wszystkich uczuć i praktyk zmierzających 
do usunięcia supremacji Boga w naszym życiu, że my 
z czcią odnosimy się do Jego osoby, charakteru, słów 
i czynów, czyniąc je główną radością w życiu, że 
niewiarę zastępujemy wiarą i cieszymy się z 
odpoczynku wiary w Bogu przez Jezusa Chrystusa 
naszego Pana. W tych wszystkich dobrych rzeczach 
powinniśmy uznać, że Jezus Chrystus ma udział z 
Ojcem, odpowiednio do Boskiej intencji. I w ten 
sposób, jako ludzkie istoty oddamy sprawiedliwość 
Bogu i Chrystusowi. 

Sprawiedliwość jednak ma także swoje 
zastosowanie wobec naszych towarzyszy, naszych 
bliźnich. To wzywa nas do miłowania ich jak siebie 
samych. Nie znaczy jednak, by darzyć ich wszystkich 
tą samą dozą miłości, gdyż jest oczywistym, że mamy 
miłować swoich współmałżonków, rodziców i dzieci 
większym uczuciem, aniżeli obcych. 

Jak zatem mamy rozumieć równą miłość do 
bliźniego? Odpowiadamy: tę samą miłość, którą 
pragnęlibyśmy otrzymać ze strony naszego bliźniego, 
gdybyśmy byli na jego miejscu, mamy dać jemu. Stąd 
też im bliższy nam jest bliźni, tym więcej miłości i 
uczynków miłości mamy mu okazywać a im dalszy 
nam jest bliźni tym mniej miłości i uczynków miłości 
mamy mu okazywać. W przeciwnym razie nie 
moglibyśmy praktycznie stosować w życiu Złotej 
Reguły, gdyż na świecie jest zbyt wiele ludzi, którym 
musielibyśmy okazywać miłość i spełniać wobec nich 
wszystkich uczynki miłości w tym samym stopniu i 
ilości. Ale wobec wszystkich powinniśmy uprawiać 
Złotą Regułę. 

Rodzice powinni odczuwać i czynić w stosunku 
do swoich dzieci to, co chcieliby ażeby ich dzieci im 
świadczyły, gdyby były ich rodzicami. Dzieci 
powinny świadczyć na rzecz swoich rodziców to, co 
chciałyby, ażeby rodzice im czynili, gdyby one były 
rodzicami a ich rodzice ich dziećmi. Każdy ze 
współmałżonków powinien czuć i czynić drugiemu 
to, co on lub ona pragnęliby, gdyby on lub ona byli na 
miejscu drugiej ze stron. Oczywiście, w tych 
wszystkich związkach powinno się rozumieć, że 
kierują nami zasady sprawiedliwości. Tak więc jako 
tymczasowo usprawiedliwione ludzkie istoty 
powinniśmy postępować w harmonii ze 
sprawiedliwością. Z drugiej strony, jak Złota Reguła 
zabrania nam krzywdzić naszego bliźniego, ale 
rozkazuje świadczyć mu dobro, tak my, jako jednostki 
usprawiedliwione, unikajmy szkodzenia naszemu 
bliźnieniu i wyświadczaj- 

my mu dobro, to właśnie dobro, którego 
pragnęlibyśmy, aby nam wyświadczył, gdyby był na 
naszym miejscu a my na jego, mając wolę poddaną 
Boskiej woli. 

Abyśmy mogli żyć sprawiedliwie jako ludzie, nie 
możemy być nieczystymi w myślach, motywach, 
słowach i czynach, szczególnie w kuszeniu lub 
uleganiu jego lub jej pokusie do niewierności wobec 
jego lub jej ślubów małżeńskich, albo, w kuszeniu do 
cudzołóstwa lub uleganiu pokusie osoby samotnej lub 
rozwiedzionej. Tak więc jako istoty usprawiedliwione 
walczmy o wierność w czystości unikając 
wszystkiego, co mogłoby prowadzić do nieczystości 
w myślach, motywach, słowach lub czynach, 
szczególnie w unikaniu podkopywania lojalności lub 
kuszeniu, albo uleganiu pokusie wszeteczeństwa czy 
cudzołóstwa. Tego rodzaju kuszenie lub uleganie 
pokusom prowadzącym do wszeteczeństwa lub 
cudzołóstwa może rozpocząć się z pocałowaniem 
osoby związanej małżeństwem lub osoby 
rozwiedzionej albo samotnej przez osobę związaną 
małżeństwem przeciwnej płci. Informacje o takim 
przypadkowym całowaniu się osób w Prawdzie nie 
będących krewnymi spowodowały, że „on sługa” 
przygotował i zalecił ludowi Bożemu specjalny ślub 
(Z 4263-4266). My także serdecznie go polecamy. 

Sprawiedliwe życie zabrania nam wykorzy-
stywania drugich w sprawach zawodowych lub 
majątkowych i niesprawiedliwego pozbawiania ich, 
ich interesów i własności. Starajmy się, abyśmy nie 
przeholowali, oszukali lub niesłusznie przywłaszczyli 
sobie własności i prawa do własności drugich. 
Przeciwnie, chrońmy drugich słowem i/lub czynem 
przed oszustwem, nieuczciwością oraz stratą 
finansową i, jeśli to jest możliwe, pomagajmy im 
zachować i powiększać ich sprawiedliwe prawa 
własności. 

Sprawiedliwość nie pozwała obrabować bliźniego z 
jego dobrego imienia, rozpowszechniać przeciwko 
niemu oszczerstwa i nawet słowem, spojrzeniem lub 
gestem uczynić coś takiego, co zaszkodziłoby jego 
dobrej sławie. Przeciwnie, jeśli tylko możemy, w 
harmonii ze sprawiedliwością i potrzebą zachowujmy 
spokój w słowie, spojrzeniu i geście w odniesieniu do 
zła u drugich, a kiedykolwiek możemy rzetelnie 
podnosić dobre imię drugich czyńmy to z zadowoleniem 
słowem, spojrzeniem, gestem i czynem, zachowując ich 
przed niepotrzebnym smutkiem i dając im pewną miarę 
radości, tej godziwej uprzejmości i pochwały, jaką 
słowem można obdarzyć drugich. Sprawiedliwość idzie 
nawet dalej: ona sięga do najgłębszych tajników naszych 
serc i wydobywa z nich każdą myśl i pobudkę 
nieuprzejmą, samolubną, pyszną, chełpliwą, złośliwą i 
podejrzliwą a na jej miejscu umieszcza w odniesieniu do 
naszych bliźnich myśl uprzejmą, życzliwą, 
wielkoduszną, przyjazną i niewinną. Usiłujmy drodzy 
braterstwo, jako usprawiedliwione ludzkie istoty 
zachować wierność wobec zasad sprawiedliwości w 
stosunku do Boga i człowieka, jako jeden z 
elementów wierności. 
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WIERNOŚĆ  JEDNOSTEK 
POŚWIĘCONYCH 

 

Następna zdolność, w zakresie której bywamy 
zachęcani do wierności, odnosi się do nas, jako 
jednostek poświęconych. Jako tacy spełniamy dwie 
rzeczy: (1) poświęcamy swoją ludzką naturę Bogu 
razem z taką naturą Chrystusa aż do końca, utrzymując 
w tym czasie swoje wole martwymi w stosunku do 
siebie i świata oraz (2) rozwijamy nasze nowe serca, 
umysły i wole, ażeby żyć z Chrystusem. Ofiarować 
swoje człowieczeństwo Bogu znaczy zużywać to 
wszystko, co stanowi nasze człowieczeństwo, w 
popieraniu Boskiej woli i sprawy. To oznacza 
poświęcenie tego, czym my jesteśmy, co mamy i czym 
spodziewamy się być i mieć w związku ze służbą i 
sprawą Boga. To obejmie oddanie Jemu wszelkiego 
czasu, talentu, środków, siły, zdrowia, wpływu, opinii, 
charakteru, stanowiska, itd., jakie mamy w naszym 
posiadaniu i do których żaden innych człowiek nie ma 
prawa. Oddanie Jemu tych rzeczy wymaga odwrócenia 
się przez nas od posługiwania się nimi w sprawach 
własnych i świata bez względu na to, czy tym światem 
są nasze rodziny, przyjaciele, towarzysze lub 
instytucje stanowiące państwo, religię, towarzystwo, 
przedsiębiorstwo, wykształcenie, sztukę, naukę, 
filozofię itd., a poświęcenie ich na użytek Boski. 

Zauważ dobrze, że my mówimy o tym wszystkim, 
co stanowi własność naszej ludzkiej natury, tę jej 
część, do której drudzy nie mają prawa, a która 
powinna być poświęcona w służbie Bożej. Ta część, z 
tego co stanowi nasze ludzkie wszystko, do której 
drudzy mają prawo, jak współmałżonkowie, rodzina, 
przyjaciele, rządy i pracodawcy, w istocie do nas nie 
należy, lecz do nich i musi być im oddana, jako 
pierwszy dług hipoteczny ciążący na tym, co stanowi 
nasze wszystko. Tych rzeczy nie poświęcamy Bogu, 
gdyż byłoby to ofiarowaniem praw cudzych, co jest 
przez Pismo Święte zabronionym „łupiestwem” 
składanym w ofierze, a czego Bóg nienawidzi (Iz. 
61:8). Lecz tę część tego wszystkiego z naszego 
człowieczeństwa, do czego inni nie mają prawa, mamy 
ofiarować Bogu w ofierze żywej, świętej i rozumnej 
(Rzym. 12:1), a nie do zaspokojenia woli świata lub 
naszej własnej woli. 

Służba Boża, w której to „niewiele, stanowiące 
nasze wszystko” ma być poświęcone, jest popieraniem 
Jego Planu. Ta praca teraz oznacza pomaganie naszym 
poświęconym towarzyszom w ofiarowaniu ich 
ludzkiej natury w Pańskiej służbie i rozwijaniu 
podobieństwa Chrystusowego. Implikuje też dalej, że 
my usiłujemy pomóc reagującym pomyślnie 
jednostkom usprawiedliwionym z wiary w podjęciu 
poświęcenia, jako przedtysiącletniemu nasieniu 
Abrahamowemu, a potem im pomóc w odniesieniu 
zwycięstwa na stanowisku książąt w ziemskiej fazie 
Królestwa. Ostatecznie też oznacza, że my łączymy się 
z drugimi z ludu Bożego w przekazywaniu poselstwa z 
Obj. 19: 5-9 w powszechnym światowym działaniu. 
Każdodziennie wiele tej pracy wykonuje lud 

Boży w obecnym czasie. Oczywiście, o wiele więcej 
tej pracy będzie się wykonywać po obaleniu 
chrześcijaństwa w armagedonie. 
 

W ten sposób, w celu podtrzymywania Boskiego 
Planu, oddajemy swoje prawa do tego, co stanowi 
nasze ludzkie wszystko. A to powoduje, że dzieło 
rozpowszechniania Prawdy czynimy sferą naszej 
służby. Czyniąc to musimy pożądliwościom własnym i 
świata powiedzieć Nie, w związku z ich dążeniem do 
użycia tych praw dla własnej satysfakcji, bo jeśli ich 
używamy dla dogadzania sobie i światu, oznacza to, iż 
odrywamy je od ich Boskiego i poświęconego użytku i 
służby. Stąd, gdy składamy ofiarę ustawicznie musimy 
mówić Nie, do niewłaściwych pragnień własnych i 
świata. A to będzie wymagało z naszej strony walki 
trwającej całe życie w samozaparciu i zaparciu się 
świata. Dlatego pracą całego życia będzie 
zachowywanie w samozaparciu martwoty własnej woli 
i woli świata, w trakcie zużywania naszego 
wszystkiego, co ludzkie dla Boga w Jego służbie. Nie 
będzie to trwało przez jedną godzinę, dzień, tydzień, 
miesiąc, rok a nawet dekadę. To musi trwać do 
zupełnego końca. Dlatego wierność wymaga od nas 
ofiarowania tego wszystkiego, co ludzkie, aż do 
końca. Powstrzymanie się nawet przez krótki czas od 
pełnienia jej będzie świadczyć o naszej niewierności w 
działaniu. Wytrwanie w Pańskim Duchu dowiedzie, że 
jesteśmy wierni w naszym działaniu na rzecz Pana. 
 

WIERNOŚĆ  W  KSZTAŁTOWANIU 
PODOBIEŃSTWA  CHRYSTUSOWEGO 

 
Istnieje jednak i druga część naszej pracy, jako 

jednostek poświęconych, stanowiąca dodatek do służby 
ofiarniczej. Jest nią rozwijanie nowego serca, umysłu i 
woli w podobieństwie Chrystusowym aż do 
doskonałości. Jehowa jest tym, który wlewa (Rzym. 5:5) 
do naszych serc Ducha Świętego (nową wolę), Boską 
miłość, która obejmuje liczne łaski wymienione w 1 Kor. 
13:4-7. Obdarzenie przez Niego tymi łaskami pociąga za 
sobą ich wzmocnienie i zrównoważenie w nowym sercu, 
umyśle i woli. Niektóre z figur biblijnych pokazują Boga 
jako czynnego a nas jako biernych, podczas gdy inne 
wyrażenia określające inne fazy rozwoju charakteru 
wskazują, że my bierzemy udział w tym rozwoju, na 
przykład, napominania — Rzym. 12:2,9-21; 13: 12-14; 
Gal. 6:1,2,8-10; Efez. 6:10-18; Filip. 4:4-8; Kol. 3:10-17; 
2 Piotra 1:5-12, itd. 

 

Dlatego z naszej strony nowa wola oddziaływująca 
na nasze zdolności religijne, rozwija je odpowiednio 
do ich natury i tak przez naturalne ćwiczenie rozwija 
łaski, które powstają przez takie ćwiczenie, gdyż 
każda z naszych zdolności jest zarodkiem 
odpowiedniej łaski i przez rozwijanie tego zarodka 
urasta on do stosowanej łaski. Na przykład, jeśli nasze 
nowe wole rozwijają zdolność stałości, to przez takie 
ćwiczenie rozwinie się samokontrolę. To samo 
działanie przeprowadzone z naszą zdolnością do 
kontynuowania czegoś roz- 
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winie cierpliwość. I tak ćwiczenie każdej zdolności 
religijnej wytworzy odpowiadającą jej łaskę. 

W sferze naszych każdodziennych kontaktów i 
doświadczeń, w których nowa wola ćwiczy 
odpowiednią zdolność religijną, to znaczy, ćwiczy tę 
jedną, na którą wskazują zasady Słowa Bożego i 
pobudki Ducha Świętego, a która powinna być 
rozwijana w tych kontaktach i doświadczeniach, 
wytwarzając tym sposobem stosowną łaskę. 
Odpowiednio do tego nowa wola czuwa, ażeby te 
kontakty i doświadczenia właściwie zastosować do 
odpowiednich zdolności właściwych zasad Słowa i 
pobudek Ducha, a od takiego zastosowywania zależy 
ćwiczenie właściwych zdolności i tym sposobem łaski 
bywają rozwijane. My możemy być zależni od 
manipulowania przez Boga tymi kontaktami i 
doświadczeniami, by wszystkim naszym religijnym 
zdolnościom dać okazję do uaktywnienia się, często i 
w pełni ćwicząc je odpowiednio do naszego rozwoju. 

To nie wszystko, bowiem nasz wierny Pan będzie 
się starał, ażebyśmy weszli w kontakty i 
doświadczenia, które wzmocnią te łaski. Podobnie On 
stara się o to, abyśmy otrzymali wspomniane kontakty 
i doświadczenia, przez które wzmocnione łaski 
bywają wzajemnie równoważone. I w końcu, On 
dopilnowuje, abyśmy wchodzili w takie kontakty i 
doświadczenia, by udoskonalić, skrystalizować te 
zrównoważone łaski i uczucia, czyli zdolności, z 
których te łaski wyrastają. Widzimy więc, że Pan ma 
Swój udział w tej wielkiej pracy i że my też w niej 
uczestniczymy. A to, że my w tej pracy 
uczestniczymy, daje nam sposobność, jako 
poświęconym jednostkom rozwijać te łaski. Walczmy 
ze wszelką pilnością w wiernym rozwijaniu 
podobieństwa Chrystusowego, „związku 
doskonałości” (Kol. 3:14), które jest zabezpieczone 
przez spełnianie naszej części w procesie rozwoju 
charakteru, która została przedstawiona. Jak wierności 
w ofierze, tak wierności w rozwoju charakteru nie 
osiąga się w jednej godzinie, dniu, tygodniu, 
miesiącu, roku a nawet w dziesięcioleciu. Osiąganie 
jej jest dziełem całego życia. 

 

WIERNOŚĆ ŻOŁNIERZY CHRYSTUSOWYCH 
 

Obecnie rozważymy czwartą zdolność, w 
rozwijaniu której jako chrześcijanie powinniśmy być 
wierni, to znaczy wierni, jako chrześcijańscy 
żołnierze. Jedną z figur biblijnych określających nas, 
jako chrześcijan jest walka, w której jesteśmy 
przedstawieni jako żołnierze. W ten sposób Pismo 
Święte zapewnia nas, że prowadzimy duchową walkę, 
że mamy odpowiednią duchową broń (2 Kor. 10:4,5; 
Efez. 6: 12-17) i że jesteśmy żołnierzami, którzy 
angażują się w dobrym boju wiary (2 Tymi. 2:3;        
1 Kor. 9:26; 1 Tym. 6:12). 

Jako tacy żołnierze powinniśmy być dobrymi 
wartownikami — czuwającymi, mającymi się na 
baczności, mającymi dobrze na oku rzeczy związane 
ze strzeżonym przez nas rewirem, sprawdzającymi 
wszystko, co wchodzi lub 

opuszcza pola naszych serc i umysłów, domagając 
się, by te rzeczy były w harmonii z Boskim 
charakterem i okupem, a w przeciwnym razie biorąc 
je do niewoli i pozostając na straży do przyjścia 
zmiany. Jako Chrystusowi żołnierze mamy prowadzić 
walkę agresywną z szatanem, grzechem, 
samolubstwem, światowością i błędem, a zaatakowani 
mamy toczyć dobry defensywny bój, odpierając 
każdy atak szatana, grzechu, błędu, światowości i 
samolubstwa, odparowując każde ich uderzenie 
wymierzone w nas i usuwając ich zupełnie z pola 
walki. 
 

Jako żołnierze chrześcijańscy powinniśmy 
podobnie być wytrwali, gdyż życie żołnierskie oznacza 
wytrwałość w trudach i dlatego bywamy napominani, 
abyśmy wytrwali w trudach, jako dobrzy żołnierze 
Jezusa Chrystusa. Jako tacy musimy odbyć długie i 
trudne marsze, być wystawieni na żar pokus, zimno 
utrapień, zmiany w różnych okresach i na różnych 
scenach naszej walki. Musimy stać gotowi do podróży 
mimo surowego obchodzenia się i nieprzyjemnych 
sytuacji. A to wszystko ma być znoszone z chętnym i 
zadowolonym sercem oraz gotowym i wrażliwym 
umysłem. Tym sposobem nasze żołnierskie 
doświadczenia sprowadzą na nas ciężkie i 
wyczerpujące doświadczenia, pośród których musimy 
być wierni. Nawet, jeśli byliśmy wierni, jako studenci 
Słowa Bożego, jako usprawiedliwione ludzkie istoty, 
jako jednostki poświęcone i rozwijające się, a jeśli 
upadniemy, jako chrześcijańscy żołnierze, czy to jako 
wartownicy, czy napastnicy lub obrońcy, czy też 
wytrwali, a nie utrzymamy się w zupełnej wierności, to 
tym samym nie osiągniemy pełnej nagrody. 

 
WROGOWIE WIERNOŚCI 

 
Wielkimi wrogami wierności są: szatan, ciało i 

świat, którzy w mnogości sposobów usiłują 
doprowadzić nas do umiarkowanej niewierności lub 
zupełnej. Szatan przez członków naszych rodzin, 
przyjaciół, kościół nominalny, towarzyszy pracy, 
urzędników państwowych, braci z ich cielesnymi 
umysłami, itd., usiłuje przeszkodzić uprawianiu przez 
nas wierności wobec Boga i Chrystusa. 

 
 

STOPNIE WIERNOŚCI 
 

Wierność osiągnęła w Jezusie najwyższy stopień. 
Następne było Maluczkie Stadko, a jednak nie 
wszystkie jednostki z niego osiągnęły ten sam stopień 
wierności. Z tego powodu podczas zmartwychwstania 
„gwiazda od gwiazdy różna jest w jasności” (1 Kor. 
15:41). Wśród Wielkiej Kompanii i poświęconych nie 
spłodzonych z Ducha, niektórzy o włos utracili 
powołanie a inni je utracą. Jeszcze inni uczynią swoje 
powołanie i wybranie pewnym (2 Piotra 1:5-11). 
Między tymi krańcowościami istnieje wiele 
wariantów w stopniu wierności. 

Istnieją także stopnie wierności w różnych
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okresach czasu w życiu poświęconego ludu Bożego. 
W przypadku Wielkiej Kompanii i także licznych 
poświęconych nie spłodzonych z Ducha, te stopnie 
wierności były rozmaite w różnych okresach 
obecnego życia - (1) kiedy jeszcze byli wierni, (2) 
kiedy byli wymiernie niewierni, (3) kiedy byli 
niewierni, (4) kiedy ponownie, po chłostach, byli 
mniej niewierni i (5) kiedy znowu stali się i pozostali 
wiernymi (porównaj E 15, 513). 
 

ZASTOSOWANIA WIERNOŚCI 
 

Różne i liczne są zastosowania wierności. Ich 
duch umożliwia nam rozpoznanie i spełnianie 
właściwych powiązań w lojalnym oddaniu się Bogu, 
Chrystusowi, braciom, mężom, żonom, rodzicom, 
opiekunom, dzieciom, przyjaciołom, nauczycielom, 
uczniom, pracodawcom, pracownikom, urzędnikom i 
innym. 

Każdy akt wierności wobec Boga podnosi nasze 
charaktery, otwiera drogę do postępującego wzrostu 
w łasce, wiedzy i owocności w służbie, daje korzyść z 
naszego przykładu i zachętę tym, którzy to obserwują 
i wzbudza w Bogu nie tylko zadowolenie z nas, lecz 
także dodaje więcej licznych wyrazów Jego łaski. Jest 
to droga, którą przeszedł Mistrz w pełnym miłości, 
lojalnym oddaniu się Bogu i jest procesem, w którym 
Jego przykazania i przykład wskazują gdzie iść. 
Wierność sprowadza świecki awans świeckim 
ludziom i religijny awans poświęconym. 

Wierność zwiększa zaufanie Boga i Chrystusa do 
nas, Ich miłość do nas i użytki, jakie czynią z nas. To 
czyni nasze posługi bardziej błogosławionymi a 
wąską ścieżkę łatwiejszą i możliwą do szybszego 
kroczenia. Pozbawia cierpienia połowy ich jadu, 
zmienia zmęczenie w odpoczynek, smutek w 
pociechę, ból w ulgę, zawody w zadowolenie, straty 
w korzyści, trudy w łatwość, potrzeby w obfitość, o-
pozycje czyni możliwymi do zniesienia, 
prześladowania w radości, porażki w sukcesy, 
choroby w wytchnienie, a wtedy, kiedy jest 
częściowa, to usuwa część jadu sumienia, pomaga 
ustawić jednostkę lepiej na straży w związku z 
przyszłymi doświadczeniami i przyczyni się do 
większego sukcesu w późniejszym okresie. 

Przeto zastosowania wierności są dobre i przez to 
korzystne. Wierność na pewno pomaga każdemu 
czynić, co najlepsze i podnosi go na ile to możliwe, 
uzdalniając do wchodzenia w różne właściwe związki 
z Bogiem, Chrystusem, braćmi, mężami, żonami, 
rodzicami, opiekunami, dziećmi, przyjaciółmi, 
pracodawcami, pracownikami, władcami świeckimi i 
współobywatelami. Ona warunkuje wejście przez nas 
w związki przymierza z Bogiem i Chrystusem i 
pozostawanie w nich. A w końcu przysposabia nas do 
przyszłej chwały, zaszczytu i wiecznego życia, tak jak 
jej zaniedbanie lub lekceważenie uniemożliwiłoby 
osiągnięcie tych celów przez nas. Tak więc jest 
korzystna we wszystkich rzeczach, mając obietnicę 
życia obecnego i przyszłego. 

Istotnie, wiele zła lud Boży cierpiał ze strony 
ciemiężących rządów, które w licznych przypadkach 
zwiększyły gnębienie w prześladowaniach. A lud 
Boży w lojalnym oddaniu się Jemu był poddany 
wspomnianym opresjom i prześladowaniom, jak 
świadczą o tym żydowskie i pogańskie 
prześladowania pierwotnego Kościoła, 
prześladowania ze strony papiestwa i państwa w 
średniowieczu i okresach reformacji oraz dzisiejsze 
prześladowania ze strony współczesnych państw 
militarystycznych. Dla sprawdzenia bowiem i 
wyćwiczenia klasy Chrystusowej w wierności, Pan 
zezwolił na to tak jak zezwolił, by Jezus znalazł się w 
rękach Żydów i Rzymian. Lecz wśród tych 
prześladowań łaska Pańska okazała się wystarczająca 
do udzielania członkom Kościoła siły do trwania w 
wierności pomimo niepomyślnych doświadczeń, a 
wynik był ich udoskonaleniem (Żyd. 2:10; 5:7,8). 

 

NADUŻYCIE WIERNOŚCI 
 

Występujących niejednokrotnie nadużyć 
wierności, lud Boży powinien się wystrzegać. 

Jednym z nadużyć jest zewnętrzna wierność bez 
udziału u niej serca. Wierność powinna być 
serdeczna, chętna i wolna. I taką bywa, gdy jest oparta 
na prawdziwych pobudkach wiary, nadziei, miłości i 
posłuszeństwa. Lecz jak Żydzi w starożytności 
zbliżali się do Boga swymi ustami i czcili Pana 
wargami, podczas gdy serca ich były daleko od 
Niego, tak w wierności wobec Boga i Chrystusa, jaką 
różne jednostki okazują, wiele jest tylko zewnętrznej i 
formalnej treści, beż szczerego przekonania serca i 
bez wiary, nadziei, miłości i posłuszeństwa. Takie 
nadużycie nie może wywrzeć innego skutku jak 
deprawujący na poddany mu charakter. Stąd powinno 
się go unikać. 

Drugim nadużyciem wierności jest darzenie 
lojalnym oddaniem się osób i spraw, którym się ona 
nie należy lub darzenie nią w niewłaściwych 
rozmiarach. Odnosi się to szczególnie do przypadku 
wodzów religijnych. Wodzowie religijni, którzy 
rzeczywiście reprezentują Boga i Jego sprawę, 
powinni być wysoce oceniani w miłości ze względu 
na ich pracę (1 Tes. 5:12,13) a lud Boży powinien 
takich darzyć właściwym lojalnym oddaniem się. 
Jednakże lud Boży nie powinien darzyć lojalnym 
oddaniem się fałszywych religii, klerykalizmu, 
klerykalistów i ich spraw, lecz ich unikać, zdecy-
dowanie i stale im się sprzeciwiać i ich odrzucać. 
Klerykalizm praktykowany w Wielkim i Małym 
Babilonie, szczególnie w Kościołach Rzymskich, w 
Wielkim i Małym, zdegradował jego cele do stopnia, 
w którym świadczone było lojalne oddanie się jemu. 

Liczne jednostki podtrzymują klerykalistów i 
błędy wczesnego średniowiecza, opierając się i 
odrzucając każdy wysiłek oświecenia ich Prawdą, by 
być lojalnymi wobec swoich wodzów nauczających 
błędu i wobec swoich błędnych nauk. Z lojalności 
wobec osób i nauk, tam gdzie się ona nie należy, 
śpiewają, 
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Wiaro naszych ojców, kosztowna wiaro, 
Będziemy ci wierni aż do śmierci. 

Niektórzy lojalnym oddaniem się obdarzyli swych 
mężów, żony, rodziców, opiekunów, dzieci, 
przyjaciół, nauczycieli, uczniów, współtowarzyszy w 
interesach i nominalnym kościele, pracodawców, 
pracowników, świeckich władców, itd., do rozmiarów 
ingerujących i lekceważących ich podstawowe lojalne 
oddanie się Bogu i Jego sprawie oraz 
rozpowszechniania Jego Prawdy. 

Trzecim nadużyciem wierności jest częściowe 
praktykowanie jej. Niektórzy chcą Bogu i Jego 
sprawie, oddać trochę wierności, zazwyczaj tyle ile 
im odpowiada, lecz kiedy ona rani w wyniku 
lojalnego oddania się jej, to unikają praktykowania 
jej. W rzeczywistości nie realizują jej, lecz jedynie 
czynią to, co im odpowiada. Ktokolwiek wykonuje w 
praktyce tylko częściową wierność wobec Boga, 
Chrystusa i Ich sprawy a wiernym jest tylko wtedy, 
kiedy to służy jego wygodzie, taki w istocie nie 
uprawia wierności - taki tylko postępuje według 
swoich samolubnych i światowych skłonności. Takie 
postępowanie nie podoba się Bogu ani człowiekowi i 
powinno ulec zmianie, gdyż uprawiający ją są jak 
laodycjanie, ani gorący ani zimni (Obj. 3:15,16), a 
jako letni muszą być odrzuceni przez Boga i 
Chrystusa. 

Czwartym nadużyciem wierności jest zaniechanie 
jej. Niektórzy ją jedynie zaniedbują, nie podtrzymują z 
nią znajomości i w rezultacie pozostawiają nie 
spełnioną. Tacy są zbyt obojętni na jej sprawiedliwe 
roszczenia nawołujące o poważną uwagę i odpowiednie 
uznanie jej oraz praktykowanie. W rezultacie pomijają 
okoliczności doskonalenia i praktykowania jej i w końcu 
zbierają owoce charakteru, którego ani Bóg ani człowiek 
nie może uznać lub użyć w błogosławieniu. 

Piątym nadużyciem wierności jest odrzucenie jej. 
Niektórzy tymczasowo, włączając utracjuszy koron, 
odrzucili ją w myśli i działaniu, bez uczynienia tego 
samego w słowie. I oczywiście tacy doprowadzają 
wszystko do ruiny. My dziękujemy Bogu, że wielu się 
uleczyło z odrzucania lojalnego oddania się. 
Zwyciężajmy w sobie każdą z tych pięciu form 
nadużywania jej, a jeśli będziemy pokutować z 
gotowością i chętnie, Bóg przez Chrystusa nam 
przebaczy i łaskawie pomoże nam w uleczeniu się ze 
wszystkiego, w czym możemy być przez nie uwikłani. 

 

UPRAWIANIE WIERNOŚCI 
 

Tak ważna zaleta jak wierność powinna być 
uprawiana i praktykowana. Oczywiście, uprawianie 
jej jest najlepiej zabezpieczone przez praktykowanie, 
gdyż w tym, jak i we wszystkich innych szczegółach 
rozwoju charakteru rozwija się ją przez ćwiczenie. 
Liczne stopnie pomogą w uprawianiu jej. Na pewno 
będzie to samokontrola, czujność i modlitwa, które w 
odniesieniu do braków i osiągnięć w zakresie 
wierności pomogą nam w nabyciu świadomości o 
stosownych wadach, brakach, potrze- 

bach i osiągnięciach, stanowiąc niejako trampolinę 
służącą do jej rozwoju. I znowu, zachowanie jej 
głównych motywów - wiary, nadziei, miłości i 
posłuszeństwa - w ich stosunkach z nią w aktywności 
w naszych umysłach, sercach i wolach, przyczyni się 
w pełni do jej uprawiania. Wytrwała determinacja do 
tłumienia wszelkich przeszkód w osiąganiu jej i 
wytrwałe zdecydowanie do zachęcania w celu 
zużytkowania wszelkich pomocy zmierzających do jej 
uprawiania, będzie stanowić dobry sposób pozyskania 
jej. 

Strzegąc się przed rzeczami i sytuacjami 
prowadzącymi do niewierności i koncentrując się na 
użytkowaniu tych rzeczy, które prowadzą do 
uprawiania lojalnego oddania się, przyczynimy się do 
jej rozwoju. Bogata wiedza odpowiednich części 
Słowa Bożego ostrzegającego przed niewłaściwym jej 
użyciem i napominającego do właściwego 
użytkowania, pomoże nam eliminować nadużywanie 
jej i udzieli pomocy w osiąganiu jej. Wykorzystując 
każdą okazję do rozwijania jej, w krótkim czasie 
wyrobimy sobie nawyk wierności. A wtedy usiłujmy 
ją wzmocnić i zrównoważyć z innymi łaskami a takie 
wysiłki, błogosławione przez Boga, pomogą w 
udoskonalaniu jej, krystalizacji, wśród ostrych, 
krzyżowych prób, które przy końcu uczynią ją 
niezłomną. 

TŁUMIENIE WIERNOŚCI 
Jak wierność może być kultywowana, tak może 

być tłumiona. Tak jak przez jednych była i jest 
uprawiana, tak była i jest tłumiona przez drugich. I 
jak niektórzy uprawiali ją do doskonałości, tak inni ją 
tłumili aż do zupełnego wygaśnięcia. 

Wierność bywa tłumiona przez jedną, więcej lub 
wszystkie z czterech form zła — grzech, błąd, 
samolubstwo i światowość. Grzech w jednej lub kilku 
ze swoich odmian, tak w naturalnym jak i duchowym 
człowieku, tłumił ją. Tak, grzech jest najbardziej 
zdecydowaną formą, przez którą wierność była 
tłumiona. Świadczenie bowiem lojalnego oddania się 
komukolwiek innemu niżeli Bogu (jak bałwanom 
wyznaniowym) lub przeklinanie, przysięganie, blu-
źnienie, inne lekceważące używanie Boskiej nazwy, 
natury, charakteru, reputacji, urzędu, czci lub słowa 
albo uprawianie niewiary, jest aktem niewierności i 
tłumi ducha wierności. Tak samo szkodzenie 
bliźniemu, nieczystość (płciowa), złe podejrzenia, 
obmowy, pożądliwość i skąpstwo są uczynkami 
niewierności i każdy z nich będzie ograniczał 
właściwe, lojalne oddanie się. Każde poparcie błędu, 
czy to w skandalicznej czy subtelnej formie, jest w 
końcowym efekcie tłumieniem wierności. 

W przypadku poświęconych każde pobłażanie 
swoim samolubnym uczuciom aż do zaniedbania 
lojalnego oddania się i służby, jest niewiernością 
wobec złożonych ślubów poświęcenia. Tak więc 
poczucie własnej godności, pragnienie uznania ze 
strony drugich, pragnienie wygody, życia, 
bezpieczeństwa, zatajenia lub opatrzności, bojowości, 
agresywności 
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i apetytów, samolubnego pobłażania sobie w miłości 
do przeciwnej płci, do męża, żony, rodziców, braci 
lub sióstr, przyjaciół, kraju i ziemi ojczystej, jeśli jest 
świadczone aż do lekceważenia lojalnego oddania się 
i służby Bogu, to wszystkie te rzeczy są aktami 
niewierności i będą tłumić wierność. 

Albo, jeśli pozwolimy, ażeby nami kierowała 
światowość aż do lekceważenia wierności, to 
będziemy ją tłumić. Stąd, jeśli pozwolimy uczuciom 
do płci przeciwnej lub do mężów, żon, rodziców, 
dzieci, braci i sióstr, przyjaciół, kraju, ziemi ojczystej, 
Wielkiego czy Małego Babilonu dominować w nas aż 
do lekceważenia pełnienia poświęcenia, będziemy 
tłumić wierność. A jeśli te cztery formy zła - grzech, 
błąd, samolubstwo i światowość - zdobędą pełną 
kontrolę nad nami, to z pewnością stłumią całkowicie 
naszą wierność i w rezultacie nas zniszczą. Dlatego 
strzeżmy się przed najdrobniejszym nawet 
wyrażeniem którejkolwiek z tych czterech form zła a 
tym samym będziemy krzewicielami i praktykami - a 
nie pogromcami i poskramiaczami wierności - dla 
naszego błogosławienia. 

Niektóre jednostki trzymają się z daleka od 
wierności ze strachu przed niepomyślnymi 
konsekwencjami wypływającymi z niej wobec 
drugich i nich samych. Takie stanowisko często 
wypływa z próżnej miłości do drugich i niewiary w 
Boga. Zazwyczaj takie obawy nie mają innej 
podstawy jak tej tkwiącej w wysiłkach szatana, świata 
lub ciała, by odwrócić nas od wierności. 

Lecz w takich przypadkach, gdy niepomyślne 
doświadczenia nieuchronnie wypływają z naszej 
wierności, dotykając, na przykład, naszych rodzin, 
przyjaciół, współtowarzyszy studiów, czy towarzyszy 
pracy, to nie powinniśmy być niewierni wobec Pana, 
ażeby im oszczędzić tych doświadczeń. Raczej 
pamiętajmy, że Boską wolą jest, ażeby oni przeżyli te 
niepomyślne doświadczenia, czy to jako wyraz 
przekleństwa, pod którym się znajdują, czy też z jakiś 
innych Bogu wiadomych powodów. Nie powinniśmy, 
więc być Bogu niewierni, aby ich oszczędzić. 

Bywają okresy, w których wierność, odpowiednio 
do ludzkiego rozumowania, musi sprowadzić na nas 
samych wielkie zła. Czy my w takim razie mamy ich 
uniknąć kosztem wierności wobec Boga? Z pewnością 
nie! Czy to nielojalne oddanie się Jezusa sprowadziło na 
Niego cierpienia aż do śmierci? Czy to samo nie dotyczy 
Apostołów i pozostałych członków gwiezdnych? Czy 
tego samego nie możemy stwierdzić o pozostałych 
wiernych, włączając męczenników dla Prawdy i jej 
wyznawców? Istotnie, tak. Stąd mamy być wierni Panu 
bez względu na konsekwencje, wierząc całkowicie, że 
powinniśmy być wiernymi a nie kierowani strachem 
nieprzyjaznymi konsekwencjami, spowodowanymi 
naszą wiernością. Pańską sprawą jest kierować i 
troszczyć się o konsekwencje, którymi w każdym 
przypadku On, dzięki Swej władzy, pokieruje dla 
naszego dobra. Istnieje wiele spraw, które w naszym 
chodzeniu wiarą musimy przeżyć z woli Boga, 
ponieważ często, 

w naszym postępowaniu według wiary, a nie 
widzenia, bywamy doprowadzeni do stanowiska, w 
którym musimy, jeśli jesteśmy wierni, czynić to, co 
dla naturalnego człowieka wydaje się szaleństwem. W 
takim przypadku idźmy wiernie naprzód bez obawy, 
w zupełności upewnieni, że Ten, który nas dobrze 
poprowadził od początku, poprowadzi nas dalej 
dobrze, aż do ostatecznego zwycięstwa. 
 

WIERNOŚĆ AŻ DO KOŃCA 
 

Wierność mieści w sobie pojęcie zalety trwałości, 
to znaczy, że ona trwa tak długo, jak długo żyjemy. 
My nie mamy być wiernymi chwilowo, nie mamy też 
być wiernymi zrywami — sporadycznie. Ma to być 
coś ciągle wzrastającego i nieprzerwanego, 
trwającego przez całe życie. Gdybyśmy byli wierni 
przez całe prawie życie, to by i tak nie wystarczało. 
Wierność musi być zachowana aż do końca, nawet aż 
do śmierci, gdyż tylko od tak przebiegającego procesu 
wierności danej jednostki może zależeć jej wierność 
przez całą wieczność, wierność, której Bóg wymaga 
od wszystkich, którzy otrzymają życie wieczne. To 
znaczy, że my mamy być lojalni w naszym oddaniu 
się Panu — (1) jako studenci Jego Słowa, (2) jako 
usprawiedliwione ludzkie istoty praktykujące zasady 
sprawiedliwości a unikające niesprawiedliwości, (3) 
jako jednostki poświęcone i rozwijające charakter, (4) 
jako czujni, agresywni, defensywni i wytrwali 
żołnierze Chrystusowi — aby w rozmaitych zakresach 
działania i bierności tych czterech chrześcijańskich 
zalet być wiernymi aż do zupełnego końca. Bowiem 
tylko ci, którzy są lojalnie oddani Bogu w tych 
czterech zakresach mogą być uznani przez Boga za 
zwycięzców w życiu chrześcijańskim. 

Nasz Pan, który Sam zwyciężył w wyżej 
wyszczególnionych zaletach, łaskawie obiecał takim 
wiernym jednostkom, życie wieczne z Nim w Jego 
Królestwie, jako dar-nagrodę Młodocianym Godnym 
On obiecał doskonałą ziemską egzystencję „książąt po 
całej ziemi” (Ps. 45:17) w czasie Pośredniczącego 
Tysiącletniego Królestwa w udzielaniu pomocy w 
dziele restytucji posłusznym z upadłej rasy Adama, 
umarłym i żywym, a następnie życie wieczne w 
chwalebnej duchowej naturze w wiecznym 
Królestwie. Pozostałym epifanicznym poświęconym z 
niespłodzonych z Ducha On przedstawił możliwość 
osiągnięcia chwalebnej egzystencji na ziemi w 
Pośredniczącym Królestwie i wieczne życie, jako 
klasie antytypowej Marii (2 Moj. 15:20,21), 
najwyższej potysiącletniej klasie na ziemi. Wszystkim 
poświęconym Bogu jednostkom, odpowiednio do 
zajmowanych przez nich stanowisk w Jego Planie, 
udzielamy pełnego miłości napomnienia, by byli 
wiernymi aż do końca, ponieważ wierność zapewni 
im wieczne życie w Jego Królestwie, stanowiące dar-
nagrodę. Dla wszystkich wybranych Wieku Ewangelii 
obietnicą było „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci 
koronę żywota” (Obj. 2:10). Niech każdy z ludu 
Bożego od teraz będzie wierny aż do końca! P1 81,20 




