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Drodzy Braterstwo!

W zaproszeniu do us³ugi na tej konwencji brat Sygnowski
zaznaczy³, ¿e ¿yczeniem zboru by³o, aby wyk³ad mój doty-
czy³ czasów ostatecznych. Zdaje mi siê, ¿e wiem, co bada-
cze Pisma �wiêtego maj¹ na my�li, prosz¹c o wyk³ad na
temat czasów ostatecznych. Mimo to jednak, w pewnej mie-
rze nawet �wiadomie i celowo, rozminê siê z tymi oczeki-
waniami. Nie bêdê mówi³ o ¿niwie, o zwi¹zaniu Szatana, o
Izraelu, Armagieddonie, czy zabraniu Ko�cio³a. Tylko mar-
ginesowo zajmiemy siê kilkoma proroctwami. Tematem i
celem mojego rozwa¿ania nie bêd¹ zatem wydarzenia cza-
sów ostatecznych. Czyli nie bêdê usi³owa³ odgadn¹æ, co sta-
nie siê w najbli¿szej przysz³o�ci, jak zmieni¹ siê granice
Izraela i kto mo¿e wype³niæ proroctwo o Gogu z ziemi Ma-
gog. Mój wyk³ad bêdzie dotyczy³ zagadnienia w³a�ciwego
oczekiwania na Królestwo. Bêdê chcia³ zatem podj¹æ siê
próby okre�lenia naszej postawy wobec wydarzeñ czasów
ostatecznych. Bêdziemy mówiæ o tym, w jaki sposób ostat-
ni cz³onkowie Ko�cio³a, ¿yj¹cy w czasach koñca maj¹ czu-
waæ i wspó³dzia³aæ z ustanawianym obecnie na ziemi Kró-
lestwem Boga i Chrystusa.

¯eby was jednak trochê uspokoiæ, a jednocze�nie stworzyæ
pewn¹ bazê dla dalszych rozwa¿añ od razu na pocz¹tku
powiem wam, ¿e nadal jestem mocno przekonany o tym,
¿e:

(1) nasz Pan jest obecny po raz drugi na ziemi w sposób
niedostrzegalny dla wiêkszo�ci ludzi;

(2) ¿e ustanawia swoje Królestwo, którego niebiañska sk³a-
dowa � Ko�ció³ Cia³a Chrystusowego zosta³ wzbudzony i
ma czynny udzia³ w obecnym dziele s¹du.

(3) Zarodkiem ziemskiej sk³adowej Królestwa Bo¿ego jest
odrodzony naród Izraelski, który ponownie zosta³ zgroma-
dzony w ziemi obiecanej Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbo-
wi.

(4) Wraz z wtórym przyj�ciem i odrodzeniem Izraela roz-
pocz¹³ siê obiecany przez wszystkich proroków czas napra-
wienia wszystkich rzeczy, który bêdzie trwa³ a¿ do zupe³ne-
go zanikniêcia zjawiska �mierci cz³owieka.

(5) W³adza Szatana zosta³a ograniczona, co Ksiêga Obja-
wienia okre�la symbolicznym pojêciem � zwi¹zanie ³añcu-
chem.

(6) Symboliczny Babilon � czyli papieski system rzymskie-
go katolicyzmu zosta³ os¹dzony, odrzucony i nigdy ju¿ nie
odzyska swej utraconej pozycji politycznego zwierzchnika
królów i cesarzy � spadkobierców pogañskiego Rzymu.

I tak mo¿na by jeszcze d³ugo rozbudowywaæ listê dokonañ
pi¹tego królestwa uniwersalnego pod wodz¹ Syna Bo¿ego
� Archanio³a Micha³a. Kto� jednak móg³by mi w tym miej-
scu przerwaæ i zapytaæ: �No dobrze, ale czy wiedza ta
zmieni³a twoje ¿ycie? Czym¿e siê ono ró¿ni od wiernej
s³u¿by Ko�cio³a ca³ego wieku Ewangelii, który przecie¿
zawsze ¿y³ w przekonaniu blisko�ci obiecanego Króle-
stwa?� I musia³bym pewnie opu�ciæ g³owê i wróciæ na miej-
sce nie koñcz¹c tego wyk³adu, gdy¿ moje ¿ycie nie tylko
nie jest inne, ale pewnie jest gorsze od wielu innych. Mimo
to jednak powiem do koñca, to co zaplanowa³em. Spróbujê
odpowiedzieæ na ten zarzut i okre�liæ choæby czê�ciowo,
jakie s¹ nasze szczególne zadania wynikaj¹ce z faktu, ¿e
¿yjemy w czasach koñca. Zdajê sobie oczywi�cie sprawê z
tego, ¿e S³owo Bo¿e, swym obosiecznym ostrzem dotknie
przede wszystkim mojej duszy i mojego ducha, a¿ do sta-
wów i szpiku ko�ci. Takie pytanie muszê sobie jednak po-
stawiæ, gdy¿ wiedza, która nie zmienia ¿ycia, pozostaje tyl-
ko such¹ teori¹ i nie zas³uguje na miano Prawdy. A wiêc
jeszcze raz:

Czy wiedza o tym, ¿e spotka³ mnie tak wielki zaszczyt uczest-
niczenia w wydarzeniach prze³omu wieków i �wiatów sta³a
siê dla mnie tera�niejsz¹ Prawd¹, doktryn¹ ukierunkowuj¹-
c¹ ¿ycie, czy te¿ pozosta³a teori¹, jednym z wielu pogl¹dów
eschatologii biblijnej?

Królestwo Chrystusowe bez Chrystusa

W historii chrze�cijañstwa zaznaczy³y siê dwa skrajne po-
dej�cia do zagadnienia ustanowienia Królestwa Bo¿ego na
ziemi. Zaczniemy od postawy, która jest nam obca i raczej
nie stanowi wiêkszego zagro¿enia dla naszej spo³eczno�ci.
Jest to tradycyjne podej�cie rzymskiego katolicyzmu i wy-
nika ono wprost z jego nauki. Katolicy uwa¿aj¹, ¿e Króle-
stwo Chrystusowe ustanawiane jest w miarê, jak coraz to
wiêksza liczba wiernych znajduje siê pod wp³ywem albo
raczej pod administracj¹ organizacji diecezjalnej. Gdy pra-
ca ta zostanie uwieñczona ostatecznym sukcesem, to zna-
czy, gdy ka¿de kolano zegnie siê przed rzymskim bisku-
pem, wtedy przyjdzie Chrystus i przeprowadzi s¹d ostatecz-
ny.

Konsekwencje takiej doktryny s¹ oczywiste � udzia³ w spra-
wowaniu w³adzy, konieczno�æ tworzenia prawa kanonicz-
nego i s¹dów egzekwuj¹cych jego przestrzeganie. Tragicz-
n¹ skrajno�ci¹ tej postawy by³y trybuna³y inkwizycyjne. � I
choæby obecny biskup Rzymu nie wiem jak zarzeka³ siê, ¿e
tortury i stosy nie mia³y ¿adnego zwi¹zku z �wiêtym Ofi-
cjum, a inkwizycja hiszpañska by³a prywatn¹ inicjatyw¹
politycznych w³adz tamtego regionu, to jednak dla my�l¹-



cego obserwatora historii nie ulega ¿adnej w¹tpliwo�ci, ¿e
to w³a�nie doktryna o ziemskim panowaniu Chrystusa za
po�rednictwem rzymskiego zastêpcy wygenerowa³a takie
w³a�nie skrajne postawy.

Obecnie za�, w zgo³a innych czasach, wiele s³yszy siê na
przyk³ad o konieczno�ci udzia³u ko�cio³a w ¿yciu publicz-
nym. Jêzyk tego okre�lenia jest co prawda inny, ale doktry-
na i za³o¿enia pozostaj¹ takie same � ko�ció³ musi ustano-
wiæ na �wiecie chrze�cijañski porz¹dek, zanim nast¹pi przyj-
�cie Chrystusa i s¹d ostateczny. Je�li nie mo¿na tego obec-
nie osi¹gn¹æ przy u¿yciu si³y, to nale¿y wykorzystaæ inne
dostêpne metody, jak choæby �rodki masowego przekazu,
wp³ywy polityczne, czy mafiê gospodarcz¹. Niezale¿nie jed-
nak od naszego stosunku do tej sprawy, musimy przyznaæ,
¿e postawa rzymskokatolików, a przynajmniej aktywistów
tej organizacji, jest konsekwentna i zmieniaj¹ca ¿ycie. Inna
sprawa, czy doktryna taka ma jakikolwiek zwi¹zek z ide¹
rzeczywistego Królestwa Chrystusowego, czy te¿ jest ra-
czej królowaniem bez Chrystusa.

Bóg poradzi sobie bez mojej pomocy

Druga skrajna postawa mo¿e stanowiæ zagro¿enie tak¿e dla
naszej spo³eczno�ci. Polega ona na przekonaniu o wielkiej i
cudownej mocy Boga, która bez konieczno�ci wiêkszego
wspó³udzia³u cz³owieka jest w stanie uporaæ siê z proble-
mami moralnymi i spo³ecznymi ludzko�ci. Tak wiêc, my�l¹
niektórzy, przyjdzie sobie kiedy� idealne królestwo Bo¿e,
które dotkniêciem niewidzialnej ró¿d¿ki usunie grzech z serc
i umys³ów ludzkich. Pogl¹d ten tak skrajnie ró¿ni siê od
poprzedniego, ¿e a¿ zwolennicy obu skrajno�ci spotykaj¹
siê plecami na antypodach teologicznej wyobra�ni. W isto-
cie bowiem doktryna ta sprowadza siê do tego samego �
Królestwo Chrystusowe bêdzie zaprowadzone si³¹, tyle tyl-
ko ¿e nie teraz, ale pó�niej i nie przez tych ludzi, tylko in-
nych. Znamienne jest te¿, ¿e zwolennicy obu tych pogl¹-
dów chêtnie powo³uj¹ siê na to samo miejsce Pisma �wiête-
go, które mówi o panowaniu przy u¿yciu ¿elaznej laski. Nie
w¹tpiê osobi�cie w moc Bo¿¹ i w to, ¿e móg³by On bez
trudno�ci postawiæ zagrodê dla grzechu nie tylko w postaci
czynu ale nawet i my�li, czy intencji. Pozostaje mi wtedy
tylko jedna w¹tpliwo�æ. Mianowicie: Dlaczego Bóg nie uczy-
ni³ tego od razu w raju. Czemu nie stworzy³ od razu paru
miliardów idealnych ludzi bez sk³onno�ci do grzechu. Cze-
mu skaza³ nas na d³ugie lata cierpienia w grzechu, choro-
bach i nieszczê�ciach.

Gdyby wszystko mia³o staæ siê automatycznie, bez udzia³u
woli cz³owieka, to dozwolenie na grzech by³oby zwyk³ym
okrucieñstwem ze strony Boga.

Takie podej�cie ma dodatkowy skutek negatywny. Generu-
je ono postawê bierno�ci wobec zamiarów Boga. Wyznaw-
ca cudownego milenaryzmu k³adzie siê spokojnie spaæ w
przekonaniu, ¿e wie, jak to siê stanie. Nie koniecznie po-
czuwa siê do obowi¹zku wspó³pracowania z Królestwem
swego Mistrza. Przecie¿ Bóg ma swoje �rodki i sposoby i
poradzi sobie znakomicie bez niego. Jest on jednak wybrañ-
cem Bo¿ym, gdy¿ zosta³o mu objawione, w jaki sposób siê
to wszystko dokona. Ot tak, dla czystej informacji, ¿eby jesz-

cze kto� oprócz Boga i Jezusa wiedzia³ o wszystkim. Praw-
da, ¿e brzmi to dziwnie znajomie.

Spotkanie aktywisty z obserwatorem

Aby lepiej zilustrowaæ ró¿nicê miêdzy tymi dwoma posta-
wami przytoczê przyk³ad z w³asnego do�wiadczenia. Otó¿
w pewniej rozmowie z �wiadkiem doszli�my do wersetu z
Ewangelii Mateusza 24:14: �I bêdzie kazana ta Ewangelia
królestwa po wszystkim �wiecie na �wiadectwo wszystkim
narodom�. �wiadkowie � zwolennicy postawy aktywnej �
rozumiej¹ oczywi�cie, ¿e je�li Ewangelia ma byæ kazana, to
oni powinni tego dokonaæ. Mój rozmówca zapyta³ wiêc, w
jaki sposób zamierzamy wykonaæ to proroctwo, je�li jest
nas tylko kilka tysiêcy na ca³ym �wiecie. Dla mnie za� spra-
wa by³a prosta. Bynajmniej nie poczuwa³em siê do obowi¹z-
ku zrealizowania tej przepowiedni biblijnej. Ja po prostu
wiedzia³em, kiedy i kto j¹ wykona³. Pan Bóg ma swoje �rodki
i sposoby. Rozmowê tê by³bym pewnie zapomnia³, gdyby
nie te rozwa¿ania. Dopiero niedawno u�wiadomi³em sobie,
miêdzy innymi na tym przyk³adzie, jak ró¿nie mo¿na pod-
chodziæ do tekstu Biblii. Przecie¿ Pan Jezus wypowiadaj¹c
te s³owa wcale bezpo�rednio nie zobowi¹zuje swych na�la-
dowców do g³oszenia Ewangelii królestwa. Stwierdza jedy-
nie, ¿e tak siê stanie. I oto jeden chrze�cijanin uznaje, ¿e
je�li tak ma siê staæ, to i on musi siê do tego przyczyniæ,
albo wrêcz razem ze swoim ko�cio³em tego dokonaæ. Tym-
czasem za� inny z najwy¿szym spokojem obserwuj¹c reali-
zacjê planu Bo¿ego, czuje siê bezsilny wobec wszechogar-
niaj¹cych zamys³ów Stwórcy i nie robi nic, zadawalaj¹c siê
postaw¹ biernego obserwatora.

Nie my�lê, ¿e ocena tej sytuacji jest bardzo prosta. Bynaj-
mniej nie chcê powiedzieæ, ¿e która� ze stron ma jedno-
znaczn¹ s³uszno�æ. Nie chodzi przecie¿ o to, by�my starali
siê przej¹æ odpowiedzialno�æ za wykonanie planów Bo¿ych.
Jednak nie chcieliby�my te¿ chyba byæ w gronie tych, któ-
rzy wi¹¿¹ ciê¿kie brzemiona i k³ad¹ je na plecy innych �
czyli: dobrze mówi¹, tylko nie czyni¹ tego co mówi¹.

Postawa cudzoziemca

Aby lepiej okre�liæ, w jaki sposób oczekiwanie na Króle-
stwo Bo¿e i �wiadomo�æ czasu ma wp³ywaæ na postêpowa-
nie chrze�cijanina, pos³u¿ymy siê dwoma obrazami biblij-
nymi. Dodam od razu, ¿e prywatnie obydwa te obrazy s¹ mi
szczególnie bliskie poprzez okoliczno�ci ¿ycia, w jakich siê
znalaz³em przez ostatnie dwa lata. Pierwszy z tych obrazów
nakre�limy w oparciu o s³owa aposto³a �w. Piotra. Czytamy
1 List �w. Piotra 2:11-12:

�Najmilsi! Proszê was, aby�cie siê jako przechodniowie i
go�cie wstrzymywali od cielesnych po¿¹dliwo�ci, które
walcz¹ przeciwko duszy, obcowanie wasze maj¹c poczciwe
miêdzy poganami, aby zamiast tego, w czym was pomawia-
j¹ jako z³oczyñców, dobrym siê uczynkom waszym przypa-
truj¹c, chwalili Boga w dzieñ nawiedzenia.�

�wiêty Piotr porównuje chrze�cijanina do przechodnia i
go�cia � do cudzoziemca albo obcokrajowca, jak by�my to
dzisiaj okre�lili. Ciekawy jest kontekst, w którym aposto³
umieszcza to napomnienie. Najpierw pisze, kim s¹ adresaci



jego listu, a wiêc (wersety 9, 10): �Królewskim kap³añstwem,
narodem �wiêtym, ludem nabytym, ludem Bo¿ym�, a na-
stêpnie stwierdza, ¿e nawet jako cudzoziemcy winni�my byæ
poddani wszelkim urzêdom. Koñczy ten fragment s³ynn¹
sentencj¹: �Boga siê bójcie, króla w uczciwo�ci miejcie� (1
Piotra 2:17).

Czym charakteryzuje siê postawa cudzoziemca. Po pierw-
sze, nie posiadaj¹c obywatelstwa danego kraju nie mo¿e on
domagaæ siê wszystkich praw, jakie przys³uguj¹ innym oby-
watelom pañstwa, w którym przebywa. Po drugie, czy mu
siê to podoba czy nie, najczê�ciej zauwa¿alnie ró¿ni siê od
otaczaj¹cych go ludzi. Je�li nie wygl¹dem i ubiorem, to ju¿
na pewno jêzykiem. Jest prawie niemo¿liwe, ¿eby doros³y
cz³owiek, o ukszta³towanym aparacie mowy, potrafi³ tak
opanowaæ jêzyk obcy, aby rdzenni mieszkañcy kraju, w któ-
rym przebywa nie zauwa¿yli obcego akcentu, albo b³êdów i
niezrêczno�ci jêzykowych. Pamiêtacie na pewno wszyscy
historiê �w. Piotra, który próbowa³ ukryæ, ¿e jest uczniem
Galilejczyka Jezusa. Nie uda³o siê. Zdradzi³ go galilejski
akcent: �...bo i mowa twoja ciebie wydaje� (Mat. 26:73) �
krzyczeli s³udzy przed domem najwy¿szego kap³ana.

Bywa czêsto, ¿e odmienny wygl¹d, obyczaje i jêzyk wzbu-
dzaj¹ niechêæ rdzennych mieszkañców kraju do przebywa-
j¹cych w�ród nich cudzoziemców. Obcy wykonuje na ogó³
gorsze prace i musi byæ przy tym w wykonywaniu swych
obowi¹zków bardziej przyk³adny ni¿ inni, aby siê nie nara-
ziæ na zarzuty. Ma te¿ czêsto okazjê, aby wydawaæ �wia-
dectwo o swoim kraju. Nie tylko postaw¹ i sposobem swo-
jego zachowania, ale czêsto bywa wrêcz zmuszany do po-
wiedzenia kilku s³ów o mieszkañcach, kulturze, zwyczajach
swego kraju. Bywa, ¿e obcokrajowcy wstydz¹ siê swojego
pochodzenia.

By³em �wiadkiem, jak Polacy mieszkaj¹cy na sta³e w Niem-
czech, pe³ni kompleksów wynikaj¹cych z faktu ich pocho-
dzenia, wydaj¹ fa³szywe �wiadectwo o swoim kraju. Jest to
najczê�ciej poni¿aj¹ca krytyka wszystkiego, co zostawili w
swojej by³ej ojczy�nie. Inni za� pe³ni fa³szywej dumy naro-
dowej, zak³adaj¹c z góry, ¿e pytaj¹cy Niemiec i tak my�li o
Polsce wszystko, co najgorsze, opowiadaj¹ o tym jak S³o-
wiañski duch unosi siê nad narodami �wiata. I jedni i dru-
dzy w gronie rodaków, najczê�ciej przy wódce, bêd¹ siê
prze�cigaæ w opowiadaniach, jacy to g³upi i nierozgarniêci
s¹ Niemcy. Ukrywany wstyd i kompleks pochodzenia czê-
sto objawia siê pogard¹ wobec przybranej ojczyzny i jej
obywateli.

Nie ma jednak dla cudzoziemca gorszej sytuacji, jak wojna
miêdzy krajem jego pochodzenia i krajem zamieszkania. W
takiej w³a�nie sytuacji znalaz³ siê Dawid ze swoimi ¿o³nie-
rzami. Chroni¹c siê przed prze�ladowaniami Saula zamiesz-
ka³ w filistyñskim mie�cie Sycleg. Po kilku latach zdarzy³o
siê, ¿e królowie filistyñscy zebrali siê na wojnê przeciwko
Saulowi. W�ród tej koalicji znalaz³y siê tak¿e oddzia³y Da-
wida. Trudno powiedzieæ, jakie by³y rzeczywiste zamiary
Dawida i co sk³oni³o go do wziêcia udzia³u w tej wojnie,
do�æ na tym, ¿e tylko nieufno�æ pozosta³ych dowódców fili-
styñskich wybawi³a go z k³opotliwej sytuacji uczestnicze-

nia w wojnie przeciwko swym rodakom (1 Sam. 29:1-11).
W takiej sytuacji cudzoziemcowi niezwykle trudno jest za-
chowaæ neutralno�æ. Bêdzie podejrzewany albo o kolabo-
racjê z wrogiem swej ojczyzny, albo o szpiegostwo na rzecz
obcego kraju.

My�lê, ¿e nie zachodzi wiêksza potrzeba t³umaczenia sym-
boliki tej sytuacji, gdy przeniesiemy j¹ na nasze niebiañskie
obywatelstwo i mieszkanie w obcym królestwie Szatana.
Mo¿na by tylko zapytaæ, czy nasze obyczaje, nasz jêzyk
rzeczywi�cie zdradzaj¹ nas, ¿e jeste�my obywatelami inne-
go �wiata. Gdy znajdziemy siê miêdzy lud�mi rozwi¹z³ymi,
pijakami i z³oczyñcami � to na pewno tak. Ale w towarzy-
stwie uczciwych biznesmenów, dobrych pracowników, rze-
telnych obywateli? Oni te¿ s¹ obywatelami obcego pañstwa.
Czy wtedy te¿ nasza mowa i nasze obyczaje nas zdradzaj¹?
Czy nie bywa tak, ¿e wstydzimy siê swojego pochodzenia i
wydajemy fa³szywe �wiadectwo o naszej niebiañskiej oj-
czy�nie. Czy nie okazujemy czasem faryzejskiej pogardy
wobec otaczaj¹cego nas �wiata, która tak naprawdê ukrywa
jedynie nasze kompleksy i wstyd, ¿e sami nie do koñca
umiemy sprostaæ zasadom naszego obywatelstwa. Te wa¿-
ne pytania stawiamy jednak tylko marginesowo, gdy¿ teraz
najbardziej interesuje nas to, w jakiej sytuacji znajduje siê
cudzoziemiec rodem z Królestwa Bo¿ego, ale ¿yj¹cy w cza-
sach ostatecznych. A jest to w³a�nie sytuacja, która poza
wszystkim innym cechuje siê tym, o czym powiedzieli�my
na samym koñcu � ¿yjemy w kraju, który znalaz³ siê w sta-
nie wojny z królestwem naszego pochodzenia.

Je�li naprawdê wierzê, ¿e Chrystus ustanawia swoje Króle-
stwo na ruinach panowania grzechu i �mierci, je�li zakoñ-
czenie czasów pogan, jest Prawd¹ mojego ¿ycia, a nie su-
ch¹ teori¹, to mogê byæ albo kolaborantem, albo podejrza-
nym szpiegiem nowego �wiata. Je�li wiêc tutaj, dzisiaj, w
tym �wiecie nikt nie przygl¹da mi siê podejrzliwie, je�li mogê
piastowaæ odpowiedzialne stanowisko, robiæ karierê, siêgaæ
po wszystkie przywileje obywatelskie tego �wiata, to ... sami
sobie dokoñczmy to zdanie, ka¿dy za siebie. Pamiêtajmy
jednak twarde s³owa naszego Mistrza, które mia³y staæ siê
faktem w³a�nie w naszych czasach, czasach ostatecznych,
w warunkach wojny miêdzy królestwem Chrystusa, a pano-
waniem mocarza Szatana: �Kto nie jest ze mn¹, przeciwko
mnie jest; a kto nie zbiera ze mn¹, rozprasza� � Ew. £uka-
sza 11:23.

Postawa stró¿a

Drugi obraz biblijny, pomagaj¹cy nam okre�liæ swoj¹ po-
stawê wobec wydarzeñ czasów ostatecznych znajdziemy w
Starym Testamencie. Przeczytamy s³owa, które Pan powie-
dzia³ do proroka Ezechiela. Proroctwo Ezechiela 33:7:

�Ciebieæ, synu cz³owieczy! ciebiem postanowi³ stró¿em
domu Izraelskiego, aby� s³ysz¹c s³owo z ust moich prze-
strzeg³ ich ode mnie�.

Ezechiel, nazwany tutaj synem cz³owieczym, zosta³ przez
Pana mianowany stró¿em narodu Izraelskiego. Pragnê w tym
miejscu zwróciæ uwagê na dwie rzeczy. (1) Po pierwsze:
Obraz cudzoziemca, który rozwa¿ali�my przed chwil¹, w



ca³ej rozci¹g³o�ci swego zastosowania opisywa³ postawê
ka¿dego chrze�cijanina w �wiecie. Tymczasem za� obraz
stró¿a ma nieco inne znaczenie symboliczne, o czym jesz-
cze pó�niej powiemy. Bêdziemy go wiêc traktowaæ bardziej
jako przyk³ad, jako wzór do na�ladowania, ni¿ �cis³e wype-
³nienie proroctwa. (2) I po drugie: Podobnie jak w przypad-
ku innych symboli biblijnych, nie nale¿y tych dwóch obra-
zów mieszaæ ze sob¹ w ich warstwie literalnej. Czyli cudzo-
ziemiec nie mo¿e byæ jednocze�nie stró¿em.

S³owo �stró¿� w jêzyku polskiej Biblii ma co najmniej dwa
odcienie znaczeniowe. S³owem tym okre�lamy cz³owieka,
który broni przed niebezpieczeñstwem, ale i tego, który stoi
na stanowisku obserwacyjnym i informuje o zagro¿eniu.
Jêzyk hebrajski ma na to dwa oddzielne okre�lenia. Stró¿a,
który broni okre�la siê s³owem �shamar� (8104), natomiast
ten, który obserwuje i powiadamia o niebezpieczeñstwie
nazywa siê �cafah� (6822). W zacytowanym przez nas wer-
secie chodzi o tego drugiego stró¿a � �cafah�, który obser-
wuje i informuje o niebezpieczeñstwie. I tylko ten bêdzie
tematem naszych rozwa¿añ.

Dla ciekawo�ci powiem tylko, ¿e w znanym stwierdzeniu z
proroctwa Izajasza 21:11: �Stró¿u, co siê sta³o w nocy� u¿yte
jest s³owo �shamar� oznaczaj¹ce raczej zbrojnego stra¿ni-
ka broni¹cego murów.

Aby siê bli¿ej przyjrzeæ obrazowi stró¿a przeczytamy nieco
d³u¿szy kontekst zacytowanego wersetu z proroctwa Eze-
chiela. Ezech. 33:1-7, 32-33:

�I sta³o siê s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c: Synu cz³owie-
czy! mów do synów ludu twego, a rzecz do nich: Gdy przy-
wiodê miecz na któr¹ ziemiê, je�li¿e lud onej ziemi we�mie
mê¿a jednego z granic swoich, a postanowi go sobie za stró-
¿a, a on widz¹c miecz przychodz¹cy na onê ziemiê, zatr¹bi-
³by w tr¹bê i przestrzeg³by lud, a któryby s³ysza³ g³os tr¹by,
i nie dba³by na przestrogê, a wtem przyszed³szy miecz, zg³a-
dzi³by go; krew jego bêdzie na g³owie jego; (...) Ale je�liby
stró¿ ujrza³ miecz przychodz¹cy, a nie zatr¹bi³by w tr¹bê, a
ludu by nie przestrzeg³, i przyszed³by miecz, i zniós³by któ-
rego z nich, takowy bêdzie w nieprawo�ci swojej zachwy-
cony; ale krwi jego z rêki onego stró¿a szukaæ bêdê. Cie-
bieæ, synu cz³owieczy! ciebiem postanowi³ stró¿em domu
Izraelskiego, aby� s³ysz¹c s³owo z ust moich, przestrzeg³
ich ode mnie. (...) A oto ty� im jest jako pie�ñ wdziêczna
piêknego g³osu, i dobrze umiejêtnego �piewaka; s³uchaj¹æ
wprawdzie s³ów twoich, ale ich nie czyni¹. Lecz gdy to przyj-
dzie, (jako¿ oto przychodzi) dopiero siê dowiedz¹, ¿e pro-
rok by³ w po�rodku nich.�

Zasada odpowiedzialno�ci stró¿a jest prosta: Ostrzega on o
niebezpieczeñstwie, ale nie odpowiada za przestrzeganie
przepisów alarmowych. Opis ten wskazuje tak¿e na to, ¿e
funkcja stró¿a jest ustanawiana przez mieszkañców ziemi, a
w warstwie symbolicznej przez Boga. Wynika z tego, ¿e nie
ka¿dy Izraelita móg³ byæ ustanowionym przez Boga stró-
¿em domu Izraelskiego. Stró¿ami byli jedynie prorocy, ka-
p³ani, przywódcy narodowi, czêsto zreszt¹ nie wywi¹zuj¹-
cy siê nale¿ycie ze swoich funkcji � �stró¿owie jego �lepi...

wszyscy s¹ psami niemymi, nie mog¹ szczekaæ� � pisa³ o
przywódcach Izraelskich prorok Izajasz w 56 rozdziale, 10
wersecie.

W Nowym Testamencie w ogóle nie wystêpuje s³owo �stró¿�.
Znajdujemy tam jednak s³owa podobne. Gdyby�my czytali
proroctwo Ezechiela po grecku, z septuaginty, czyli tak, jak
je czytali prawie wy³¹cznie pierwsi chrze�cijanie, to zamiast
hebrajskiego s³owa �cafah� na oznaczenie stró¿a przeczy-
taliby�my po grecku �skopos�. To s³owo wystêpuje tylko
raz w Nowym Testamencie i w innym znaczeniu. Nie bê-
dziemy siê wiêc nim zajmowaæ. Ale je�li do s³owa �sko-
pos� dodamy przedrostek �epi-� to otrzymamy znane no-
wotestamentalne s³owo �episkopos� � po polsku: biskup,
stra¿nik, opiekun.

Stra¿nikiem albo biskupem dusz nazwany zosta³ Chrystus.
Czytamy w 1 Li�cie Piotra 2:25:

�...Ale teraz jeste�cie nawróceni do pasterza i biskupa dusz
waszych�

S³owo to odnajdujemy tak¿e w Dziejach Apostolskich w
odniesieniu do starszych zboru Efeskiego:

�Tedy z Miletu pos³awszy do Efezu, przyzwa³ [Pawe³] do
siebie starszych zborowych... rzek³ im... Pilnujcie¿ tedy sa-
mych siebie i wszystkiej trzody, w której was duch �wiêty
postanowi³ biskupami, aby�cie pa�li zbór Bo¿y.� � Dzieje
Apostolskie 20:17,18,28

Tak wiêc w �cis³ym znaczeniu tego s³owa nie ka¿dy chrze-
�cijanin mo¿e byæ stró¿em, gdy¿ to wymaga szczególnej
ordynacji ze strony ludzi i Boga. Podobnie jednak rzecz ma
siê na przyk³ad z prorokami w Ko�ciele. �w. Pawe³ pisze,
¿e nie wszyscy s¹ prorokami (1 Kor. 12:29), ale z drugiej
strony zaraz dodaje: �...bo mo¿ecie wszyscy, jeden po dru-
gim prorokowaæ� (1 Kor. 14:31). Przenosz¹c tê zasadê do
naszego tematu, mogliby�my powiedzieæ: Nie ka¿dy jest
postanowionym od Boga stró¿em, ale wszyscy mo¿emy staæ
na stra¿y. Pan Jezus i aposto³owie zachêcaj¹ nas do czuwa-
nia, a zw³aszcza wtedy, gdy mówi¹ o czasach ostatecznych:
�Przeto nie �pijmy jako i insi, ale czujmy i b¹d�my trze�wy-
mi� � pisa³ na przyk³ad �w. Pawe³ do Tesaloniczan (1 Tes.
5:6). Tak wiêc postawa stró¿a bêdzie odnosiæ siê przede
wszystkim do naznaczonych przez Boga biskupów, ale wszy-
scy mo¿emy odnale�æ w niej po¿yteczn¹ naukê zgodnie z
zasad¹ podan¹ przez �w. Paw³a w Li�cie do Gal. 6:1: �...upa-
truj¹c (gr. skopeo) ka¿dy samego siebie, aby� i ty nie by³
kuszony�.

Tr¹ba

Na pewno wszyscy zauwa¿yli�my podczas czytania proroc-
twa Ezechiela, ¿e stró¿ pos³uguje siê pewnym instrumen-
tem � tr¹b¹. Tr¹ba spe³nia³a funkcjê wspó³czesnej syreny
alarmowej. Tak jak dzisiaj by�my zareagowali, gdyby teraz
nagle zaczê³y wyæ syreny, tak ludzie tamtej epoki odbierali
d�wiêk tr¹by. Nie by³ to bynajmniej instrument, na którym
gra³o siê dla uprzyjemnienia sobie czasu. D�wiêkiem tr¹by
pos³ugiwano siê na ogó³ w trzech sytuacjach. (1) Po pierw-



sze, dla obwieszczenia wa¿nych uroczysto�ci, takich jak
pocz¹tek roku, miesiêcy, �wi¹t i innych wa¿nych okoliczno-
�ci; (2) Po drugie, dla wydania rozkazów wojsku, albo wiel-
kim rzeszom ludzi, jak choæby podczas wêdrówki Izraeli-
tów do ziemi obiecanej; (3) I wreszcie po trzecie, w celu
og³oszenia alarmu, tak jak w przeczytanym proroctwie Eze-
chiela. Zauwa¿cie, ¿e w ka¿dym z tych przypadków tr¹bie-
nie jest przekazem informacji. Gdy na przyk³ad Dawid gra³
Saulowi na harfie, to nie musia³ go przez to o niczym infor-
mowaæ. Gdy za� podczas pielgrzymowania po puszczy ka-
p³ani dêli w tr¹by d�wiêkiem przerywanym, to oznacza³o
to, ¿e do marszu mia³ wyruszyæ obóz wschodni (4 Moj¿.
10:5). Tak wiêc w ka¿dym przypadku d�wiêk tr¹by s³u¿y³
do przekazywania informacji.

W wymiarze symbolicznym potwierdza to sama konstruk-
cja tego instrumentu. Wiêkszo�æ z was zapewne wie, ¿e tr¹-
ba jest w³a�ciwie tylko d³ug¹ rozszerzaj¹c¹ siê rur¹ o odpo-
wiednio skonstruowanym ustniku. W odró¿nieniu od innych
instrumentów nie posiada w³asnego wibratora, czyli elemen-
tu drgaj¹cego. Gitara, skrzypce czy pianino maj¹ struny,
cymba³ki � kawa³ki metalu, a bêben napiêt¹ skórzan¹ mem-
branê. Tr¹ba za� jest jedynym instrumentem, w którym funk-
cjê wibratora spe³niaj¹ odpowiednio u³o¿one wargi graj¹-
cego. Tak wiêc sam instrument jest jedynie rezonatorem,
czyli wzmacnia i moduluje d�wiêk powsta³y przez zawibro-
wanie ust trêbacza.

Usta by³y dla hebrajczyków symbolem mowy. Jednak g³os
przemawiaj¹cego cz³owieka nie jest tak dono�ny, aby móg³
byæ s³yszany na wielk¹ odleg³o�æ. Dzisiaj problem ten roz-
wi¹zujemy przy pomocy elektronicznych urz¹dzeñ wzmac-
niaj¹cych. Dawniej za� pos³ugiwano siê albo tub¹, albo tr¹-
b¹, która dziêki systemowi umówionych sygna³ów stawa³a
siê jakby przed³u¿eniem mowy. St¹d w³a�nie, jak siê wyda-
je, wziê³o siê pojêcie �tr¹by mówi¹cej�, o którym czytamy
w Obj. 4:1.

Baszta

Drugi atrybut zwi¹zany z dzia³alno�ci¹ stró¿a nie jest wspo-
mniany w proroctwie Ezechiela. Aby go wprowadziæ siê-
gniemy do znanego wersetu z proroctwa Abakuka, który
zreszt¹ od lat jest mottem i programem dzia³alno�ci wydaw-
niczej badaczy Pisma �wiêtego:

�Na stra¿y swej staæ bêdê, i stanê na baszcie, wygl¹daj¹c,
abym obaczy³, co bêdzie Bóg mówi³� � Abak. 2:1.

Werset ten mówi, ¿e stra¿nik stoi na baszcie, na wie¿y. Baszta
by³a na ogó³ elementem muru obronnego. By³o rzecz¹ jak
najbardziej naturaln¹, ¿e stra¿nik stawa³ na murze, a najle-
piej na najwy¿szej baszcie. Stawa³ wysoko, aby szybciej
zauwa¿yæ nadci¹gaj¹ce niebezpieczeñstwo.

Mur jest w Biblii symbolem prawa, które organizuje i spaja
spo³eczno�æ ludzi, chroni¹c j¹ przed moralnymi zagro¿e-
niami. Pan Bóg zak³adaj¹c winnicê narodu Izraelskiego,
otoczy³ j¹ murem � systemem prawnym, który z jednej stro-
ny od wewn¹trz spaja³ tê spo³eczno�æ i oddziela³ od innych
narodów, z drugiej za� strony mia³ stanowiæ zagrodê dla

przestêpstwa i nieprawo�ci chêtnie zakradaj¹cej siê z ze-
wn¹trz. Baszta jako element muru stanowi pewne wyró¿-
nione prawo, które pozwala niektórym przedstawicielom
spo³eczno�ci stan¹æ nieco wy¿ej, jakby ponad prawem, wy-
rastaj¹c jednak z niego. Baszta jest elementem ³¹cz¹cym
prawo z Bogiem.

¯adne prawo nie potrafi opisaæ wszystkich mo¿liwych sytu-
acji, jakie niesie ze sob¹ ¿ycie. Tak wiêc czêsto zachodzi
potrzeba, tak w przypadku praw ludzkich, jak i prawa Bo-
¿ego, interpretacji, pog³êbiania i poszerzania prawa. W przy-
padku prawa Bo¿ego mog¹ tego dokonywaæ tylko ci, któ-
rzy znajduj¹ siê w kontakcie z Bogiem, którzy maj¹ jego
upowa¿nienie. Baszt¹ Izraela by³a instytucja proroków, któ-
rzy w miarê potrzeby, posy³ani przez Boga, korygowali kie-
runek dzia³ania narodu izraelskiego. Ich pos³annictwo wy-
nika³o z prawa zakonu, ale te¿ czêsto stawa³o ponad nim.
Na mocy szczególnego upowa¿nienia, unoszeni moc¹ du-
cha �wiêtego, prorocy mieli prawo bez powo³ywania siê na
zakon okre�laæ co jest dobre i s³uszne, a co bezprawne i z³e.

Tak wiêc tr¹ba i baszta s¹ dwoma atrybutami stró¿a. Stoj¹c
na baszcie prêdzej ni¿ inni dostrzega niebezpieczeñstwo,
za� tr¹ba pozwala mu skutecznie powiadomiæ mieszkañców
miasta o zagro¿eniu.

Oprócz tych atrybutów, stró¿ musi zachowywaæ siê cicho,
cechowaæ siê dobrym wzrokiem i czujno�ci¹. Nie wolno mu
spaæ ani zajmowaæ siê innymi sprawami. Stró¿ musi te¿ mniej
wiêcej wiedzieæ, z której strony mo¿e zagra¿aæ niebezpie-
czeñstwo. Wiemy z w³asnego do�wiadczenia, ¿e czujno�æ
cz³owieka, który niczego siê nie spodziewa ma nieco inny
charakter ni¿ tego, który wie, ¿e grozi mu niebezpieczeñ-
stwo. Jego wszystkie zmys³y s¹ w naturalny sposób wyostrzo-
ne, s³yszy i widzi to, na co w innych okoliczno�ciach nie
zwróci³by w ogóle uwagi. Tak wiêc stró¿ musi cechowaæ
siê cicho�ci¹, dobrym wzrokiem, czujno�ci¹ i �wiadomo-
�ci¹ niebezpieczeñstwa.

Na stra¿y

Spróbujemy teraz przenie�æ znaczenie atrybutów i cech stró-
¿a na nasz¹ sytuacjê, aby przekonaæ siê, czy istotnie stoimy
na stra¿y, czy jest to tylko tytu³ naszego czasopisma.

Zagadnienie stania na baszcie, czyli posiadania szczególne-
go upowa¿nienia Bo¿ego, jest niezwykle trudne. Po pierw-
sze dlatego, ¿e jeste�my na razie stró¿ami bez miasta. I to
jest miêdzy innymi cech¹ czasów ostatecznych. Do niedaw-
na jeszcze ca³e chrze�cijañstwo spaja³ jeden system organi-
zacyjny i mo¿na by³o mówiæ o mie�cie i o murze. Z czasem
jednak miasto to sta³o siê Babilonem, i to odrzuconym, któ-
rego nie nale¿y ju¿ ani leczyæ, ani strzec � trzeba go po
prostu opu�ciæ. Tak wiêc stró¿owie znale�li siê na polu, na
pustyni, gdzie ich g³os niknie bez echa, i jest, tak jak posel-
stwo Jana, �g³osem wo³aj¹cego na puszczy�. Nie mamy te¿
prawa tworzyæ ¿adnego innego systemu organizacyjnego
ko�cio³a, gdy¿ miastem, którego wszyscy teraz wygl¹damy
jest nowe niebieskie Jeruzalem.



Niemniej jednak ka¿dy z nas powinien budowaæ siê, jako
duchowy kamieñ, w dom duchowy. Winni�my tworzyæ ele-
menty sk³adowe muru przysz³ej, Nowej Jerozolimy. Tak wiêc
je�li chcê innym powiedzieæ o nowym królestwie i jego za-
sadach, to sam muszê siê nimi kierowaæ i wed³ug nich ¿yæ.
Pomy�lcie sobie jak brzmia³oby moje napominanie, gdy-
bym was teraz usi³owa³ przekonaæ, ¿e miejsce Polaków jest
w Polsce i nie nale¿y w celach materialnych opuszczaæ swo-
jego kraju. Albo by�cie mnie wy�miali, albo siê obruszyli.
A tak wygl¹da nasze zwiastowania nowego wiecznego mia-
sta, je�li w tym samym czasie biegamy z kielni¹ i ³atamy
mury starego. Je�li nie chcemy byæ ob³udnikami, to musimy
z ca³ej si³y staraæ siê rozpoznawaæ zasady nowego ustroju i
wed³ug nich ¿yæ.

Z wielk¹ satysfakcj¹ i zazdro�ci¹ przeczyta³em niedawno w
naszym czasopi�mie relacjê o osadzie badaczy Pisma �wiê-
tego w Dolinie Pokoju � Emek-ha-Szalom w Izraelu. Prze-
czyta³em tam drobiazg, o którym jeszcze nie wiedzia³em.
Otó¿ brat Herman bêd¹c przekonany, ¿e w Tysi¹cleciu lu-
dzie nie bêd¹ je�æ miêsa, postanowi³ sam te¿ tego nie czy-
niæ. To jest konsekwencja. Pomy�lcie co by by³o, gdyby-
�my na przyk³ad wiedz¹c o tym, ¿e w Tysi¹cleciu nie bêdzie
pieniêdzy, sami te¿ zrezygnowali z ich posiadania. Oczywi-
�cie my�licie, ¿e to jest niemo¿liwe. A jednak tak � Pan
Jezus ¿y³ bez pieniêdzy, pierwotny Ko�ció³ sprzeda³ wszyst-
ko, co mia³. Tak te¿ uczyni³o wielu chrze�cijan na przestrzeni
Wieku Ewangelii � Franciszek z Asy¿u i Piotr Waldo. Wte-
dy dla przeciêtnie my�l¹cych ludzi te¿ by³o to niemo¿liwe.
A jednak wybrani byli w stanie sprostaæ zasadom przysz³e-
go Królestwa. ¯ycie bez pieniêdzy by³oby i dzisiaj mo¿li-
we. Wymaga³oby jednak rezygnacji z wygody i nara¿enia
siê na �mieszno�æ w oczach innych rzetelnych chrze�cijan i
obywateli. Tylko ¿e ja nie mam prawa was do tego nama-
wiaæ, bo sam nie stojê na murze, sam nie ¿yjê wed³ug tego,
o czym mówiê i dlatego moje s³owa nie maj¹ mocy. Moje
wargi nie uk³adaj¹ siê odpowiednio w ustniku tr¹by, tak aby
rozwibrowaæ powietrze i zabrzmieæ donios³ym g³osem.

Osobi�cie pozna³em kiedy� w Izraelu cz³owieka, który ¿yje
bez u¿ywania pieniêdzy. To on dopiero naprawdê u�wiado-
mi³ mi kilka problemów moralnych naszej cywilizacji. Aby
zrozumieæ w pe³ni zagro¿enia naszej epoki, musieliby�my
sami wznie�æ siê ponad przeciêtn¹ moralno�æ, czyli stan¹æ
na murze prawa Bo¿ego. A najwiêkszym zagro¿eniem wca-
le nie jest bomba atomowa ani system papieski, ale brak
¿ywno�ci, czystej wody i czystego powietrza. Zagro¿eniem
jest system moralny, który od wieków sprawia, ¿e racjê ma
silniejszy i ten kto ma wiêksze poparcie. Brak ¿ywno�ci w
po³¹czeniu z egoizmem i powszechnym brakiem zasad mo-
ralnych doprowadzi do najwiêkszej katastrofy w dziejach
wszech�wiata. I skoro ja nie mam prawa przed ni¹ ostrze-
gaæ, to powo³am siê na s³owa tych, którzy to prawo od Boga
otrzymali i ¿yli wed³ug zasad, które g³osili. S³owa proro-
ków Izajasza i Ezechiela:

�Albowiem gdy siê niepobo¿no�æ jako ogieñ roznieci, po-
¿re g³óg i ciernie, (...) a ten lud bêdzie jako strawa ognia i
¿aden bratu swemu nie przepu�ci, a porwieli, co po prawej
stronie, przeciê ³akn¹æ bêdzie; a bêdzieli ¿ar³ po lewej, prze-

ciê siê nie nasyci; ka¿dy z nich cia³o ramienia swego ¿reæ
bêdzie�. �Miecz ka¿dego obróci siê na brata jego� (Izaj.
9:18-20; Ezech. 38:21)

Je�liby tr¹ba niepewny g³os da³a

I teraz drugi element, który mo¿e choæ po czê�ci bêdzie na-
szym usprawiedliwieniem. Nie wystarczy, ¿e stró¿ stoi na
murze, albo nawet na baszcie. Nie wystarczy, ¿e zadmie.
Je�li Bóg nie przy³o¿y tr¹by do jego ust i tak nikt nie us³y-
szy jego g³osu.

Tak jak ju¿ powiedzieli�my w tr¹bê nie wystarczy dmuch-
n¹æ. Trêbacz musi sam z siebie, ze swoich warg wydobyæ
odpowiedni d�wiêk, który nastêpnie zostanie wzmocniony
przez instrument. Aby wiêc zabrzmia³a tr¹ba stra¿nika po-
trzebne s¹ dwa elementy. Odpowiednio u³o¿one i brzmi¹ce
wargi oraz wzmacniaj¹cy d�wiêk rezonator.

Brzmi¹ce usta trêbacza s¹ symbolem niezwykle jasnym. Jest
to po prostu mowa, s³owa, które wszyscy potrafimy wypo-
wiadaæ. Bóg jednak tylko mo¿e sprawiæ, ¿e nasze s³owa
zabrzmi¹ donio�le. Dzisiaj oczywi�cie dysponujemy wspa-
nia³ymi mo¿liwo�ciami technicznymi. Dzisiaj wydaje nam
siê, ¿e mo¿na by sobie poradziæ w tej sprawie bez Boga.
Mamy do dyspozycji �rodki masowego przekazu, badania
psychologiczne, które przy zaanga¿owaniu odpowiedniej
ilo�ci pieniêdzy mo¿na wykorzystaæ tak¿e do g³oszenia po-
gl¹dów religijnych. Jest to zreszt¹ pokus¹ dla wielu potê¿-
nych ugrupowañ, które dysponuj¹c odpowiednimi zasoba-
mi finansowymi mog¹ powierzyæ najlepszym specjalistom
od reklamy zadanie og³oszenia ich poselstwa. Takie dzia³a-
nie mo¿e byæ nawet skuteczne. Ale nie jest to tr¹ba Bo¿a, o
której mówimy.

Bóg radzi³ sobie z zagadnieniem upowszechniania swych
prawd tak¿e bez �rodków masowego przekazu. Bóg pragn¹c
przekazaæ ludziom poselstwo nie tylko znajduje odpowied-
nich anio³ów i aposto³ów do wykonania tej misji, ale te¿
jednocze�nie odpowiednio przygotowuje uszy tych, do któ-
rych poselstwo zostanie skierowane. Nie zawsze te¿ Bóg te
uszy otwiera. W przypadku pierwszego przyj�cia Jezusa uszy
Izraelitów zosta³y zatkane, aby nie us³yszeli tego, co Bóg
mia³ im do powiedzenia. Wtedy jednak nie mo¿na mówiæ,
¿e anio³owie tamtego poselstwa zostali pos³ani z tr¹bami.
Jan Chrzciciel sam o sobie powiedzia³, ¿e jest g³osem wo³a-
j¹cego na puszczy. Gdy jednak napisane jest, ¿e do og³osze-
nia pewnych poselstw u¿yta bêdzie tr¹ba, to znaczy, ¿e Bóg
tak przygotuje okoliczno�ci wypowiedzenia s³owa na cza-
sie, ¿e nawet nik³y g³os, bez wielkich nak³adów i dzia³alno-
�ci zostanie us³yszany z ca³¹ moc¹ Prawdy.

Dla przyk³adu wspomnimy poselstwo �ludu mój wynijd� z
Babilonu�. By³oby k³amstwem, gdyby�my powiedzieli, ¿e
brat Russell by³ pierwszym, który zachêca³ chrze�cijan do
opuszczenia systemu papieskiego. Czynili to przed nim i po
nim niemal wszyscy reformatorzy chrze�cijañstwa. Co spo-
wodowa³o jednak, ¿e jego g³os nie tylko zabrzmia³ donio-
�lej ni¿ inne, ale tak¿e przyniós³ skutek w postaci ogromnej
liczby niezale¿nych, niewielkich spo³eczno�ci chrze�cijañ-
skich, które bez uprzedzeñ i obci¹¿eñ mog³y zg³êbiaæ S³o-



wo Bo¿e. A my�lê nie tylko o badaczach Pisma �wiêtego.
Dzisiaj nawet wiêkszo�æ katolików opu�ci³a ju¿ Babilon i
nie uwa¿a, ¿e papie¿ ma prawo dyktowaæ wiernym, co jest
prawd¹, a co nie. Tym co wzmocni³o g³os anio³a Laodycei
by³y wydarzenia XIX wieku. Papiestwo d�wignê³o siê jesz-
cze na chwilê po ciosie jaki zada³ mu Napoleon, ale ca³y
XIX wiek naznaczony by³ kolejnymi okoliczno�ciami, ob-
ni¿aj¹cymi presti¿ ziemskiego panowania papie¿a. Biskup
Rzymu nie odegra³ ¿adnej roli na Kongresie Wiedeñskim w
1815 roku, a odsuwanie od w³adzy kolejnych królów otrzy-
muj¹cych insygnia z jego r¹k prowadzi³o jednocze�nie do
pozbawienia go wp³ywu na bieg wydarzeñ wielkiej polity-
ki. Najwiêkszym ciosem jednak by³a likwidacja pañstwa
ko�cielnego w 1870 roku. Zauwa¿cie tê datê: 1870 rok. Kil-
ka lat pó�niej Pan Bóg pos³a³ swojego anio³a, którego g³os
zabrzmia³ jak �tr¹ba mówi¹ca�, choæ to co mówi³ w tej spra-
wie nie by³o ani nowe, ani inne od poselstwa Ariusza, Wy-
cliffa czy Luthra. Wydarzenia i okoliczno�ci polityczne sta-
³y siê tr¹b¹ wzmacniaj¹c¹ s³owa poselstwa anio³a Bo¿ego.

Pamiêtajmy wiêc, ¿e my mo¿emy jedynie wydobyæ d�wiêk,
wzmocnienie go nale¿y do Pana. On najlepiej wie kto i kie-
dy ma us³yszeæ sygna³ z baszty, a kto nie powinien go us³y-
szeæ. Samodzielne decydowanie w tej sprawie mo¿e byæ
królowaniem bez Chrystusa, a nawet przeciwko Chrystuso-
wi.

Postawa stró¿a

Stró¿ musi zachowywaæ siê cicho, aby dos³yszeæ delikatny
g³os Pana. Przypomnijmy s³owa Abakuka: �... Stanê na basz-
cie, wygl¹daj¹c, abym obaczy³, co bêdzie Bóg mówi³�. Ce-
lem naszej obserwacji jest dos³yszenie g³osu Bo¿ego. W tym
celu musimy oddaliæ siê od zgie³ku �wiata i unikaæ tak zwa-
nych �w³asnych koncepcji�. One wprowadzaj¹ jedynie szum,
który mo¿e nam uniemo¿liwiæ dos³yszenie cichego g³osu, z
ty³u do nas mówi¹cego, taæ jest droga chod�cie po niej.

Stró¿ nie mo¿e spaæ i zajmowaæ siê innymi sprawami. I nie
mówcie mi znowu, ¿e to jest niemo¿liwe. Powiedzmy so-
bie, ¿e dla nas jest to trudne, jak wszystko inne, jak ca³e
chrze�cijañstwo.

I wreszcie na koniec to, co chyba dla nas badaczy jest naj³a-
twiejsze i na co zwracamy najbaczniejsz¹ uwagê. Dobry
wzrok i �wiadomo�æ stró¿a. To chcieliby�my us³yszeæ na
samym pocz¹tku, bo z tym jako spo³eczno�æ nie mamy trud-
no�ci. Chêtnie zg³êbiamy tajniki planu wieków, aby jak naj-
wiêcej dowiedzieæ siê o Bo¿ych zamiarach, chêtnie spogl¹-
damy na otaczaj¹c¹ nas rzeczywisto�æ, aby szybko domy-
�liæ siê, z której strony nadci¹ga niebezpieczeñstwo, a gdzie
mo¿na dopatrzeæ siê rado�ci i b³ogos³awieñstw nowego
�wiata. I dobrze, ¿e tak czynimy. Pamiêtajmy jednak, ¿e
dok¹d nie staniemy na baszcie i tak niewiele zobaczymy. A
nawet je�liby nam siê uda³o co� zobaczyæ, to i tak nie bê-
dziemy w stanie przekazaæ tej wie�ci nikomu, nikt nam po
prostu nie uwierzy, bo nasz g³os nie zabrzmi d�wiêkiem tr¹-
by.

Ale przede wszystkim pamiêtajmy, ¿e stanie na stra¿y po-
winni�my odczuwaæ nie tyle jako nasz obowi¹zek, ile wiel-
k¹ rado�æ, gdy¿ zwi¹zane jest z nim wielkie b³ogos³awieñ-
stwo. Przeczytajmy za zakoñczenie znane i piêkne s³owa
Izajasza proroka, które powinny mo¿e wisieæ w naszych
domach na ka¿dej �cianie, aby przypominaæ nam o codzien-
nej rado�ci zwiastowania królestwa.

Proroctwo Izajasza 52:7-8:

�O jako piêkne s¹ na górach nogi tego, co pocieszne rzeczy
zwiastuje, i opowiada pokój; tego co zwiastuje dobre i opo-
wiada zbawienie, a mówi do Syonu: Bóg twój króluje. Wy-
nosz¹ g³os stró¿owie twoi, g³os wynosz¹, a spo³em wykrzy-
kiwaæ bêd¹; bo okiem w oko ujrz¹, ¿e zasiê Pan Syon przy-
wiedzie�. Amen.


