Justification—Tentative, Is It Still Operative.
Próbne\Tymczasowe - Usprawiedliwienie, czy ciągle jeszcze działa.
Question (1968)—How long will tentative (faith justification continue to operate? PT ’68-30
Pytanie (1968)- Jak dlugo bedzie probne usprawiedliwienie( z wiary) dzialac? PT`68-30
Answer.—In E. 4, p. 346, Bro. Johnson states that it will continue to operate “until restitution
begins.”
Odpowiedz.-W E.4, str.346, Br. Johnson twierdzi, ze bedzie dzialalo „az zacznie sie restytucja”.
He wrote this statement in dealing with the subject of the Youthful Worthies in the Mar. 1920 P.T.
(see p. 48, par. 3) and it was reprinted in E. 4. This is a Scriptural doctrine, and will remain so despite
all opposition. Later on Bro. Johnson came to see that the Youthful Worthy call would end in 1954.
But some who no longer walk in the light of the Truth as the Lord unfolds it and as it becomes due to
be understood—”meat in due season,” “present truth,” “shining more and more unto the perfect
day”— oppose this advancing truth as taught and Scripturally proven by the Epiphany Messenger. It
is contrary to the Truth and its Spirit to expect the Epiphany Messenger in 1920 to understand very
fully certain features of the Truth that the Lord had not clarified for us until many years later. And it
is treating Bro. Johnson unjustly to expect him to teach in his early writings that which did not
become clear to him until many years later. It is also deceptive to pit his earlier writings against the
more advanced understanding and further unfolding of Truth contained in his later writings.
On napisał to twierdzenie w związku z tematem Młodocianych Godnych w marcowej PT z 1920 r.
(zob. Str.48, par.3) i jest to przedrukowane w E . 4. Jest to biblijna doktryna i taka pozostanie wbrew
wszystkim sprzeciwianiom. Pozniej br. Johnson zrozumiał, że powolanie MG zakończy sie w 1954.
Lecz niektórzy, którzy już więcej nie chodzili w świetle Prawdy, jak Pan ujawnia to i jak staje sie to
stosowne aby bylo zrozumiane „pokarm na czas sluszny” „ , „terazniejsza prawda”, „swiecenie coraz
wiecej az do dnia doskonalego”- sprzeciwstawiaja sie tej postepujacej prawdzie jaka jest nauczana i
biblijnie udowodniona przez Epifanicznego Poslannika. Jest to sprzeczne z Prawda i jej duchem, aby
spodziewac, aby Poslannik Epifaniczny w 1920 zrozumial zaraz zupelnie pewne zarysy Prawdy, ktore
Pan nie wyjasnil nam az do wielu lat pozniej. I jest potraktowaniem br. Johnsona niesprawiedliwie,
aby spodziewac sie od niego, by uczyl w jego wczesniejszych pismach tego, co nie stalo sie jasne dla
niego az do wielu lat pozniej. Jest to wiec zwodnicze, aby przeciwstawic jego wczesniejsze pisma
przeciwko bardziej zawaansowanemu zrozumieniu i dalszemu odslanianiu Prawdy zawartej w jego
pozniejszych pismach.
The Truth gradually unfolded in the light of Lev. 12, Rev. 22: 11, and other Scriptures, until in E. 10, p.
114 (published in 1941) Bro. Johnson could state definitely that “after 1954 no Youthful Worthies will
be won; and after 1954 no more persons will enter the tentatively-justified state [for Gospel-Age
elective purposes, as the context shows] . . . Certainly, when we come to a time when no more
consecration are possible for Gospel-Age purposes [italics ours], it would be useless to exhort the
tentatively justified [they will still be tentatively justified, though now pictured in the Camp, having
lost their tentativelyPresent justified standing in so far as Gospel-Age purposes are concerned] to
consecrate and sinners to repent, for the tentatively justified sinners could arise no higher from their
standings before God under such a condition”—by repentance and faith justification they can no

longer arise to the Court condition from their condition as pictured in the Camp or outside the Camp,
for no more can come into the Court—”after 1954 no Youthful Worthies will be won.”

Odslonia na stopniowo Prawda w swietle 3 Moj. 12, Obj.22:11, i innych wersetow, az do E 10 str. 114
(opublikowane w 1941) br. Johnson mogl twierdzic definitywnie, ze po 1954, zaden MG nie bedzie
pozyskany; a i po 1954 zadne osoby wiecej nie wejda w stan probnego usprawiedliwienia [dla
wyborczych celow Wieku Ewangelii, jak pokazuje kontekst]. Na pewno, kiedy przychodzimy do czasu
gdy zadne poswiecenia nie sa mozliwe dla celow Wieku Ewangelii (kursywa nasza), to byloby
bezuzyteczne aby nawolywac probnie usprawiedliwionych [oni beda ciagle probnie usprawiedliwieni,
pomimo terazniejszego zobrazowania w obozie,utraciwszy ich probne obecne usprawiedliwienie
stojac tak daleko jak cele Wieku Ewangeli tego dotycza] do poswiecenia i grzesznikow do pokuty ,
poniewaz probnie usprawiedliwieni grzesznicy nie moga podniesc sie wyzej z ich pozycji przed
Bogiem w takich okolicznosciach”- przez pokute i usprawiedliwienie z wiary nie moga juz wiecej
powstac do warunkow Dziedzinca z ich warunkow jako zobrazowanych w Obozie lub na zewnatrz
Obozu, nie moga juz wiecej wejsc na Dziedziniec- „ po 1954 zaden MG nie bedzie pozyskany.”
And still later, when Bro. Johnson published E. 11 in 1948, he could state, in the light of further
Scriptures unfolding from the book of Exodus, that Jesus has charged “that no more consecrations be
made in the interests of the Gospel-Age [italics ours] Tabernacle” (E. 11, p. 494, top). Since 1954,
during the Epiphany, consecrations can be made only in the Epiphany Camp and only for Epiphany
purposes, not for Gospel-Age elective purposes. Those who had faith justification prior to 1954 “for
Gospel-Age purposes” and did not consecrate, lost it “for Gospel- Age purposes”—”in every case by
Oct. 1954, according to Rev. 22: 11” (E. 11, p. 473).
A jeszcze pozniej, kiedy br. Johnson opublikowal E.11 w 1948, mogl stwierdzic, w swietle dalszych
odslanianych wersetow Pisma Swietego z 2. Ksiegi Mojzeszowej, ze Jezus pouczyl, ze zadne
poswiecenia nie beda uczyniowe na korzysc [kursywa nasza]Przybytku Wieku Ewangelii”( E.11,
str.494,na gorze).Od 1954 podczas Epifanii, poswiecenia moga byc uczynione tylko w obozie Epifanii
i tylko dla celow Epifanii, nie dla wyborczych celow Wieku Ewangelii. Ci , ktorzy mieli usprawiedliwienie z wiary przed 1954 „dla celow Wieku Ewangelii” i nie poswiecili sie, utracili go „dla celow
Wieku Ewangelii”-„w kazdym razie do pazdziernika 1954, wedlug/zgodnie z Obj. 22:11” (E.11, str.
473).
Thus while in 1920 Bro. Johnson did not yet see or take into account the fact that time must be
allowed for the last called Youthful Worthies to make their calling and election sure before
restitution would begin, and did not yet see the abundance of Truth that the Lord later unfolded on
the Great Company’s attestorial work of building up the Epiphany Camp, he did come to see later
that the Youthful Worthy call would end long before restitution would begin and that tentative
(faith) justification and consecration would operate in the Epiphany Camp, which eventually would
consist only of believers. He therefore consistently and Scripturally taught that the granting of
tentative (faith) justification for Gospel- Age elective purposes would end in 1954 (see P. ’55, pp. 29,
30; ’58, pp. 91-94, etc.)
Tak wiec, podczas gdy w 1920 br. Johnson nie rozumial jeszcze lub nie bral pod uwage faktu, ze musi
byc przeznaczony czas dla powolania ostatnich MG, aby uczynili ich powolanie i wybor pewnym
zanim zacznie sie restytucja i jeszcze nie rozumial obfitosci prawdy, jaka Pan pozniej odslonil na

temat poswiadczajacej pracy budowy Obozu Epifanicznego Wielkiej Kompanii , zrozumial on pozniej,
ze powolanie MG zakonczy sie dlugo zanim zacznie sie restytucja i ze probne usprawiedliwienie (z
wiary) i poswiecenie bedzie dzialalo w Obozie Epifanii, ktory ostatecznie bedzie sie skladal tylko z
wierzacych. Dlatego on konsekwentnie i biblijnie uczyl, ze udzielanie probnego usprawiedliwienia (z
wiary) dla wyborczych celow Wieku Ewangelii zakonczy sie w 1954 (zob. P. `55, str.29,30; ´ 58, str. 9194, itd.)
But this does not mean that the granting of tentative (faith) justification has ended altogether, for it
will continue “until restitution begins.” However, from Oct. 1954 onward it is not for Epiphany Court
purposes, but for Epiphany camp purposes—for the building up of the Epiphany Camp, which
eventually will consist only of “those who will persist in believing in Jesus as Savior and King,” i.e.,
tentative justified ones (E. 5, p. 420; E. 10, pp. 209, 649, 672; E. 14, p. 266; P. ’59, pp. 39-41; P. ’65, p.
61, etc.).
Ale to nie znaczy, ze udzielanie usprawiedliwienia probnego (z wiary) zupelnie\ogolnie sie zakonczylo,
bo bedzie trwalo „az do rozpoczecia sie restytucji”. W kazdym razie poczawszy od pazdz. 1954 to nie
jest dla celow Epifanicznego Dziedzinca ale dla celow Epifanicznego Obozu – do budowy
Epifanicznego Obozu, ktory ostatecznie bedzie skladal sie tylko z „tych, ktorzy wytrwaja w wierze w
Jezusa jako Zbawiciela i Krola”, czyli probnie usprawiedliwionych (E.5, str. 420; E10, str.209, 649,
672; E.14, str. 266; P.`59, str.39-41; P.`65, str. 61, itd).

The Great Company and Youthful Worthy Levites in the Epiphany Court are since Oct. 1954 to hold
up the Court Curtain (“Christ as Savior and King”) “to the view of all in the Camp” (E. 5, p. 420),
“whereby the Epiphany Camp, which will consist of the loyal justified [not the Gospel-Age tentatively
justified in the Court, but the Epiphany tentatively justified in the Camp] and the converted loyal
Jews, by the Kingdom witness will be constructed” (E. 10, p. 672). Of course God will not bring the
Epiphany Campers into the Court in order to give them their tentative (faith) justification, for this
would picture them as antitypical Levites—which they are not. They will accept Christ as their savior
and be tentatively (faith) justified while in the Camp (P. ’58, pp. 59-61).
Lewici Wielkiej Kompanii i Mlodociano Godnych sa na Dziedzincu Epifanicznym od pazdz. 1954, aby
podtrzymywac zaslone Dziedzinca („Chrystus jako Zbawiciel i Krol”) „od widoku wszystkich w
Obozie” (E.5 str. 420), ”za pomoca ktorego bedzie zbudowany Oboz Epifaniczny”, przez swiadectwo
Krolestwa, ktory skladac sie bedzie z wiernych usprawiedliwionych [nie probnie usprawiedliwionych z
wiary z Wieku Ewangelii na Dziedzincu ale probnie usprawiedliwionych z Epifanii w Obozie] i
nawroconych wiernych Zydow, (E.10, str. 672). Oczywiscie Bog nie wprowadzi Obozowcow Epifanii
na Dziedziniec aby dac im ich probne usprawiedliwienie (z wiary) z tego powodu wydawaloby im sie,
ze sa antytypowymi Lewitami – ktorymi nie sa. Oni przyjeli Chrystusa jako ich zbawiciela i byli
natomiast probnie usprawiedliwieni (z wiary)w obozie (P.´58, str.59-61).

Tentative (faith) justification will operate as long as we are in the faith dispensation, i.e., “until
restitution begins.” And since tentative (faith) justification is given to the believer “to make him
acceptable to God for dealing with him for the purpose of bringing him to consecration” (E. 4, p. 451,

par. 2), we are not to be surprised that many in the Epiphany Camp are consecrating. We speak of
them as Consecrated Epiphany Campers.
Probne usprawiedliwienie (z wiary)bedzie dzialalo tak dlugo jak bedziemy w dyspensacji wiary, czyli
„az do rozpoczecia restytucji”. I odkad probne usprawiedliwienie (z wiary) jest dawane wierzacemu
„aby uczynic go mozliwym do przyjecia przez Boga dla kontaktu z nim w celu przyprowadzenia go do
poswiecenia” (E.4, str. 451, par. 2) nie jestesmy zaskoczeni, ze wielu w Obozie Epifanii poswieca sie.
Mowimy o nich jako Poswieconych Obozowcach Epifanii.
Justification—Tentative, Will It Continue Throughout The Millennium.
Usprawiedliwienie-Probne , czy bedzie trwalo przez caly Wiek Tysiaclecia.
Question (1968)—You have been accused of teaching that “tentative (faith) justification will continue
throughout the Millennium.” Do you teach this? PT ’68-31
Pytanie (1968)- Zarzucono ci, nauczanie, ze probne usprawiedliwienie (z wiary) bedzie trwalo przez
caly Wiek Tysiaclecia”. Czy nauczasz tego? PT` 68-31
Answer.—No! Satan through his agent in opposing the Truth indulges in misrepresentations and false
accusations, many of which have been exposed in The Present Truth, and many more of which we
have not taken the trouble to answer. We have never stated, nor do we believe, that “tentative
(faith) justification will continue throughout the Millennium.”
Odpowiedz.- Nie! Szatan przez swoich przedstawicieli w zwalczaniu prawdy daje sobie upust w
przekrecaniach i falszywych zarzutach, wiele z nich bylo ujawnionych w Terazniejszej Prawdzie a na
wiele wiecej z nich nie zadawalismy sobie trudu, aby odpowiedziec. Nigdy nie twierdzilismy, czy
wierzylismy, ze „probne usprawiedliwienie (z wiary) bedzie trwalo przez caly Wiek Tysiaclecia”.
In P. ’59, p. 41, we gave Bro. Russell’s testimony from R 5959, par. 6 and Ques. Book, p. 402, bottom,
to the effect that during the time of the world’s gradually coming up to their actual justification,
which “will be accomplished only in their absolute perfection at the close of the Millennium,” they
“might then be said to be tentatively justified.” They then “will be approaching gradual justification,
and every one of that time who will be in the right way, and seeking to be in harmony with the Lord,
will be said to be tentatively justified.”
W P.`59, str. 41, daliśmy świadectwo br. Russella z R5959, par.6 i Ks. Pyt., str. 402, na dole, tej tresci,
ze w czasie gdy świat bedzie stopniowo podnosil sie do ich rzeczywistego usprawiedliwienia, ktore
bedzie osiagniete tylko w ich absolutnej doskonalosci na koncu Wieku Tysiaclecia”, moglby byc
uwazany za probnie usprawiedliwionych”. Oni wtedy „ beda przystepowac do stopniowego
usprawiedliwienia a kazdy, ktory w tym czasie bedzie na wlasciwej drodze, starajac sie byc w
harmonii z Panem bedzie uwazany za probnie usprawiedliwionego.
And in P. ’63, pp. 44, 45, we again referred to these two statements of Bro. Russell and showed that
they do not apply to tentative faith justification as operating in the restitution time, for we stated
that while tentative justification “would operate even in the Millennial Age, it will operate then in the
sense of a tentative actual justification.” There is a great difference between reckoned justification
and actual justification—justification by faith and justification by works. Tentative (faith) justification

will operate only “until restitution begins”; thereafter, under the New Covenant, there will be no
tentative (faith) justification—the test then for actual justification will be works (the world will be
“judged every man according to their works”—Rev. 20: 12, but the test now for tentative justification
is faith.
A w P.` 63, str.44, 45, ponownie odnieśliśmy sie do dwóch świadectw br. Russella i pokazaliśmy, ze
one nie odnoszą się do próbnego usprawiedliwienia jako działającego w czasie restytucji, ponieważ
my twierdziliśmy, ze chociaż próbne usprawiedliwienie „będzie działało nawet w Wieku Tysiąclecia
to będzie wtedy działało w znaczeniu próbnego rzeczywistego usprawiedliwienia”. Jest duża różnica
pomiędzy uznanym usprawiedliwieniem a rzeczywistym usprawiedliwieniem- usprawiedliwieniem
przez wiarę a usprawiedliwieniem przez uczynki. Rzeczywiste usprawiedliwienie (z wiary) będzie
działało tylko„do rozpoczęcia się restytucji” ; od tego czasu, pod Nowym Przymierzem, nie będzie
próbnego usprawiedliwienia (z wiary)- próbą wtedy dla rzeczywistego usprawiedliwienia będą
uczynki (świat będzie” sądzony każdy według swoich uczynków”- Obj. 20:12) ale próbą teraz dla
próbnego usprawiedliwienia jest wiara.

