Drogi Bracie Adamie,

styczeń 2013

Dziękujemy Ci za informacje odnośnie klerykalizmu w Ruchu. Te ogólne myśli zostały
przedstawione pod naszą uwagę przez innych. Pozwól, że rozpocznę to opracowanie od
stwierdzenia, że nie mam odpowiedzi na problemy stojące przed braćmi w obecnym czasie!
Możemy jednak zwrócić uwagę na kilka rzeczy.
1. Kto powołał NAS w obecnym czasie [MG i POE]? Odpowiedź jest podana u Jana 6:44 –

Bóg. Wszyscy jesteśmy na próbie; MG mają podwójną próbę (zob. E 4, s.433). POE,
mający udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych, podlegają bardziej surowej próbie
zaufania do planu Pana niż inni, po czym otrzymają większą nagrodę.
2. Pan wyznaczył tych wodzów teraz, tak jak w przeszłości, i zawarł w Swym planie, byśmy

jako pomocnicy nie agitowali przeciwko Jego wyborowi (Rzym.12:19).
3. Okazaliśmy pełne zaufanie do Pana, gdy przyjęliśmy nasze zaproszenie do Jego pracy, a

On dozwala na występowanie przesiewań od czasu naszego Pana. W E 15, s.129 czytamy
o przesiewaniach wśród uczniów Pana. Mamy dowody, że Bóg był wtedy w stanie
oddzielić dobrych od złych, a więc mamy wystarczające dowody, by wierzyć, że może tak
zrobić teraz. Moją nadzieją jest trzymanie się napomnienia z 2 Kor. 13:5: „Poddawajcie
samych siebie próbie, czy trwacie w wierze”.
4. Ci z nas, POE „pociągnięci przez Boga” z wyjątkiem SG, którzy pisali ST (pod

natchnieniem i objawieniem) posiadają większą i bardziej szczegółowa wiedzę na temat
tego, Jak i Co robić, przy większej zdolności, by to robić niż SG (PT 66, s.66).
5. Od 1954 roku usprawiedliwienie tymczasowe jest udzielane Obozowi Epifanii w celu

budowania Obozu tylko tym, którzy przechodzą do pełnego poświęcenia (PT 68, s.3145). Jako piąta wybrana klasa POE są tak blisko bycia wybranymi (PT 72, s.74). Mamy
przywilej kroczyć ciasną i wąską ścieżką. Posiadamy Przypisaną Zasługę Chrystusa
(tymczasowo; PT 74, s.12). Możemy też modlić się do Boga, mieć pokój Boży, a także
pokój z Bogiem.
6. Jesteśmy prowadzeni przez słup obłoku i ognia, nad nimi [POE] spoczywa antytypiczny

słup obłoku i ognia w postaci prawdy na czasie i jej ducha, a oni są ich składem /
magazynem (PT 83, s.79).
7. Nie ma różnicy w istocie ślubów poświęcenia tych z MS, WK czy POE.
8. Antytypiczna klasa Królowej Saby jest ostatnią klasą, jaka poświęca się przed otwarciem

drogi świętości – będzie ona ostatnią klasą Wieku Ewangelii poświęconego ludu Bożego,
która w poświęceniu przyniesie Panu swe wyborne ludzkie władze jako składniki łask (PT
54, s.42).

9. My, POE, tak jak wszystkie klasy Wieku Ewangelii poświęcamy się na śmierć – umierając

każdego dnia – kosztem naszych ludzkich praw (E 4, s.410).
10. Proponuję te rozważania dla naszej pomocy w uświadomieniu sobie znaczenia tej

ostatniej powołanej klasy; jako jednostki stoimy przed Bogiem w przywilejach, jakich On
udzielił. Teraz staje się konieczne rozdzielenie myśli o ODDAWANIU CZCI i
POSŁUSZEŃSTWIE! My czcimy naszego Pana i szanujemy Jego narzędzia.
11. Proponuję pewne rozważania z naszych pism.

Drodzy bracia, oddawajmy cześć naszemu Panu (a nie używanym przez Niego narzędziom), jako
Temu, który siedzi – działa urzędowo – jako Rafinator i Polerowacz, rozwijający srebro prawdy.
Chociaż powinniśmy szanować używane przez Niego narzędzia jako takie, zawsze powinniśmy
pamiętać, że nie są one dla Kościoła ani świata źródłem prawdy świeckiej czy religijnej. Jej
najwyższym źródłem jest Bóg, a następnym – Chrystus. Najwyższym uznaniem, jakim słusznie
mogą cieszyć się w związku z tym inni, to uznanie przywileju religijnych lub świeckich sług Boga i
Chrystusa. Taka postawa zachowa ich w stanie pokory i powstrzyma innych od krańcowości (1)
czczenia posłanników, co czynią na przykład zwolennicy przewodu, a także (2) od pogardzania
zwierzchnościami, co na przykład czynią ci, którzy odrzucają wszelkich ludzkich nauczycieli (Kol.
2:18; 2 Piotra 2:10). Pozwoli nam ona natomiast wielce miłować, oddawać cześć i uwielbiać
Boga i Chrystusa jako takie źródła prawdy, a Ich narzędzia nie uważać za nic więcej jak tylko Ich
narzędzia. Zawsze pamiętajmy więc, że to nasz Pan siedzi jako Rafinator i Polerowacz prawdy, a
nie Jego narzędzia, bez względu na to, jak bardzo używa ich jako Swe usta i rękę.
Po tym wszystkim rozważmy jeszcze to, w jaki sposób otrzymaliśmy zrozumienie słowa Pana.
Jehowa udzielił go Jezusowi, który udzielił go Pastorowi Russellowi, który otrzymał wielu
pomocników [nie wszyscy pomyślnie przeszli swe próby]. Panowie Barbour i Paton, pani Russell
oraz pan ML McPhail zostali odłączeni przez Boga w 1908 roku. Od tamtego czasu do dzisiaj Bóg
nadal stawia na kierowniczych stanowiskach tych, na których wskazuje przez wyznaczonych
przez Siebie sług.
Z pilnością pamiętajmy, że jako mianowani przez Boga mamy jeden cel – zbudować taki
charakter, że gdy inni zobaczą nasz prawdziwy charakter, nie będą mieli ŻADNEGO powodu
kwestionować, czy jesteśmy dzieckiem Boga. Czy uważamy, że ręka Jehowy skróciła się?
Gdy zastanawiam się nad sługami Bożymi, jacy żyli przede mną, łzy napływają mi do oczu:
Dawid, Salomon, Miller, Russell, Johnson, Jolly, Billy Graham i inni. Wszyscy oni w jakiś sposób
zawiedli jako słudzy Boga (niektórzy bardziej, inni mniej). Czy ja wypadnę lepiej? Mam dobre
powody, by powtarzać Ps.51:12: „Serce czyste stwórz we mnie, o Boże! a ducha prawego
odnów we wnętrznościach moich”.

Uczniowie mieli się nauczyć, tak jak my mamy nauczyć się teraz, że cielesny umysł jest w stanie
wrogości z Bogiem z powodu jego zaślepienie i wypaczenia, i że ludzie nie mogą stawać na
drodze rydwanu Boga, ponieważ jeśli to uczynią, na pewno rozjedzie ich on ze szkodą dla nich.
Jego drogi są najlepsze, prowadzą do odpoczynku, ponieważ Bóg planuje je wszystkie.
Można by powiedzieć o wiele więcej, ale wydaje się, że Pan prowadzi mnie, że to wystarczy na
teraz. Moim szczerym pragnieniem jest, by myśli te okazały się pomocne dla Ciebie.
Jer. 15:16 stał się moim tekstem przewodnim: „Gdy się znalazły mowy twoje, zjadłem je, a było
mi słowo twoje weselem i radością serca mego, ponieważ się nazywam od imienia twego,
Panie, Boże zastępów!”.
-----------------------------------------------[Jest to list Br. Leona Snydera do Adama Urban w odpowiedzi na informacje o klerykalizmie i
innych nieprawidłowościach Ruchu w Polsce – przypis tłumacza]

