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cie¿ka sprawiedliwych, jako wiat³oæ jasna, która im dalej,
tym bardziej wieci a¿ do dnia doskona³ego.
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I wyla³ szósty anio³ czaszê swojê na onê wielk¹
rzekê Eufrates, i wysch³a woda jej, aby zgotowana
by³a droga królom od wschodu s³oñca. I widzia³em trzy nieczyste duchy duchy dyjabelskie,
czyni¹ce cuda, które wychodz¹ od królów ziemi, i
na wszystek okr¹g wiata, aby ich zgromadzili na
wojnê onego wielkiego dnia Boga wszechmog¹cego. I zgromadzi³ ich na miejsce, które zowi¹ po
¿ydowsku Armagieddon  Objawienie 16:12-16.
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A¿eby wszyscy poznali, jaka jest spo³ecznoæ tajemnicy, która od pocz¹tku
wiata by³a ukryta w Bogu. Któr¹ hojnie pokaza³ przeciwko nam we
wszelkiej m¹droci, oznajmiwszy nam tajemnicê woli swojej wed³ug
upodobania swego, które by³ postanowi³ w samym
Sobie, aby w rozrz¹dzeniu zupe³noci czasów
w jedno zgromadzi³ wszystkie rzeczy
w Chrystusie
Efezj. 3:4,5,9; 1:8-10.

Ksi¹¿kê tê napisa³ w 1897 roku Pastor Charles T. Russell.

PRZEDMOWA WYDAWCÓW
Sto lat temu, w roku 1897, ukaza³ siê czwarty tom z serii W YK£ADY
PISMA WIÊTEGO. Pierwsze wydanie tej ksi¹¿ki nosi³o tytu³ The Day
of Vengeance [Dzieñ Pomsty]. Piêtnacie lat póniej, w roku 1912,
o stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych ubiega³ siê Theodore Roosevelt. W trakcie swej kampanii wyborczej wypowiedzia³
on znamienne s³owa: Stoimy w obliczu Armagieddonu i walki Pañskiej. Autor serii WYK£ADY PISMA WIÊTEGO, C. T. Russell, odwo³uj¹c siê do tej wypowiedzi, napisa³ now¹ przedmowê i wyda³ jeszcze raz czwarty tom swej serii, opatruj¹c go nowym tytu³em The
Battle of Armageddon, czyli Walka Armagieddonu. Za dwa lata
mia³a rozpocz¹æ siê I wojna wiatowa, najbardziej znamienny ze
wszystkich konfliktów w historii wiata.
Historia podnios³a rangê tego dzie³a do pozycji klasyki literatury
religijnej. Wspó³czeni historycy zajmuj¹cy siê okresem prze³omu
XIX i XX wieku zgadzaj¹ siê z przedstawion¹ przez autora Walki
Armagieddonu" ocen¹ przyczyn wybuchu I wojny wiatowej. Dostrzegaj¹, ¿e od tamtego czasu maj¹ miejsce nieustanne wstrz¹sy i
przewroty stanowi¹ce kolejne fale boleci, w których narodzi siê
Nowy wiat. G³ód, bezrobocie, dysproporcje spo³eczne, marnotrawstwo ekonomiczne, bezdusznoæ struktury gospodarczej wzniesionej na bazie egoistycznej rywalizacji sprzecznych interesów, zagro¿enie konkurencj¹ pañstw dalekowschodnich, brak nadziei na
znalezienie jakiegokolwiek rozwi¹zania tej sytuacji oraz nieustanny wzrost niezadowolenia spo³ecznego pomimo coraz wiêkszego
dobrobytu to zjawiska, które na przestrzeni ostatnich stu lat nie straci³y nic ze swej aktualnoci, a rz¹dy i spo³eczeñstwa wspó³czesnych
pañstw nadal nie znajduj¹ odpowiedzi na drêcz¹ce pytania pojawiaj¹ce siê na kartach tej ksi¹¿ki.
Tendencje do jednoczenia podzielonego chrzecijañstwa, jakie
zaznaczy³y siê w drugiej po³owie ubieg³ego stulecia, znalaz³y równie¿ s³uszny komentarz w niniejszym dziele. Kompromis uzyskany
kosztem odst¹pienia od fundamentalnych zasad idei Chrystusa to
cena, jak¹ nominalni chrzecijanie byli i nadal s¹ sk³onni p³aciæ za

uzyskanie fa³szywego poczucia jednoci. Jak¿e wymownego znaczenia nabieraj¹ przestrogi autora czwartego tomu z serii W YK£ADY
PISMA WIÊTEGO wobec coraz to nowych prób zjednoczeniowych
podejmowanych przez chrzecijan u progu trzeciego tysi¹clecia.
Polski czytelnik ksi¹¿ki Walka Armagieddonu bêdzie zapewne zdumiony niezwykle trafnymi przepowiedniami autora dotycz¹cymi przykrych skutków nadu¿yæ idei komunizmu i socjalizmu, wywo³anych ludzkim samolubstwem. Brak w³aciwej motywacji do
rzetelnej pracy, korupcja, rozwój bezw³adnych struktur w³adzy, brak
wolnoci, tego wszystkiego dowiadczy³y kraje, które pomimo istnienia przes³anek ostrzegaj¹cych o nieskutecznoci tych ideologii
znalaz³y siê na drodze ich praktycznego dowiadczenia. Napisana
w 1897 roku ksi¹¿ka przepowiada równie¿ konsekwencje obalenia
komunizmu i socjalizmu oraz zapowiada wzrost znaczenia systemów religijnych, a zw³aszcza papiestwa.
Szczególn¹ wartoæ przedstawia jednak opis postawy wierz¹cego cz³owieka wobec wszystkich tych zjawisk. Umiar w postêpowaniu po³¹czony z bezkompromisowym potêpieniem grzechu i egoizmu to sposób zachowania prezentowany i zalecany na kartach tej
ksi¹¿ki.
Z wielk¹ przyjemnoci¹ oddajemy do r¹k polskich czytelników
nowe t³umaczenie tego niezwyk³ego dzie³a. Mamy nadziejê, ¿e
uwspó³czeniona szata jêzykowa uprzystêpni nie³atwe czêsto zagadnienia ekonomiczno-spo³eczne poruszane przez autora czwartego tomu z serii WYK£ADY PISMA WIÊTEGO. Z t¹ te¿ myl¹ zamieszczamy na koñcu ksi¹¿ki objanienia niektórych trudniejszych terminów. W tekcie s¹ one oznaczone ma³¹ literk¹ s przy wyrazie.
Przypisy wydawców oznaczone s¹ numerami. Pozosta³e, oznaczone gwiazdkami, poczyni³ autor.
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TOM TEN ZOSTA£ OPUBLIKOWANY PO RAZ PIERWSZY w 1897

roku. Jego tematem jest zakoñczenie Wieku Ewangelii oraz
przechodzenie tego wieku w now¹ epokê, która ostatecznie
stanie siê nieocenionym b³ogos³awieñstwem dla ca³ej ludzkoci. Obecnie jednak wiat nie jest przygotowany na jej przyjêcie. St¹d te¿ b³ogos³awieñstwo przysz³oci staje siê coraz czêciej powodem podzia³ów, niezadowolenia oraz k³opotów.
Jeliby b³ogos³awieñstwa minionych 43 lat mia³y nadal narastaæ w takim samym stopniu jak dotychczas i proporcjonalnie
wzrasta³oby te¿ niezadowolenie ludzi, to plan Bo¿y dotycz¹cy ustanowienia Królestwa Mesjañskiego i b³ogos³awienia
ludzkoci za jego porednictwem zosta³by udaremniony.
Z tego w³anie powodu Pan sprawi³, ¿e Tysi¹cletni Dzieñ
wita nad wiatem stopniowo. Ludzie budz¹cy siê z odrêtwienia przesz³oci nie dostrzegaj¹ bynajmniej powi¹zania miêdzy obecnymi i przysz³ymi b³ogos³awieñstwami a dzia³alnoci¹ Pana i Jego ³aski. Obliczylimy, ¿e minione 43 lata przynios³y wiatu tysi¹ckrotny wzrost bogactwa w stosunku do
tego, co zosta³o wytworzone w ci¹gu minionych szeciu tysiêcy lat. Poprawie warunków ¿ycia wród mieszkañców cywilizowanych krajów, skróceniu czasu pracy itp. towarzyszy
rozwój wiedzy, a jednoczenie zwi¹zany z nim wzrost niezadowolenia. Zgadza siê to z przepowiedni¹ Pana odnosz¹c¹ siê
do naszych czasów. Pan mówi o tych dniach przez proroka
Daniela: Bo to wiele ich przebie¿y, a rozmno¿y siê umiejêtnoæ; Ale m¹drzy zrozumiej¹; A bêdzie czas ucinienia,
jakiego nie by³o, jako narody poczê³y byæ  Daniel 12:1-4,10.
Innymi s³owy rozwój umiejêtnoci powoduje wzrost niezadowolenia i obaw, które prowadz¹ do Armagieddonu, czyli
Dnia Pomsty Boga nad ca³ym wiatem. W trakcie obecnej
wielkiej wojny dostrzegamy, jak wielkie narody boj¹ siê sukcesu swych rywali. Pomimo zgromadzenia bajecznych bogactw, wszyscy s¹ teraz bardziej niezadowoleni ni¿ dawniej i
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boj¹ siê, ¿e zdarzy siê co, co powstrzyma proces bogacenia
siê, a strumieñ obfitoci zostanie skierowany w stronê konkurentów. Ten strach musia³ doprowadziæ do wojny, a obecna
chwila zosta³a wykorzystana jako najbardziej odpowiednia,
zanim s³abi stan¹ siê zbyt mocni. Ten sam duch przejawia siê
wszêdzie  w niewdziêcznoci za chwile obecne i minione, w
obawie przed chwilami przysz³ymi, w samolubstwie, które nie
zwa¿a na z³ot¹ regu³ê.1 Z tego w³anie wynika konflikt miêdzy kapita³em a wiatem pracy i mo¿emy spodziewaæ siê jedynie gwa³townego pog³êbiania siê tych zjawisk.
Wysokoæ d³ugów walcz¹cych narodów zosta³a autorytatywnie oszacowana na 55 mld dolarów. Kwota ta oczywicie
nigdy nie bêdzie mia³a pokrycia w z³ocie; z³ota nie wystarczy³oby nawet na pokrycie odsetek od d³ugów wiata. To musi
doprowadziæ do bankructwa, gdy tylko skoñczy siê wojna.
Skoñcz¹ siê te¿ mo¿liwoci finansowania odsetek od obligacji przez druk kolejnych serii papierów wartociowych. wiat
wpada w ten sposób w otch³añ bankructwa, choæ w procesie
tym  podobnym do upadku cz³owieka  zaburzenia nie s¹
jeszcze tak grone, dopóki nie towarzyszy im moralny wstrz¹s
mózgu. Z pewnoci¹ wojna nie skoñczy siê na skutek braku
ludzi, którzy gotowi s¹ strzelaæ albo daæ siê zastrzeliæ, ale raczej na skutek braku ¿ywnoci albo upadku finansów. Zdaniem autora ta druga przyczyna bêdzie dominuj¹ca.
Polityczni i finansowi królowie oraz ich doradcy ju¿ dzisiaj
martwi¹ siê, co zrobiæ, aby po zakoñczeniu wojny unikn¹æ
wybuchu ogólnowiatowej rewolucji niezadowolenia. Dwadziecia milionów ludzi znajduj¹cych siê obecnie pod broni¹
bêdzie potrzebowa³o zatrudnienia. Przypuæmy, ¿e nawet jedna czwarta z nich pozostanie w wojsku, co zrobiæ jednak z
pozosta³ymi? To pytanie zaprz¹ta umys³y wielu m¹drych tego
wiata. wiat obywa siê przecie¿ bez tych, którzy s¹ w wojsku, produkuj¹c przy tym wielkie iloci broni i amunicji. Z
pewnoci¹ mo¿na by siê obejæ bez tych dwudziestu milionów. Ludzie ci, przyzwyczajeni do lekcewa¿enia ludzkiego
1 Wszystko tedy, co bycie chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy czyñcie im 
Mat. 7:12  przyp.t³um.
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¿ycia, stan¹ siê mniejszym lub wiêkszym zagro¿eniem w ka¿dym kraju. Brytyjczycy czyni¹ przygotowania w celu skierowania swoich nadwy¿ek si³y roboczej do uprawy ziemi w
Kanadzie albo Australii. Inne narody bez w¹tpienia tak¿e pod¹¿¹ tym ladem w miarê swoich mo¿liwoci. Wszyscy jednak zdaj¹ sobie sprawê z tego, jak powa¿ne stoi przed nimi
zadanie.
Biblia wskazuje, ¿e w tym czasie wiatowe systemy nominalnego kocio³a zajm¹ ponownie eksponowan¹ pozycjê ³¹cz¹c siê z w³adzami wieckimi. Bez trudu mo¿na ju¿ obecnie
zaobserwowaæ podstawy do zaistnienia takiej sytuacji. Os³abione finansowo królestwa uwiadamiaj¹ sobie potrzebê zachowania dominuj¹cej pozycji wzglêdem spo³eczeñstwa, aby
uchroniæ go przed wszelkimi wp³ywami socjalizmu i anarchizmu. Bêd¹ oni w naturalny sposób spogl¹daæ w kierunku wielkich instytucji religijnych, zwanych kocio³ami, aby pozyskaæ
ich poparcie. Bêd¹ czekaæ, aby instytucje te nadal straszy³y
ludzi wiecznymi mêkami i pomaga³y ratowaæ pañstwo przed
upadkiem. Kocio³y te¿ chêtnie skorzystaj¹ z tej sposobnoci.
Ju¿ obecnie zwijaj¹ siê jak dwa koñce zwoju  z jednej strony
katolicy, z drugiej protestanci, przeciwni sobie, a jednak po³¹czeni, ka¿da ze stron zjednoczona i po³¹czona w miarê swoich mo¿liwoci.
Biblia owiadcza jednak, ¿e owe rz¹dy,  jako królowej,
nie potrwaj¹ d³ugo i ¿e upadek Babilonu bêdzie ogromny 
jak wrzucenie kamienia m³yñskiego w otch³añ morza. W czasie owych krótkich rz¹dów tak zwanej królowej mo¿liwoci g³oszenia Prawdy zostan¹ bardzo ograniczone. Ci za, którzy pozostan¹ wierni Bogu i Jego zasadom, zostan¹ niew¹tpliwie dotkniêci cierpieniami.
W trakcie upadku Babilonu mo¿ni tego wiata, polityczni i
finansowi królowie i ksi¹¿êta, bêd¹ trzymali siê z dala, wystrzegaj¹c siê bli¿szych zwi¹zków z tym systemem, aczkolwiek podnios¹ oni wielki lament, zdaj¹c sobie sprawê z tego,
¿e upadek Babilonu zapowiada ich w³asny upadek. Wkrótce
potem nast¹pi ca³kowite zniszczenie i zag³ada obecnych rz¹dów pogan, co w Biblii jest symbolicznie przedstawiane jako
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wielki po¿ar, który poch³onie ca³¹ ziemiê  wszystkie instytucje religijne, spo³eczne, polityczne i finansowe.
Bior¹c pod uwagê, ¿e Tom ten zosta³ napisany dwadziecia
lat temu, nikt nie powinien byæ zaskoczony faktem, ¿e niektóre zawarte w nim stwierdzenia, choæ zaskakuj¹co silne w swej
trafnoci, nie ca³kiem odzwierciedlaj¹ widoczn¹ obecnie pe³niê Prawdy. Na przyk³ad maj¹tek wiata pomno¿y³ siê wielokrotnie w przeci¹gu tych dwudziestu lat. Z ³¹czenia zasobów
kapita³owych wyniknê³o przypieszenie tempa wzrostu kapita³u oraz jego znaczenia i wp³ywów. Obliczono, ¿e zasoby finansowe Stanów Zjednoczonych w ci¹gu ostatnich czterech
lat wzrasta³y w skali roku o 10 mld.
W Tomie tym wskazano, ¿e istniej¹ce trusty  giganty sk¹pstwa i samolubstwa, aczkolwiek raczej po¿yteczne ni¿ szkodliwe w czasie powstawania tego Tomu, stan¹ siê ostatecznie
zagro¿eniem, niebezpieczeñstwem dla ludzkoci i jej interesów. Do¿ylimy takich czasów, ¿e powszechnie odczuwa siê
to zagro¿enie. Dopóki wszystkie mechanizmy dzia³aj¹ dobrze
i znajduj¹ siê pod kontrol¹, nic z³ego siê nie dzieje. Ale niech
tylko interesy przedsiêbiorców i kapitalistów stan¹ w
sprzecznoci z interesami wiata pracy i spo³eczeñstwa! Zobaczycie, ¿e racjê mia³o natchnione S³owo, nazywaj¹c tê chwilê
czasem ucinienia, jakiego nie by³o, jako narody poczê³y byæ.
Jak¿e mo¿emy byæ szczêliwi, ¿e w tym czasie wielkiego
ucisku ludzka krañcowoæ stanie siê sposobnoci¹ dla Boga.
On tylko czeka na to, by móc okazaæ sw¹ ³askawoæ. Pragnie
On wylaæ na ludzkoæ tysi¹ckrotne b³ogos³awieñstwo Wieku
Tysi¹clecia  podniesienie z upadku grzechu i mierci oraz
przywrócenie do stanu chwa³y i podobieñstwa Bo¿ego. Przewidzia³ On, ¿e ludzie musz¹ przejæ przez tê szko³ê. Ci, którzy maj¹ otwarte oczy, przekonali siê ju¿ o tym w trakcie przesz³o czterdziestoletniego okresu witania, który jednak zamiast
przynieæ b³ogos³awieñstwo i szczêcie dla wiata spowodowa³ raczej niezadowolenie. Pan nie bêdzie teraz przeszkadza³
wiatu w realizacji jego planów i pomys³ów. Pozwoli ludziom
pójæ ich w³asn¹ drog¹, ¿eby okaza³a siê daremnoæ ich usi³owañ, ¿eby przekonali siê, i¿ tylko interwencja Bo¿a mo¿e
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uchroniæ ich przed pogr¹¿eniem ca³ej struktury spo³ecznej w
katastrofie. Zaiste, dopuci On do tragedii, ale potem ustanowi nowy porz¹dek dla ludzkoci pod rz¹dami Mesjasza, poniewa¿ obieca³, ¿e wszystkie narody przyjd¹ do Po¿¹danego Królestwa (Aggieusz 2:8).

Brooklyn, N.Y.,
1 padziernika 1916 r.

Wasz s³uga w Panu,
CHARLES T. RUSSELL
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PRZEDMOWA

WALKA ARMAGIEDDONU
I wyla³ szósty anio³ czaszê swojê na onê wielk¹ rzekê Eufrates,
i wysch³a woda jej, aby zgotowana by³a droga królom od wschodu
s³oñca. I widzia³em z ust smokowych i z ust bestii, i z ust fa³szywego
proroka trzy nieczyste duchy wychodz¹ce, podobne ¿abom. Albowiem s¹ duchy dyjabelskie, czyni¹ce cuda, które wychodz¹ od królów ziemi, i na wszystek okr¹g wiata, aby ich zgromadzili na wojnê onego wielkiego dnia Boga wszechmog¹cego. Oto idê jako z³odziej: B³ogos³awiony, który czuje i strze¿e szat swoich, aby nie chodzi³ nago, i nie widziano sromoty jego. I zgromadzi³ ich na miejsce,
które zowi¹ po ¿ydowsku Armagieddon  Obj. 16:12-16.
Armagieddon, to hebrajskie s³owo, które t³umaczy siê jako góra
Megiddo albo góra zniszczenia. Megiddo, po³o¿one u po³udniowego krañca równiny Ezdralon, mia³o wa¿ne znaczenie strategiczne, jako ¿e strzeg³o wejcia na tereny wy¿ynne. Miejsce to by³o
wielkim polem bitewnym Palestyny, na którym rozegra³o siê wiele
istotnych bitew znanych z opisów Starego Testamentu. To tutaj Giedeon i garstka jego ¿o³nierzy zaskoczy³a i pokrzy¿owa³a szyki Madianitów, którzy w trakcie walki zabijali siê wzajemnie (Sêdz. 7:1923). Tutaj Filistyni pokonali króla Saula (1 Sam. 31:1-6). Tutaj z
rêki faraona Necho zgin¹³ król Jozjasz w trakcie najbardziej nieszczêsnego z konfliktów w historii Izraela (2 Kron. 35:22-25). Tutaj te¿, w miecie Jezreel, mieszka³ król Achab ze sw¹ ¿on¹ Jezabel¹, która póniej zginê³a na tym miejscu w haniebny sposób (2 Król.
9:30-37).
Bitwy te mia³y znaczenie symboliczne. Pokonanie Madianitów
uwolni³o lud izraelski spod ich niewoli. Giedeon i jego oddzia³
wyobra¿aj¹ naszego Pana i Koció³, którzy uwolni¹ ludzkoæ z niewoli grzechu i mierci. mieræ króla Saula i obalenie jego królestwa przez Filistynów otwar³o Dawidowi drogê do królowania.
Dawid za wyobra¿a Mesjasza. Król Achab symbolizuje rz¹dy
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wieckie, w Objawieniu nazywane obrazowo smokiem. Królowa
Jezabela by³a symbolicznym poprzednikiem wielkiej nierz¹dnicy,
Babilonu, i jako taka zosta³a wymieniona z imienia: Niewiecie
Jezabeli, która siê mieni byæ prorokini¹, dopuszczasz uczyæ i zwodziæ s³ugi moje  Obj. 2:20.
Pan niew¹tpliwie uzna³ za stosowne, aby w Pimie wiêtym Armagieddon  s³ynne pole bitewne  by³ kojarzony z wielkim konfliktem miêdzy prawd¹ i b³êdem, s³usznoci¹ i niegodziwoci¹,
Bogiem i mamon¹, z konfliktem, który zakoñczy Wiek Ewangelii i
zainauguruje Wiek Mesjañski. W ostatniej ksiêdze Biblii celowo
zosta³ u¿yty jêzyk wysoce symboliczny. Mia³o to zapewne na celu
ukrycie pewnych istotnych prawd a¿ do s³usznego czasu ich objawienia. Ale nawet w owym naznaczonym czasie mia³o byæ tak, ¿e
wszyscy niezbo¿ni nie zrozumiej¹, ale m¹drzy zrozumiej¹ (Dan.
12:10). Nie posi¹d¹ wiedzy ci, których serca nie s¹ w harmonii z
Bogiem, ale tylko m¹drzy sporód Jego ludu  m¹dre panny z przypowieci naszego Pana (Mat. 25:1-13).
Rozwa¿aj¹c przeto zacytowane na wstêpie wersety, nie powinnimy siê spodziewaæ ¿adnego zgromadzenia ludzi na rzeczywistym
wzgórzu Megiddo. Bêdziemy raczej starali siê okreliæ symboliczne znaczenie tej góry. Nazwa Bitwa Armagieddonu bywa u¿ywana na okrelenie wielu ró¿nych rzeczy, u¿ywa siê jej na wiele sposobów i w ró¿nych zastosowaniach. Chrzecijanin musi mieæ jednak wiadomoæ faktu, ¿e s³owo Armagieddon przynale¿y do Biblii, która u¿ywa go w sposób symboliczny. Jeli przeto czas obecny jest stosown¹ chwil¹ dla u¿ycia tego s³owa w znaczeniu politycznym,1 to tym bardziej mo¿na siê zastanawiaæ nad jego prawdziwym znaczeniem religijnym.
Wszyscy wiemy, ¿e ksiêga Objawienia pe³na jest symboli. Wydaje siê, ¿e Bóg zamierzy³, aby znalaz³a siê ona na koñcu Biblii ze
wzglêdu na wagê i znaczenie ukazanych tam prawd. A z tym, ¿e
zawiera ona drogocenne prawdy, zgadzaj¹ siê wszyscy badacze Biblii. Bóg jednak tak skrzêtnie ukry³ te prawdy, ¿e a¿ do naszych
czasów Jego lud nie by³ w stanie jasno i w ca³ej pe³ni ich rozeznaæ.
Badacze Pisma wiêtego s¹ zdania, ¿e takim by³o Boskie zamierzenie, i to nie tylko dlatego, ¿e prawdy te nie mia³y byæ zrozumiane,
lecz ponadto Bóg chcia³ ukryæ przed wiatem pewne fragmenty swej
1

Zob. Przedmowa Wydawców  przyp.t³um.
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Prawdy. Ludzkoæ zawsze le rozumia³a Boski Plan, poniewa¿ Bóg
w swej m¹droci chcia³, aby go le rozumia³a. Prawdy zapisane w
Objawieniu nie s¹ przeznaczone dla wiata ani dla nominalnego
kocio³a, lecz dla Kocio³a  Cia³a Chrystusowego, wiêtych, Kocio³a pierworodnych, którzy s¹ zapisani w niebiosach (BT). Dla
nich wiedza ta mia³a siê staæ pokarmem na czas s³uszny. M¹drzy zrozumiej¹.
Z pojêciem Armagieddonu wi¹¿e siê wiele miejsc Pisma wiêtego. Nasz Pan nazywa go wielkim uciskiem, jakiego nie by³o od
pocz¹tku wiata (Mat. 24:21). Prorok Daniel opisuje go, jako czas
ucinienia, jakiego nie by³o, jako narody poczê³y byæ (Dan. 12:1).
W cis³ym zwi¹zku z tym stwierdzeniem prorok Daniel tak pisze o
Boskim przedstawicielu: Powstanie Micha³, ksi¹¿ê wielki, który
siê zastawia za synami ludu twego  Izraela. S³owo Micha³ oznacza ten, który jest jak Bóg  podobny Bogu. Powstanie on, aby
zbawiæ lud Bo¿y, aby sprostowaæ b³¹d i nieprawdê, by ustanowiæ
s³usznoæ i prawdê, by przynieæ wiatu wspania³e Królestwo Bo¿e,
które by³o g³oszone od czasów Abrahama.

Czas ustanowienia Królestwa Mesjañskiego
Objawienie w. Jana jest ksiêg¹ symboliczn¹ i dlatego wiat jej
nie zrozumie. Sam Bóg powiedzia³, ¿e nawet Koció³ mo¿e spodziewaæ siê, i¿ dane mu bêdzie zrozumienie dopiero w stosownym
czasie. Gdy prorok Daniel nalega³, aby anio³ objani³ mu widzenie,
otrzyma³ tak¹ odpowied: Id Danielu, albowiem s³owa pozostan¹ zamkniête i zapieczêtowane a¿ do czasu koñca (BT)  nie do
koñca wiata, ale koñca Wieku,2 koñca obecnej epoki. Ziemia na
wieki stoi  Kazn. Sal. 1:4.
w. Piotr informuje nas, ¿e obecny Wiek ma zakoñczyæ siê wielkim po¿arem, co symbolicznie oznacza czas ucisku, który poch³onie obecne instytucje (2 Piotra 3:8-13). W innych miejscach Pisma
wiêtego ucisk ten opisywany jest jako potê¿na burza, wichura,
czy te¿ jako ogieñ, który wszystko poch³onie. Po zniszczeniu obecnego porz¹dku w wielkim ucisku, sam Bóg ustanowi swe Królestwo, o które modlimy siê: Przyjd Królestwo Twoje; b¹d wola
Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2 S³owo Wiek pisane wielk¹ liter¹ oznacza okres w Boskim Planie Wieków, na
ogó³ Wiek Ewangelii. Zob. I Tom Wyk³adów Pisma wiêtego  przyp.t³um.
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Jeli zatem mamy wskazówki, ¿e ¿yjemy w czasie koñca Wieku
Ewangelii, ¿e panny czyszcz¹ swe lampy, to mo¿emy byæ pewni, ¿e
nieodleg³a jest chwila, gdy m¹dre panny wejd¹ do chwa³y. Jak¿e
b³ogos³awiona jest ta wieæ dla wszystkich, którzy umi³owali s³awne przyjcie jego!
To samo proroctwo, które mówi, ¿e czas koñca bêdzie siê cechowa³ tym, i¿ m¹drzy wed³ug Boga zrozumiej¹, informuje tak¿e o
dwóch innych charakterystycznych cechach tego okresu. Pierwsza:
Wiele ich przebie¿y;3 druga: Rozmno¿y siê umiejêtnoæ (Dan.
12:4). Dzi jestemy wiadkami wype³nienia siê tego proroctwa.
Ludzie na ca³ym wiecie biegaj¹ tam i sam, jak nigdy przedtem.
Koleje, statki parowe, samochody, pojazdy elektryczne poruszaj¹ce siê pod ziemi¹, na powierzchni i nad ni¹, przenosz¹ ludzi we
wszystkich kierunkach. Nasze wspania³e czasy cechuj¹ siê ogólnym rozwojem wiedzy. Ka¿de dziecko w wieku dziesiêciu lat potrafi czytaæ. Na ca³ym wiecie dostêpne s¹ ksi¹¿ki i gazety. Biblia
znajduje siê w ka¿dym domu  takiej sposobnoci do zdobywania
wiedzy ludzkoæ nie mia³a od pocz¹tku wiata.
Wype³nienie tego proroctwa w tak charakterystyczny sposób
dowodzi, ¿e ¿yjemy w czasie koñca, który zakoñczy obecn¹ epokê
i zapocz¹tkuje now¹. W czasie tym lud Bo¿y zorientuje siê w sytuacji i przygotuje do przemiany.

Mowa bêdzie o zasadach, a nie pojedynczych ludziach
Wszyscy chrzecijanie, zgodnie ze s³owami w. Jana, uwa¿aj¹,
¿e autorem ksiêgi Objawienia jest nasz Pan (Obj. 1:1). Nie jestemy przeto odpowiedzialni za u¿ycie symbolicznych okreleñ wystêpuj¹cych w tej ksiêdze. Nie jest trudno o wszelkiego rodzaju
niezrozumienie, nawet ze strony dobrych chrzecijan, dlatego te¿
zdajemy sobie sprawê, z jak wielk¹ delikatnoci¹ winnimy wyra¿aæ swe pogl¹dy. Przystêpuj¹c do objaniania symboliki Objawienia, pragniemy z ca³¹ moc¹ podkreliæ, ¿e nasz¹ intencj¹ nie jest
wyra¿anie siê przeciwko pobo¿nym chrzecijanom, ¿yj¹cym obecnie, czy dawniej, nale¿¹cym do kocio³ów albo nie. Nie mamy nic
do powiedzenia na temat ludzi. Poddajemy pod dyskusjê JEDYNIE ZASADY i NAUKI, NIGDY za nie mówimy o poszczegól3 KJ

Wielu bêdzie biegaæ tam i sam  przyp. t³um.
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nych osobach. Bóg nie poleci³ nam zastanawiaæ siê nad ludmi, a
jedynie nad Jego S³owem.
Przedstawiaj¹c nasze zrozumienie symboliki Objawienia uwiadamiamy sobie, ¿e S³owo Bo¿e rzuca przera¿aj¹ce oskar¿enia przeciwko niektórym z wielkich systemów naszych dni, które do pewnego czasu cieszy³y siê naszym szacunkiem i powa¿aniem, a to dlatego, ¿e znajdowa³o siê w nich wielu ludzi pobo¿nych w s³owie i
uczynku. Dokonajmy wiêc cis³ego rozgraniczenia miêdzy jednostkami a systemami. Nie bêdziemy siê wyra¿aæ przeciwko pobo¿nym
jednostkom, przeka¿emy jedynie to, co mówi S³owo Bo¿e o owych
systemach. Istotnie jestemy przekonani, ¿e wiêty lud Bo¿y pozostaje poza okreleniami tej symboliki. Jest tak najprawdopodobniej
dlatego, ¿e wiêci Bo¿y stanowi¹ jedynie nieliczn¹ garstkê w porównaniu do setek milionów ludzi. Jezus powiedzia³ przecie¿: Nie
bój siê, o maluczkie stadko!
Przechodz¹c do interpretacji symboliki Obj. 16:13-16, uwa¿amy, ¿e istniej¹ trzy instytucje przyczyniaj¹ce siê do zgromadzenia
zastêpów na bitwê Armagieddonu. Czytamy, ¿e z ust bestii, z ust
fa³szywego proroka oraz z ust smoka wychodzi³y trzy nieczyste
duchy podobne do ¿ab. Przemierza³y one ca³y okr¹g wiata, aby
zgromadziæ go na bitwê Armagieddonu.
Uwa¿amy zatem za s³uszne postawiæ pytanie, jakie systemy kryj¹ siê pod symbolami smoka, bestii i fa³szywego proroka. Po uzyskaniu tej odpowiedzi musimy zadaæ sobie nastêpne pytanie: Co
wyobra¿aj¹ ¿aby wychodz¹ce z ich ust.
W ca³ej Biblii bestia jest symbolicznym okreleniem u¿ywanym
na oznaczenie rz¹du. W taki sposób okrelone s¹ w proroctwie Daniela cztery wiatowe imperia. Babilon by³ wyobra¿ony pod postaci¹ lwa, Medo-Persja przedstawiona jest jako niedwied, Grecja 
jako lampart oraz Rzym  jako smok (Dan. 7:1-8). Imperium rzymskie przetrwa³o do naszych czasów. Chrzecijañstwo jest czêci¹
wielkiego Cesarstwa Rzymskiego, które zapocz¹tkowane zosta³o
za dni Cezara i które wed³ug Pisma wiêtego ci¹gle istnieje.
Praktycznie wszyscy egzegeci S³owa Bo¿ego zgadzaj¹ siê z tym,
¿e smok z Objawienia wyobra¿a w³adzê czysto wieck¹, tam gdzie
tylko mo¿na siê jej doszukaæ. Nie chcemy jednak przez to powiedzieæ, ¿e wszystkie w³adze wiata s¹ z³e albo ¿e pochodz¹ od diab³a. Oznacza to jedynie, ¿e Bogu upodoba³o siê u¿yæ symbolu smoka dla okrelenia w³adzy wieckiej.
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Bestiê z Obj. 16:13 nale¿y uto¿samiaæ z besti¹ opisan¹ w Obj.
13:2, podobn¹ do pantery [BT], której skóra pokryta jest plamkami.
Protestanccy interpretatorzy Objawienia zgadzaj¹ siê, ¿e okrelenie to odnosi siê do systemu papieskiego; nie do papie¿a, nie do
spo³ecznoci katolików ani nie do pojedynczych katolików, lecz do
ca³oci systemu, który istnieje od wieków.
Bóg w swym S³owie uzna³ za s³uszne potraktowaæ papiestwo
jako system, jako rz¹d. Papiescy teolodzy twierdz¹, ¿e Królestwo
Bo¿e, Królestwo Mesjañskie, zosta³o ustanowione w 799 roku i ¿e
przetrwa³o ono tysi¹c lat, dok³adnie tyle, ile wedle s³ów Biblii mia³o trwaæ Królestwo Chrystusowe. Uwa¿aj¹ oni tak¿e, ¿e zakoñczy³o siê ono w 1799 roku. Dalej twierdz¹, ¿e od tego czasu Królestwo
Chrystusowe (to jest papiestwo, które w Objawieniu ukazane jest
pod postaci¹ bestii) cierpi gwa³t, podczas gdy diabe³ zosta³ rozwi¹zany, co stanowi wype³nienie Obj. 20:7.
Historia podaje, ¿e epoka zakoñczona w 1799 r., wyznaczona
egipsk¹ kampani¹ Napoleona, przypieczêtowa³a los i wyznaczy³a
kres papieskiej dominacji nad narodami. Napoleon pojma³ papie¿a
i uwiêzi³ go we Francji, gdzie zakoñczy³ on swe ¿ycie. Owo upokarzaj¹ce wydarzenie, wed³ug pogl¹dów rzymskokatolickich, wyznacza moment uwolnienia Szatana, co stanowi wype³nienie Obj. 20:7.
Nie mo¿emy zgodziæ siê z interpretacj¹ proroctw proponowan¹
przez braci katolików. Z ca³¹ pewnoci¹ nie myli³ siê nasz Pan, kiedy owiadczy³, ¿e ksiêciem tego wiata jest Szatan oraz ¿e obecnie
panuje teraniejszy wiek z³y. Powodem istnienia tak wielkiego
wyzysku oraz ogromu fa³szywych nauk, k³amstwa, ignorancji i przes¹dów jest fakt, ¿e Szatan, bêd¹c potê¿n¹ istot¹, zwodzi wiat. Wed³ug Pisma wiêtego Szatan ma zostaæ zwi¹zany na tysi¹c lat, aby
nie zwodzi³ wiêcej narodów (Obj. 20:3). Gdy skoñczy siê tysi¹c lat,
Szatan zostanie uwolniony na krótki czas, aby wypróbowaæ ludzkoæ. Nastêpnie zostanie zniszczony wtór¹ mierci¹ razem ze wszystkimi, którzy siê z nim zgadzaj¹.
Dopiero teraz oczy badaczy Pisma wiêtego zaczynaj¹ siê otwieraæ na zrozumienie d³ugoci, szerokoci, wysokoci i g³êbokoci
mi³oci Bo¿ej, Jego wspania³ego planu zbawienia najpierw dla Kocio³a, który stanie siê czêci¹ Królestwa chwa³y, a nastêpnie dla
ca³ej ludzkoci, która otrzyma b³ogos³awieñstwo w postaci podwigniêcia siê do doskona³oci ludzkiej, co potrwa tysi¹c lat. Owa
chwalebna epoka w³anie nadchodzi i nie mo¿na mówiæ, ¿e ju¿ naVI
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le¿y do przesz³oci. Warunki ¿ycia ludzkoci przy koñcu Królestwa
Mesjañskiego bêd¹ tak chwalebne, ¿e przejd¹ one nawet najmielsze oczekiwania. Jednak wspania³e dzie³o Bo¿e nie dokona siê wczeniej, zanim ka¿da istota ludzka nie osi¹gnie doskona³oci albo nie
zostanie zniszczona wtór¹ mierci¹ za odmowê podporz¹dkowania
siê doskona³emu prawu sprawiedliwoci. Wtedy dopiero ka¿de stworzenie na niebie i na ziemi przy³¹czy siê od wo³ania: Siedz¹cemu
na stolicy i Barankowi b³ogos³awieñstwo i czeæ, i chwa³a, i si³a na
wieki wieków  Obj. 5:13.
Tak wiêc smok wyobra¿a w³adzê rzymsk¹, reprezentowan¹ przez
wieckie rz¹dy wiata. Bestia za, to system rz¹dów papieskich.
Trzecim symbolem, który jeszcze nale¿y zinterpretowaæ, jest fa³szywy prorok. Jest to, jak wierzymy, inne okrelenie systemu, który
gdzie indziej nazywany jest obrazem bestii (Obj. 13:14). Wed³ug
Pisma wiêtego obraz ten jest dok³adnym odzwierciedleniem bestii. Fa³szywy prorok, albo obraz bestii, oznacza, jak uwa¿amy, Federacjê Kocio³ów Protestanckich.

Obraz bestii
Aby przekonaæ siê, ¿e Federacja Kocio³ów Protestanckich jest
przedstawiona pod postaci¹ obrazu bestii oraz fa³szywego proroka,
musimy przeanalizowaæ kilka innych symbolicznych miejsc Pisma
wiêtego. W Obj. 17:5 nasz¹ uwagê przyci¹ga wielka tajemnica.
S³owo wszetecznica nie oznacza w Biblii osoby o niemoralnym
sposobie prowadzenia siê. Odnosi siê do kocio³a, który maj¹c byæ
Królestwem Bo¿ym, utraci³ sw¹ dziewicz¹ czystoæ i po³¹czy³ siê z
ziemskim mê¿em, zamiast pozostaæ wierny swemu niebiañskiemu
Oblubieñcowi. Z jakim to ziemskim mê¿em zwi¹za³ siê koció³? Z
Cesarstwem Rzymskim. Luter i inni reformatorzy nie mieli w¹tpliwoci, ¿e koció³ zwi¹za³ siê bardzo mocno ze wiatem. Przez pewien czas koció³ utrzymywa³, ¿e oczekuje na Chrystusa, który mia³
ustanowiæ swoje Królestwo. W koñcu jednak stwierdzi³: Nie bêdê
czekaæ a¿ do wtórego przyjcia, po³¹czê siê z Cesarstwem Rzymskim.
Skutki by³y nastêpuj¹ce. Koció³ rzymski zosta³ wywy¿szony i
przez wieki panowa³ jako królowa. Ów zwi¹zek kocio³a i pañstwa
przedstawiony jest w s³ynnym obrazie, który mo¿na ogl¹daæ we
W³oszech. Na tronie siedz¹ obok siebie papie¿ i cesarz. Po jednej
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stronie stoj¹ kardyna³owie i biskupi, ni¿szy kler i laikat wed³ug rangi.
Po drugiej stronie widaæ genera³ów, przywódców, ¿o³nierzy i zwyk³ych ludzi. W taki sposób koció³ sprzymierzy³ siê z pañstwem.
Na bazie tego zwi¹zku wszystkie ziemskie rz¹dy zwane s¹ chrzecijañskimi. W taki sposób odbieraj¹ oni swój udzia³ wynikaj¹cy
ze zwi¹zku z kocio³em. Historia podaje, ¿e przez setki lat koció³
mianowa³ ziemskich w³adców. Koronowany by³ ten, na którego
wskaza³ papie¿. Jako dowód supremacji kocio³a podaje siê historiê, wed³ug której cesarz Henryk IV, w³adca Niemiec, który popad³
w nie³askê u papie¿a, musia³ przez trzy dni staæ przed bramami
Canossy, boso, w pokutnej w³osienicy, w ch³odzie zimowej pogody. Nastêpnie zmuszono go, by czo³ga³ siê na czworakach przed
oblicze papie¿a, który kaza³ sobie zdj¹æ jedwabne poñczochy, aby
cesarz móg³ go uca³owaæ w wielki palec u nogi, co mia³o stanowiæ
wype³nienie Psalmu 2:12: Poca³ujcie syna królowie ziemscy.
Wed³ug naszego zrozumienia jest to b³êdne zastosowanie Pisma
wiêtego. Synem nie jest papie¿. wiêta góra oznacza Królestwo
Bo¿e. Jego przedstawicielstwo jest symbolizowane przez górê Syon.
Wielki Mesjasz obróci w proch obecny porz¹dek rzeczy i ustanowi
Królestwo sprawiedliwoci i prawdy, dziêki któremu ludzkoæ zostanie podwigniêta z upadku grzechu i upodlenia.
Rzymscy katolicy wierz¹, ¿e papie¿ jest namiestnikiem Chrystusa, króluj¹cym w Jego zastêpstwie. Uwa¿aj¹, ¿e w obecnym czasie
Szatan zosta³ na krótko uwolniony, by zwodzi³ narody, wkrótce jednak koció³, wed³ug nich, odzyska pe³niê w³adzy nad wiatem, a
ka¿dy, kto nie bêdzie mu pos³uszny, zostanie zg³adzony. Ta interpretacja odwo³uje siê do Objawienia 13 i 20 rozdzia³u. Protestanci
nie tak rozumiej¹ ten stan rzeczy i jak zapewne zdaj¹ sobie sprawê
uwa¿ni obserwatorzy, zabiegi maj¹ce na celu zawarcie zwi¹zku religijnego wychodz¹ od protestantyzmu, a nie od katolicyzmu.
Pojawia siê zatem pytanie: Dlaczego Pismo wiête okrela protestantyzm mianem obrazu bestii? Jak i kiedy do tego dosz³o? Od
czasów Reformacji protestanci usi³owali, ka¿dy z osobna, wyrwaæ
siê z ciemnoci minionych wieków i tak sformu³owano wiele wyznañ wiary i za³o¿ono rozmaite grupy religijne. Jednak oko³o po³owy ubieg³ego wieku przywódcy zorientowali siê, ¿e jeli wszyscy
bêd¹ nadal indywidualnie zastanawiaæ siê nad Bibli¹, to z czasem
ka¿dy bêdzie mia³ swoje w³asne wyznanie wiary. Aby zapobiec temu,
jak im siê zdawa³o, os³abieniu, zorganizowali zwi¹zek kocio³ów
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protestanckich w systemie zwanym Evangelical Alliance [Sojusz
Ewangelicki].
Sojusz Ewangelicki, organizacja ³¹cz¹ca rozmaite ugrupowania
protestanckie, powsta³a w 1846 roku, aby na swój sposób robiæ to
samo, czego wczeniej dokona³ katolicyzm. Dostrzegaj¹c si³ê kocio³a rzymskokatolickiego wyp³ywaj¹c¹ z jednoci, protestanci
powiedzieli sobie: Jestemy podzieleni. Nie mamy w³adzy. Zorganizujmy siê. I w taki sposób i w tym czasie powsta³ system, który
Pismo wiête nazywa obrazem bestii.
Biblia mówi jednak, ¿e zanim system ten bêdzie móg³ szkodziæ,
musi zostaæ o¿ywiony przez dwuro¿n¹ bestiê (Obj. 13:15). Dwuro¿na bestia, której rogi by³y podobne barankowym, ale jej g³os
przypomina³ smoka, przedstawia w naszym zrozumieniu koció³
Anglii, który nie wchodzi w sk³ad Sojuszu Ewangelickiego. Koció³ Anglii uzurpuje sobie pozycjê podobn¹ do kocio³a rzymskiego  twierdzi, ¿e jest jedynym prawdziwym kocio³em, ¿e wszyscy
inni nie maj¹ racji, ¿e to on posiada prawo do sukcesji apostolskiej,
a nikt nie ma prawa nauczaæ, zanim nie otrzyma Boskiego upowa¿nienia przez w³o¿enie r¹k apostolskich. Przedstawiciele kocio³a
Anglii przez wieki wyg³aszali takie stwierdzenia stawiaj¹c wyran¹ granicê miêdzy swoim kocio³em a innymi ugrupowaniami protestanckimi.
Aczkolwiek Sojusz Ewangelicki powsta³ w 1846 roku, to jednak
nie by³ on w stanie zrealizowaæ swych zamierzeñ, poniewa¿ nie
mia³ wypracowanych metod dzia³ania. Ugrupowania wchodz¹ce w
sk³ad sojuszu by³y zjednoczone tylko formalnie i nadal prowadzi³y
wzajemnie wrog¹ dzia³alnoæ. Ugrupowania religijne, które pozosta³y poza Sojuszem, zosta³y og³oszone bezprawnymi. Te za z kolei wezwa³y kocio³y ewangelickie, aby pokaza³y swoje upowa¿nienie do g³oszenia Ewangelii. W rezultacie obraz bestii nie posiada³ mocy wykonawczej; zosta³ on podeptany. By móc odzyskaæ sw¹
¿ywotnoæ  otrzymaæ ducha  potrzebuje on sukcesji apostolskiej,
musi uzyskaæ podstawê do dzia³ania.
Pismo wiête wskazuje, ¿e koció³ Anglii wejdzie w bliski zwi¹zek z Sojuszem Ewangelickim i udzieli mu apostolskiego prawa do
nauczania. Dziêki temu zwi¹zkowi Sojusz bêdzie mówi³: Mamy
apostolskie upowa¿nienie do nauczania. Niech nikt nie omiela siê
przemawiaæ bez naszego zezwolenia. Takie dzia³anie z ich strony
opisane jest w Obj. 13:17. Nikt nie bêdzie móg³ kupowaæ ani sprzeIX
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dawaæ duchowych dóbr na duchowym rynku, jeli nie przyjmie piêtna bestii albo piêtna obrazu bestii.
W Obj. 16:13 zapisana jest wzmianka o fa³szywym proroku, który jest innym okreleniem obrazu bestii  o¿ywionego produktu
Sojuszu Ewangelickiego, który przybra³ formê federacji kocio³ów
i ju¿ dzisiaj wykazuje spor¹ ¿ywotnoæ. Nie wiemy dok³adnie, czy
dokona on czego znacznie wiêkszego. Pismo wiête wyranie wskazuje, ¿e obraz bestii ma otrzymaæ tak¹ w³adzê, jak¹ niegdy cieszy³
siê koció³ katolicki, a tak¿e, i¿ obydwa systemy: katolicki i protestancki bêd¹ sprawowaæ w³adzê nad cywilizowanym wiatem mo¿n¹ prawic¹ za porednictwem w³adzy wieckiej  smoka.

Trzy nieczyste duchy podobne ¿abom
Pismo wiête mówi nam, ¿e nast¹pi to na skutek wypowiedzi
zjednoczonych si³ kocio³a i pañstwa  Z ust smokowych i z ust
bestyi, i z ust fa³szywego proroka trzy nieczyste duchy wychodz¹ce, podobne ¿abom. We fragmencie tym duch oznacza doktrynê 
doktrynê nieczyst¹, fa³szyw¹. Ka¿dy z wymienionych systemów
wyda to samo owiadczenie, a jego skutkiem bêdzie zgromadzenie
królów ziemi na wielk¹ bitwê Armagieddonu.
Symbolika Pisma wiêtego, jeli siê j¹ poprawnie rozumie, jest
niezwykle wymowna. Zawsze te¿ wystêpuje bliskie podobieñstwo
miêdzy symbolem i ukazywan¹ przez niego rzeczywistoci¹. Jeli
duch wiêty przywo³uje obraz ¿aby w celu opisania pewnych doktryn czy nauk, to mo¿emy byæ pewni, ¿e zastosowanie tego symbolu dobrze pasuje do rzeczywistoci. Chocia¿ ¿aba jest niewielkim
stworzeniem, jednak nadymaj¹c siê pêka niemal z chêci udowodnienia, ¿e jest kim. ¯aby wydaj¹ siê niezwykle m¹dre, nawet jeli
niewiele wiedz¹. Ponadto dwiêk, jaki wydaj¹ z siebie ¿aby to skrzeczenie.
Tak wiêc trzema najbardziej charakterystycznymi cechami ¿aby
s¹: nadêtoæ, poczucie wy¿szoci posiadanej przez ni¹ wiedzy i nauki
oraz nieustanne skrzeczenie. Stosuj¹c ten opis do obrazu podanego
w S³owie Bo¿ym, dowiadujemy siê, ¿e w³adze wieckie, koció³
katolicki oraz federacja kocio³ów protestanckich bêd¹ g³osi³y te
same nauki. Cechowaæ je bêdzie che³pliwoæ, poczucie posiadania
najdoskonalszej wiedzy i nauki, a wszystko bêdzie zapowiadaæ
straszne skutki dla jakiejkolwiek próby niepos³uszeñstwa wobec
ich rad. Pomimo ró¿nic wyznaniowych ulegn¹ one ogólnym nawoX

Walka Armagieddonu
³ywaniom, aby nie podwa¿aæ, nie dochodziæ ani nie obalaæ tego, co
jest z dawna uznane.
Nie bêdzie siê dopuszczaæ do konfliktów miêdzy boskim autorytetem kocio³a i boskimi prawami królów poza kocio³em, gdy¿ obie
strony popr¹ siê wzajemnie. Jakakolwiek osoba albo nauka pozostaj¹ca w konflikcie z nadêtymi i niebiblijnymi roszczeniami zostanie napiêtnowana, jako co obrzydliwego, przez ¿aby skrzecz¹ce
zza pulpitów i ambon oraz przez prasê religijn¹ i wieck¹. Szlachetniejsze uczucia niektórych ludzi zostan¹ zduszone przez filozofiê pochodz¹c¹ od tego samego z³ego ducha, który przemówi³
przez Kaifasza, najwy¿szego kap³ana, gdy wypowiada³ siê on o Jezusie. Tak jak Kajfasz owiadczy³, ¿e wskazane jest pope³niæ zbrodniê pogwa³cenia sprawiedliwoci zarówno ludzkiej jak i Boskiej,
aby pozbyæ siê Jezusa i Jego nauk, tak i duchy podobne ¿abom zaakceptuj¹ ka¿de pogwa³cenie zasad konieczne do ochrony ich interesów.
Ka¿dy prawdziwy chrzecijanin ze wstydem spogl¹da na karty
historii, gdy widzi jak strasznych rzeczy dopuszczono siê w imiê
Boga i sprawiedliwoci, a tak¿e w imiê Jezusa Chrystusa. Nigdy
nie powinnimy myleæ, ¿e wszystkie ¿abie duchy albo doktryny s¹
z³e. S¹ to raczej pogl¹dy wynikaj¹ce z napuszonej pró¿noci i nadêtoci, które staraj¹ siê uchodziæ ze m¹dre, wspania³e oraz maj¹ce wielowiekow¹ przesz³oæ. Z ust smoka pochodzi nauka o boskich prawach królów: Nie zagl¹dajcie pod podszewkê historii,
aby przekonaæ siê, sk¹d królowie uzyskali te prawa. Uznajcie ten
pogl¹d, bo jeli ludzie zaczn¹ zastanawiaæ nad t¹ spraw¹, wybuchnie straszliwa rewolucja, która doprowadzi do obalenia wszystkiego.
Bestia i fa³szywy prorok skrzecz¹ podobnie. Koció³ katolicki
mówi: Nie ogl¹dajcie siê za siebie! Nie pytajcie o nic, co tyczy siê
kocio³a! Protestantyzm tak¿e mówi: Jestemy wielcy, jestemy
m¹drzy, wiemy ju¿ bardzo du¿o. Siedcie cicho, to nikt siê nie dowie, ¿e nic nie wiecie! Wszyscy mówi¹ (skrzecz¹): Mówimy wam,
¿e jeli bêdziecie wypowiadaæ siê przeciwko obecnemu porz¹dkowi, to stan¹ siê rzeczy okropne.
Partie polityczne równie¿ w tym uczestnicz¹. Wszystkie owiadczaj¹: Jakakolwiek zmiana bêdzie oznaczaæ straszn¹ katastrofê!
Jedni dziêki w³asnej odwadze, a inni z poparciem w³adzy, wszyscy
jednak jednog³onie skrzecz¹ do ludzi, ¿e jakakolwiek zmiana zrujXI
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nuje obecny porz¹dek. W jêzyku naszych dni: Sied cicho!  to
porz¹dek obowi¹zuj¹cy w kociele i pañstwie, jednak ludzie pobudzani s¹ do dzia³ania przez strach. To w³anie skrzeczenie bestii,
smoka i fa³szywego proroka pobudzi królów ziemi do zgromadzenia siê na bitwê Armagieddonu i doprowadzi do ich zniszczenia.
Kocielni królowie i ksi¹¿êta wraz ze wit¹ kleru i wiernych popleczników zgromadz¹ siê w solidn¹ falangê  protestantów i katolików. Polityczni królowie i ksi¹¿êta, senatorowie i wszyscy wysoko postawieni ze swoimi stronnikami i zwolennikami stan¹ rzêdem
po ich stronie. Finansowi królowie i ksi¹¿êta handlu oraz wszyscy,
na których bêd¹ oni mieli wp³yw przy u¿yciu najpotê¿niejszej w³adzy, jaka kiedykolwiek by³a sprawowana na wiecie, wed³ug proroctw tak¿e wezm¹ ich stronê. Wszyscy oni nie zdaj¹ sobie bynajmniej sprawy z tego, ¿e pod¹¿aj¹ ku Armagieddonowi, a mimo to
ze zdziwieniem stwierdzamy, ¿e stanowi to czêæ owego szczególnego zawo³ania: Zgromadcie siê na Armagieddon.
Mówi¹c o naszych czasach, Pan owiadczy³: Ludzie drêtwieæ
bêd¹ przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjd¹ na
wszystek wiat; albowiem mocy niebieskie porusz¹ siê  £uk.
21:26. Królowie europejscy nie wiedz¹, co robiæ. Chwieje siê ca³y
uk³ad sekt religijnych. Wielu cz³onków ludu Bo¿ego jest zak³opotanych.
Skrzeczenie ¿abich duchów, czyli doktryn, zgromadzi królów i
ksi¹¿¹t  finansowych, politycznych, religijnych i przemys³owych
 w jedn¹ wielk¹ armiê. Uczucie strachu, pobudzane przez skrzeczenie, bêdzie pobudzaæ namiêtnoci sk¹din¹d dobrych i rozs¹dnych ludzi, doprowadzaj¹c ich do gniewu i desperacji. W swym
lepym pod¹¿aniu za z³ymi duchami, b³êdnymi doktrynami, bêd¹
oni gotowi ofiarowaæ ¿ycie i wszystko, co posiadaj¹, na mylnie przez
nich rozumianym o³tarzu sprawiedliwoci, prawdy i prawoci w
myl Boskiego porz¹dku.
Wielu szlachetnych ludzi w owej wielkiej armii zajmie stanowisko zupe³nie sprzeczne ze swymi przekonaniami. Przez pewien czas
ko³a wolnoci i postêpu bêd¹ krêciæ siê wstecz, a redniowieczne
ograniczenia bêd¹ uznawane za konieczny rodek samozachowawczy, niezbêdny do utrzymania obecnego systemu oraz do zapobie¿enia nowemu porz¹dkowi zarz¹dzonemu przez Boga, którego s³uszny czas ustanowienia w³anie nadchodzi. Nawet i ci, którzy mog¹
nale¿eæ do ludu Bo¿ego, czêsto nie zastanawiaj¹ siê, czy jest Jego
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wol¹, aby ci¹gle panowa³ porz¹dek rzeczy obowi¹zuj¹cy przez minione szeæ tysiêcy lat. Biblia mówi, ¿e nie tak¹ jest wola Bo¿a,
lecz ¿e nast¹pi wielki przewrót i zostanie ustanowiony nowy porz¹dek.
Na krótk¹ chwilê, jak rozumiemy na podstawie Pisma wiêtego,
zatryumfuj¹ po³¹czone si³y Armagieddonu. Wolnoæ s³owa, korespondencji oraz inne swobody, które pojawi³y siê w naszych czasach jako wytchnienie dla mas, zostan¹ bezwzglêdnie zniesione pod
pretekstem wy¿szej koniecznoci, chwa³y Bo¿ej, zaleceñ kocio³a,
itp. Zawór bezpieczeñstwa zostanie zatkany, aby w ten sposób królów przesta³ wreszcie irytowaæ odg³os ulatuj¹cej pary. Bêdzie siê
wydawa³o, ¿e wszystko jest w porz¹dku, a¿ do czasu, gdy nast¹pi
wielka spo³eczna eksplozja, opisana w Objawieniu jako trzêsienie
ziemi. W jêzyku symbolów trzêsienie ziemi oznacza rewolucjê spo³eczn¹, a w myl stwierdzenia Pisma wiêtego nadchodz¹cej rewolucji nie da siê porównaæ do ¿adnej z poprzednich. (Obj. 16:18,19)
Zob. wzmiankê naszego Pana na ten temat w Mat. 24:21.

Wielka armia Pana
W tych okolicznociach, jak dowodzi Pismo wiête, Boska Moc
wysunie siê na pierwszy plan i powiedzie uszykowane zastêpy na
Armagieddon  górê zniszczenia (Obj. 16:16). To, czego ludzie bêd¹
siê starali unikn¹æ przez zawi¹zywanie unii, federacji itp., zostanie
tym samym przyspieszone. Inne fragmenty Pisma wiêtego informuj¹ nas, ¿e Bóg bêdzie reprezentowany przez Mesjasza i ¿e On
stanie po stronie mas: Tego czasu powstanie Micha³ [podobny do
Boga  Mesjasz]  Dan. 12:1. Ujmie w³adzê, obejmie królestwo w
sposób zgo³a nieoczekiwany dla tych, którzy bezpodstawnie twierdzili, i¿ s¹ Jego królestwem oraz ¿e posiadaj¹ upowa¿nienie do królowanie w Jego imieniu i zamiast Niego.
Nasz Pan owiadczy³: Komu siê stawiacie za s³ugi ku pos³uszeñstwu, tegocie s³ugami, komucie pos³uszni. Niektórzy s³u¿¹
Szatanowi i b³êdowi, twierdz¹c jednoczenie, ¿e s¹ s³ugami Boga i
sprawiedliwoci. Inni za mog¹ s³u¿yæ Bogu niewiadomie, jak choæby Saul z Tarsu, który mniema³, ¿e Bogu pos³ugê czyni przeladuj¹c Koció³. Zasada ta dzia³a tak¿e w odwrotn¹ stronê. Podobnie
jak ziemski król nie czuje siê odpowiedzialny za moraln¹ postawê
pojedynczego ¿o³nierza bior¹cego udzia³ w bitwach, tak i Pan nie
rêczy za prawoæ charakteru wszystkich, którzy opowiadaj¹ siê za
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Nim i w ró¿nych sprawach walcz¹ po Jego stronie. S¹ oni s³ugami
tego, któremu s¹ pos³uszni, niezale¿nie od ich motywów i celów.
Ta sama zasada zostanie zastosowana w nadchodz¹cej bitwie
Armagieddonu. Bóg stanie po stronie ludu, a owe nieopisane zastêpy ludu zostan¹ na pocz¹tku bitwy ustawione do boju. Anarchici,
socjalici i zawziêci radyka³owie wszelkich kierunków, zgodnych i
niezgodnych z rozs¹dkiem, stan¹ w pierwszym szeregu owej bitwy.
Jeli kto ma pojêcie o ¿yciu wojskowym, to wie, ¿e w sk³ad wielkiej armii wchodz¹ przedstawiciele wszystkich klas.
Ludzie bêd¹ siê buntowaæ z powodu ograniczeñ, ale towarzyszyæ im bêdzie wiadomoæ w³asnej bezsilnoci wobec dzier¿¹cych
w³adzê królów, ksi¹¿¹t  finansowych, spo³ecznych, religijnych i
politycznych. Wiêkszoæ ludzi biednych oraz przedstawiciele klasy
redniej gotowi s¹ zap³aciæ prawie ka¿d¹ cenê za utrzymanie pokoju. Anarchia nie cieszy siê popularnoci¹ wród mas. Ludzie zdaj¹
sobie sprawê z tego, ¿e lepiej mieæ najgorszy rz¹d ni¿ ¿yæ bez rz¹du. Bêd¹ zatem poszukiwali ulgi w g³osowaniu oraz w pokojowym
przywróceniu porz¹dku, maj¹cym na celu wyeliminowanie z³a oraz
oddanie monopoli i zak³adów u¿ytecznoci publicznej oraz bogactw
naturalnych w rêce ludu dla dobra ogó³u. Do przesilenia dojdzie,
gdy dotychczasowi stró¿owie prawa stan¹ siê jego gwa³cicielami i
wyst¹pi¹ przeciwko woli wiêkszoci wyra¿onej w wyborach. Strach
przed przysz³oci¹ popchnie rozs¹dne masy do desperacji, a anarchia bêdzie skutkiem niepowodzenia socjalizmu.
wiêci Pañscy nie maj¹ mieæ ¿adnego udzia³u w tej bitwie. Ludzie powiêceni Bogu, ¿ywi¹cy w sercu têsknotê za Królestwem
Mesjañskim i chwalebnym rokiem jubileuszowym oraz restytucj¹,
która wraz z nim zostanie zainaugurowana, bêd¹ cierpliwie i bez
szemrania czekaæ na Pañski czas. Posiadaj¹c oporz¹dzone, p³on¹ce
lampy nie pozostan¹ w ciemnoci odnonie znamiennych wydarzeñ
nadci¹gaj¹cej bitwy. Bêd¹ jednak dobrej myli, znaj¹c jej wynik
opisany w mocniejszej mowie prorockiej, z któr¹ dobrze uczynili,
pilnuj¹c jej, jako wiecy w ciemnym miejscu wiec¹cej, a¿by dzieñ
owitn¹³ (1 Piotra 1:19).
Pojawia siê wobec tego pytanie, dlaczego Bóg nie pos³a³ swego
Królestwa wczeniej? Dlaczego Armagieddon jest konieczny? Odpowiadamy, ¿e Bóg postanowi³ czasy i chwile oraz przewidzia³
wielki siódmy dzieñ tysi¹cletni na królowanie Chrystusa. Boska
m¹droæ powstrzymywa³a a¿ do naszych czasów rozwój wiedzy i
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umiejêtnoci, którego owocem s¹ zarówno milionerzy jak i malkontenci. Gdyby Bóg uchyli³ zas³ony niewiadomoci tysi¹c lat
wczeniej, to wiat uszykowa³by siê do bitwy Armagieddonu tysi¹c lat temu. Bóg nie dozwoli³, aby sta³o siê to wczeniej, gdy¿
Jego Plan sk³ada siê z rozmaitych czêci, które jednak ogniskuj¹ siê
w jednym czasie. W swej dobroci Bóg zas³oni³ oczy ludzkoci a¿
do czasu, gdy po zgromadzeniu na Armagieddon bêdzie mog³o nast¹piæ natychmiastowe ujêcie w³adzy przez Mesjasza i rozpoczêcie
Jego królowania (Obj. 11:17-18).
Lud Bo¿y powinien okazaæ wielk¹ wdziêcznoæ Bogu  Dawcy
wszelkiego dobrego daru. Powinien siê on przygotowaæ na czas
nadchodz¹cej burzy i zachowaæ spokój, nie opowiadaj¹c siê niepotrzebnie ani po stronie biednych, ani bogatych. Wiemy z góry, ¿e
Pan jest z ludem. On jest tym, który bêdzie walczy³ w bitwie Armagieddonu, a Jego przedstawicielstwem bêdzie owa szczególna armia z³o¿ona ze wszystkich klas. Wielkie trzêsienie ziemi rewolucji spo³ecznych nie bêdzie dotyczy³o jedynie garstki anarchistów,
lecz bêdzie oznaczaæ ludowe powstanie, które obali potê¿ne w³adze, usi³uj¹ce je zd³awiæ. Za u pod³o¿a ca³ej tej sprawy le¿y samolubstwo.

Nie teraz, lecz wkrótce
Od czterdziestu lat si³y Armagieddonu æwicz¹ siê po obu stronach konfliktu. Strajki, zamykanie zak³adów pracy, rozruchy by³y
jedynie przypadkowymi utarczkami, gdy walcz¹ce strony wchodzi³y
sobie wzajemnie w drogê. S¹dowe i wojskowe skandale w Europie,
ubezpieczeniowe, gospodarcze i prawne skandale w Ameryce
wstrz¹sa³y opini¹ publiczn¹. Zamachy bombowe, za które odpowiedzialnoæ przypisywano raz robotnikom, raz pracodawcom, doprowadzi³y do wzajemnej nieufnoci. Coraz czêciej manifestowane s¹ gorzkie i z³owrogie uczucia po obu stronach. Z ka¿dym dniem
wyraniej mo¿na dostrzec ustawiaj¹ce siê szyki bitewne. Ci¹gle jednak nie mo¿e rozpocz¹æ siê bitwa Armagieddonu.
Czasy Pogan maj¹ jeszcze trwaæ dwa lata.4 Obraz bestii musi
o¿yæ  uj¹æ w³adzê. Musi on zostaæ przekszta³cony ze zwyk³ego
mechanizmu w o¿ywion¹ potêgê. Twórcy federacji protestanckiej
zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e ich organizacja bêdzie nieskuteczna
4

Pisane w roku 1912 roku, zob. Przedmowa Wydawców  przyp.t³um.
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dopóty, dopóki nie zostanie o¿ywiona  dok¹d jej kler porednio
lub bezporednio nie zostanie uznany za spadkobiercê autorytetu
apostolskiego i ich prawa do nauczania. Praw tych udzieli im, jak
wskazuje proroctwo, dwuro¿na bestia, która w naszym przekonaniu wyobra¿a koció³ anglikañski. Protestantyzm i katolicyzm, prowadz¹ce wspóln¹ dzia³alnoæ w celu ograniczenia praw cz³owieka,
oczekuj¹ na o¿ywienie obrazu. Mo¿e siê to staæ ju¿ wkrótce, jednak Armagieddon nie mo¿e poprzedziæ tego wydarzenia, lecz musi
nast¹piæ po nim  byæ mo¿e rok póniej, wed³ug naszego zrozumienia s³owa proroctw.
Jest jeszcze jedna rzecz, któr¹ trzeba wzi¹æ pod uwagê. Pomimo
tego, ¿e ¯ydzi stopniowo nap³ywaj¹ do Palestyny, przejmuj¹c kontrolê nad ziemi¹ Chanaan, a raporty odnotowuj¹ liczbê dziewiêtnastu milionerów, którzy ju¿ siê tam osiedlili, jednak wed³ug proroctwa nale¿y siê spodziewaæ, ¿e zdecydowanie wiêksza liczba bogatych Hebrajczyków znajdzie siê w Ziemi zanim dojdzie do przesilenia Armagieddonu. Istotnie, rozumiemy ¿e ucisk Jakóbowy w
Ziemi wiêtej nast¹pi przy samym koñcu Armagieddonu. Wtedy
zacznie byæ objawiane Królestwo Mesjañskie. Pocz¹wszy te¿ od
tego czasu Izrael w Ziemi Obiecanej bêdzie stopniowo dwiga³ siê
z prochów przesz³oci ku dostojeñstwu przepowiedzianemu w proroctwie. Przy udziale wyznaczonych przez Boga ksi¹¿¹t Królestwo
Mesjañskie  wszechpotê¿ne aczkolwiek niewidoczne  rozpocznie dzie³o odwracania przekleñstwa i podwigniêcia ludzkoci z
upadku, dawania ozdoby w miejsce popio³u.
Ja w Panu swoj¹ ufnoæ z³o¿ê, Jemu s³u¿yæ chcê
Widzê, ¿e z ksi¹g wiêtych S³owo Bo¿e dzi wype³nia siê.
Ju¿ Tysi¹clecia wschodz¹ zorze i zwiastuj¹ Ciê,
Królestwa nadszed³ czas!
Dzi jasna chwila dla ludzkoci, mija stary wiat,
Bo nad nami rz¹dzi Pan w mi³oci, zniknie grzechu lad.
A w miejsce b³êdu, walk i z³oci zaprowadzi ³ad,
Bo dobry jest nasz Pan.
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DZIEÑ POMSTY
WYK£AD I
PROROCZE WZMIANKI NA TEN TEMAT  CZAS
OGÓLNE SPOSTRZE¯ENIA.

BLISKO JEST

 CEL TEGO TOMU 

Albowiem dzieñ pomsty by³ w sercu mojem, a rok odkupionych moich przyszed³. Albowiem to dzieñ pomsty Pañskiej
bêdzie i rok odp³aty, aby siê pomszczono Syonu  Izaj. 63:4;
34:8
W TEN SPOSÓB prorok Izajasz odwo³uje siê do okresu, który Daniel (12:1) opisuje jako czas ucinienia, jakiego nie by³o,
jako narody poczê³y byæ, o którym Malachiasz (4:1) powiada: Bo oto, przychodzi dzieñ pa³aj¹cy jako piec, w który wszyscy pyszni, i wszyscy czyni¹cy niezbo¿noæ bêd¹ jako ciernisko, w którym, jak stwierdza Aposto³ Jakób (5:1-6 NB), bogacze bêd¹ p³akaæ i narzekaæ z powodu nieszczêæ, jakie na
nich przyjd¹. Dzieñ ten prorok Joel (2:2) opisuje jako dzieñ
ob³oku i chmury.1 Amos (5:20) powiada, ¿e jest to dzieñ ciemnoci, a nie wiat³oci, w którym nie masz jasnoci i do którego odnosi siê nasz Pan (Mat. 24:21,22), mówi¹c o czasie
wielkiego ucisku, tak niszczycielskiego w swym charakterze,
¿e gdyby nie by³ skrócony, to ¿adne cia³o nie przetrwa³oby
tego spustoszenia.
To, ¿e opisany w ten sposób ciemny i ponury dzieñ jest dniem
spo³ecznego i narodowego s¹du nad ludzkoci¹  dniem naro1 KJ

ob³oku i ciemnoci gêstej  przyp.t³um.
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dowej odp³aty  jasno wynika z wielu miejsc Pisma wiêtego.
Stwierdziwszy to, niech jednak czytelnik pamiêta o ró¿nicy
miêdzy s¹dem narodów, a s¹dem jednostek. Pomimo, ¿e narody sk³adaj¹ siê z jednostek, a jednostki s¹ w znacznym stopniu odpowiedzialne za kierunki dzia³ania narodów i dlatego
s³usznie maj¹ istotny udzia³ w ich niedolach, to jednak s¹d
wiata w znaczeniu pojedynczych ludzi bêdzie oddzielny od
s¹du w znaczeniu narodów.
Dniem indywidualnego s¹du dla wiata bêdzie Wiek Tysi¹clecia, jak to ju¿ zosta³o wykazane.* Nastêpnie, w przyjaznych warunkach Nowego Przymierza, przy zapewnieniu pe³ni wiadomoci Prawdy oraz ka¿dego mo¿liwego wsparcia i
zachêty do sprawiedliwoci, wszyscy ludzie indywidualnie, a
nie zbiorowo jako narody czy inne organizacje spo³eczne, stan¹ na s¹dzie  na próbie ¿ycia wiecznego. S¹d narodów, który
odbywa siê obecnie, jest s¹dem ludzi w zakresie tworzonych
przez nich form zbiorowych (religijnych i pañstwowych).
wieckie instytucje wiata przez d³ugi czas cieszy³y siê przywilejem w³adzy. Teraz za, gdy koñcz¹ siê Czasy Pogan,
musz¹ siê rozliczyæ. Za s¹d Pañski, okrelony ju¿ od dawna
przez proroków, stwierdza, ¿e ¿aden z nich nie zostanie znaleziony godnym odnowienia swych przywilejów albo przed³u¿enia swego istnienia. Wyrok g³osi, ¿e w³adza bêdzie od nich
odjêta, a Ten, który ma do niej prawo, ujmie Królestwo i narody bêd¹ Mu oddane w dziedzictwo (Ezech. 21:27; Dan. 7:27;
Psalm 2:8; Obj. 2:26,27).
Oto s³owa Pañskie do narodów zgromadzonych przed Nim
na s¹d: Przyst¹pcie, narody! ku s³uchaniu, a wy ludzie pilnie
uwa¿ajcie! Niech s³ucha ziemia i pe³noæ jej, okr¹g ziemi i
wszystko, co siê rodzi na niej. Bo rozgniewanie Pañskie jest
na wszystkie narody, a popêdliwoæ jego na wszystko wojsko
ich. Ale Pan jest ( ) król wieczny; przed jego zapalczywo*
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ci¹ ziemia dr¿y, a narody nie mog¹ znieæ rozgniewania jego.
I przejdzie huk a¿ do koñczyn ziemi; bo siê Pan rozpiera z
tymi narodami, ( ) Tak mówi Pan zastêpów: Oto udrêczenie
pójdzie z narodu do narodu, a wicher wielki [potê¿ny i skomplikowany ucisk oraz zaburzenia] powstanie od koñczyn ziemi. Przeto¿ oczekiwajcie na miê, mówi Pan, do dnia, którego powstanê do ³upu; bo s¹d mój jest, abym zebra³ narody i
zgromadzi³ królestwa, abym na nie wyla³ rozgniewanie moje i
wszystkê popêdliwoæ gniewu mego; ogniem zaiste gorliwoci mojej bêdzie po¿arta ta wszystka ziemia. Bo na ten czas
[potem] przywrócê narodom wargi czyste, którymi by wzywali wszyscy imienia Pañskiego, a s³u¿yli mu jednomylnie
 Izaj. 34:1,2; Jer. 10:10; 25:31-33; Sof. 3:8,9; £uk. 21:25.
Dowiedlimy ju¿,* ¿e czas siê przybli¿y³, a wydarzenia dnia
Jahwe nagromadz¹ siê w najbli¿szej przysz³oci. Owe kilka
lat musz¹ z koniecznoci doprowadziæ do pe³nej dojrza³oci
elementów, które obecnie wspó³dzia³aj¹ w celu doprowadzenia do przepowiedzianego ucisku. Zgodnie za z mocnym s³owem prorockim ¿yj¹ca obecnie generacja bêdzie wiadkiem
straszliwego przesilenia i przejdzie przez decyduj¹cy konflikt.
Zwracaj¹c uwagê na ten temat nie mamy na celu wywo³ywania zwyk³ej sensacji, czy starania siê o zaspokojenie pró¿nej ciekawoci. Nie mo¿emy te¿ ¿ywiæ nadziei na wzbudzenie w sercach ludzi skruchy, która mog³aby dokonaæ zmiany
w obecnym porz¹dku spo³ecznym, politycznym i religijnym i
w ten sposób zapobiec klêsce. Nadchodz¹cy ucisk jest nieunikniony. Dzia³aj¹ ju¿ przemo¿ne przyczyny i ¿adna ludzka
si³a nie jest w stanie powstrzymaæ ich aktywnoci oraz rozwoju w kierunku nieuniknionego koñca. Skutkiem za musi
byæ to, co przewidzia³ i przepowiedzia³ Pan. ¯adna si³a, z wyj¹tkiem rêki Bo¿ej, nie by³aby w stanie powstrzymaæ obecnego biegu wydarzeñ. Jego za rêka nie uczyni tego a¿ do chwi*

Tom II.
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li, gdy gorzkie dowiadczenia tego konfliktu nie zapieczêtuj¹
swych nauk w sercach ludzi.
G³ównym celem tego Tomu nie jest wiêc owiecenie wiata, który umie oceniæ jedynie logikê wydarzeñ, a innych mieæ
ju¿ nie bêdzie, ale ostrze¿enie, uzbrojenie, pocieszenie, zachêcenie i wzmocnienie domowników wiary, aby nie ulegali przera¿eniu, ale rozumieli nawet te najsurowsze sposoby
Boskiego karania i æwiczenia wiata, a nawet sympatyzowali
z nimi, wiedz¹c dziêki wierze, ¿e ich chwalebnym wynikiem
bêdzie kosztowny owoc sprawiedliwoci i trwa³ego pokoju.
Dzieñ pomsty stoi w naturalnym zwi¹zku z ¿yczliwym celem Boskiego przyzwolenia, czyli z ca³kowitym obaleniem
obecnego porz¹dku rzeczy i przygotowaniem do trwa³ego ustanowienia Królestwa Bo¿ego na ziemi pod zarz¹dem Chrystusa, Ksiêcia Pokoju.
Prorok Izajasz (63:1-6), patrz¹c z punktu widzenia koñca
¿niwa Wieku Ewangelii, widzi potê¿nego Zwyciêzcê we wspania³ych szatach (który przywdzia³ w³adzê i moc), zwyciêsko
nacieraj¹cego na swych nieprzyjació³, w których krwi ca³kowicie umaczane s¹ jego szaty. Kim jest ów wspania³y przybysz, pyta prorok, mówi¹c: Któ¿ to jest, który idzie z Edom,
w szatach ubroczonych we krwi z Bosra? Ten przyozdobiony
szat¹ swoj¹, postêpuj¹cy w wielkoci mocy swojej?
Edom, jak pamiêtamy, to imiê, które otrzyma³ Ezaw, bliniak Jakóba, po sprzedaniu swego pierworodztwa (1 Moj¿.
25:30-34). Nastêpnie imiê to zosta³o zastosowane tak w odniesieniu do narodu pochodz¹cego od Ezawa, jak i krainy, w
której zamieszka³ ten naród (zob. 1 Moj¿. 25:30; 36:1; 4 Moj¿.
20:18,20,21; Jer. 49:17). W konsekwencji imiê Edom sta³o
siê stosownym symbolem odpowiadaj¹cym grupie ludzi, którzy w obecnym wieku tak¿e sprzedali swe pierworodztwo i to
z powodu równie b³ahego jak miska soczewicy, która skusi³a
Ezawa. Imiê to czêsto u¿ywane jest przez proroków w odniesieniu do wielkiej rzeszy chrzecijan z wyznania, którzy cza-
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sami bywaj¹ nazywani wiatem chrzecijañskim albo chrzecijañstwem (tj. Królestwem Chrystusa),2 które to nazwy myl¹cy cz³owiek bez trudnoci rozpozna jako fa³szywe, zdradzaj¹ce wielki brak zrozumienia prawdziwego celu i charakteru Królestwa Chrystusowego, jak i naznaczonego czasu i
sposobu jego ustanowienia. S¹ to jedynie che³pliwe nazwy,
które przekrêcaj¹ prawdê. Czy istotnie wiat jest ju¿ chrzecijañski? Albo przynajmniej ta jego czêæ, która roci sobie prawo do tego okrelenia  narody Europy i Ameryki? Pos³uchajcie tylko huku armat, odg³osu kroków uformowanych zastêpów, trzasku pêkaj¹cych granatów, jêków uciskanych i
szemrania rozgniewanych narodów, które udzielaj¹ przera¿aj¹co dononej odpowiedzi: Nie! Czy te narody stanowi¹ prawdziwe Królestwo Chrystusowe  prawdziwe chrzecijañstwo?
Kto, tak naprawdê, przyjmie na siebie ciê¿ar udowodnienia
owej monstrualnej tezy? Fa³sz tych che³pliwych roszczeñ jest
tak namacalny, ¿e ¿adna próba przeprowadzenia dowodu nie
rozwieje z³udzeñ na tyle, by kto z podtrzymuj¹cych te twierdzenia, odwa¿y³ siê ich dowieæ.
Stosownoæ symbolicznej nazwy Edom w odniesieniu do
chrzecijañstwa jest uderzaj¹ca. Narody zaliczaj¹ce siê do tak
zwanego chrzecijañstwa cieszy³y siê przywilejami przewy¿szaj¹cymi wszystkie inne narody. Podobnie jak Izraelitom w
minionych wiekach, powierzone im zosta³y wyrocznie Bo¿e.
Skutkiem owiecaj¹cego wp³ywu S³owa Bo¿ego, zarówno
porednio jak i bezporednio, by³y dla tych narodów b³ogos³awieñstwa cywilizacji, za obecnoæ miêdzy nimi niewielkiej liczby wiêtych (Maluczkiego Stadka), rozwijaj¹cych
siê pod jego wp³ywem, stanowi konserwuj¹c¹ sól ziemi,
która chroni je w pewnej mierze przed ca³kowitym moralnym
zepsuciem. Oni to, dziêki swemu pobo¿nemu przyk³adowi i
energii w niesieniu S³owa ¯ywota, s¹ wiat³oci¹ wiata,
2 Przyrostek -dom w angielskim s³owie Christendom (chrzecijañstwo) oznacza
królestwo, jurysdykcjê  przyp.t³um.
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wskazuj¹c¹ ludziom drogê powrotu do Boga i sprawiedliwoci. Jednak tylko nieliczni sporód owych zaszczyconych narodów uczynili w³aciwy u¿ytek z przywilejów, które odziedziczyli z racji miejsca urodzenia w kraju tak b³ogos³awionym porednio i bezporednio przez wp³yw S³owa Bo¿ego.
Podobnie jak Ezaw, masy chrzecijañskie sprzeda³y swoje
pierworodztwo i szczególne przywileje. Mówi¹c o masach
mamy na myli nie tylko czêæ agnostyck¹s, ale tak¿e ogromn¹ wiêkszoæ wiatowych wyznawców religii Chrystusa, którzy s¹ chrzecijanami jedynie z nazwy, ale w sercu nie posiadaj¹ ¿ycia Chrystusowego. Przedk³adaj¹ oni lichy strzêp doczesnej, ziemskiej korzyci ponad wszystkie b³ogos³awieñstwa
³¹cznoci i spo³ecznoci z Bogiem i Chrystusem, a tak¿e ponad chwalebne dziedzictwo z Chrystusem, które jest obiecane
tym, którzy wiernie pod¹¿aj¹ ladem Jego ofiary. Ludzie ci,
choæ z nazwy s¹ ludem Bo¿ym  nominalnym duchowym Izraelem Wieku Ewangelii, wyobra¿anym przez Izrael wed³ug
cia³a w czasie Wieku ¯ydowskiego  w rzeczywistoci nie
maj¹ wiele, albo w ogóle, szacunku dla obietnic Bo¿ych. Potê¿ne zastêpy ludzkie przyznaj¹ siê do imienia Chrystusa i udaj¹
przed wiatem, jakoby stanowili Koció³ Chrystusowy. Zbudowali oni potê¿ne organizacje reprezentuj¹ce rozmaite od³amy wyznawanego cia³a Chrystusowego. Napisali opas³e tomy
nie-systematycznej teologii oraz za³o¿yli liczne uczelnie i
seminaria, aby jej nauczaæ. Uczynili oni wiele cudów w
imieniu Chrystusa, które jednak czêsto pozostawa³y w sprzecznoci z nauk¹ Jego S³owa. Oni to, pomimo tych wszystkich
wielkich dzie³, tworz¹ klasê Edomu, która sprzeda³a swe pierworodztwo. Klasa ta obejmuje niemal ca³e chrzecijañstwo
 ludzi wyros³ych w tak zwanych krajach chrzecijañskich,
którzy nie skorzystali z przywilejów i b³ogos³awieñstw Ewangelii Chrystusa i nie podporz¹dkowali jej swego ¿ycia. Resz-
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ta, czyli niewielka liczba usprawiedliwionych, powiêconych
i wiernych, którzy przyst¹pili do Chrystusa z ¿yw¹ wiar¹ i którzy, jako latorole, trwaj¹ w Chrystusie, prawdziwym krzewie winnym, tworzy prawdziwy Izrael Bo¿y  s¹ oni prawdziwymi Izraelitami, w których nie ma zdrady.
Symboliczny Edom z Proroctwa Izajasza odpowiada symbolicznemu Babilonowi z Objawienia oraz proroctw: Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela. W taki sposób Pan okrela i opisuje ów wielki system, któremu ludzie przypisali myl¹c¹ nazwê  chrzecijañstwo, czyli Królestwo Chrystusa. Jeli ca³a
ziemia Edomu wyobra¿a ca³e chrzecijañstwo, to jej stolica, Bosra, wyobra¿a klerykalizm, g³ówn¹ cytadelê chrzecijañstwa. Prorok przedstawia Pana, który jako zwyciêski wojownik dokonuje wielkiego pogromu w Edomie, a zw³aszcza
w Bosra. Nazwa Bosra t³umaczy siê na owczarnia. Bosra
wci¹¿ jeszcze s³ynie z kóz, a o rzezi dnia pomsty jest napisane, ¿e bêdzie dotyczy³a baranków i koz³ów (Izaj. 34:6). Koz³y
oznaczaj¹ to samo co k¹kol, za baranki wyobra¿a³yby wiêtych okresu ucisku (Obj. 7:14; 1 Kor. 3:1), którzy zlekcewa¿yli udzielon¹ im sposobnoæ i nie pobiegli tak, by mogli otrzymaæ nagrodê wysokiego powo³ania. Choæ Pan ich nie odrzuci³, to jednak nie zostali uznani za godnych ujcia z ucisku,
tak jak dojrza³e owce  powo³ani, wybrani i wierni.
Odpowied na pytanie proroka: Któ¿ to jest Ten, który przybywa z Edomu, z Bosry idzie w szatach szkar³atnych brzmia³a:
To Ja jestem tym, który mówi sprawiedliwie, potê¿ny w wybawianiu [Izaj. 63:1 BT]. Jest to ten sam potê¿ny, którego
opisuje Objawiciel (Obj. 19:11-16), Król królów i Pan panów, Pomazaniec Jahwe, nasz b³ogos³awiony Odkupiciel i
Pan, Jezus.
Chc¹c uzyskaæ dla nas wiêcej informacji, prorok wypytuje
dalej: Przecz¿e jest czerwone odzienie twoje? a szaty twoje
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jako tego, który t³oczy w prasie?. Pos³uchajmy odpowiedzi:
Prasê t³oczy³em Ja sam, a nikt z ludu nie by³ ze mn¹; Ja,
mówiê, t³oczy³em nieprzyjació³ w gniewie swym, i podepta³em ich w popêdliwoci mojej, a¿ pryska³a krew mocarzów
ich na szaty moje; a tak wszystko odzienie moje spluska³em.
Albowiem dzieñ pomsty by³ w sercu mojem, a rok odkupionych moich przyszed³. Lecz gdym widzia³, ¿e nie by³o pomocnika, a¿em siê zdumia³, ¿e nikogo nie by³o, co by miê
podpar³, przeto¿ mi wybawienie sprawi³o ramiê [moc] moje,
a popêdliwoæ moja, ta miê podpar³a. I podepta³em narody w
gniewie swym, ( ) i uderzy³em o ziemiê mocarzy ich. Za
Objawiciel dodaje: A on t³oczy prasê wina zapalczywoci i
gniewu Boga wszechmog¹cego  Obj. 19:15.
T³oczenie prasy winnej jest ostatni¹ czynnoci¹ dzie³a ¿niwa. Najpierw musi byæ wykonane ¿êcie i zbieranie. Tak wiêc
t³oczenie prasy wina gniewu Bo¿ego  do której grona winnicy ziemi (fa³szywa winorol, która bezprawnie przyw³aszczy³a sobie nazwê chrzecijan i Królestwa Chrystusowego)
zostan¹ wrzucone wtedy, gdy owoce jej nieprawoci bêd¹ ca³kowicie dojrza³e (Obj. 14:18-20)  oznacza ostatni¹ pracê obfituj¹cego w wydarzenia okresu ¿niwa.* Daje nam to pojêcie o elementach w³aciwych ostatniemu okresowi wielkiego
ucisku, który obejmie wszystkie narody i przed którym jestemy przestrzegani w licznych miejscach Pisma wiêtego.
To, ¿e Król królów przedstawiony jest jako ten, który t³oczy prasê winn¹ sam oznacza, ¿e moc u¿yta do obalenia
narodów bêdzie pochodzi³a od Boga, a nie tylko od ludzi. To
moc Bo¿a bêdzie karaæ narody, aby w koñcu wystawiæ s¹d
[sprawiedliwoæ, prawoæ, prawdê] ku zwyciêstwu. I uderzy ziemiê rózg¹ ust swoich, a duchem warg swoich [moc¹
ducha Swej Prawdy] zabije niezbo¿nika (Izaj. 11:4; Obj.
19:15; Psalm 98:1). ¯adnemu ludzkiemu dowództwu nie przypadnie w udziale zaszczyt zwyciêstwa prawdy i sprawiedli*
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woci. Konflikt rozgniewanych ludów bêdzie szalony, a pole
bitewne i ucisk narodów rozci¹gn¹ siê na ca³y wiat, tak ¿e
nie znajdzie siê ¿aden ludzki Aleksander, Cezar czy Napoleon, który by³by w stanie zaprowadziæ porz¹dek poród tego
straszliwego zamieszania. Na koniec jednak bêdzie wiadomo,
¿e wielkie zwyciêstwo sprawiedliwoci i prawdy oraz godne
ukaranie nieprawoci to zas³uga potê¿nej mocy Króla królów
i Pana panów.
Wszystko to ma siê dokonaæ w koñcowych dniach Wieku
Ewangelii, poniewa¿, jak stwierdza Pan przez proroka (Izaj.
63:4; 34:8 NB): Rok odkupionych moich przyszed³ oraz: Bo
jest to dzieñ pomsty Pana, rok odwetu za spór z Syonem.3
Przez ca³y Wiek Ewangelii Pan przyjmowa³ do wiadomoci
spory, k³ótnie i niezgody w nominalnym Syonie. Obserwowa³, w jaki sposób Jego wierni wiêci musieli walczyæ o prawdê i sprawiedliwoæ, a nawet cierpieæ przeladowania dla sprawiedliwoci z rêki tych, którzy im siê sprzeciwiali w imieniu
Pañskim. Maj¹c na uwadze cele wynikaj¹ce z Jego m¹droci,
Pan powstrzymywa³ siê dotychczas z reakcj¹. Teraz jednak
nadszed³ dzieñ odwetu, a Pan, jak jest napisane, bêdzie wiód³
z nimi spór: Bo siê Pan rozpiera z obywatelami tej ziemi,
gdy¿ nie masz prawdy, ani ¿adnego mi³osierdzia, ani znajomoci Bo¿ej w tej ziemi. Krzywoprzysiêstwem i k³amstwem,
i mê¿obójstwem, i z³odziejstwem, i cudzo³óstwem wylewali
z brzegów, a mê¿obójstwo mê¿obójstwa ciga³o. Dlatego ziemia kwiliæ bêdzie, a zemdleje wszystko, co na niej mieszka
 Oz. 4:1-3. Proroctwo to, tak s³uszne w odniesieniu do cielesnego Izraela, znajdzie bez w¹tpienia jeszcze pe³niejsze zastosowanie do nominalnego duchowego Izraela  chrzecijañstwa.
I przejdzie huk a¿ do koñczyn ziemi; bo siê Pan rozpiera z
tymi narodami, w s¹d sam wchodzi ze wszelkiem cia³em, niezbo¿nych poda pod miecz, mówi Pan. S³uchajcie, proszê,
3 KJ

za spór Syonu  przyp.t³um.
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co mówi Pan: ( ) a niech s³uchaj¹ pagórki [królestwa] g³osu
twego. S³uchajcie góry sporu Pañskiego, i [dotychczas] najmocniejsze grunty ziemi [spo³eczeñstwa]; bo Pan ma spór z
ludem swoim [z wyznania], a z Jeruzalemem prawo wiedzie.
Niezbo¿nych poda pod miecz  Jer. 25:31; Mich. 6:1-2.
Przytoczmy jeszcze raz s³owa proroka Izajasz na temat tego
sporu: Przyst¹pcie narody ku s³uchaniu, a wy ludzie pilnie
uwa¿ajcie! Niech s³ucha ziemia i pe³noæ jej, okr¹g ziemi i
wszystko, co siê rodzi na niej [wszystko, co samolubne i z³e,
co pochodzi od ducha wiatowego]. Bo rozgniewanie Pañskie
jest na wszystkie narody, a popêdliwoæ jego na wszystko
wojsko ich; wytraci je jako przeklête, a poda je na zabicie.
( ) i opojona bêdzie krwi¹ ziemia ich, a proch ich bêdzie
opojony tukiem. Albowiem to dzieñ pomsty Pañskiej bêdzie,
i rok odp³aty, aby siê pomszczono Syonu  Izaj. 34:1,2,7,8.
W taki sposób Pan uderzy narody i zmusi je do poznania
swej mocy, a tak¿e wybawi swój wierny lud, który nie kroczy
razem z t³umem drogami z³a, ale ca³kowicie pod¹¿a za Panem, ich Bogiem, w porodku narodu z³ego i przewrotnego.
Nawet ów straszliwy s¹d nad wiatem, w znaczeniu narodów,
krusz¹cy je na kawa³ki jak gliniane naczynia, oka¿e siê wartociow¹ lekcj¹, gdy ludzie stan¹ na indywidualnym s¹dzie w
czasie tysi¹cletniego królowania Chrystusa. Tak oto Pan w
gniewie wspomni na mi³osierdzie.

WYK£AD II
BRZEMIÊ BABILONU-CHRZECIJAÑSTWA
MENE, MENE, THEKEL, UPHARSIN
BABILON  CHRZECIJAÑSTWO  MIASTO  IMPERIUM  MATKA  CÓRKI  BRZEMIÊ BABILONU  JEGO PRZERA¯AJ¥CE ZNACZENIE.

BRZEMIÊ Babilonu, które widzia³ Izajasz ( ). Na górze
wysokiej podniecie chor¹giew, podwy¿cie g³os do nich, dajcie znaæ rêk¹, a niechaj wnijd¹ w bramy ksi¹¿êce.
Jam przykaza³ powiêconym moim; przyzwa³em te¿ i mocarzów moich do wykonania gniewu mego, którzy siê wesel¹
z wywy¿szenia mego.
Ci¹gn¹ z ziemi dalekiej, od koñczyn niebios, mianowicie
Pan i naczynia popêdliwoci jego, aby zburzy³ wszystkê ziemiê.
G³os zgrai na górach, jako ludu gêstego, g³os i dwiêk królestw i narodów zgromadzonych: Pan zastêpów spisuje wojsko na wojnê.
Kwilcie! albowiem blisko jest dzieñ Pañski, który przyjdzie jako spustoszenie od Wszechmocnego. Dlatego wszelkie
rêce os³abiej¹, a wszelkie serce cz³owiecze stopnieje. I bêd¹
przestraszeni, uciski i trapienia ogarn¹ ich, jako rodz¹ca boleæ
bêd¹. Ka¿dy nad blinim swoim zdumieje siê, oblicza ich p³omieniowi podobne bêd¹.
Oto dzieñ Pañski srogi idzie w zapalczywoci i popêdliwoci gniewu, aby obróci³ tê ziemiê w pustyniê, a grzeszników
jej aby z niej wyg³adzi³.
Bo gwiazdy niebieskie i planety ich nie dopuszcz¹ wieciæ
wiat³u swemu; zaæmi siê s³oñce, gdy wschodziæ bêdzie, a
miesi¹c nie wyda wiat³a swego.
21
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I nawiedzê na okrêgu ziemskim z³oæ, a na niezbo¿nych
nieprawoci ich; i uczyniê koniec pysze hardych, a hardoæ
okrutników zni¿ê. Mê¿a dro¿szym uczyniê nad szczere z³oto,
a cz³owieka nad z³oto z Ofir. Dlatego zatrz¹snê niebem, a poruszy siê ziemia z miejsca swego w rozgniewaniu Pana zastêpów, i w dzieñ popêdliwego gniewu jego  Izaj. 13:1-13 (por.
Obj. 16:14; Hebr. 12:26-29).
A wykonam s¹d wed³ug sznuru, a sprawiedliwoæ wed³ug
wagi; i pot³ucze grad nadziejê omyln¹, a ucieczkê wody zatopi¹  Izaj. 28:17.
Rozliczne proroctwa ksi¹g: Izajasza, Jeremiasza i Objawienia odnosz¹ce siê do Babilonu potwierdzaj¹ siê wzajemnie i
najwyraniej wskazuj¹ na to samo wielkie miasto. Skoro za
proroctwa te mia³y bardzo ograniczone wype³nienie w odniesieniu do literalnego, staro¿ytnego miasta, a s³owa Objawienia zosta³y napisane kilka wieków po tym, jak literalny Babilon leg³ w gruzach, to jasne jest, ¿e owe szczególne wzmianki
wszystkich proroków odnosz¹ siê do czego, na co literalny
Babilon wskazywa³ jako ilustracja. Nie ulega te¿ w¹tpliwoci, ¿e na ile proroctwa Izajasza i Jeremiasza mówi¹ce o jego
upadku wype³ni³y siê w stosunku do literalnego miasta, to sta³o siê ono w swym upadku i charakterze ilustracj¹ wielkiego
miasta, na które wskazuje Objawiciel w symbolicznym jêzyku Apokalipsy (rozdzia³y 17 i 18) i do którego przede wszystkim odnosz¹ siê pozosta³e proroctwa.
Stwierdzilimy ju¿, ¿e to, co dzisiaj znane jest pod nazw¹
chrzecijañstwa, jest pozaobrazem staro¿ytnego Babilonu. Tak
wiêc solenne przestrogi i przepowiednie prorocze przeciwko
Babilonowi  chrzecijañstwu  powinny staæ siê przedmiotem g³êbokiej troski obecnego pokolenia. Oby ludzie ci byli
na tyle m¹drzy, aby siê nad tym zastanawiaæ! Chrzecijañstwo
okrelane jest w Biblii za pomoc¹ rozmaitych nazw symbolicznych, takich jak Edom, Efraim, Ariel itd.. Okrelenie Babilon pojawia siê jednak najczêciej, a jego znaczenie  zamieszanie  jest znamienne. Aposto³ Pawe³ tak¿e wskazuje
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na nominalny, duchowy Izrael w przeciwieñstwie do nominalnego, cielesnego Izraela (zob. 1 Kor. 10:18; Gal. 6:16;
Rzym. 9:8). Podobnie te¿ wystêpuje nominalny duchowy Syon
oraz nominalny cielesny Syon (zob. Izaj. 33:14; Amos 6:1).
Rozwa¿my jednak zdumiewaj¹ce podobieñstwo chrzecijañstwa do jego symbolicznego wyobra¿enia  Babilonu, powo³uj¹c siê na bezporednie wiadectwo S³owa Bo¿ego w odniesieniu do tego tematu. Nastêpnie za zwrócimy uwagê na obecny stan chrzecijañstwa oraz oznaki wype³niania siê przepowiedzianego dla niego brzemienia.
Objawiciel oznajmi³, ¿e rozpoznanie mistycznego miasta
nie bêdzie trudne, poniewa¿ jego imiê znajduje siê na czole.
Oznacza to, ¿e jest ono tak znamiennie naznaczone, i¿ trudno
bêdzie nam go nie zauwa¿yæ, chyba ¿e zamkniemy oczy i nie
bêdziemy patrzeæ  A na czole jej by³o imiê napisane: Tajemnica, Babilon wielki, matka wszeteczeñstw i obrzydliwoci ziemi  Obj. 17:5. Lecz zanim zaczniemy szukaæ Mistycznego Babilonu, przyjrzyjmy siê najpierw Babilonowi obrazowemu, a nastêpnie, znaj¹c jego najistotniejsze cechy, bêdziemy szukali pozaobrazu.
Okrelenie Babilon odnosi³o siê nie tylko do stolicy imperium babiloñskiego, ale i do samego imperium. Babilon, stolica, by³ najwspanialszym i prawdopodobnie najwiêkszym miastem staro¿ytnego wiata. Zosta³o ono wybudowane na planie
kwadratu po obu stronach rzeki Eufrat. Dla ochrony przed
najedcami otoczone zosta³o g³êbok¹ fos¹ wype³nion¹ wod¹,
wewn¹trz za posiada³o rozleg³y system podwójnych murów
o gruboci od 10 do 26 m i o wysokoci od 23 do 90 m. Na
szczycie umieszczone by³y niskie wie¿e  mówi siê, ¿e by³o
ich sto piêædziesi¹t  wzd³u¿ zewnêtrznej i wewnêtrznej krawêdzi muru, wie¿a naprzeciwko wie¿y. W murach znajdowa³o siê sto bram z br¹zu, po dwadziecia piêæ z ka¿dej strony,
odpowiednio do iloci ulic, które przecina³y siê pod k¹tem
prostym. Miasto zdobi³y wspania³e pa³ace, wi¹tynie oraz ³upy
z podbojów.
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Nabuchodonozor by³ wielkim monarch¹ imperium babiloñskiego. Jego d³ugie panowanie obejmuje niemal po³owê czasu istnienia tego pañstwa. Jemu te¿ g³ównie zawdziêcza Babilonia sw¹ wietnoæ i militarn¹ potêgê. Miasto s³ynê³o z
bogactwa i wspania³oci, które sta³y siê przyczyn¹ zepsucia
moralnego, nieomylnego zwiastuna schy³ku i upadku. By³o
ono ca³kowicie pogr¹¿one w ba³wochwalstwie i nieprawoci.
Jego mieszkañcy byli czcicielami Baala, któremu sk³adali ofiary z ludzi. O g³êbokim wynaturzeniu ich ba³wochwalstwa
wiadcz¹ Bo¿e upomnienia kierowane do Izraelitów, którzy
ulegali tym z³ym sk³onnociom na skutek kontaktu z Babiloñczykami (zob. Jer. 7:9; 19:5).
Nazwa miasta wywodzi siê od udaremnionego planu budowy wielkiej wie¿y, nazwanej Babel (zamieszanie), gdy¿ Bóg
pomiesza³ tam ludzkie jêzyki. Jednak wed³ug ludowej etymologii nazwa miasta wywodzi siê od rdzenia Babil, który zastêpuj¹c strofuj¹ce przypomnienie Bo¿ej nie³aski, zmienia znaczenie na brama Boga.
Miasto Babilon, jako stolica wspania³ego imperium babiloñskiego, cieszy³o siê niezwyk³ym znaczeniem i op³ywa³o w
dostatki. By³o nazywane miastem z³ota, ozdob¹ królestw i
s³aw¹ zacnoci Chaldejczyków (Izaj. 13:9; 14:4).
W³adzê po Nabuchodonozorze przej¹³ jego wnuk Balsazar.
Za jego panowania nadszed³ upadek, który zawsze jest przypieszany i pieczêtowany przez pychê, obfitoæ chleba i nadmiar pró¿niactwa. W czasie, gdy ludnoæ, niewiadoma nadci¹gaj¹cego niebezpieczeñstwa i id¹ca za przyk³adem króla,
p³awi³a siê w demoralizacji, perska armia pod wodz¹ Cyrusa
potajemnie zakrad³a siê do miasta korytem Eufratu (którego
wody zosta³y skierowane gdzie indziej), wymordowa³a biesiadników i zdoby³a miasto. Tak wype³ni³o siê proroctwo tajemniczego napisu na cianie: Mene, Mene, Thekel, Upharsin, którego znaczenie zaledwie kilka godzin wczeniej wyjani³ Daniel: Zliczy³ Bóg królestwo twoje i do koñca je przywiód³. ( ) Zwa¿ony na wadze, a znaleziony lekki. ( )
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Rozdzielone jest królestwo twoje, a dane jest Medom i Persom. Zniszczenie tego wielkiego miasta by³o tak zupe³ne, ¿e
zapomniane zosta³o nawet miejsce jego po³o¿enia i przez d³ugi czas nie by³o co do tego pewnoci.
Taki by³ los miasta obrazowego. Zosta³o wrzucone w morze jak wielki kamieñ m³yñski i zatonê³o wieki temu, aby ju¿
nigdy nie powstaæ, a wspomnienie o nim sta³o siê ostrze¿eniem i przys³owiem. Teraz przyjrzymy siê jego pozaobrazowi, przekonuj¹c siê najpierw, ¿e Pismo wiête wyranie na
niego wskazuje, a nastêpnie obserwuj¹c trafnoæ jego symboliki.
W symbolicznym proroctwie miasto oznacza religijny rz¹d
wsparty w³adz¹ i wp³ywem. Tak na przyk³ad wiête miasto,
Jeruzalem nowe jest symbolem u¿ytym dla okrelenia ustanowionego Królestwa Bo¿ego, wywy¿szenia zwyciêzców
Kocio³a Ewangelicznego i ich panowania w chwale. Jednoczenie Koció³ przedstawiony jest w tym samym kontekcie
jako kobieta  oblubienica, ma³¿onka Barankowa, w mocy i
chwale, wsparta w³adz¹ i autorytetem swego mê¿a, Chrystusa: Tedy przyszed³ do mnie jeden z onych siedmiu Anio³ów,
( ) i rzek³: Chod sam, oka¿ê ci oblubienicê, ma³¿onkê Barankow¹ ( ) i okaza³ mi miasto wielkie, ono wiête Jeruzalem  Obj. 21:9-10.
Tê sam¹ metodê interpretacji stosujemy do mistycznego
Babilonu, wielkiego królestwa klerykalnego, miasta onego
wielkiego (Obj. 17:1-6), które jest opisane jako nierz¹dnica,
upad³a niewiasta (odstêpczy koció³  jako ¿e prawdziwy
Koció³ jest pann¹), wywy¿szona do w³adzy i panowania oraz
wsparta w znacznym stopniu przez królów ziemi  polityczne
w³adze, które wszystkie w mniejszym lub wiêkszym stopniu
s¹ upojone jej duchem i doktryn¹. Odstêpczy koció³ utraci³
sw¹ dziewicz¹ czystoæ. Zamiast czekaæ, jak przysta³o zalubionej i czystej pannie, na wywy¿szenie z niebiañskim Oblubieñcem, stowarzyszy³ siê on z królami ziemi i odda³ w nierz¹d sw¹ dziewicz¹ czystoæ  zarówno pod wzglêdem nauki
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jak i moralnoci  aby dostosowaæ siê do wiatowych idei. W
zamian za to, w znacznej mierze dziêki poredniemu i bezporedniemu poparciu owych królów, otrzyma³ on doczesn¹ w³adzê, któr¹ do dzisiaj jeszcze w pewnym stopniu sprawuje. Ta
niewiernoæ Panu, którego imiê odstêpczy koció³ ci¹gle sobie przypisuje  podobnie jak wielki przywilej bycia czyst¹
pann¹ zalubion¹ Chrystusowi  stanowi podstawê symbolicznego okrelenia nierz¹dnica, podczas gdy wp³ywy tego
systemu w roli imperium kap³añskiego, pe³nego sprzecznoci
i zamieszania, s¹ symbolizowane przez nazwê Babilon. Jak
siê zaraz przekonamy, okrelenie to w swym szerokim znaczeniu imperium babiloñskiego odnosi siê do chrzecijañstwa,
za w bardziej ograniczonym sensie staro¿ytnego miasta Babilon oznacza nominalny koció³ chrzecijañski..
To ¿e chrzecijañstwo nie zgadza siê, by do niego odnosiæ
biblijne okrelenie Babilon oraz jego znaczenie  zamieszanie, nie musi byæ wcale dowodem, ¿e tak nie jest. Staro¿ytny Babilon tak¿e nie uznawa³ biblijnego znaczenia swego
imienia  zamieszanie. Staro¿ytny Babilon uwa¿a³ wrêcz,
¿e jest bram¹ Boga, jednak Bóg nada³ mu nazwê zamieszanie (1 Moj¿. 11:9). Podobnie rzecz siê ma i dzisiaj. Tych, którzy sami tytu³uj¹ siê chrzecijañstwem oraz bram¹ do Boga i
¿ycia wiecznego, Bóg nazywa Babilonem  zamieszaniem.
Racjê mieli protestanci, gdy ogólnie twierdzili, ¿e nazwa
Babilon i jej proroczy opis odnosi siê do papiestwa. Ostatnio jednak ich bardziej kompromisowa postawa sprawia, ¿e
s¹ mniej sk³onni podtrzymywaæ tê interpretacjê. Wrêcz przeciwnie, ze strony sekt protestanckich czynione s¹ obecnie
wszelkie wysi³ki, aby zjednaæ sobie koció³ rzymski i naladowaæ go, aby z nim nawi¹zaæ stosunki i wspó³dzia³aæ. Tak
postêpuj¹c staj¹ siê jego czêci¹, stanowi¹c jedn¹ partiê, poniewa¿ usprawiedliwiaj¹ jego postêpowanie i dope³niaj¹ miary jego nieprawoci, podobnie jak nauczeni w Pimie i faryzeusze dope³nili miary swych ojców, którzy zabijali proroków
(Mat. 23:31,32). Ani protestanci, ani papici oczywicie siê z
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tym wszystkim nie zgodz¹, gdy¿ czyni¹c tak, potêpiliby samych siebie. Fakt ten zosta³ rozpoznany przez Objawiciela,
który wskazuje, ¿e wszyscy, którzy dostrzeg¹ prawdziwy charakter Babilonu, musz¹ do³¹czyæ do wiernego ludu Bo¿ego
na puszczy, znaleæ siê w stanie oddzielenia od wiata i
wiatowych idei, od form pozornej pobo¿noci, w stanie ca³kowitego powiêcenia i wy³¹cznej zale¿noci od Boga. I
odniós³ miê na puszczê w duchu. I widzia³em niewiastê ( )
Babilon  Obj. 17:1-5.
Skoro wiêc królestwa cywilizowanego wiata podda³y siê
pod dominuj¹cy wp³yw wielkich systemów kocielnych, a
szczególnie papiestwa, chêtnie przyjmuj¹c od nich tytu³ narody chrzecijañskie albo chrzecijañstwo i akceptuj¹c g³oszony przez nie pogl¹d o boskim pochodzeniu w³adzy, to przystêpuj¹ one tym samym do wielkiego Babilonu i staj¹ siê jedn¹ z jego czêci. I tak nazwa Babilon, która w warstwie obrazowej odnosi³a siê i do miasta, i do ca³ego imperium, znajduje i tutaj zastosowanie nie tylko w odniesieniu do wielkich
organizacji religijnych, papieskich i protestanckich, ale tak¿e
do ca³ego szeroko rozumianego chrzecijañstwa.
A zatem dzieñ s¹du mistycznego Babilonu bêdzie dniem
s¹du wszystkich narodów chrzecijañskich. Klêski ogarn¹ ca³¹
strukturê  administracyjn¹, spo³eczn¹ i religijn¹, za jednostki zostan¹ nimi dotkniête proporcjonalnie do stopnia ich zaanga¿owania i uzale¿nienia od rozmaitych organizacji i uk³adów.
Tak¿e narody niechrzecijañskie poczuj¹ ciê¿ar karz¹cej
rêki, gdy¿ i one w pewnym stopniu zwi¹zane s¹ z narodami
chrzecijañskimi ró¿nymi interesami, np. handlowymi. Zas³uguj¹ na to zreszt¹, gdy¿ i one nie nauczy³y siê ceniæ otrzymanego wiat³a i bardziej umi³owa³y ciemnoæ ni¿ wiat³oæ, bo
by³y z³e uczynki ich. Tak jak owiadcza prorok: Ogniem zaiste gorliwoci mojej bêdzie po¿arta ta wszystka ziemia [spo³eczeñstwo]  Sof. 3:8. Jednak zapalczywoæ Pañska i gniew
Jego popêdliwoci rozpali siê przeciwko Babilonowi, chrze-
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cijañstwu, ze wzglêdu na jego wiêksz¹ odpowiedzialnoæ i
sprzeniewierzenie otrzymanych ³ask (Jer. 51:49). Od huku
przy dobywaniu Babilonu poruszy siê ta ziemia, a krzyk miêdzy narodami s³yszany bêdzie  Jer. 50:46.
Babilon  matka i córki
Niektórzy szczerzy chrzecijanie, nawet jeli nie ocknêli siê
jeszcze na tyle, by zauwa¿yæ upadek protestantyzmu i zdaæ
sobie sprawê z powi¹zañ wielu sekt z papiestwem, dostrzegaj¹c jednak niepokój i wstrz¹sy doktrynalne we wszystkich systemach religijnych, mog¹ nadal pytaæ z niepokojem: Jeli wiêc
ca³e chrzecijañstwo ma zostaæ dotkniête brzemieniem Babilonu, to co stanie siê z protestantyzmem, który wywodzi siê z
Wielkiej Reformacji? Jest to istotne pytanie, ale niechaj czytelnik nie traktuje dzisiejszego protestantyzmu jako wyniku
Wielkiej Reformacji. Jest on raczej skutkiem jej upadku. Protestantyzm w znacznym stopniu upodobnia obecnie swój charakter i sk³onnoci do kocio³a rzymskiego, z którego wyrós³
jako jego ró¿ne odga³êzienia. Rozmaite sekty protestanckie (a
wspominamy od tym z zachowaniem nale¿ytego szacunku dla
stosunkowo niewielkiej liczby powiêconych dusz, znajduj¹cych siê miêdzy nimi, które nasz Pan okrela mianem pszenicy, w przeciwieñstwie do przewa¿aj¹cej iloci k¹kolu)
s¹ prawdziwymi córkami zwyrodnia³ego systemu nominalnego chrzecijañstwa  papiestwa, które Objawiciel okrela mianem matki wszetecznic (Obj. 17:5 NB). Nie wolno te¿ przeoczyæ faktu, ¿e obecnie zarówno rzymscy katolicy jak i protestanci dobrowolnie uznaj¹ zwi¹zek matki i córek. Rzym niezmiennie przybiera pozê wiêtej matki kocio³a, a protestanci
z uprzejmym zadowoleniem popieraj¹ ten pogl¹d, co widaæ w
wielu publicznych wyst¹pieniach dostojników kocielnych i
wieckich. Tak oto chwa³a w hañbie ich, którzy najwidoczniej nie zwa¿aj¹ na piêtno, jakie w ten sposób przyjmuj¹ od
S³owa Bo¿ego, które nazywa papiestwo matk¹ wszetecznic.
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Tak¿e i samo papiestwo, uzurpuj¹c sobie pozycjê matki, zdaje siê w ogóle nie dostrzegaæ niespójnoci takiego twierdzenia z ci¹gle wyznawanym pogl¹dem, jakoby by³o ono jedynym prawdziwym kocio³em, który Pismo wiête nazywa
pann¹ zalubion¹ Chrystusowi. Jego potwierdzone roszczenia macierzyñskie s¹ zatem wieczn¹ hañb¹ zarówno dla niego, jak i dla jego potomstwa. Prawdziwy Koció³  uznawany
przez Boga a nie znany wiatu  pozostaje nadal pann¹, a z jej
czystego i wiêtego stanu nigdy nie wywodzi³ siê ¿aden system-córka. Jest ona czyst¹ pann¹, wiern¹ Chrystusowi, który
strze¿e jej jak renicy w³asnego oka (Zach. 2:8; Psalm 17:6,8).
Prawdziwego Kocio³a nie da siê nigdzie wyró¿niæ jako oddzielnej grupy, od której zosta³ od³¹czony k¹kol, gdy¿ Koció³
sk³ada siê wy³¹cznie z prawdziwej pszenicy a wszyscy jej
przedstawiciele znani s¹ Bogu niezale¿nie od tego, czy wiat
ich uznaje, czy nie.
Przekonajmy siê teraz, w jaki sposób systemy protestanckie podtrzymuj¹ stanowisko córek wzglêdem papiestwa. Poniewa¿ papiestwo, czyli matka, nie jest jedn¹ osob¹, ale wielkim systemem religijnym, to zgodnie z symbolik¹ obrazu powinnimy traktowaæ inne systemy religijne o podobnym charakterze jako pozaobrazowe córki  nie tak stare i niekoniecznie tak zdeprawowane jak papiestwo, niemniej jednak wszetecznice w takim samym sensie jak ono, czyli jako systemy
religijne utrzymuj¹ce, ¿e s¹ albo zalubion¹ pann¹ albo oblubienic¹ Chrystusow¹, a jednoczenie zabiegaj¹ce o wzglêdy
wiata i otrzymuj¹ce jego poparcie za cenê nielojalnoci wzglêdem Chrystusa.
Wiele organizacji protestanckich w pe³ni odpowiada temu
opisowi. S¹ one wielkimi systemami-córkami.
Jak to ju¿ zosta³o wykazane* narodziny owych córek nast¹pi³y w zwi¹zku z reformowaniem zepsucia kocio³a-matki.
*

Tom III, str. 112.
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Córki od³¹czy³y siê od matki i w ciê¿kich bólach porodowych
zosta³y zrodzone jako dziewice. W systemach tych znaleli
siê jednak nie tylko prawdziwi reformatorzy. Do³¹czy³o siê do
nich wielu takich, którzy ci¹gle mieli ducha matki i odziedziczyli wiele z jej fa³szywych doktryn i teorii. I nie trzeba by³o
d³ugo czekaæ, by powrócili oni do jej z³ych obyczajów i dowiedli, ¿e w pe³ni zas³uguj¹ na prorocze piêtno wszetecznicy.
Nale¿y zatem pamiêtaæ, ¿e chocia¿ rozmaite ruchy reformacyjne wnios³y wartociowy wk³ad w dzie³o oczyszczenia
wi¹tnicy, to jednak tylko klasa wi¹tyni, klasa wi¹tnicy, by³a
uznanym przez Boga Kocio³em. Wielkie systemy ludzkie
zwane kocio³ami nigdy nie by³y niczym wiêcej jak tylko kocio³em nominalnym. Stanowi¹ one fa³szywy system, który
imituje, fa³szuje i ukrywa przed wiatem prawdziwy Koció³,
a ten sk³ada siê wy³¹cznie z ca³kowicie powiêconych i wiernych wyznawców, którzy ufaj¹ zas³udze jednej wielkiej ofiary za grzechy. Ci za znajduj¹ siê w rozproszeniu tu i tam,
wewn¹trz i poza owymi ludzkimi systemami, lecz zawsze
oddzieleni od ich wiatowego ducha. Stanowi¹ oni klasê pszenicy z przypowieci naszego Pana, wyranie odró¿nion¹ przez
Niego od k¹kolu. Nie pojmuj¹c rzeczywistego charakteru
tych systemów, indywidualnie chodz¹ w pokorze z Bogiem,
przyjmuj¹c Jego S³owo za doradcê, a Jego ducha za przewodnika. Nigdy siê te¿ nie czuli swobodnie w nominalnym Syonie, gdzie czêsto z przykroci¹ zauwa¿ali, ¿e duch wiata,
dzia³aj¹cy przez nie rozpoznany element k¹kolu, zagra¿a
rozwojowi duchowemu. Oni s¹ owymi b³ogos³awionymi p³acz¹cymi w Syonie, dla których Bóg przewidzia³ ozdobê zamiast popio³u, olejek wesela zamiast smutku (Mat. 5:4; Izaj.
61:3). Dopiero w obecnym czasie ¿niwa mia³o nast¹piæ oddzielenie tej klasy od k¹kolu, gdy¿ Pan zgodnie ze swym
zamierzeniem nakaza³: Dopuæcie obojgu spo³em róæ, a¿ do
¿niwa [czasu, w którym obecnie ¿yjemy]  Mat. 13:30.
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St¹d te¿ klasa ta zaczyna sobie obecnie zdawaæ sprawê z
prawdziwego charakteru owych potêpionych systemów. Jak
ju¿ poprzednio wykazywalimy,* ró¿ne ruchy reformacyjne,
zgodnie z przepowiedni¹ proroka (Dan. 11:32-35 NB), zosta³y
zwiedzione pochlebstwami. Ka¿dy z nich po wykonaniu
pewnej miary oczyszczenia szybko siê zatrzymywa³ i na ile
uznawa³ to za praktyczne, naladowa³ wzór kocio³a rzymskiego w ubieganiu siê o wzglêdy wiata za cenê swej cnoty 
wiernoci Chrystusowi, prawdziwej G³owie Kocio³a. Koció³
i pañstwo stawa³y siê ponownie wspóln¹ spraw¹  zjednoczeni dla osi¹gniêcia korzyci wiatowych kosztem rzeczywistych,
duchowych interesów kocio³a, a reformy w kociele ponownie stawa³y w miejscu. W rzeczywistoci mia³ wrêcz miejsce
ruch uwsteczniaj¹cy, tak ¿e obecnie niektóre ruchy reformacyjne s¹ znacznie bardziej odleg³e od w³aciwej wartoci wiary i praktyki ni¿ za czasów swych za³o¿ycieli.
Niektóre z kocio³ów reformowanych zosta³y nawet dopuszczone do wspó³udzia³u w autorytecie i mocy ziemskich w³adców. Tak by³o na przyk³ad w przypadku kocio³a Anglii i luterañskiego kocio³a niemieckiego. Te za, którym siê nie uda³o
zajæ a¿ tak daleko (jak choæby w Stanach Zjednoczonych),
poczyni³y i tak wiele ustêpstw na rzecz wiata w zamian za
niewielkie korzyci. Prawd¹ jest te¿, ¿e w miarê jak ziemskie
w³adze pozwala³y na rozwój wiatowych ambicji niewiernego kocio³a, koció³ swobodnie dopuszcza³ wiat do zwi¹zku
i spo³ecznoci z sob¹. Odbywa³o siê to tak ³atwo, ¿e dzi
ochrzczeni wiatowcy stanowi¹ przewa¿aj¹c¹ wiêkszoæ
cz³onków kocio³a, zajmuj¹c prawie ka¿de wa¿ne stanowisko
i w ten sposób w nim dominuj¹c.
Te oto sk³onnoci ju¿ na pocz¹tku naszej ery sta³y siê przyczyn¹ zwyrodnienia kocio³a, spowodowa³y wielkie odstêpstwo (2 Tes. 2:3,7-10) i stopniowo, acz gwa³townie, doprowadzi³y do powstania systemu papieskiego.
*

Tom III, rozdz. 4.
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Owa rozwi¹z³oæ charakteru, doæ wczenie przyswojona
przez ró¿ne ruchy reformacyjne i przyczyniaj¹ca siê do stopniowego rozwoju sekciarskich organizacji, trwa a¿ do dzisiaj.
A w miarê jak organizacje te staj¹ siê coraz bogatsze, coraz
bardziej wp³ywowe, wzrastaj¹ liczebnie, tym dalej odchodz¹
od chrzecijañskich cnót i pojawia siê u nich arogancja ich
matki. Owa niewielka liczba szczerych chrzecijan, którzy
znajduj¹ siê w wielu sektach, do pewnego stopnia zauwa¿a
ten stan i ze wstydem oraz smutkiem to wyznaje, rozpaczaj¹c,
¿e tak jest. Widz¹ oni, ¿e ze strony rozmaitych sekciarskich
organizacji podejmowane s¹ wszelkie mo¿liwe dzia³ania w
celu zadowolenia wiata, pozyskania jego wzglêdów i zapewnienia sobie jego poparcia. Eleganckie i kosztowne budowle
kocielne, wynios³e, strzeliste wie¿e, brzmi¹ce dzwony, potê¿ne organy, wykwintne wyposa¿enie, artystyczne chóry, g³adcy oratorzy, uroczystoci, wiêta, koncerty, zabawy, loterie oraz
w¹tpliwe przyjemnoci i rozrywki  wszystko to ma na celu
zapewnienie sobie akceptacji i poparcia wiata. Wspania³e i
zdrowe nauki Chrystusa spychane s¹ na dalszy plan, a ich miejsce na kazalnicach zajmuj¹ fa³szywe teorie i sensacje. Prawda
jest ignorowana i zapomniana, a jej duch zagin¹³. To wszystko wykazuje, jak bardzo córki przypominaj¹ organizacjê, która by³a ich matk¹!
Jako jeden z wielu przyk³adów na to, jak swobodnie, a nawet z dum¹, protestanci przyznaj¹ siê do zwi¹zku z papiestwem, niech nam pos³u¿y nastêpuj¹ca opinia prezbiteriañskiego duchownego, któr¹ wyrazi³ w jednym z publicznych
kazañ, ukazuj¹cych siê w prasie codziennej. Oto s³owa tego
pana:
Z¿ymajcie siê do woli, ale musicie przyznaæ, ¿e jest on
[koció³ katolicki] matk¹ kocio³ów. Jego nieprzerwana historia siêga czasów apostolskich [O tak! Wtedy to bowiem rozpoczê³o siê wielkie odstêpstwo  2 Tes. 2:7,8]. Jestemy mu
winni wdziêcznoæ za ka¿dy okruch prawdy, któr¹ tak cenimy,
a któr¹ on przechowa³ jak cenny depozyt. Jeli on nie mia³by
byæ uznany za prawdziwy koció³, to my jestemy bêkartami,
a nie synami.
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Mówcie o misjonarzach, którzy mieliby podj¹æ pracê wród
rzymskokatolików! Równie dobrze móg³bym myleæ o pos³aniu misjonarzy do metodystów, do kocio³a episkopalnego,
do zjednoczonych prezbiterian i luteran, ¿eby ich nawracaæ na
prezbiterianizm.
Rzeczywicie, niemal wszystkie b³êdy doktrynalne, które
tak wytrwale podtrzymywane s¹ przez protestantów, zosta³y
przez nich wyniesione z Rzymu. Chocia¿ oprócz pozbycia siê
najwiêkszych b³êdów, takich jak: ofiara mszy, kult wiêtych i
Marii Panny, kult obrazów, tajna spowied, udzielanie odpustów itp., ka¿dy z ruchów reformatorskich poczyni³ jednak
znaczne postêpy. Niestety! Dzisiejsi protestanci, pa³aj¹ wielk¹ chêci¹ pójcia na prawie ka¿dy kompromis, byle tylko zapewniæ sobie wzglêdy i poparcie dawnej matki, której tyrania i niegodziwoæ trzy wieki temu sk³oni³a ich ojców do
ucieczki. Tak¿e i te zasady prawdy, które pocz¹tkowo stanowi³y podstawê protestu, stopniowo popad³y w zapomnienie
albo otwarcie zosta³y odrzucone. Nawet sama nauka fundamentalna o usprawiedliwieniu z wiary przez ofiarê ustawiczn¹ gwa³townie ustêpuje wobec starego papieskiego dogmatu o usprawiedliwieniu przez uczynki i przez wiêtokradcz¹ ofiarê mszy.* Za wielu z tych, którzy stoj¹ na mównicach
i siedz¹ w ³awkach kocielnych otwarcie wyznaje, ¿e nie wierzy ju¿ w skutecznoæ drogocennej krwi Chrystusa jako ofiary okupowej za grzeszników.
Roszczenia do sukcesji apostolskiej i w³adzy kocielnej s¹
wysuwane z tak¹ sam¹ pewnoci¹ siebie zarówno przez czêæ
duchowieñstwa protestanckiego, jak i przez kler papieski. Za
prawo do osobistego i prywatnego s¹du  najbardziej fundamentalna zasada protestu przeciwko papiestwu, który doprowadzi³ do Wielkiej Reformacji  jest obecnie zwalczana równie zawziêcie przez protestantów jak i papistów. A przecie¿
protestanci maj¹ pe³n¹ wiadomoæ faktu, ¿e to w³anie na
skutek egzekwowania prawa do osobistego s¹du rozpoczê³a
* To ostatnie, czyli msza, dotyczy kocio³a episkopalnego  High Church [Naczelny Koció³  od³am kocio³a anglikañskiego, zbli¿ony do katolickiego 
uw.t³um.]  w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
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siê Reformacja, która trwa³a przez pewien czas, a¿ zarozumia³e panowanie uznanych przywódców zahamowa³o ko³a
postêpu i od tego czasu trzyma ich w granicach wytyczonych
przez tradycjê, a na tych, którzy bez bojani je przekraczaj¹,
rzuca kl¹twê.
Z tego punktu widzenia protestantyzm nie jest ju¿, tak jak
na pocz¹tku, protestem przeciwko kocio³owi-matce. Jak zauwa¿y³ ostatnio pewien dziennikarz  Ci¹gle jeszcze jest
wród nas -yzm, ale co siê sta³o z protestem? Protestanci zdaje
siê zapomnieli, albo ca³kowicie ignoruj¹, najistotniejsze podstawy pierwotnego protestu i jako systemy szybko dryfuj¹ z
powrotem w otwarte ramiona wiêtego (?) kocio³a-matki,
dok¹d ich siê bez skrêpowania zaprasza, zapewniaj¹c jednoczenie o serdecznym przyjêciu.
Pozwólcie, ¿e z mi³oci¹ wyci¹gniemy do was rêkê [zwraca siê do protestantów papie¿ Leon w swej s³ynnej encyklice*
adresowanej Do ksi¹¿¹t i narodów ziemi] i zaprosimy was
do jednoci, która nigdy nie zawiod³a kocio³a katolickiego i
nie mo¿e go nigdy zawieæ. Tak d³ugo ju¿ wzywa nas nasza
wspólna matka do swej piersi; tak d³ugo ju¿ wszyscy katolicy
wszechwiata oczekuj¹ na was w trosce braterskiej mi³oci.
( ) Nasze serca, nawet dononiej ni¿ nasze g³osy, wo³aj¹ na
was, drodzy bracia, którzy od trzech stuleci wiedziecie z nami
spór w sprawach wiary.
Ponownie w swej encyklice do kocio³a rzymskokatolickiego w Ameryce Papie¿ Leon pisze: Nasze myli kieruj¹
siê obecnie w stronê tych, którzy od³¹czyli siê od nas z powodu zagadnieñ wiary Chrystusowej. ( ) Jak¿e troszczymy siê
o ich zbawienie, z jak¹ ¿arliwoci¹ duszy pragniemy od dawna, aby zostali przywróceni na ³ono kocio³a, wspólnej matki
wszystkich! ( ) Z pewnoci¹ nie powinnimy pozostawiaæ
ich w ich w³asnych wyobra¿eniach, lecz ³agodnie i uprzejmie
ich przyci¹gaæ, u¿ywaj¹c wszelkich rodków perswazji, by ich
nak³oniæ do dok³adnego przestudiowania ka¿dego fragmentu
katolickiej doktryny i do uwolnienia siê od uprzedzeñ.
*

1894 r.
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Za w swym Licie apostolskim do narodu angielskiego
(1895 r.) wyra¿a tak¹ modlitwê: O b³ogos³awiona Mario Panno, Matko Bo¿a i nasza naj³askawsza Królowo i Matko, wejrzyj w swym mi³osierdziu na Angliê. ( ) O boleciwa Matko, wstaw siê na naszymi od³¹czonymi braæmi, aby mogli byæ
razem z nami w jednej owczarni, zjednoczeni z Najwy¿szym
Pasterzem, Namiestnikiem Syna Twego  czyli z nim samym,
z papie¿em.
W celu wsparcia tego samego planu zosta³a zainicjowana
misja dla protestantów, któr¹ zajê³o siê zgromadzenie zakonne, znane obecnie pod nazw¹ Ojców Paulinów. Owe
zgromadzenia by³y i nadal s¹ organizowane w wiêkszych miastach. Prowadzone s¹ w duchu pojednania i wyjanienia. Protestanci mog¹ zadaæ pytanie na pimie, na które udziela siê
publicznej odpowiedzi. Za darmo rozdawane s¹ broszury dla
protestantów. Protestanci praktycznie uznaj¹ stanowisko zajête przez rzymskokatolików, a w rzeczywistoci nie maj¹ mo¿liwoci udzielenia odpowiedzi. Ten za, kto mo¿e siê wypowiadaæ i udziela odpowiedzi, powo³uj¹c siê na fakty, zostaje
uznany za burzyciela, tak przez protestantów, jak i katolików.
Ka¿dy rozs¹dny cz³owiek bez trudu zauwa¿y, z jak¹ ³atwoci¹ protestanci daj¹ siê usidliæ t¹ chytr¹ przebieg³oci¹ i jak
powszechnie tworzy siê zauwa¿alna tendencja powrotu do
kocio³a rzymskiego, który istotnie zmieni³ siê, gdy chodzi o
sposób wypowiadania siê i sprawowania w³adzy, ale pozosta³
taki sam w sercu i wci¹¿ szuka usprawiedliwienia dla inkwizycji oraz innych metod swego postêpowania w ciemnych
wiekach, uzurpuj¹c sobie prawo do w³adania ziemi¹ i karania
heretyków zgodnie ze swymi upodobaniami.
Nie ulega przeto w¹tpliwoci, ¿e niezale¿nie od licznego
grona wiernych dusz, które w niewiadomoci prawdziwego
stanu rzeczy z czci¹ i pobo¿noci¹ wielbi³y Boga w obrêbie
babiloñskiego systemu, niezmienny pozostaje fakt, ¿e stanowi¹ oni razem i pojedynczo wszeteczne systemy. Zamieszanie panuje bowiem wród nich wszystkich, a nazwa Babilon
trafnie okrela ca³¹ rodzinê  matkê, córki i ich wspólników 
narody udaj¹ce chrzecijañstwo (Obj. 18:7; 17:2-6,18).

36

Walka Armagieddonu

Nale¿y tak¿e mieæ na uwadze to, ¿e w owym wielkim systemie polityczno-klerykalnym, który ludzie zw¹ chrzecijañstwem, a Bóg Babilonem, znajduje siê nie tylko fundament,
ale tak¿e nadbudowa i koronuj¹cy szczyt obecnego porz¹dku
spo³ecznego. Wynika to z powszechnie akceptowanego pojêcia  chrzecijañstwo, które ostatnio jest stosowane w odniesieniu nie tylko do narodów udzielaj¹cych chrzecijañskim
sektom prawnego i podatkowego wsparcia, ale tak¿e do tych
narodów, które toleruj¹ chrzecijañstwo bez ¿adnego okrelonego sposobu wyró¿niania go lub popierania, jak to ma na
przyk³ad miejsce w Stanach Zjednoczonych.
Doktryna o boskim pochodzeniu w³adzy królewskiej, nauczana i popierana przez prawie ka¿d¹ sektê, jest fundamentem istniej¹cej od dawna formacji spo³eczno-politycznej, która przez d³ugi czas zapewnia³a w³adzê, dostojeñstwo i stabilnoæ królestwom Europy. Natomiast doktryna o boskim mianowaniu i w³adzy duchowieñstwa uniemo¿liwia³a dzieciom
Bo¿ym rozwój w sprawach boskich i wi¹za³a je ³añcuchami
przes¹dów i nieuctwa, tak aby oddawali czeæ i wielbili omylnych wspó³blinich oraz ich nauki, tradycje i interpretacje S³owa Bo¿ego. Oto ca³y porz¹dek rzeczy, który ma upaæ i przemin¹æ w nadchodz¹cej bitwie wielkiego dnia  porz¹dek, który przez wieki utrzymywa³ ludzi w uleg³oci wobec rz¹dz¹cych w³adz wieckich, spo³ecznych i religijnych. Wszystko to
odbywa³o siê za Boskim przyzwoleniem (ale nie z Jego ustanowienia albo akceptacji, jak siê utrzymuje). Choæ sam w sobie z³y, porz¹dek ten s³u¿y³ dobremu celowi doranemu, zapobiegaj¹c anarchii, która by³aby niepomiernie wiêkszym
z³em, poniewa¿ ludzie nie byli przygotowani do lepszego postêpowania o w³asnych si³ach oraz nie nadszed³ by³ jeszcze
czas Tysi¹cletniego Królestwa Chrystusowego. Dlatego to Bóg
dozwoli³, aby ludzie dali wiarê ró¿nym z³udzeniom, które trzyma³y ich w szachu a¿ do Czasu Koñca  koñca Czasów
Pogan.
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Na kartach proroctw mo¿na przeczytaæ o dobitnym brzemieniu Babilonu, czyli chrzecijañstwa. Niemniej wyrane jest
ono w znakach czasu. Dobitnie jest te¿ stwierdzone, ¿e jego
zniszczenie bêdzie nag³e, gwa³towne i doszczêtne: I podniós³ jeden Anio³ mocny kamieñ jakoby m³yñski wielki, i wrzuci³ go w morze, mówi¹c: Takim pêdem wrzucony bêdzie Babilon, miasto ono wielkie, i ju¿ wiêcej nie bêdzie znaleziony
 Obj. 18:8,21 (Jer. 51:63,64,42,24-26). Jednoczenie proroctwo Daniela (7:26) ukazuje, ¿e ma on ulec procesowi stopniowego niszczenia: Potem zasi¹dzie s¹d, a tam w³adzê jego
odejm¹, aby by³ zniszczony i wytracony a¿ do koñca. Papieskie panowanie (wraz ze znaczn¹ czêci¹ nikczemnego powa¿ania, jakim duchowieñstwo cieszy³o siê powszechnie
wród ludzi), jak to ju¿ zosta³o wykazane,* zosta³o z³amane
na pocz¹tku Czasu Koñca  w 1799 roku. Pomimo tego, ¿e
proces zniszczenia jest powolny, a sporadycznie pojawiaj¹ siê
oznaki pozornego podwigniêcia siê  które nigdy dot¹d nie
by³y tak przekonuj¹ce jak obecnie  to jednak pewnoæ ostatecznego upadku papiestwa jest niezaprzeczalna, a jego przedmiertna walka bêdzie rozpaczliwa. Wczeniej jednak musi
on w wiêkszym stopniu odzyskaæ swój dawny presti¿, który
bêdzie dzieli³ ze stowarzyszonym zwi¹zkiem swych córek.
Razem zostan¹ podniesieni, aby te¿ razem mogli ulec gwa³townemu upadkowi.
Pewne jest te¿, ¿e kara dla Babilonu bêdzie wielka. Proroczym jêzykiem jest napisane, ¿e Babilon on wielki przyszed³
na pamiêæ przed obliczem Bo¿em, aby mu da³ kielich wina
zapalczywoci gniewu swojego. I pomci³ siê krwi s³ug
swoich z rêki jej. Albowiem dosiêg³y grzechy jego a¿ do
nieba i wspomnia³ Bóg na nieprawoci jego. Oddajcie¿ mu,
jako i on oddawa³ wam, a w dwójnasób oddajcie mu wed³ug
*

Tom III, str. 40.
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uczynków jego; w kubku, który wam nalewa³, nalejcie mu w
dwójnasób. Jako siê wiele chlubi³ i rozkoszowa³, tak mu wiele dajcie m¹k i smutku; bo mówi w sercu swojem: Siedzê jako
królowa, a nie jestem wdow¹, i smutku nie ujrzê (Obj. 16:19;
19:2; 18:5-7). Choæ w najogólniejszym sensie, stwierdzenia
te odnosz¹ siê oczywicie do papiestwa, obejmuj¹ one jednak
wszystkich, którzy choæ w pewnym stopniu s¹ z nim sprzymierzeni, b¹d z nim sympatyzuj¹. Wszyscy ci bêd¹ mieli
udzia³ w jego plagach (Obj. 18:4). Chocia¿ królowie ziemi
znienawidzili i odtr¹cili nierz¹dnicê (Obj. 17:16), mimo
wszystko mówi ona: Siedzê jako królowa, g³ono che³pi siê
swym prawem do w³adania narodami i twierdzi, ¿e wkrótce
odzyska utracon¹ w³adzê.
Dobitny przyk³ad jej przechwa³ek i grób cytujemy za gazet¹ katolick¹:
Papiestwo odzyska sw¹ doczesn¹ suwerennoæ, poniewa¿
jest to i po¿yteczne, i dogodne dla kocio³a. Dziêki niej naczelna w³adza wykonawcza kocio³a cieszy siê znacznie wiêksz¹ wolnoci¹ i zasiêgiem. Papie¿ nie mo¿e byæ na d³u¿sz¹
metê poddanym króla. Nie przystoi to bowiem boskiemu urzêdowi. Krêpuje go to i ogranicza jego dobry wp³yw. Europa
uznawa³a ten wp³yw i bêdzie zmuszona ugi¹æ siê pod nim w
czasach potrzeby znacznie wiêkszej ni¿ obecnie. Spo³eczne
wstrz¹sy i czerwona rêka anarchii ukoronuj¹ jeszcze Leona
lub jego nastêpcê rzeczywist¹ w³adz¹, któr¹ wyobra¿a trzeci
kr¹gs, a która niebawem zostanie powszechnie uznana.
O tak, w miarê jak zbli¿a siê dzieñ ucisku, klerykalizm bêdzie usi³owa³ coraz bardziej wykorzystaæ sw¹ w³adzê i wp³yw
w celu zapewnienia sobie politycznego powodzenia poprzez
kontrolowanie kot³uj¹cych siê ¿ywio³ów spo³ecznych. Jednak
w trakcie przesilenia, jakie nastanie w najbli¿szym czasie,
¿ywio³y bezprawia odtr¹c¹ wszelkie wp³ywy konserwatywne
i prze³ami¹ wszystkie ograniczenia. Czerwona rêka anarchii
wykona swe straszliwe dzie³o, w rezultacie którego Babilon 

Brzemiê Babilonu

39

chrzecijañstwo  upadnie w sferze spo³ecznej, politycznej i
kocielnej.
Przeto¿  powiada natchniony autor  poniewa¿ [Babilon] bêdzie prowadzi³ dramatyczn¹ walkê o ¿ycie i w³adzê,
w jeden dzieñ [nagle] przyjd¹ plagi jego, mieræ i smutek, i
g³ód i ogniem bêdzie spalony [symbolicznym ogniem niszcz¹cej klêski]; bo mocny jest Pan Bóg, który go os¹dzi  Obj.
18:8.
Tak mówi Pan: Oto Ja wzbudzê przeciwko Babilonowi i
przeciwko tym, którzy mieszkaj¹ w poród powstawaj¹cych
przeciwko mnie [wszyscy, którzy sympatyzuj¹ z Babilonem],
wiatr zaraliwy; i polê na Babilon przewiewaczy, którzy go
przewiewaæ bêd¹, i wypró¿ni¹ ziemiê jego, gdy¿ bêd¹ przeciwko niemu zewsz¹d w dzieñ ucisku. ( ) wyg³adcie wszystko wojsko jego  Jer. 51:1-3.
Ale ju¿ oddam Babilonowi [szczególnie papiestwu] i
wszystkim obywatelom Chaldejskim [czyli Babilonii  chrzecijañstwu  wszystkim narodom tak zwanego chrzecijañskiego wiata] za wszystkie z³oci ich, które czynili Syonowi
przed oczyma waszemi, mówi Pan  Jer. 51:24. Wystarczy
przywo³aæ na pamiêæ d³ugi szereg z³ych uczynków, którymi
Babilon uciska³ i wytraca³ wiêtych Najwy¿szego (prawdziwy Syon), wspomnieæ opis sposobu, w jaki Bóg, nie zwlekaj¹c, pomci swych wybranych oddaj¹c odp³atê ich wrogom
wed³ug uczynków ich oraz to, ¿e odp³aci On Babilonowi (£uk.
18:7,8; Izaj. 59:18; Jer. 51:6), aby uwiadomiæ sobie, jak straszne spadn¹ na niego nieszczêcia. Papiestwo wydawa³o potworne dekrety  za które protestantyzm równie¿ ci¹ga na siebie
naganê i karê, gdy wchodzi z nim w kompromisowe zwi¹zki
 na mocy których, z ramienia pañstwa, którego w³adzy papiestwo domaga³o siê i otrzyma³o, pali³o ono, mordowa³o,
skazywa³o na wygnanie, wiêzi³o i torturowa³o wiêtych na
wszelkie mo¿liwe sposoby, i to z tak zawziêtym okrucieñstwem. Wszystko to bez w¹tpienia spotka siê z s³uszn¹ miar¹
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sprawiedliwej odp³aty, gdy¿ ma ono wzi¹æ w dwójnasób za
wszystkie grzechy swoje. Za narody (chrzecijañstwa), które uczestniczy³y w jego zbrodniach i winach, musz¹ wypiæ
razem z nim ten gorzki kielich a¿ do dro¿d¿y.
Nawiedzê te¿ Bela w Babilonie [boga Babilonu  papie¿a]
i wydrê, co by³ po³kn¹³, z gêby jego [bêdzie on musia³ a¿ do
koñca odwo³aæ bardzo harde s³owa i bluniercze tytu³y, które
tak d³ugo stosowa³ do siebie  ¿e jest nieomylnym wikariuszem, namiestnikiem Chrystusa, drugim Bogiem na ziemi
itp.]; i nie bêd¹ siê wiêcej do niego zbiegaæ narody, i mury
tak¿e Babiloñskie [w³adza wiecka, która niegdy go broni³a i
do pewnego stopnia nadal to czyni] upadn¹. ( ) Tak mówi
Pan zastêpów: Mur Babiloñski szeroki do gruntu zburzony
bêdzie, i bramy jego wysokie ogniem spalone bêd¹ [zostan¹
zniszczone], a ludzie darmo pracowaæ bêd¹, a narody przy
ogniu [podtrzymuj¹c i ratuj¹c mury Babilonu] pomdlej¹ 
Jer. 51:44,58. Cytat ten ukazuje zalepienie ludzi i panowanie, jakie ma nad nimi Babilon. Usilnie staraj¹ siê oni bowiem
podwign¹æ go ponownie wbrew swemu w³asnemu dobru.
Jednak pomimo desperackiej walki o ¿ycie i o zachowanie
presti¿u oraz wp³ywu, zostanie on wrzucony w morze jak kamieñ m³yñski. Babilon upadnie, aby siê ju¿ nigdy nie podnieæ, bo mocny jest Pan Bóg, który go os¹dzi. Dopiero wtedy ludzie zdadz¹ sobie sprawê ze wspania³ego wybawienia i z
tego, ¿e obalenie Babilonu by³o dzie³em rêki Boga (Obj.
19:1,2).
Takie jest brzemiê Babilonu, chrzecijañstwa, które widzia³
i przepowiedzia³ Izajasz oraz inni prorocy. W obliczu za faktu, ¿e w jego granicach znajduje siê spora czêæ Jego w³asnego i drogiego ludu, Pan przez proroka (Izaj. 13:1,2) rozkazuje
swym powiêconym, mówi¹c: Na górze wysokiej [wród tych,
którzy stanowi¹ prawdziwy zal¹¿ek Królestwa Bo¿ego] podniecie chor¹giew [sztandar b³ogos³awionej Prawdy ewangelicznej, uwolnionej od b³êdów pochodz¹cych z tradycji, które
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j¹ d³ugo zaciemnia³y], podwy¿cie g³os do nich [uczciwie i
szeroko rozg³ocie Prawdê wród rozproszonych owiec Pañskiego stada, które ci¹gle jeszcze znajduj¹ siê w Babilonie],
dajcie znaæ rêk¹ [niech zobacz¹ moc Prawdy na przyk³adzie i
us³ysz¹ jej zwiastowanie], a niechaj [chêtni i pos³uszni, prawdziwe owce] wnijd¹ w bramy ksi¹¿êce [by poj¹æ b³ogos³awieñstwa przewidziane dla prawdziwie powiêconych i dziedziców niebiañskiego Królestwa].
Tak wiêc g³os ostrze¿enia dociera do tych, którzy maj¹ uszy
ku s³uchaniu. ¯yjemy w ostatnim okresie, albo inaczej w
okresie laodycejskim, rozwoju wielkiego nominalnego kocio³a ewangelicznego, sk³adaj¹cego siê z pszenicy i k¹kolu (Obj.
3:14-22). Koció³ ten zosta³ zganiony za sw¹ letnioæ, pychê,
duchowe ubóstwo, lepotê i nagoæ. Otrzyma³ on doradê, by
porzuci³ swe z³e drogi natychmiast, zanim bêdzie za póno.
Pan wiedzia³ jednak, ¿e tylko nieliczni us³uchaj¹ g³osu ostrze¿enia i wezwania. Tak wiêc obietnica nagrody nie zosta³a skierowana do wszystkich, do których adresowane jest ostrze¿enie, ale tylko do tych, którzy jeszcze gotowi s¹ s³uchaæ Prawdy i którzy pokonuj¹ w sobie ogólny stan i ducha Babilonu:
Kto zwyciê¿y, dam mu siedzieæ z sob¹ na stolicy mojej, jakom i ja zwyciê¿y³ i usiad³em z Ojcem moim na stolicy jego.
Kto ma uszy [sk³onnoæ do s³uchania i spe³niania S³owa Pañskiego], niechaj s³ucha, co Duch mówi zborom. Za na tych,
którzy nie maj¹ uszu, zostanie wylana popêdliwoæ Pañska.
To, ¿e poza nielicznymi indywidualnymi przypadkami ca³e
chrzecijañstwo odznacza siê pych¹, poczuciem w³asnej sprawiedliwoci, samozadowoleniem, jest oczywiste nawet dla
przygodnego obserwatora. Mimo to mówi sobie ono w duchu: Siedzê jako królowa, a nie jestem wdow¹, i smutku nie
ujrzê. Nadal wychwala siê i ¿yje wymienicie. Mówi sobie:
Jestem bogaty i zbogaci³em siê, a niczego nie potrzebujê: a
nie zdaje sobie sprawy z tego, ¿e jest biedny, mizerny, ubogi,
lepy i nagi. Nie baczy na radê Pañsk¹, by kupiæ u Niego (za
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cenê samoofiary) z³oto wypróbowane w ogniu (prawdziwe
bogactwo, niebiañskie bogactwo boskiej natury), bia³¹ szatê (szatê przypisanej sprawiedliwoci Chrystusowej, któr¹ tak
wielu obecnie zrzuca, by pokazaæ siê przed Bogiem w szatach
w³asnej sprawiedliwoci) i namazaæ swe oczy maci¹ wzrok
naprawiaj¹c¹ (ca³kowite powiêcenie i poddanie pod Bosk¹
wolê, jak wyra¿a to Pismo wiête), aby móc widzieæ i zostaæ
uleczonym (Obj. 3:18).
Duch tego wiata tak zupe³nie opanowa³ kocielne w³adze
chrzecijañstwa, ¿e zreformowanie tego systemu jest niemo¿liwe, a pojedynczy jego cz³onkowie mog¹ unikn¹æ jego losu
jedynie wtedy, gdy szybko i zawczasu go opuszcz¹. Nadesz³a
godzina s¹du i ju¿ teraz na jego cianach przestrzegaj¹ca rêka
Boskiej opatrznoci kreli tajemnicze s³owa: Mene, Mene,
Thekel, Upharsin  ZLICZY£ BÓG KRÓLESTWO TWOJE I DO KOÑCA
JE PRZYWIÓD£! ZWA¯ONY NA WADZE, A ZNALEZIONY LEKKI! A prorok (Izajasz 47) mówi obecnie:
Zst¹p, a usi¹d w prochu, panno, córko Babiloñska! [mówi
tak, namiewaj¹c siê z przypisywanej sobie przez ni¹ czystoci] si¹d na ziemi, a nie na stolicy, córko Chaldejska! bo ciê
nie bêd¹ wiêcej nazywaæ kochank¹ i rozkosznic¹. ( ) Odkryta bêdzie nagoæ twoja, a hañba twoja widziana bêdzie; wezmê pomstê z ciebie, a nie dam siê nikomu zahamowaæ. ( )
Sied milcz¹c, a wnijd do ciemnoci, córko Chaldejska! bo
ciê wiêcej nie bêd¹ nazywaæ pani¹ królestw. ( ) I rzek³a: Na
wieki pani¹ bêdê; i tak nie przypuci³a tego do serca swego,
ani sobie przywodzi³a na pamiêæ dokoñczenia tego.
Przeto¿ s³uchaj tego teraz, rozkosznico! (która mieszkasz
bezpiecznie, a mówisz w sercu swem: Jam jest, a nie masz
oprócz mnie innej, nie bêdê wdow¹, ani uznam sieroctwa;) ¯e
to oboje przyjdzie na ciê nagle dnia jednego, sieroctwo i wdowstwo [por. Obj. 18:8], a doskonale przypadnie na ciê dla mnóstwa guse³ twoich, i dla wielkoci czarów twoich. Bo ufasz w
z³oci twojej, a mówisz: Nie widzi miê nikt. M¹droæ twoja
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[ziemska] i umiejêtnoæ twoja, ta ciê przewrotn¹ uczyni³a, aby
mówi³a w sercu swem: Jam jest, a nie masz oprócz mnie innej. Dlatego przyjdzie na ciê z³e, którego wyjcia nie wiesz, i
przypadnie na ciê bieda, której nie bêdziesz mog³a zbyæ; a
przyjdzie na ciê nagle spustoszenie, nim wzwiesz [zanim siê
dowiesz] (por. werset 9 i Obj. 18:7).
Wobec takiego solennego owiadczenia przeciwko Babilonowi by³oby dobrze, aby sta³o siê ono dla ludu Pañskiego,
mieszkaj¹cego jeszcze w granicach Babilonu, g³osem ostrze¿enia i pouczenia od Boga. Albowiem: Tak mówi Pan: ( )
Uciekajcie z porodku Babilonu, a niech zachowa ka¿dy duszê swojê, abycie nie byli zatraceni w nieprawoci jego; bo
czas bêdzie pomsty Pañskiej, sam mu zap³atê odda. ( ) Ale
nagle upadnie Babilon, i starty bêdzie; ( ) Leczylimy Babilon, ale nie jest uleczony. Opuæmy¿ go, ( ) bo s¹d jego a¿
do nieba siêga, i wyniós³ siê a¿ pod ob³oki. ( ) Wyjdcie z
porodku jego, ludu mój! a wybaw ka¿dy duszê swojê przed
gniewem zapalczywoci Pañskiej  Jer. 51:1,6,8,9,45 (por.
Obj. 17:3-6; 18:1-5).
Dla tych, którzy chcieliby siê podporz¹dkowaæ rozkazowi
wyjcia z Babilonu jest tylko jedno miejsce ucieczki. Nie jest
nim nowa sekta i niewola, ale ochrona Najwy¿szego  miejsce, albo stan, ca³kowitego powiêcenia, wyobra¿anego przez
Miejsce Najwiêtsze w przybytku i wi¹tyni (Psalm 91) Ten,
który mieszka w ochronie Najwy¿szego, i w cieniu Wszechmocnego przebywaæ bêdzie. Kto taki wród nieszczêæ obecnego z³ego dnia naprawdê mo¿e powiedzieæ: Nadzieja moja
i zamek mój, Bóg mój, w nim nadziejê mieæ bêdê.
Wyjcie z Babilonu nie oznacza wcale fizycznej emigracji
sporód narodów chrzecijañstwa. Nie tylko bowiem chrzecijañstwo, ale i ca³a ziemia zostanie po¿arta ogniem (zapalczywym uciskiem) popêdliwoci gniewu Pañskiego, jednak
najbardziej zapalczywy gniew spadnie na owiecone narody
chrzecijañstwa, które zna³y wolê Pañsk¹ albo przynajmniej
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mia³y dostateczn¹ mo¿liwoæ jej poznania. Treci¹ tego nakazu jest od³¹czenie siê od krêpuj¹cych jarzm chrzecijañstwa,
od³¹czenie siê od udzia³u w wieckich, spo³ecznych i religijnych aspektach jego organizacji  i to zarówno ze wzglêdu na
zasadê, jak i na m¹dr¹, kierowan¹ przez Boga taktykê postêpowania.
Ze wzglêdu na zasadê, w miarê jak wzrastaj¹ce wiat³o Prawdy czasu ¿niwa owieca nasze umys³y i objawia wynaturzenia
b³êdów, musimy okazywaæ lojalnoæ Prawdzie i odrzucaæ b³¹d
poprzez wycofanie ca³ego naszego wp³ywu i poparcia dla niego. Oznacza to wyst¹pienie z rozmaitych religijnych organizacji, których doktryny fa³szuj¹ S³owo Bo¿e i pozbawiaj¹ go
znaczenia. Nasz stosunek do w³adz wieckich jest postaw¹
cudzoziemca; nie cudzoziemca buntownika, ale pokojowo
nastawionego i poddanego prawu, który oddaje cesarzowi, co
cesarskie, a Bogu, co Boskie; cudzoziemca, który ma niebiañskie, a nie ziemskie obywatelstwo i zawsze opowiada siê po
stronie prawoci, sprawiedliwoci, mi³osierdzia i pokoju.
Zasady w niektórych przypadkach, a taktyka postêpowania
w innych, spowoduj¹, ¿e od³¹czymy siê od ró¿nych uk³adów
towarzyskich panuj¹cych miêdzy ludmi. Ze wzglêdu na zasadê, postêpowanie takie zapewni wolnoæ ka¿demu, który
by³by uwik³any przyrzeczeniami i zobowi¹zaniami wobec
wszelkich tajnych zwi¹zków i towarzystw; albowiem wy, którzy bylicie niegdy ciemnoci¹, jestecie obecnie wiat³oci¹
w Panu i powinnicie chodziæ, jako synowie wiat³oci, którzy nie maj¹ spo³ecznoci z niepo¿ytecznymi uczynkami ciemnoci, ale je raczej strofuj¹ (Efezj. 5:6-17).
W miarê zbli¿ania siê owego wielkiego przesilenia z³ego
dnia, dla ludzi, którzy patrz¹ na sytuacjê z punktu widzenia
mocnej mowy prorockiej, stanie siê oczywiste, ¿e choæby
nawet by³y przypadki niestosowania siê zasady, to i tak m¹droæ bêdzie nakazywaæ wycofanie siê z wszelkich wiêzów
spo³ecznych i finansowych, które nieuchronnie musz¹ ulec
spustoszeniu w rewolucji i anarchii o wiatowym zasiêgu. W

Brzemiê Babilonu

45

tym czasie (a pamiêtaæ nale¿y, ¿e jest to kwesti¹ prawdopodobnie kilku lat) instytucje finansowe, wliczaj¹c w to towarzystwa ubezpieczeniowe i fundacje charytatywne, upadn¹, a
skarby w nich zgromadzone oka¿¹ siê ca³kowicie bezu¿yteczne. Owe jaskinie i ska³y na górach nie zapewni¹ oczekiwanej
ochrony przed gniewem z³ego dnia, gdy ogromne, spienione fale powszechnego niezadowolenia uderz¹ w góry (królestwa  Obj. 6:15-17; Psalm 46:4). Przyjdzie czas, gdy srebro
swoje po ulicach rozrzuc¹, a z³oto ich bêdzie jako nieczystoæ;
srebro ich i z³oto ich nie bêdzie ich mog³o wybawiæ w dzieñ
popêdliwoci Pañskiej; nie nasyc¹ [swym bogactwem] duszy
swojej, i wnêtrznoci swych nie nape³ni¹, przeto, ¿e im jest ku
obra¿eniu nieprawoæ ich (Ezech. 7:19; por. te¿ wersety: 1218,21,25-27). I tak sprawi Pan, ¿e ¿ycie ludzkie bêdzie cenniejsze ni¿ szczere z³oto, cenniejsze ni¿ z³oto z Ofir (Izaj.
13:12).
Jednak ci, którzy udali siê pod opiekê Najwy¿szego, nie
musz¹ obawiaæ siê nadejcia tych czasów. On okryje ich swym
pierzem, a pod Jego skrzyd³ami bêd¹ bezpieczni; zaiste oka¿e
im zbawienie swoje. W miarê zbli¿ania siê najdzikszego zamieszania mog¹ oni pocieszaæ siê w sercach b³ogos³awion¹
pewnoci¹, ¿e Bóg jest ucieczk¹ i si³¹ nasz¹, ratunkiem we
wszelkim ucisku najpewniejszym i mówiæ: Przeto¿ siê baæ
nie bêdziemy, choæby siê poruszy³a ziemia [choæby obecny
porz¹dek spo³eczny zosta³ ca³kowicie obalony], choæby siê
przenios³y góry w poród morza [pogrzebane w anarchii]; choæby zaszumia³y, a wzburzy³y siê wody jego i zatrzês³y siê góry
od nawa³noci jego. Bóg bêdzie wród wiernych wiêtych, a
kto uczyni Go sw¹ ucieczk¹, nie bêdzie poruszony. Bóg poratuje Syon zaraz o poranku Tysi¹clecia, gdy¿ jest on godny
ujæ tego wszystkiego, co siê dziaæ ma na wiecie (Psalm 46;
£uk. 21:36).
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Wród wichrów pêdz¹cych z³¹ falê zw¹tpienia
Ojcze Niebiañski! Dzieci wiata z³oci,
Niegodne Twej ³aski, prosz¹ Ciê w pokorze:
Nie odrzuæ nas nigdy od swojej mi³oci,
Nie gard ofiar¹ niegodn¹, o Bo¿e!
Spraw, aby zawsze wola Twego Syna
Nad horyzontem grzechu i ciemnoci
Jasno wschodzi³a, gdy przyjdzie godzina
Jego wielkiej chwa³y i sprawiedliwoci.
On, który z nami jako brat i cz³owiek
P³aka³ nad grobem, zimnej mierci tchnieniem,
£zy otrze z zaciniêtych bólem powiek,
Z³o zgani i zniszczy swej Prawdy promieniem.
Wród wichrów pêdz¹cych z³¹ falê zw¹tpienia
Niech serca nie s³abn¹, nie w¹tlej¹ d³onie,
Niech mi³oæ wieczna, która ¿ycie zmienia,
Pokruszy g³az grzechu, da klejnot w koronie.
Modlitwy wys³uchaj, przebacz grzechy nasze,
Przywróæ gorliwoæ, co serca rozpala.
Niech Prawda Twa nasze biodra opasze
A grzech i k³amstwo niech ¿ycia nie kala.

Powy¿sze oryginalne wersy zosta³y przeczytane przez dr Olivera
Wendella Holmesa na spotkaniu Young Mens Christian Union [Stowarzyszenie Chrzecijañskiej M³odzie¿y Mêskiej] w Bostonie 1
czerwca 1893 roku. Wskazuj¹ one na to, ¿e ich autor po czêci zdaje sobie sprawê z ciemnoci, jakie okrywaj¹ Babilon.

WYK£AD III
KONIECZNOÆ I SPRAWIEDLIWOÆ
DNIA POMSTY
NA TO POKOLENIE, OBRAZ I POZAOBRAZ  WIELKI UCISK JAKO UZASADNIONY SKUTEK POPRZEDZAJ¥CYCH GO PRZYCZYN  OBOWI¥ZKI CHRZECIJAÑSTWA I JEGO
STOSUNEK DO NICH  O BOWI¥ZKI W£ADZ WIECKICH, PRZYWÓDCÓW RELIGIJNYCH I INNYCH KLAS SPO£ECZEÑSTW CYWILIZOWANYCH PAÑSTW  ZWI¥ZEK NARODÓW POGAÑSKICH Z CHRZECIJAÑSTWEM I JEGO UCISKIEM  S¥D BO¯Y 
MNIE POMSTA, A JA ODDAM, MÓWI PAN.

Zaprawdê, powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to pokolenie  Mat. 23:34-36 (BT); £uk. 11:50,51.

TYM, KTÓRZY nie s¹ przyzwyczajeni od wa¿enia zasad z
punktu widzenia precyzji filozofii moralnej, mo¿e wydaæ siê
dziwne, ¿e kolejne pokolenie ludzkoci mia³oby ponosiæ karanie za skumulowane zbrodnie wielu poprzednich pokoleñ.
Jeli jednak wyranie widaæ, ¿e taki jest s¹d Bo¿y, w którym
nie mo¿e byæ pomy³ki, powinnimy oczekiwaæ, ¿e dojrza³e
rozwa¿anie wyka¿e sprawiedliwoæ tej decyzji. W powy¿ej
zacytowanych s³owach nasz Pan owiadczy³, ¿e taki los mia³
spotkaæ pokolenie cielesnego Izraela, do którego zwraca³ siê
przy koñcu obrazowego Wieku ¯ydowskiego. Na nich mia³a
spaæ odpowiedzialnoæ za ca³¹ krew sprawiedliwych ludzi
wylan¹ na ziemiê, pocz¹wszy od krwi sprawiedliwego Abla,
a¿ po krew Zachariasza, który zosta³ zabity miêdzy wi¹tyni¹
a o³tarzem (Mat. 23:35).
By³o to przera¿aj¹ce proroctwo, które jednak spotka³o siê z
brakiem uwagi i wiary. Ale wype³ni³o siê co do joty oko³o
47
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trzydzieci siedem lat póniej, gdy wewnêtrzne konflikty i
hordy najedców dokona³y straszliwej odp³aty. O czasie tym
czytamy, ¿e zawiæ podzieli³a mieszkañców Judei na rozmaite frakcje i ¿e wzajemna nieufnoæ siêgnê³a szczytu. Przyjaciele stali siê sobie obcy, rodziny zosta³y rozbite, a ka¿dy ¿ywi³ podejrzenia wobec brata. Kradzie¿, oszustwo i morderstwo by³y tak powszechne, ¿e ¿ycie ¿adnego cz³owieka nie
by³o bezpieczne. Nawet wi¹tynia nie by³a bezpiecznym miejscem. Najwy¿szy kap³an zosta³ zabity w trakcie wykonywania publicznych obrzêdów. Nastêpnie naród, doprowadzony
do rozpaczy masakr¹ swych braci w Cezarei i widz¹c najwyraniej, ¿e rze nadci¹ga na wszystkich innych, zjednoczy³ siê
w powstaniu. I tak Judea otwarcie zbuntowa³a siê przeciwko
Rzymowi i rzuci³a wyzwanie ca³emu cywilizowanemu wiatu.
Wespazjan i Tytus zostali pos³ani, by ich ukaraæ, a upadek
by³ straszliwy. Jedno po drugim zmiatane by³y ich miasta, a¿
w koñcu Tytus stan¹³ pod Jerozolim¹. Na wiosnê roku 70 n.e.,
gdy w miecie panowa³ t³ok z powodu t³umów, które przyby³y
na obchody wiêta Paschy, podprowadzi³ legiony pod mury
miasta, a jego uwiêzieni mieszkañcy ju¿ wkrótce zaczêli padaæ ofiar¹ g³odu, miecza najedcy i wewnêtrznych konfliktów. Jeli komu uda³o wydostaæ siê z miasta, zosta³ natychmiast ukrzy¿owany przez Rzymian, a g³ód by³ tak straszliwy,
¿e rodzice zabijali i zjadali swe w³asne dzieci. Liczba poleg³ych w tym oblê¿eniu oceniana jest przez Józefa Flawiusza
na przesz³o milion, za miasto zosta³o obrócone w popió³.
W taki sposób wype³ni³o siê zacytowane powy¿ej proroctwo w stosunku do buntowniczego cielesnego Izraela przy
koñcu Wieku, w którym cieszy³ siê on szczególn¹ ³ask¹, jako
naród wybrany przez Boga. Obecnie przy koñcu obecnego
Wieku Ewangelii, zgodnie z ogólniejszym znaczeniem tego
proroctwa, odpowiednik tamtego ucisku ma spaæ na nominalny duchowy Izrael, którym w najogólniejszym znaczeniu
jest chrzecijañstwo. Bêdzie to czas ucinienia, jakiego nie
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by³o, jako narody poczê³y byæ, czas ucinienia pod pewnymi
wzglêdami nawet bardziej dotkliwy ni¿ ten, który spad³ na
Judeê i Jerozolimê. Trudno jest nam sobie wyobraziæ ucisk
ciê¿szy ni¿ ten, który zosta³ powy¿ej opisany. Mo¿e on jedynie byæ powszechniejszy i mieæ szerszy zasiêg. Mo¿e byæ te¿
bardziej wyniszczaj¹cy, jak by na to wskazywa³ stan wspó³czesnej techniki wojennej. Nie ograniczy siê on do jednego
narodu i jednego regionu, ale obejmie swym zasiêgiem ca³y
wiat, a szczególnie kraje cywilizowanego wiata  chrzecijañstwa, Babilonu.
Mo¿emy zatem uwa¿aæ, ¿e dopuszczenie gniewu na cielesny Izrael by³o obrazem wiêkszej popêdliwoci i wiêkszego
gniewu, które mia³y byæ wylane na chrzecijañstwo przy koñcu tego Wieku. Ci, którzy nierozwa¿nie sk³onni byliby uwa¿aæ owo postêpowanie Wszechmog¹cego wzglêdem obecnego pokolenia za niesprawiedliwe, po prostu nie pojêli doskona³ego prawa odp³aty, które, choæ czasem dzia³a powoli, niezawodnie wykonuje swe nieuchronne wyroki. Sprawiedliwoæ,
owszem nawet koniecznoæ, oraz filozofia tego dzia³ania s¹
wyranie widoczne dla myl¹cych i szlachetnych ludzi, którzy zamiast wykazywaæ sk³onnoæ do oskar¿ania Boga o niesprawiedliwoæ, podporz¹dkowuj¹ swe serca pouczeniom Jego
S³owa.
Wielki ucisk jest uzasadnionym rezultatem
poprzedzaj¹cych go przyczyn
¯yjemy obecnie w okresie stanowi¹cym kulminacjê wieków dowiadczeñ, które w pewnym sensie mog¹ byæ i s¹ wykorzystane ku po¿ytkowi ludzkoci. Dotyczy to szczególnie
tej czêci ludzkoci, która bezporednio i porednio zosta³a
zaszczycona wiat³em Bo¿ej Prawdy  chrzecijañstwa, Babilonu, na który w konsekwencji spada ogromna odpowiedzialnoæ za szafowanie tymi korzyciami. Bóg przypisuje ludziom
odpowiedzialnoæ nie tylko za to, co wiedz¹, ale i za to, co
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mogliby wiedzieæ, gdyby podporz¹dkowali siê pouczeniom 
lekcjom, które wynikaj¹ z w³asnego lub cudzego dowiadczenia. Jeli cz³owiek nie baczy na lekcje p³yn¹ce z dowiadczenia, czy te¿ wiadomie lekcewa¿y lub gardzi t¹ nauk¹, musi
ponieæ konsekwencje.
Przed tak zwanym chrzecijañstwem le¿y otwarta ksiêga
historii jak i natchnione przez Boga objawienie. A jakie one
zawieraj¹ lekcje? Lekcje dowiadczenia, m¹droci, wiedzy,
³aski i ostrze¿enia. Korzystaj¹c z dowiadczeñ poprzednich
generacji w zakresie wielu dziedzin przemys³u, polityki, ekonomii itp., wiat uczyni³ chwalebny postêp w rzeczach materialnych. Wiele wygód i udogodnieñ naszej obecnej cywilizacji ma czêsto swój pocz¹tek w zastosowaniu siê do wniosków
wyci¹gniêtych z obserwacji dowiadczeñ poprzednich generacji. Sztuka drukarska umo¿liwia korzystanie z tych lekcji
ka¿demu cz³owiekowi. W tym zakresie obecne pokolenie odnosi korzyci pod ka¿dym wzglêdem  dodaje bowiem skumulowan¹ m¹droæ i dowiadczenie przesz³oci do swych
w³asnych dowiadczeñ i w³asnej m¹droci. Tymczasem jednak wspania³e nauki moralne, które ludzie tak¿e powinni studiowaæ i sobie przyswajaæ, s¹ powszechnie lekcewa¿one, nawet jeli dobitnie poddaje siê je pod uwagê opinii publicznej.
Historia pe³na jest takich nauk, jeli ten, kto j¹ czyta, potrafi
myleæ i ma sk³onnoæ do czynienia sprawiedliwoci, za ludzie obecnej epoki maj¹ znacznie wiêcej mo¿liwoci korzystania z tych nauk ni¿ poprzednie generacje. Ludzie myl¹cy
zwracaj¹ czasami na to uwagê. Na przyk³ad, profesor Fisher
w przedmowie do swego opracowania zagadnienia powstania, rozwoju i upadku imperiów, s³usznie zauwa¿a To, ¿e w
ci¹gu historii ludzkoci zawsze panuje prawo, jest przekonaniem potwierdzonym przez obserwacjê faktów. Wydarzenia
nie pojawiaj¹ siê w oderwaniu od przesz³oci, która do nich
doprowadzi³a. Mo¿na uwa¿aæ je za zupe³nie naturalny rezultat czasów, które je poprzedzi³y. Wydarzenia uprzednie je zapowiada³y.
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Rzeczywicie prawd¹ jest, ¿e zasada przyczyny i skutku
nigdzie nie przejawia siê tak dobitnie, jak na kartach historii.
Zgodnie z t¹ zasad¹, która zgadza siê z prawem Bo¿ym, ziarno siane w przesz³oci musi z koniecznoci zakie³kowaæ, wzrosn¹æ i przynieæ owoce, a ¿niwo przychodzi wczeniej lub
póniej, jest jednak nieuchronne. W II Tomie wykazalimy,
¿e nadszed³ ju¿ czas ¿niwa Wieku Ewangelii, które rozpoczê³o siê w 1874 roku, bowiem od tego czasu mia³a siê rozpocz¹æ
obecnoæ Pana ¿niwa. Wykazalimy te¿, ¿e postêp prac ¿niwiarskich, które trwaj¹ pocz¹wszy od tamtej daty, przybli¿y³
nas prawie do samego koñca okresu ¿niwa, który mia³ siê zaznaczyæ dzie³em palenia k¹kolu oraz zbieraniem i deptaniem
dojrza³ych gron winnicy ziemi, dojrza³ych owoców fa³szywego wina  Babilonu (Obj. 14:18-20).
Obowi¹zki chrzecijañstwa i jego stosunek do nich
Babilon, czyli chrzecijañstwo, mia³ d³ugi okres próby sprawowania w³adzy. Mia³ te¿ mo¿liwoæ uczenia siê sprawiedliwoci i wprowadzania jej w czyn, a tak¿e wielokrotnie by³
ostrzegany o nadchodz¹cym s¹dzie. Przez ca³y Wiek Ewangelii w obrêbie tego systemu znajdowali siê wiêci Bo¿y 
powiêceni, samoofiaruj¹cy siê, podobni do Chrystusa, mê¿czyni i kobiety  sól ziemi. Babilon s³ysza³ z ich ust poselstwo zbawienia, w ich ¿yciu widzia³ ucielenione zasady Prawdy i sprawiedliwoci, dowiadywa³ siê o s³usznych powodach,
dla których musi nadejæ s¹d. Zlekcewa¿y³ on jednak ¿ywe
listy Bo¿e. Co wiêcej, tak zwane chrzecijañskie narody ogarniête rz¹dz¹ zysku, sprawi³y, ¿e imiê Chrystusa zosta³o zganione wród pogan, id¹cych ladem misjonarzy w przeklêtym
obrocie rumem i innymi cywilizowanymi wytworami z³a.
W obrêbie Babilonu i z jego upowa¿nienia cierpia³ gwa³t prawdziwy zarodek niebiañskiego Królestwa, sk³adaj¹cy siê wy³¹cznie z tych wiêtych, których imiona zapisane s¹ w niebie.
System ten ich nienawidzi³ i przeladowa³ a¿ do mierci, tak
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¿e tysi¹ce wiêtych na przestrzeni wieków z mocy jego dekretów przypieczêtowa³o swe wiadectwo krwi¹. Tak jak ich
Mistrz byli znienawidzeni bez przyczyny. Dla swej sprawiedliwoci zostali odrzuceni jak omieciny wiata, a ich wiat³o
by³o coraz mocniej przygaszane, aby mog³a panowaæ uprzywilejowana ciemnoæ i uczynki nieprawoci. Jak¿e mroczny
jest ten rozdzia³ dziejów chrzecijañstwa! System-matka jest
pijana krwi¹ wiêtych i krwi¹ mêczenników Jezusa, a tak
ona jak i jej córki w swej lepocie gotowe s¹ nadal przeladowaæ i cinaæ (Obj. 20:4)  tyle ¿e w bardziej wyrafinowany
sposób  wszystkich, którzy zachowuj¹ lojalnoæ wzglêdem
Boga i Prawdy oraz podejmuj¹ ryzyko, uprzejmego acz dobitnego, wskazywania na naganê S³owa Bo¿ego dla tych systemów.
wieckie w³adze chrzecijañstwa by³y czêstokroæ ostrzegane, gdy kolejne cesarstwa i królestwa upada³y przygniecione ciê¿arem w³asnego zepsucia. Nawet i dzisiaj, gdyby w³adze chcia³y s³uchaæ, us³ysza³yby g³os ostatniego ostrze¿enia
natchnionego proroka Bo¿ego: Teraz¿e tedy zrozumiejcie,
królowie, nauczcie siê sêdziowie ziemi! S³u¿cie Panu w bojani, a rozradujcie siê ze dr¿eniem. Poca³ujcie syna, by siê
snaæ nie rozgniewa³, i zginêlibycie w drodze, gdyby siê najmniej zapali³a popêdliwoæ jego. ( ) Przecz¿e siê poganie
buntuj¹, a narody przemylaj¹ pró¿ne rzeczy? Schodz¹ siê królowie ziemscy [w sprzeciwie], a ksi¹¿êta radz¹ spo³em przeciwko Panu, i przeciw pomazañcowi jego, mówi¹c: Potargajmy zwi¹zki ich, a odrzuæmy od siebie powrozy ich. Ale ich
opór na nic siê nie zda, gdy¿ ten, który mieszka w niebie,
mieje siê; Pan szydzi z nich. Tedy [skoro uporczywie lekcewa¿¹ oni g³os Jego ostrze¿eñ] bêdzie mówi³ do nich w popêdliwoci swojej, a w gniewie swoim przestraszy ich  Psalm
2:10-12,1-5.
I znów, jak wiadomo z prostych i powszechnie znanych
obecnie zasad Jego wiêtego prawa: Bóg stoi w zgromadze-
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niu Bo¿em, [tych, którzy maj¹ w³adzê] a w poród bogów
[w³adców] s¹dzi i mówi: Dok¹d¿e bêdziecie niesprawiedliwie s¹dziæ, a osoby niezbo¿ników przyjmowaæ? (...) Czyñcie
sprawiedliwoæ ubogiemu i sierotce; utrapionego i niedostatecznego usprawiedliwiajcie. Wyrwijcie chudzinê i nêdznego, a z rêki niepobo¿nej wyrwijcie go  Psalm 82:1-4. Prasa
codzienna dostarcza ustawicznych dowodów na to, jak intensywnie w obecnych ostatecznych czasach zwracana jest uwaga rz¹dz¹cych na stosownoæ tej rady. Równie liczne s¹ g³osy
ostrze¿eñ myl¹cych ludzi, którzy dostrzegaj¹ niebezpieczeñstwo powszechnego zlekcewa¿enia tej dorady. Nawet ludzie
tego wiata, którzy przewiduj¹ przysz³oæ jedynie na podstawie zasad celowoci, dostrzegaj¹ koniecznoæ pod¹¿ania ladami rad podawanych przez proroków.
Nale¿a³ do nich ostatni Cesarz Niemiec, Wilhelm, jak na to
wskazuje wypowied berliñskiego korespondenta dla Osservatore Romano (1880):

Gdy cesarz Wilhelm otrzyma³ wiadomoæ o ostatnim, strasznym zamachu na ¿ycie cara, spowa¿nia³ i po kilku minutach milczenia powiedzia³ z nut¹ melancholii, lecz nie bez energii: Jeli
nie zmienimy kierunku naszej polityki, jeli nie pomylimy powa¿niej o zdrowej nauce dla naszej m³odzie¿y, jeli nie oddamy pierwszeñstwa religii, jeli bêdziemy jedynie udawaæ, ¿e rz¹dzimy dla
korzyci z dnia na dzieñ, to nasze trony zostan¹ obalone, a spo³eczeñstwo padnie ofiar¹ przera¿aj¹cych wydarzeñ. Nie mamy czasu
do stracenia i bêdzie wielkim nieszczêciem, jeli rz¹dy nie dojd¹
do porozumienia w sprawie zbawiennego dzie³a represji.

W szeroko rozpowszechnionej w Niemczech ksi¹¿ce zatytu³owanej Reforma czyli Rewolucja jej autor pan von Masow,
który nie jest ani socjalist¹, ani radyka³em, ale konserwatyst¹
i prezydentem Centralnego Komitetu dla Osiedli Robotniczych, zarzuca swym rodakom politykê strusia, czyli naladowanie tego ptaka w przys³owiowym zwyczaju chowania
g³owy w piasek w przekonaniu, ¿e jeli on nic nie widzi, to i
sam jest niewidoczny. Von Massow pisze:
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Mo¿emy ignorowaæ fakty, ale nie potrafimy ich zmieniæ. Nie
ulega w¹tpliwoci, ¿e znajdujemy siê w przededniu rewolucji. Ka¿dy, kto ma otwarte oczy i uszy musi to przyznaæ. Zaprzeczyæ mo¿e
temu jedynie spo³eczeñstwo pogr¹¿one w egoizmie, samozadowoleniu i pogoni za przyjemnociami. Jedynie takie spo³eczeñstwo
bêdzie kontynuowa³o swój taniec na wulkanie; nie zechce zauwa¿yæ owego Mene-Thekel i w dalszym ci¹gu bêdzie wierzy³o w potêgê bagnetów.
Znaczna wiêkszoæ ludzi wykszta³conych nie ma pojêcia o ogromnej fali nienawici, jaka wzbiera wród ni¿szych klas spo³ecznych.
Partia socjaldemokratyczna jest traktowana podobnie jak inne partie polityczne. Partia ta jednak nie dba na prawa polityki, nie przejmuje siê reformami administracyjnymi czy nowymi ustawami. Podstaw¹ jej istnienia jest pragnienie ni¿szych klas, by móc cieszyæ siê
¿yciem, by zakosztowaæ przyjemnoci, o których cz³owiek, który
nigdy nie posiada³ banknotu stumarkowego, ma ca³kowicie spaczone
pojêcie. ( ) Porz¹dek zostanie oczywicie wkrótce przywrócony
[po obaleniu ustroju socjalistycznego], ale w jakim stanie znajdzie
siê taki kraj  kaleki, wdowy i sieroty w niezliczonej iloci, prywatne banki obrabowane, linie kolejowe i telegraficzne, mosty, domy,
fabryki, pomniki  wszystko zburzone tak, ¿e ani zwi¹zki zawodowe, ani pañstwa, ani miasta, ani gminy nie bêd¹ w stanie znaleæ
milionów, które trzeba bêdzie wydaæ, aby naprawiæ choæby u³amek
tych zniszczeñ. Trudno wprost uwierzyæ, ¿e nic nie czyni siê, aby
zapobiec temu niebezpieczeñstwu. To nie mi³osierdzie jest tutaj
po¿¹dane, ale gor¹ce serca, gotowe okazaæ nieco szacunku ni¿szym
klasom. Mi³oæ, bezgraniczna mi³oæ przezwyciê¿y znaczn¹ czêæ
nienawici, jaka ju¿ teraz kipi. Wielu mo¿e jest ju¿ straconych do
tego stopnia, ¿e nie ma sposobu, aby ich odzyskaæ. S¹ jednak oprócz
nich miliony ludzi, którzy ci¹gle jeszcze mog¹ byæ przekonani do
porz¹dku i prawa, jeli tylko otrzymaj¹ dowód na to, ¿e bêd¹ mieli
mo¿liwoæ zapewnienia sobie godziwych i ludzkich warunków egzystencji, aby nie musieli znajdowaæ siê, tak jak teraz, w sytuacji
gorszej ni¿ zwierzêta, którym przynajmniej zapewnia siê stajniê i
daje jeæ.

Dalej autor otwiera oczy mieszkañców Berlina na niebezpieczeñstwo, jakie zagra¿a ich ¿yciu. Berliñczykom  po-
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wiada on  wydaje siê, ¿e s¹ bezpieczni pod ochron¹ szeædziesiêciotysiêcznej gwardii. Z³udna nadzieja! Jesieni¹, gdy
koñczy siê okres s³u¿by, ¿o³nierze opuszczaj¹ swe oddzia³y i
zanim przyjd¹ inni z nowego poboru garnizon liczy ledwie 7
tysiêcy. W powstaniu wznieconym przez jakiego niezadowolonego by³ego oficera mo¿e prêdko wzi¹æ udzia³ 100 albo nawet 160 tysiêcy robotników. Wszyscy ci ludzi s³u¿yli w wojsku, s¹ równie dobrze wyszkoleni jak ich przeciwnicy oraz
rozumiej¹ potrzebê dyscypliny. Linie telegraficzne i telefoniczne zostan¹ odciête, linie kolejowe uszkodzone, aby zapobiec
nadsy³aniu posi³ków, a oficerowie spiesz¹cy na swe posterunki zostan¹ zatrzymani. Rewolucjonici mogliby wysadziæ w
powietrze koszary i zastrzeliæ cesarza, ministrów, genera³ów,
urzêdników  ka¿dego, kto nosi mundur  zanim przyszed³by
im z pomoc¹ choæby najmniejszy oddzia³ kawalerii czy bateria artyleryjska.
Tylko czy rz¹dz¹cy daj¹ pos³uch tym g³osom ostrze¿enia i
solennego pouczenia obecnej godziny? Nie, tak jak przepowiedzia³ o nich prorok Lecz oni nic nie wiedz¹, ani rozumiej¹; w ciemnociach ustawicznie chodz¹ [a¿ do czasu]; zaczem
siê zachwia³y wszystkie grunty ziemi [podstawy spo³eczeñstwa  obowi¹zuj¹cych dot¹d zasad prawa i porz¹dku]. Zachwiej¹ siê straszliwie, zachwiej¹ siê tak, aby mog³y zostaæ
usuniête (Hebr. 12:27; Psalm 82:5; Izaj. 2:19).
Zmar³y cesarz Niemiec zupe³nie nie zwa¿a³ na obawy wyra¿ane przez jego dziadka, które zosta³y powy¿ej zacytowane.
Lata temu, wrêczaj¹c ksiêciu Bismarckowi wspania³y miecz
umieszczony w z³otej pochwie, cesarz powiedzia³:

W obecnoci tych oddzia³ów przybywam, by ofiarowaæ Waszej
Ksi¹¿êcej Wysokoci mój dar. Nie umia³em znaleæ podarku lepszego od miecza, najszlachetniejszego rodzaju broni niemieckiej,
symbolu tego narzêdzia, które Wasza Wysokoæ, s³u¿¹c mojemu
dziadkowi, pomaga³ kuæ, ostrzyæ a tak¿e dzier¿yæ  symbolu czasu
wielkiej budowy, której zapraw¹ by³y krew i ¿elazo, a one nigdy
nie zawodz¹  symbolu, który w rêkach królów i ksi¹¿¹t zapewni w
razie potrzeby jednoæ wewn¹trz ojczyzny, a stosowany nawet na
zewn¹trz kraju pomaga³ w zachowaniu wewnêtrznego zwi¹zku.
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Londyñski Spectator, komentuj¹c tê wypowied, pisze:
Jest to doprawdy zarówno bardzo zatrwa¿aj¹ce, jak i zdumiewaj¹ce stwierdzenie. W Niemczech pojawi³y siê dwie jego interpretacje. Wed³ug jednej jest ono skierowane przeciwko ewentualnej próbie od³¹czenia siê od Cesarstwa którego z pañstw niemieckich, druga za mówi, ¿e wypowied cesarza zapowiada gotowoæ
monarchy i jego sprzymierzeñców do zbrojnego wyst¹pienia przeciwko socjalistom i anarchistom, jeli zajdzie taka potrzeba. W ka¿dym przypadku owiadczenie to by³o niekonieczne i niedyskretne.
Nikt nie w¹tpi, ¿e Cesarstwo Niemieckie, które tak naprawdê zosta³o za³o¿one mieczem w Langensalzas oraz w rezultacie wojny z
Francj¹, jest zdecydowane zbrojnie wyst¹piæ przeciwko od³¹czaj¹cemu siê pañstwu. Jednak¿e straszenie jakiejkolwiek partii, nawet
socjalistów, stanem wyj¹tkowym, podczas gdy ona usi³uje wygraæ
w wyborach, oznacza w istocie zawieszenie konstytucji i og³oszenie stanu oblê¿enia. Nie s¹dzimy, by cesarz nosi³ siê rzeczywicie z
takimi zamiarami, nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e zastanawia siê
on nad zaistnia³¹ sytuacj¹. Czuje on opór socjalistów i stwierdza na
koniec: Dobra, dobra, ci¹gle jeszcze dysponujê mieczem, a to jest
rodek, który nigdy nie zawodzi. Niejeden król przed nim doszed³
ju¿ do takiego wniosku, ale tylko nieliczni sami zrozumieli, ¿e rozs¹dne jest g³one rozmylanie na ten temat. Jest to groba, t³umaczmy sobie to jak chcemy, ale ¿aden rozumny monarcha nie grozi,
dopóki nie nadejdzie w³aciwa pora na uderzenie. Tym bardziej nie
pos³uguje siê grob¹ u¿ycia si³y militarnej wobec wewnêtrznego
wybuchu niezadowolenia. Miecz  niezawodny rodek przeciwko chorobom wewnêtrznym! To tak jakby skalpel chirurga mia³ byæ
niezawodnym rodkiem przeciwko gor¹czce. Ksi¹¿ê Schwarzenbergs  konserwatysta nad konserwatystami, dysponuj¹c niepokonan¹ armi¹ spróbowa³ u¿yæ tego rodka w znacznie bardziej sprzyjaj¹cych okolicznociach. Jego wniosek wynikaj¹cy z d³ugiego dowiadczenia sta³ siê jednym z najm¹drzejszych i najlepszych przys³ów politycznych, nad którym niemiecki cesarz powinien siê dobrze zastanowiæ  Za pomoc¹ bagnetów mo¿na wszystko osi¹gn¹æ
 nie da siê tylko na nich siedzieæ.
Czy rzymski cesarz móg³ powiedzieæ co, co by³oby jeszcze
mocniejsze od stwierdzenia, ¿e miecz jest niezawodnym rodkiem?
W zdaniu tego typu kryje siê sens tyranii. Jeli wiêc cesarz powie-
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dzia³ to z namys³em, to nie jest on przywódc¹, któremu zale¿y na
Niemczech, ale typem absolutnego w³adcy, którego, jak dowodzi
ca³a wspó³czesna historia, nale¿y siê strzec. Mo¿e siê oczywicie
okazaæ, ¿e cesarz wypowiedzia³ siê pochopnie, pod wp³ywem emocji, na wpó³ poetycko, na wpó³ przesadnie, poniesiony swym temperamentem, który ju¿ nie raz przejawia³. Jeli jednak jego mowa
mia³aby zostaæ potraktowana jako orêdzie do w³asnego narodu, to
mo¿emy jedynie stwierdziæ: Szkoda, ¿e przeminê³o takie ród³o
nadziei.

Owiadczenie obecnego cara Rosji, ¿e bêdzie broni³ autokracji tak samo ¿arliwie jak jego ojciec, jest kolejn¹ oznak¹
braku uwagi dla solennych ostrze¿eñ jego szczêliwej godziny i S³owa Bo¿ego. I zauwa¿cie, jak zosta³o to przyjête przez
jego poddanych, pomimo podjêcia przez w³adzê energicznych
dzia³añ w celu ograniczenia swobody wypowiedzi. Rosyjska
Partia Praw Cz³owieka opublikowa³a i rozpowszechni³a w
ca³ym imperium odezwê.
Mia³a ona formê listu do cara i zas³ugiwa³a na uwagê ze
wzglêdu na jasnoæ i si³ê jêzyka. Potêpiwszy cara za jego wypowiedzi na temat swej absolutnej w³adzy, odezwa g³osi:

Najbardziej postêpowe ziemstwas ¿¹da³y jedynie ugody miêdzy carem a narodem, wolnoci s³owa oraz dominacji prawa nad
samowol¹ w³adzy wykonawczej. By³e oszukiwany i zastraszony
przez przedstawicieli s¹dów i biurokratów. Spo³eczeñstwo doskonale zrozumie, ¿e to biurokracja, która zazdronie strze¿e swej
wszechw³adzy, przemawia³a przez ciebie. Biurokracja rozpoczyna
siê od rady ministrów, a koñczy na lokalnym komisarzu najni¿szego szczebla. Nienawidzi wszelkiego postêpu, ani spo³ecznego, ani
indywidualnego, oraz aktywnie uniemo¿liwia jakiekolwiek swobodne kontakty monarchy z przedstawicielami ludu, chyba ¿e przychodz¹ w galowych ubraniach z zamiarem sk³adania gratulacji oraz
ofiarowania ikon i innych darów.
Twoje przemówienie dowodzi, ¿e jakakolwiek próba przedstawienia przed tronem, nawet w najbardziej lojalny sposób, krzycz¹cych potrzeb kraju, spotka siê jedynie z surowym i stanowczym
odrzuceniem. Spo³eczeñstwo oczekiwa³o od ciebie zachêty i pomocy, a us³ysza³o jedynie o resztkach twej wszechw³adzy, co sprawia wra¿enie ca³kowitego odsuniêcia siê cara od ludu. Sam znisz-
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czy³e sw¹ popularnoæ i odizolowa³e tê czêæ spo³eczeñstwa, która walczy o postêp pokojowymi metodami. Niektórzy triumfuj¹
us³yszawszy twoje przemówienie, ale ju¿ wkrótce przekonasz siê o
ich niedo³êstwie.
W innej czêci spo³eczeñstwa twoje przemówienie wywo³a³o
uczucie krzywdy i przygnêbienia, które jednak wkrótce zostan¹
pokonane przez najlepsze si³y spo³eczne, zanim przejd¹ one do pokojowej, ale nieustêpliwej i rozwa¿nej walki, koniecznej dla osi¹gniêcia wolnoci. Jeszcze inna czêæ ludzi zostanie twymi s³owami
pobudzona do walki przeciwko znienawidzonemu porz¹dkowi rzeczy przy u¿yciu wszelkich dostêpnych metod. To ty wywo³a³e tê
wojnê. Niebawem siê ona rozpocznie.

Tak wiêc wszystkie narody chrzecijañstwa niebacznie
potykaj¹ siê w od dawna ulubionych przez siebie ciemnociach.
Nawet ten wiat³y kraj [USA] che³pliwych swobód, który pod
wieloma wzglêdami cieszy siê wiêksz¹ ³ask¹ ni¿ wszystkie
inne narody, nie stanowi tutaj wyj¹tku. Do niego tak¿e by³y
kierowane liczne ostrze¿enia. Zwa¿cie na prawie prorocze s³owa mêczeñskiego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Abrahama Lincolna, skierowane do przyjaciela z Illinois. Tak pisa³
on na krótko przed tym, jak go zamordowano:

O tak, mo¿emy sobie wszyscy gratulowaæ, ¿e ta okrutna wojna
zbli¿a siê ju¿ do koñca. Kosztowa³a nas ona wiele pieniêdzy i krwi.
Najlepszej krwi kwiatu amerykañskiej m³odzie¿y, która zosta³a dobrowolnie ofiarowana na o³tarzu naszego kraju za ¿ycie narodu.
By³a to godzina próby dla naszej republiki. Dostrzegam jednak w
najbli¿szej przysz³oci nadci¹gaj¹ce przesilenie, które odbiera mi
odwagê i sprawia, ¿e dr¿ê o bezpieczeñstwo mojego kraju. W nastêpstwie wojny na tronie zasiad³y korporacje. Przed nami jest era
korupcji w wysokich sferach, a w³adcy finansowi tego kraju bêd¹
usi³owali przed³u¿yæ swoje panowanie przez zaszczepianie wród
ludzi uprzedzeñ, dok¹d wszystkie bogactwa nie zostan¹ zgromadzone w rêkach nielicznych, a republika nie zostanie zniszczona.
¯ywiê w takim momencie znacznie wiêksz¹ obawê o bezpieczeñstwo kraju ni¿ kiedykolwiek indziej, nawet w czasie wojny.

Innym razem, w roku 1896, reprezentant Missouri, Hatch,
przemawiaj¹c przed kongresem na temat spraw finansowych
i spo³ecznych powiedzia³: (przemówienie to ukaza³o siê w prasie publicznej)
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Zauwa¿cie, co mówiê! Jeli nieugiête prawo przyczyny i skutku nie zosta³o wymazane z ksiêgi ustaw Wszechmog¹cego, to mo¿emy spodziewaæ siê  chyba ¿e zawczasu powiemy sobie stop  ¿e
staniemy siê wiadkami horroru Rewolucji Francuskiej przeniesionej na scenê amerykañsk¹ wraz ze wszelkimi wspó³czesnymi udogodnieniami, i to w przeci¹gu najbli¿szej dekady. Nie jestem te¿ w
tym pogl¹dzie osamotniony. Ten pan, Astor, który jaki czas temu
uda³ siê do Anglii, kupi³ ziemiê na wyspie i sta³ siê poddanym brytyjskim, przekona³ siê o tym, co nas czeka, tak samo wyranie jak
ja. Dlatego te¿ nie przegapi³ szczêliwej chwili i wymkn¹³ siê póki
jeszcze nie by³o takiego zapotrzebowania na luksusowe kabiny okrêtowe, jak to niebawem bêdzie mia³o miejsce. Zdawa³ on sobie doskonale sprawê z tego, ¿e jeli sprawy dalej pójd¹ tak, jak dot¹d, to
niebawem na ka¿dym odp³ywaj¹cym parowcu zapanuje taki t³ok
wród uciekaj¹cych za granicê przedstawicieli tej klasy, ¿e móg³by
on zostaæ zepchniêty z trapu.

Pan H. R. Herbert, sekretarz Marynarki Wojennej Stanów
Zjednoczonych, przemawiaj¹c w Cleveland w stanie Ohio 30
kwietnia 1896 roku, u¿y³ tego rodzaju jêzyka w bardzo umiarkowanym przemówieniu do przedsiêbiorców:

Wkraczamy w now¹ erê rozleg³ej przedsiêbiorczoci, która zagra¿a poch³oniêciem zwyk³ych dróg rozwoju ludzkoci i zablokowaniem wszystkich innych. Optymici powiedz¹ wam, ¿e ma to na
celu poprawê warunków ¿ycia ludzkiego, ¿e wielkie przedsiêbiorstwa zapewni¹ spadek cen produktów i transportu. Wszêdzie pojawiaj¹ siê gigantyczne sklepy, w których mo¿emy kupiæ wszystko,
co chcemy, i to tanio. Zak³ady przemys³owe z udzia³em milionowego kapita³u prêdko zajmuj¹ miejsce mniejszych przedsiêbiorstw o
tym samym charakterze.
Zdaje siê, ¿e rozum ludzki nie jest w stanie wymyliæ ¿adnego
planu, który nie ograniczaj¹c naturalnej wolnoci obywatelskiej
zapobieg³by powstawaniu tych monopoli, gromadzeniu ogromnych
bogactw przez nielicznych, ograniczaniu mo¿liwoci innych i powstawaniu niezadowolenia. Dlatego konflikty miêdzy prac¹ a kapita³em bêd¹ mia³y w przysz³oci znacznie wiêksze znaczenie ni¿
dotychczas.
Niektórzy myl¹cy ludzie przewiduj¹, ¿e antagonizm kapita³u i
pracy doprowadzi do konfliktu, którego skutki oka¿¹ siê zgubne dla
naszego rz¹du republikañskiego, a jego rezultatem bêdzie najpierw
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anarchia i przelew krwi, a nastêpnie monarchia pod wodz¹ wybitnych przywódców, którzy bêd¹ w stanie przy u¿yciu si³y militarnej
zaprowadziæ porz¹dek w tym zamieszaniu.
Czasami wskazuje siê na socjalizm, jako na logiczny wynik obecnej sytuacji. Mówi siê, ¿e pierwsze eksperymenty w tym kierunku
maj¹ byæ przeprowadzone w miastach, gdzie pracodawcy, dysponuj¹cy nieograniczonymi rodkami, oraz pracownicy z niewielkimi
mo¿liwociami awansu, z wyj¹tkiem wyborów, bêd¹ walczyæ z sob¹,
klasa przeciwko klasie, aby przej¹æ kontrolê nad zarz¹dem miejskim. Jest to jedno z niebezpieczeñstw przysz³oci. ( ) Niegdy
uwa¿a³o siê, ¿e farmerzy amerykañscy bêd¹ zawsze stanowiæ nieporuszony bastion, ale zmiana nastrojów objê³a tak¿e wielu naszych
rolników.

Kocielne w³adze chrzecijañstwa równie¿ otrzyma³y swoje przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem. By³y
one ostrzegane przez opatrznociowe postêpowanie Boga w
stosunku do swego ludu w przesz³oci oraz przez niektórych
reformatorów. Jednak tylko niewielu, bardzo niewielu z ich
przedstawicieli, jest w stanie przeczytaæ napis na cianie, a i
ci nie maj¹ si³y, by przeciwstawiæ siê, czy choæby powstrzymaæ powszechne d¹¿enie. Pastor T. De Witt Talmage zdaje
siê to dostrzegaæ i rozumieæ do pewnego stopnia, jako ¿e w
swym aktualnym wyk³adzie powiedzia³:

Jeli koció³ Jezusa Chrystusa nie obudzi siê i nie udowodni, ¿e
bêd¹c przyjacielem Boga jest tak¿e przyjacielem ludu i nie oka¿e
wspó³czucia masom ludzi, którzy wraz ze swoimi rodzinami walcz¹ o chleb, to w swej obecnej formie organizacyjnej stanie siê jedynie obumar³¹ instytucj¹, a Chrystus znów uda siê na brzeg, aby
powo³aæ czystych, uczciwych rybaków, którzy by objêli funkcje apostolskie i stali siê sprawiedliwi  wzglêdem ludzi i Boga. Nadszed³
czas, w którym wszystkie klasy ludzi bêd¹ mia³y równe prawa w
wielkiej walce o rodki egzystencji.

Ale i ten cz³owiek, dysponuj¹c talentem i wp³ywem jak rzadko kto, nie wydaje siê byæ skorym do pod¹¿ania za swymi
przekonaniami, jakby wypada³o uczyniæ wp³ywowemu chrzecijaninowi w godzinie niebezpieczeñstwa.
Ostrze¿enia padaj¹ ci¹gle, przekonania, obowi¹zki i przywileje zajmuj¹ wiele umys³ów, ale niestety, wszystko na dar-
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mo, nikt tego nie s³ucha. Kler mia³ wielk¹ w³adzê, któr¹ nadal
do pewnego stopnia siê cieszy. Jednak w³adzy tej w imiê Chrystusa i Jego Ewangelii, tak dawniej jak i obecnie, u¿ywa do
samolubnych celów, a tak¿e jej nadu¿ywa. Chwa³ê jedni od
drugich przyjmuj¹c, pierwsze sto³ki w bó¿nicach, aby je
nazywali ludzie: Mistrzu, doktorze, pastorze itp., udaje siê
ka¿dy za ³akomstwem swoim ze strony swej [czyli swej grupy wyznaniowej] (Jan 5:44; Mat. 23:6-12; Izaj. 56:11), a strach
cz³owieczy stawia sobie sid³o  te wszystkie zjawiska uniemo¿liwiaj¹ trwanie w wiernoci nawet i niektórym sporód
wiernych s³ug Bo¿ych, podczas gdy najwidoczniej wielu z
owych podpasterzy nigdy tak naprawdê nie interesowa³o siê
Pañskim stadem, z wyj¹tkiem dbania o z³ote runo.
Z zadowoleniem przyznajemy, ¿e wród kleru rozmaitych
wyznañ nominalnego kocio³a, zawieraj¹cych przez ca³y Wiek
Ewangelii zarówno pszenicê jak i k¹kol (Mat. 13:30), by³o i
jest wielu ludzi wykszta³conych, kulturalnych, szlachetnych i
pobo¿nych. Zmuszeni jestemy jednak stwierdziæ, ¿e wielu z
tych, którzy nale¿¹ do klasy k¹kolu, nie tylko siedzi w ³awkach, ale i znalaz³o siê za kazalnicami. Istotnie pokusa s³awy
i pró¿nej chwa³y, a w wielu przypadkach tak¿e ³atwoci i dostatku ¿ycia, oferowana m³odym, utalentowanym ludziom
ubiegaj¹cym siê o kazalnicê, by³a traktowana tak, jakby siê
im te rzeczy automatycznie nale¿a³y, i to w wielkiej obfitoci.
Wród wszystkich zawodów kap³añstwo chrzecijañskie oferuje najszybsz¹ i naj³atwiejsz¹ drogê do s³awy, wygody oraz
przewa¿nie do doczesnego powodzenia, jeli nie bogactwa.
Zawód prawnika wymaga aktywnoci intelektualnej przez ca³e
¿ycie, przedsiêbiorczoci, a na dodatek przysparza wiele trosk.
To samo moglibymy powiedzieæ o zawodzie lekarza. Jeli w
tych zawodach kto osi¹ga bogactwo i znaczenie, to nie tylko
dlatego, ¿e ma b³yskotliwy umys³ i sprawny jêzyk, lecz dziêki
temu, ¿e uczciwie zas³u¿y³ na wyró¿nienie dok³adn¹ i systematyczn¹ pilnoci¹ umys³u oraz pracowitym wysi³kiem. W
przeciwieñstwie do tego w zawodach klerykalnych dystyngowana i og³adzona postawa, umiarkowane zdolnoci wypowiadania siê na publicznych zgromadzeniach dwa razy w tygodniu na jaki biblijny temat, po³¹czone z umiarkowanym wy-
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kszta³ceniem i dobrym, moralnym charakterem, zapewniaj¹
m³odemu cz³owiekowi zawód, powa¿anie i szacunek spo³ecznoci, dostatni¹ pensjê oraz ciche, spokojne i ³atwe ¿ycie.
Jeli kto taki posiada wybitny talent, zwolennicy oratorstwa wkrótce to dostrzeg¹ i niebawem zostanie on powo³any
do pe³nienia bardziej lukratywnych urzêdów. Zanim zd¹¿y siê
zorientowaæ, ju¿ bêdzie s³awny wród ludzi, którzy rzadko
zadadz¹ sobie pytanie, czy rozwój jego nabo¿noci  wiary,
pokory i pobo¿noci  idzie w parze z postêpem intelektualnym i oratorskim. Jeliby to by³o prawd¹, to by³by on ju¿ mniej
atrakcyjny, szczególnie dla bogatszych zgromadzeñ, jako ¿e
prawdopodobnie czêciej sk³adaj¹ siê one w wiêkszoci z k¹kolu ni¿ bardzo biedne zgromadzenia. Gdyby nabo¿noæ takiego cz³owieka rzeczywicie przetrwa³a presjê sytuacji, to
bêdzie on, czêsto kosztem swej reputacji, zmuszony do postêpowania niezgodnego z nastawieniem i uprzedzeniami swych
s³uchaczy, a na skutek tego wkrótce oka¿e siê on niepopularny i niepo¿¹dany. Takie okolicznoci sprawia³y, ¿e za kazalnicami znalaz³o siê stosunkowo wielu ludzi, których Pismo
wiête okrela mianem najemnych pasterzy (Izaj. 56:11;
Ezech. 34:2-16; Jan 10:11-14).
Odpowiedzialnoæ tych, którzy podjêli siê s³u¿by dla Ewangelii w imieniu Chrystusa, jest bardzo wielka. Zajmuj¹ oni
wyró¿nione miejsca przed ludem  jako przedstawiciele Chrystusa, jako szczególni wyraziciele Jego ducha oraz propagatorzy Jego Prawdy. Za jako klasa korzystaj¹ ze szczególnych
przywilejów dziêki temu, ¿e poznaj¹ Prawdê i maj¹ mo¿liwoæ darmowego zwiastowania jej innym. Zostali uwolnieni
od brzemienia ciê¿kiej pracy i troski o zdobycie rodków utrzymania, która tak przyt³acza innych ludzi. Za dziêki zaspokojeniu ich potrzeb ¿yciowych maj¹ do dyspozycji czas, spokojne chwile, szczególne wykszta³cenie i rozliczne formy pomocy przeznaczane na ten cel przez stowarzyszenie.
U³atwienia te stanowi¹ z jednej strony wspania³¹ zachêtê
do rozwijania pobo¿nej gorliwoci i pe³nej powiêcenia ofiar-
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noci dla Prawdy i sprawiedliwoci. Z drugiej jednak strony
s¹ wielk¹ pokus¹, aby pogr¹¿yæ siê w leniwym wygodnictwie
albo ubiegaæ siê o s³awê, bogactwo i w³adzê. Niestety, przewa¿aj¹ca wiêkszoæ kleru, zamiast wykorzystaæ te okolicznoci, najwidoczniej uleg³a pokusom wynikaj¹cym ze swej pozycji, aby w rezultacie staæ siê dzisiaj lepymi przewodnikami lepych, którzy razem ze swymi stadami wpadaj¹ w dó³
sceptycyzmu. Ukryli oni Prawdê (gdy¿ jest niepopularna), rozwinêli b³¹d (poniewa¿ cieszy siê popularnoci¹) oraz przedstawiali nauki, które s¹ przykazaniami ludzkimi (gdy¿ im siê
za to p³aci). Na skutek tego, i to czasami dok³adnie tymi s³owy, przemawiaj¹ do ludzi: Wierzcie w to, co mówimy w oparciu o nasz autorytet. Tymczasem powinni nak³aniaæ ich do
dowiadczania wszystkiego, czy jest zgodne z natchnionym
przez Boga s³owem aposto³ów i proroków oraz do trzymania
siê tylko tego, co jest dobre. Przez d³ugie wieki kler rzymskiego kocio³a ukrywa³ S³owo Bo¿e w szacie martwych jêzyków i nie pozwala³ t³umaczyæ go na jêzyki popularne, aby
ludzie nie badali Pisma wiêtego i przez to nie wykazali bezzasadnoci ich roszczeñ. Z biegiem czasu z g³êbi tego zepsucia powsta³o kilku pobo¿nych reformatorów, którzy uratowali
Bibliê od zapomnienia i ponieli j¹ miêdzy ludzi. Rezultatem
tego by³ wielki ruch protestancki  ruch ludzi protestuj¹cych
przeciwko fa³szywym naukom i z³ej praktyce kocio³a rzymskiego.
Jednak i protestantyzm wkrótce uleg³ zepsuciu. Jego kler
pocz¹³ formu³owaæ wyznania wiary i nauczaæ ludzi, ¿e s¹ one
streszczeniami doktryn Biblii i przedstawiaj¹ najwy¿sz¹ wartoæ. Chrzczono i katechizowano wiernych w dzieciñstwie,
zanim ci nauczyli siê myleæ. Potem, kiedy dorastali ju¿ do
wieku doros³ego, ko³ysano ich do snu i dawano do zrozumienia, ¿e jedyn¹ bezpieczn¹ drog¹ w kwestiach religijnych jest
kierowanie wszystkich pytañ do duchowieñstwa, a nastêpnie
podporz¹dkowanie siê ich pouczeniom, gdy¿ jedynie oni dysponuj¹ wykszta³ceniem i innymi przymiotami, koniecznymi
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do zrozumienia Boskiej Prawdy, oraz ¿e nale¿y ich traktowaæ
jako autorytet we wszystkich takich sprawach, a dziêki temu
nie ma potrzeby dalszego zwracania siê do S³owa Bo¿ego.
Jeli za kto pozwala³ sobie kwestionowaæ ów przyw³aszczony autorytet i mieæ odmienne pogl¹dy, takiego uznawano
za heretyka i schizmatyka. Najbardziej wykszta³ceni i wybitni
sporód nich napisali opas³e tomy na temat, który oni sami
nazywaj¹ systematyczn¹ teologi¹. Celem tych ksi¹¿ek, podobnie jak Talmudu wród ¯ydów, jest uniewa¿nienie S³owa Bo¿ego oraz nauczanie doktryn, które s¹ przykazaniami ludzkimi (Mat. 15:6; Izaj.29:13). Inni za sporód wykszta³conych i
wybitnych przyjêli zaszczytne i pop³atne stanowiska profesorskie w seminariach teologicznych, ustanowionych rzekomo po to, by kszta³ciæ m³odych ludzi do s³u¿by chrzecijañskiej, podczas gdy ich rzeczywistym celem jest wpajanie pogl¹dów rozmaitych szkó³ tak zwanej systematycznej teologii, ograniczanie swobody mylenia oraz uczciwego i pe³nego czci badania Pisma wiêtego, które cechuje siê prostot¹
wiary w naukach i nie zwa¿a na ludzkie tradycje. W ten sposób, pokolenie za pokoleniem, kler wytycza³ bity gociniec
tradycyjnych b³êdów. Jedynie wyj¹tkowo znajdowa³ siê kto
na tyle trzewy i lojalny wzglêdem Prawdy, by demaskowaæ
b³¹d i nawo³ywaæ do reformy. Znacznie ³atwiej by³o p³yn¹æ z
ogólnym pr¹dem, szczególnie gdy na czele stali wybitni ludzie.
W taki sposób kler jako klasa nadu¿ywa³ w³adzy i przywilejów zwierzchnictwa. Jednak w jego szeregach zawsze byli
(i nadal s¹) ludzie szczerzy i oddani, którzy s¹dzili, ¿e pe³ni¹
s³u¿bê Bo¿¹, podtrzymuj¹c fa³szywe systemy, do których zostali wprowadzeni i którego b³êdami zostali w znaczniej mierze olepieni.
Uwagi te mog¹ z pewnoci¹ wydaæ siê uw³aczaj¹ce dla wiêkszoci kleru, szczególnie dla pysznych i samolubnych. Nie
obawiamy siê jednak tego, ¿eby ich szczere przedstawienie
mia³o uraziæ kogo cichego, kto uznaj¹c Prawdê zostanie po-
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b³ogos³awiony pokornym wyznaniem tej ca³kowitej determinacji w kroczeniu w wiat³oci Bo¿ej, jaka bije z Jego S³owa,
bez zwa¿ania na ludzkie tradycje. Z radoci¹ stwierdzamy, ¿e
w okresie ¿niwa spotkalimy ju¿ kilku przedstawicieli duchowieñstwa, którzy dostrzegaj¹c witanie Prawdy czasu ¿niwa
porzucili b³¹d i pod¹¿yli ladami Prawdy. Jednak wiêkszoæ
klasy kleru nie nale¿y niestety do kategorii cichych i jeszcze
raz zmuszeni jestemy zdaæ sobie sprawê z si³y s³ów Mistrza:
Jako¿ trudno ci, którzy maj¹ bogactwa, wnijd¹ do królestwa
Bo¿ego!. Niezale¿nie, czy bogactwami tymi s¹ reputacja, s³awa, wykszta³cenie, pieni¹dze, czy nawet zwyk³a wygoda.
Zwykli ludzie nie powinni byæ jednak tym zaskoczeni, wiedz¹c ¿e kler chrzecijañski, jako klasa, jest lepy na prawdy
s³uszne w czasie ¿niwa, zupe³nie podobnie jak uznawani nauczyciele i przywódcy przy koñcu obrazowego Wieku ¯ydowskiego byli lepi i przeciwstawiali siê prawdom w³aciwym
dla tamtego ¿niwa. Ich lepota jest zaiste odp³at¹ za sprzeniewierzenie talentów i sposobnoci, a zatem trudno by³oby
siê z ich strony spodziewaæ wiat³a i Prawdy. Przy koñcu Wieku ¯ydowskiego religijni przywódcy w znamienny sposób
podsuwali ludziom pytanie: Izali kto uwierzy³ weñ z ksi¹¿¹t
albo z Faryzeuszów?  Jan 7:48. Za akceptuj¹c tê sugestiê i
lepo podporz¹dkowuj¹c siê wskazówkom przywódców niektórzy utracili przywilej i nie weszli pod b³ogos³awieñstwo
nowej dyspensacjis. Tak te¿ bêdzie z podobn¹ klas¹ w obecnych koñcowych dniach Wieku Ewangelii. Ci, którzy lepo
bêd¹ dawali siê prowadziæ przez kler, wpadn¹ w dó³ sceptycyzmu. Jedynie tacy, którzy wiernie chodz¹ z Bogiem, którzy
maj¹ udzia³ w Jego duchu i pokornie polegaj¹ na wszystkich
wiadectwach Jego kosztownego S³owa, bêd¹ w stanie zauwa¿yæ i odrzuciæ s³omê b³êdu, który tak d³ugo miesza³ siê z
Prawd¹, i bez obawy bêd¹ trwali mocno w wierze Ewangelii i
w lojalnoci serca wzglêdem Boga, podczas gdy wszyscy inni
pop³yn¹ z powszechnym pr¹dem w kierunku niewiary w jej
najró¿niejszych postaciach  ewolucjonizmu, wy¿szego kry-
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tycyzmu, teozofiis, Christian Sciences, spirytyzmu oraz innych
teorii, które zaprzeczaj¹ potrzebie i zas³udze wspania³ej ofiary Kalwarii. Jednak ci, co zwyciêsko ostoj¹ siê w dzieñ z³y,
(Efezj. 6:13) dowiadcz¹ jakoci metalu swego chrzecijañskiego charakteru, gdy¿ pr¹d w przeciwnym kierunku bêdzie
tak silny, ¿e jedynie prawdziwe chrzecijañskie powiêcenie
Bogu, gorliwoæ, odwaga i hart ducha zapewni¹ wytrwanie a¿
do koñca. Owe nadci¹gaj¹ce fale niewiary unios¹ z pewnoci¹ wszystkich innych. Jest bowiem napisane: Padnie po
boku twym tysi¹c, a dziesiêæ tysiêcy po prawej stronie twojej;
ale siê do ciebie nie przybli¿y. ( ) Poniewa¿e ty Pana, który
jest nadziej¹ moj¹, i Najwy¿szego, za przybytek swój po³o¿y³.
( ) Ten, który mieszka w ochronie [powiêcenia, ³¹cznoci i
spo³ecznoci] Najwy¿szego, i w cieniu Wszechmocnego przebywaæ bêdzie. ( ) Pierzem swem okryje ciê, a pod skrzyd³ami jego bezpiecznym bêdziesz; prawda jego tarcz¹ i puklerzem  Psalm 91.
Poszczególni chrzecijanie nie mog¹ siê uchylaæ od osobistej odpowiedzialnoci, zrzucaj¹c j¹ na swych pastorów, nauczycieli czy sobory i wyznania wiary. S¹dzeni bêdziemy na
podstawie S³owa Pañskiego (Jan 12:48-50; Obj. 20:12), a nie
na podstawie opinii naszych blinich lub poprzez porównanie
z nimi. Przeto wszyscy winni naladowaæ szlachetnych Berian, którzy na ka¿dy dzieñ rozs¹dzali Pisma, aby przekonaæ siê, czy to, czego ich nauczano, by³o prawd¹ (Dzieje Ap.
17:11). Obowi¹zkiem ka¿dego chrzecijanina jest dowiadczanie wszystkiego, w co siê wierzy, i trzymanie siê tego, co
dobre. Do zakonu raczej i do wiadectwa; a jeli nie bêd¹
mówiæ wed³ug tego s³owa, to dlatego, ¿e nie ma w nich ¿adnej zorzy (Dzieje Ap. 17:11; 1 Tes. 5:21; Izaj. 8:20 KJ).
Zasada ta jest s³uszna zarówno w odniesieniu do rzeczy
doczesnych jak i duchowych. Statki-pañstwa dryfuj¹ na ska³y
zniszczenia. Ci, którzy widz¹ w oddali pieni¹c¹ siê kipiel, nie
s¹ w stanie zmieniæ ogólnego kierunku rozwoju wydarzeñ.
Mog¹ jednak, przynajmniej do pewnego stopnia, skorzystaæ z
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obecnych sposobnoci tak, aby m¹drze pokierowaæ swym w³asnym postêpowaniem w obliczu nieuchronnej katastrofy. Mog¹
przygotowaæ szalupy i ko³a ratunkowe, tak aby po rozbiciu
statku-pañstwa przez rozko³ysane morze anarchii mogli utrzymaæ swe g³owy ponad falami i dostrzec odpocznienie zbli¿aj¹ce siê po zakoñczeniu sztormu. Innymi s³owy, m¹dr¹ polityk¹ na te czasy, ¿eby nie mówiæ ju¿ o zasadach, jest postêpowanie sprawiedliwe, wspania³omylne i uprzejme w stosunku
do ka¿dego cz³owieka, niezale¿nie od tego z jakiego stanu siê
wywodzi i w jakiej sytuacji ¿yciowej siê znajduje. Wielki ucisk
wy³oni siê bowiem z gwa³townego gniewu rozsierdzonych
narodów  z niezadowolenia i porywczoci owieconych mas
ludzkich przeciwko arystokratycznym klasom rz¹dz¹cym, którym siê lepiej powodzi. Przedmiot niezadowolenia jest obecnie szeroko dyskutowany. I w³anie teraz, zanim rozszaleje
siê burza gniewu, jest jeszcze czas, aby ka¿dy indywidualnie
pokaza³ swoje zasady i to nie tylko s³owami, ale tak¿e swym
postêpowaniem w odniesieniu do blinich w ró¿nych sytuacjach. Obecnie jest czas, aby studiowaæ i stosowaæ zasady
z³otej regu³y, aby uczyæ siê mi³owaæ bliniego jak samego siebie i postêpowaæ zgodnie z t¹ nauk¹. Gdyby ludzie byli na tyle
m¹drzy, by siê zastanowiæ, jaki musi byæ wynik obecnego biegu wypadków  a dotyczy to najbli¿szej przysz³oci  postêpowaliby tak choæby ze wzglêdu na rozs¹dek polityczny, jeli
ju¿ nie dla zasady.
Mo¿na siê spodziewaæ, i s¹ do tego rozs¹dne podstawy, ¿e
nawet poród najbardziej rozszala³ego ucisku bêdzie siê dokonywaæ rozró¿nienia z korzyci¹ dla tych, którzy dowiedli,
¿e s¹ sprawiedliwi, wspania³omylni i uprzejmi. Za bezgraniczny gniew podniesie siê przeciwko tym, którzy uciskali i
tym, co stawali w ich obronie. Tak by³o w czasie najokropniejszych scen Rewolucji Francuskiej i jeszcze raz siê to powtórzy, gdy¿ wskazuje na to rada S³owa Bo¿ego, które mówi:
Szukajcie Pana wszyscy pokorni na ziemi, którzy s¹d jego
czynicie; szukajcie sprawiedliwoci, szukajcie pokory, snaæ
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siê ukryjecie w dzieñ zapalczywoci Pañskiej; Odwróæ siê
od z³ego, a czyñ dobrze; szukaj pokoju, a cigaj go. Oczy Pañskie otworzone s¹ na sprawiedliwych, a uszy jego na wo³anie
ich; Ale oblicze Pañskie przeciwko tym, którzy broj¹ z³oci,
aby wykorzeni³ z ziemi pami¹tkê ich (Sof. 2:3; Psalm 34:1517). Te s³owa m¹droci i ostrze¿enia skierowane s¹ do ca³ego
wiata, jako ¿e wiêtym, maluczkiemu stadku, zwyciêzcom jest obiecane, ¿e zostan¹ uznani za godnych, by ujæ
tego wszystkiego, co ma przyjæ na wiat (£uk. 21:36).
Zale¿noæ miêdzy narodami pogañskimi a
chrzecijañstwem i wielkim uciskiem
Choæ zapalczywoæ gniewu Pañskiego spadnie szczególnie
na narody chrzecijañskie, dlatego, ¿e zgrzeszy³y przeciwko
obfitoci wiat³a i przywilejów, to Pismo wiête wyranie
mówi, ¿e narody pogañskie nie s¹ bez odpowiedzialnoci i
nie pozostan¹ bez karania. Przez wiele pokoleñ i na przestrzeni wielu wieków nieprawoæ by³a dla nich ród³em przyjemnoci. Ich ojcowie w minionych wiekach zapomnieli o Bogu,
poniewa¿ nie chcieli ci¹gle mieæ na pamiêci Jego sprawiedliwego autorytetu. Umi³owali ciemnoæ bardziej ni¿ wiat³oæ i
chêtnie ulegali g³upocie w³asnych wymys³ów. Ich potomkowie uporczywie kontynuowali ten kierunek degradacji a¿ do
dnia dzisiejszego.
Aposto³ Pawe³ (Rzym. 1:18-32) mówi nam bardzo wyranie, jaki jest zamys³ Pañski odnonie odpowiedzialnoci tych
narodów. Pisze on: Bo gniew Bo¿y objawia siê z nieba przeciwko wszelkiej niepobo¿noci i niesprawiedliwoci tych ludzi, którzy zatrzymuj¹ prawdê Bo¿¹ w niesprawiedliwoci.
Przeto i¿ co mo¿e byæ wiedziano o Bogu, jest w nich jawno,
gdy¿ im Bóg objawi³. Bo rzeczy jego niewidzialne od stworzenia wiata, przez rzeczy uczynione widzialne bywaj¹, to
jest ona wieczna jego moc i bóstwo, na to, aby [posiadaj¹c
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wiat³o natury  tj. wiadectwo natury odnonie istnienia, mocy
i dobroci Boga oraz wiadectwo sumienia, wykazuj¹ce ró¿nicê miêdzy z³em a dobrem] oni byli bez wymówki [¿e obrali
z³y kierunek ¿ycia]. Przeto i¿ poznawszy Boga [przynajmniej
do pewnego stopnia], nie chwalili jako Boga, ani mu dziêkowali, owszem znikczemnieli w mylach swoich i zaæmi³o siê
bezrozumne serce ich [jako naturalny wynik takiego postêpowania]. Mieni¹c siê byæ m¹drymi, zg³upieli; i odmienili chwa³ê
nieskazitelnego Boga w podobieñstwo obrazu skazitelnego
cz³owieka i ptaków, i czworonogich zwierz¹t, i p³azów. A przeto¿ poda³ je Bóg po¿¹dliwociom serc ich ku nieczystoci, aby
l¿yli cia³a swoje miêdzy sob¹, Jako te, którzy odmienili prawdê Bo¿¹ w k³amstwo i chwalili stworzenie, i s³u¿yli mu raczej
ni¿ Stworzycielowi, który jest b³ogos³awiony na wieki. Amen.
Dlatego poda³ je Bóg w namiêtnoci sromotne [tj. Bóg nie
stara³ siê ani nie zabiega³ o to, by ich nawróciæ, lecz pozwoli³
im samodzielnie kroczyæ obran¹ drog¹ z³a, aby poznali gorzkie owoce takiego dowiadczenia], ( ) A jako siê im nie
upodoba³o mieæ w znajomoci Boga, tak te¿ Bóg je poda³ w
umys³ opaczny, aby czynili, co nie przystoi. Nape³nieni bêd¹c
wszelakiej nieprawoci, wszeteczeñstwa, przewrotnoci, ³akomstwa, z³oci, pe³ni zazdroci, morderstwa, sporu, zdrady,
z³ych obyczajów; zausznicy, obmówcy, Boga nienawidz¹cy,
potwarcy, pyszni, chlubni, wynalazcy z³ych rzeczy, rodzicom
niepos³uszni, bezrozumni, przymierza nie trzymaj¹cy, bez przyrodzonej mi³oci, nieprzejednani i niemi³osierni; którzy poznawszy prawo Bo¿e, i¿ ci, co takowe rzeczy czyni¹, godni s¹
mierci, nie tylko sami je czyni¹, ale te¿ przestawaj¹ z tymi,
co je czyni¹.
Tak wiêc, jak wy¿ej wykazano, narody pogañskie dawno
temu st³amsi³y to, co w pierwszych wiekach istnienia wiata
by³o znane jako prawda o Bogu i Jego sprawiedliwoci oraz
umi³owa³y ciemnoæ bardziej ni¿ wiat³oæ, poniewa¿ ich
uczynki by³y z³e, a ze swej nieprawoci i bezpodstawnych
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wymys³ów wywiedli fa³szywe religie, które usprawiedliwia³y
ich z³e postêpowanie. Tak¿e kolejne pokolenia potwierdza³y i
usprawiedliwia³y nieprawoæ ojców przez przyjêcie ich doktryn i id¹c w ich lady. W ten sposób ich wina i potêpienie
nawarstwia³y siê na takiej samej zasadzie, na jakiej obecne
narody chrzecijañskie przejmuj¹ zobowi¹zania poprzednich
pokoleñ, a przecie¿ narody pogañskie nie by³y ca³kiem niewiadome tego, ¿e wielka wiat³oæ przysz³a na wiat dziêki
Jezusowi Chrystusowi. Nawet przed przyjciem Chrystusa
cudowny Bóg Izraela by³ znany miêdzy narodami pogañskimi
z tego, w jaki sposób obchodzi³ siê ze swym ludem. Za w
ci¹gu ca³ego Wieku Ewangelii wiêci Bo¿y g³osili dobr¹ nowinê miêdzy narodami.
Tu i tam nieliczne jednostki da³y pos³uch Prawdzie, jednak
narody ogólnie zlekcewa¿y³y j¹ i nadal kroczy³y w ciemnociach. Przeto rozgniewanie Pañskie jest na wszystkie narody (Izaj. 34:2). Narody pogañskie, nie ciesz¹ce siê obecnie
Ewangeli¹ i korzyciami, jakie z niej wynikaj¹, zosta³y uznane za niegodne dalszej dzier¿awy w³adzy. Podobnie tak zwane narody chrzecijañskie, obdarzone wiat³em Ewangelii i
korzyciami z niego p³yn¹cymi, których okazali siê niegodni,
zosta³y os¹dzone zgodnie z zasadami Prawdy i sprawiedliwoci i uznane za niegodne dalszego sprawowania w³adzy.
I tak zamkniête s¹ usta wszystkich i ca³y wiat stoi przed
Bogiem jako winny. Sporód wszystkich narodów nie masz
rozumnego i nie masz, kto by szuka³ Boga. Wszyscy siê odchylili, wespó³ siê stali nieu¿ytecznymi, nie masz kto by czyni³ dobre, nie masz a¿ do jednego.
Jawn¹ staje siê sprawiedliwoæ Boga w karaniu wszystkich
narodów. Narody pogañskie owszem otrzymaj¹ zap³atê za swe
postêpowanie. Nie wolno jednak zapomnieæ o wiêkszej odpowiedzialnoci chrzecijañstwa. Jeli bowiem ¯ydzi mieli po¿ytek wielki z ka¿dej miary, sytuuj¹cy ich wy¿ej ni¿ narody
pogañskie  g³ównie dlatego, ¿e im by³y powierzone wyrocz-
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nie Bo¿e (Rzym. 3:1,2)  to có¿ powiemy o narodach chrzecijañskich, które ciesz¹ siê jeszcze wiêkszymi korzyciami
wynikaj¹cymi zarówno z Zakonu jak i Ewangelii? Tymczasem prawd¹ jest, tak w odniesieniu do chrzecijañstwa, jak
niegdy do ¯ydów, ¿e imiê Bo¿e bywa ze wzglêdu na nich
blunione miêdzy poganami (Rzym. 2:24). Wystarczy wspomnieæ choæby narzucenie pogañskim narodom handlu alkoholem i opium, którego przyczyn¹ jest ¿¹dza z³ota wród narodów chrzecijañskich.
Pewien wiarygodny wiadek jaki czas temu napisa³ na podstawie w³asnych dowiadczeñ w New York Voice [G³os Nowego Jorku] nastêpuj¹ce s³owa:
Wed³ug moich w³asnych obserwacji poczynionych w Kongo i
na Zachodnim Wybrze¿u [Afryki], które potwierdza wielu misjonarzy i innych ludzi, pijañstwo wyrz¹dza tym narodom wiêksz¹
krzywdê, ni¿ niegdy handel niewolnikami. Porywa ono ludzi, niszczy wioski, zabija tysi¹cami, deprawuje i rujnuje cia³a oraz dusze
ca³ych plemion, czyni¹c ich rodzicami wynaturzonych stworzeñ
zrodzonych na ich w³asne zdeprawowane podobieñstwo. ( ) Ka¿dy robotnik otrzymuje du¿¹ porcjê rumu codziennie w po³udnie i
jest zmuszony przyj¹æ co najmniej dwie butelki d¿inu jako wynagrodzenie za pracê w ka¿dy sobotni wieczór. W wielu zak³adach po
wyganiêciu umowy o pracê za okres roku, dwóch lub trzech, robotnik zmuszony jest zabraæ z sob¹ bary³kê rumu albo w niektórych
przypadkach g¹sior d¿inu. Lokalni handlarze musz¹ przyjmowaæ
beczki alkoholu w ramach wymiany na lokalne produkty, nawet jeli w protecie wylewaj¹ potem alkohol do rzeki nie otrzymuj¹c
¿adnej rekompensaty. Handlarze za mówi¹: Czarnuchy musz¹ braæ
rum, bo jeli bêdziemy sprzedawali sól albo ubrania, to nie zarobimy tyle pieniêdzy, ¿eby zadowoliæ nasze firmy w kraju. W niedzielne wieczory alkohol sprawia, ¿e miasta zamieniaj¹ siê w istne
rycz¹ce piek³o. S¹ wioski, gdzie wszyscy  mê¿czyni, kobiety i
dzieci  s¹ odurzeni alkoholem, a dawniejsze nabo¿eñstwa religijne s¹ zarzucane. Wodzowie mówi¹ ze smutkiem do misjonarzy:
Czemu was tu, Bo¿y ludzie, nie by³o, zanim zawita³ tu trunek?
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Pijañstwo strawi³o g³owy i zatwardzi³o serca naszego ludu, niczego
ju¿ nie rozumiej¹, nie dbaj¹ na ¿adne dobro.

Powiada siê nawet, ¿e niektórzy poganie trzymaj¹c przed
sob¹ chrzecijañsk¹ Bibliê mówi¹: Wasze postêpowanie nie
pokrywa siê z naukami waszej wiêtej ksiêgi. Podobno jeden
bramins mia³ napisaæ do misjonarza: Poznajemy siê na was.
Nie jestecie tak dobrzy jak wasza Ksiêga. Gdyby wasi ludzie
byli tak dobrzy jak wasza Ksiêga, podbilibycie Indie w ci¹gu
piêciu lat (zob. Ezech. 22:4).
Zaiste, jeli mê¿owie Niniwy i królowa po³udnia mieli powstaæ na s¹d przeciwko pokoleniu Izraelitów, do którego bezporednio zwraca³ siê Pan (Mat. 12:41,42), to Izrael, wszystkie minione pokolenia i narody pogañskie powinni powstaæ
na s¹d przeciwko obecnej generacji chrzecijañstwa, jako ¿e
tam, gdzie wiele dano, wiele bêdzie siê wymagaæ (£uk. 12:48).
Pomin¹wszy jednak w tej kwestii sprawê moralnej odp³aty,
widzimy, w jaki sposób narody pogañskie musz¹, ze wzglêdu
na sam¹ naturê sytuacji, cierpieæ przy upadku chrzecijañstwa,
Babilonu. Dziêki poredniemu i bezporedniemu wp³ywowi
S³owa Bo¿ego narody chrzecijañskie dokona³y wielkiego
postêpu w zakresie cywilizacji i materialnego dobrobytu pod
ka¿dym wzglêdem. Na skutek tego pod wzglêdem bogactwa,
wygody, rozwoju intelektualnego, wykszta³cenia, wieckiego
rz¹du, nauki, sztuki, produkcji, handlu oraz ka¿dej dziedziny
przemys³u stoj¹ one znacznie wy¿ej ni¿ narody pogañskie,
które nie zosta³y zaszczycone cywilizowanymi wp³ywami
wyroczni Bo¿ej i dowiadczaj¹ ci¹g³ego upadku, tak i¿ obecnie s¹ jedynie ruin¹ swej dawnej wietnoci. Porównajmy choæby dzisiejsz¹ Grecjê z Grecj¹ staro¿ytn¹, która by³a niegdy
orodkiem wiedzy i dostatku. Zwa¿my te¿ na wspó³czesne
ruiny dawnej chwa³y staro¿ytnego Egiptu, który by³ niegdy
najwa¿niejszym narodem spo³ecznoci ziemi.
W nastêpstwie upadku narodów pogañskich oraz osi¹gniêcia cywilizacji i dobrobytu przez narody chrzecijañskie poganie s¹ w pewnym stopniu zobowi¹zani chrzecijanom za
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wiele korzyci, które od nich otrzymali  za dobrodziejstwo
handlu, miêdzynarodowych rodków przekazu informacji i w
konsekwencji wzrostu wiedzy itp. Za marsz postêpu w ostatnich latach po³¹czy³ wszystkie narody wieloma wspólnymi
interesami, których powa¿ne zachwianie w jednym kraju wywo³uje wkrótce skutki tak¿e dla innych narodów. Dlatego te¿,
gdy nagle upadnie Babilon, chrzecijañstwo, wywrze to powa¿ny wp³yw na inne, mniej lub bardziej zale¿ne narody, które w symbolicznym jêzyku Objawienia s¹ przedstawione jako
ci, co p³acz¹ nad upadkiem wielkiego miasta Babilon (Obj.
18:9-19).
Jednak nie tylko narody pogañskie bêd¹ cierpieæ na skutek
upadku Babilonu, gdy¿ wzbieraj¹ce fale spo³ecznego i politycznego zamieszania rozprzestrzeni¹ siê szybko i ogarn¹ oraz
poch³on¹ wszystkich. W ten sposób ca³a ziemia zostanie zamieciona miot³¹ zniszczenia, a wynios³oæ ludzka zostanie
poni¿ona, gdy¿ tak jest napisane: Mnie pomsta, a Ja oddam,
mówi Pan (Rzym. 12:19; 5 Moj¿. 32:35). Za s¹d Pañski nad
chrzecijañstwem i pogañstwem zostanie przeprowadzony na
zasadach cis³ej sprawiedliwoci.
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Gdy burza nadchodzi
Ach, serce me smutne, gdy burza nadchodzi
Jak lot mewy prêdki nad g³êbi¹ kipieli.
Rybacy sieci wci¹gaj¹ do ³odzi
Przed wichrem, co pian¹ na falach siê bieli.
Choæ gniewnym pomrukiem zagra¿a w kr¹g burza,
Gromy dalekie nie zbudz¹ pasterzy.
Owce zb³¹kane wêdruj¹ po wzgórzach.
W obecnoæ Pañsk¹ nikt dzi nie wierzy.
A Mistrz obecny! pi¹ twardo stró¿owie.
Izali znalaz³ na ziemi wiarê?
Czy bogacz na ciche pukanie odpowie?
Lub biedak, wpatrzony w swe buty stare?
Do ciebie, ziemio, wo³am, pos³uchaj!
Nie straszny smutek, co serce zmienia!
***
Martwe milczenie i cisza g³ucha.
G³os wo³aj¹cy na puszczy zw¹tpienia.

WYK£AD IV
BABILON POZWANY PRZED WIELKI S¥D
WIECKIE, SPO£ECZNE I KOCIELNE W£ADZE BABILONU, CHRZECIJAÑSTWA, WA¯ONE S¥ OBECNIE NA WADZE  POSTAWIENIE W STAN OSKAR¯ENIA W£ADZ WIECKICH  POSTAWIENIE W STAN OSKAR¯ENIA OBECNEGO PORZ¥DKU SPO£ECZNEGO
 POSTAWIENIE W STAN OSKAR¯ENIA W£ADZ KOCIELNYCH  JU¯ TERAZ, W TRAKCIE JEGO UCZTOWANIA, KRELONY JEST WYRANY NAPIS, OBWIESZCZAJ¥CY WYROK, MIMO ¯E ROZPRAWA SIÊ JESZCZE NIE ZAKOÑCZY£A.

BÓG nad Bogami, Pan mówi³ i przyzwa³ ziemiê od wschodu s³oñca a¿ do zachodu jego. ( ) Przyzwie z góry niebiosa [wysokie czyli rz¹dz¹ce w³adze] i ziemiê [masy ludowe], aby s¹dzi³ lud [z wyznania] swój [chrzecijañstwo]. ( )
S³uchaj, ludu mój! a bêdê mówi³; s³uchaj, Izraelu! [nominalny
duchowy Izrael  Babilon, chrzecijañstwo] a owiadczê siê przed
tob¹. ( ) Lecz niezbo¿nemu rzek³ Bóg: Có¿ci do tego, ¿e opowiadasz ustawy moje, a bierzesz przymierze moje w usta twoje? Poniewa¿ masz w nienawici karnoæ i zarzuci³e s³owa moje za siê.
Widziszli z³odzieja, bie¿ysz z nim, a z cudzo³o¿nikami masz sk³ad
twój. Usta twoje rozpuszczasz na z³e, a jêzyk twój sk³ada zdrady.
Zasiad³szy mówisz przeciwko bratu twemu [prawdziwym wiêtym,
klasie pszenicy], a l¿ysz syna matki twojej. To czyni³, a Jam milcza³; dlatego mniema³, ¿em ja tobie podobny, ale bêdê ciê kara³, i
stawiêæ to przed oczy twoje.
Zrozumiejcie¿ to w¿dy teraz, którzy zapominacie Boga, bym was
snaæ nie porwa³, a nie bêdzie ktoby was wyrwa³  Psalm
50:1,4,7,16-22.

Logicznym nastêpstwem wielkiego wzrostu wiedzy w ka¿dej dziedzinie, jaki zosta³ opatrznociowo udzielony w obecnym dniu przygotowania do tysi¹cletniego królowania Chry75
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stusa, jest wa¿enie na wadze sprawiedliwoci wieckich i kocielnych w³adz chrzecijañstwa, Babilonu, a odbywa siê to
na oczach ca³ego wiata. Nadesz³a godzina s¹du, Sêdzia zaj¹³
miejsce, obecni s¹ wiadkowie  ogó³ publicznoci. Na tym
etapie s¹du zwierzchnoci, które s¹, maj¹ mo¿liwoæ wys³uchania oskar¿eñ, a nastêpnie bêd¹ mog³y wypowiedzieæ siê
w obronie w³asnej. Ich sprawa prowadzona jest przy drzwiach
otwartych, a ca³y wiat przygl¹da siê temu z gor¹czkowym
zainteresowaniem.
Celem tego procesu nie jest przekonanie siê wielkiego Sêdziego o aktualnej postawie owych zwierzchnoci, gdy¿ mocna mowa prorocka okrela z góry wyrok przeciwko nim.
Nawet ludzie mog¹ ju¿ czytaæ na murach sal bankietowych
pismo tajemniczej i z³owrogiej rêki: MENE, MENE, THEKEL,
UPHARSIN! Obecny proces s¹dowy, pobudzaj¹cy do dyskusji
na temat z³ych i dobrych czynów, doktryn i autorytetów, ma
na celu ukazanie wszystkim ludziom prawdziwego charakteru Babilonu tak, aby nikt nie by³ ju¿ d³u¿ej zwodzony jego
bezzasadnymi pretensjami oraz by ludzkoæ mog³a ostatecznie wykonaæ dziêki tej rozprawie s¹dowej zupe³n¹ sprawiedliwoæ Bo¿¹ doprowadzaj¹c do ca³kowitego obalenia Babilonu. W procesie tym zostan¹ podane w w¹tpliwoæ wszystkie jego roszczenia  najwy¿sza wiêtoæ, boskie pe³nomocnictwa, przeznaczenie do rz¹dzenia wiatem  podobnie jak i
jego potworne oraz sprzeczne nauki.
Z wyranym poczuciem wstydu i zmieszania na twarzy
wobec tego t³umu wiadków w³adze wieckie i kocielne za
porednictwem swych przedstawicieli  w³adców i kleru 
usi³uj¹ zdaæ rachunek ze swych dokonañ. Nigdy jeszcze w
historii nie mia³a miejsca taka sytuacja. Nigdy dot¹d duchowni, mê¿owie stanu i wieccy w³adcy nie byli poddawani takiemu egzaminowi, stawiani w ogniu krzy¿owych pytañ i krytykowani jak obecnie, gdy zasiadaj¹ na ³awie oskar¿onych publicznego s¹du, przez który dzia³a, ku ich zawstydzeniu, badaj¹cy serca duch Pañski. Pomimo ich usi³owañ i prób unik-
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niêcia przes³uchiwania i krzy¿owych pytañ ducha naszych
czasów, s¹ zmuszeni, aby siê temu poddaæ i rozprawa jest kontynuowana.
Babilon zwa¿ony na wadze
Chocia¿ ludzie powszechnie i wyranie domagaj¹ siê obecnie, by wieckie i duchowe zwierzchnoci chrzecijañstwa
udowodni³y zasadnoæ rzekomego boskiego upowa¿nienia do
sprawowania w³adzy, to jednak ani oni, ani w³adcy nie dostrzegaj¹ tego, ¿e Bóg udzieli³ dzier¿awy w³adzy  a w³aciwie tylko na ni¹ zezwoli³*  takim przywódcom, jakich ludzkoæ ogólnie by³a w stanie wy³oniæ i znieæ. Niezale¿nie od
tego, czy s¹ oni dobrzy czy li, ich w³adza bêdzie trwa³a tylko
dopóty, dopóki nie skoñcz¹ siê Czasy Pogan. W tym czasie
Bóg w znacznej mierze pozwoli³ ludzkoci na zarz¹dzanie
swoimi sprawami i na obranie w³asnego sposobu sprawowania w³adzy, tak a¿eby na koñcu ludzie przekonali siê, ¿e w
swym upad³ym stanie nie potrafi¹ rz¹dziæ siê sami i ¿e nie
op³aca siê szukanie niezale¿noci czy to wzglêdem Boga, czy
wzajemnie wzglêdem siebie (Rzym. 13:1).
Przywódcy i klasy rz¹dz¹ce wiatem  nie wiedz¹c o tym,
lecz wykorzystuj¹c okolicznoci i przewagê, jak¹ mieli nad
masami mniej szczêliwych ludzi, których przyzwolenie i tolerancja, wynikaj¹ce z braku albo wiedzy, albo inteligencji,
d³ugo pozwala³y im utrzymywaæ siê przy w³adzy  usi³owali
narzuciæ nieowieconym masom absurdaln¹ doktrynê o boskich prawach królów  wieckich i kocielnych. A¿ do koñca utrzymywania siê tej doktryny, tak korzystnej dla ich zamiarów, podsycali oni i pielêgnowali przez wieki ciemnotê i
przes¹dy wród ludu.
Dopiero w naszych czasach wiedza i wykszta³cenie upowszechni³y siê. Sta³o siê tak jednak na skutek dzia³ania opatrz*

Tom II, str. 80.
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nociowych okolicznoci, a nie dziêki wysi³kom królów i duchowieñstwa. Najbardziej przyczyni³y siê do tego prasy drukarskie i rodki komunikacji parowej. Wczeniej za, przed t¹
Bosk¹ interwencj¹, ludzie, w znacznym stopniu odizolowani
od siebie, nie byli w stanie dowiedzieæ siê wiele wiêcej ponad
to, co wynika³o z ich osobistego dowiadczenia. Tymczasem
wspomniane czynniki sta³y siê narzêdziami przyczyniaj¹cymi
siê do cudownego rozwoju mo¿liwoci podró¿owania oraz
wymiany spo³ecznej i przemys³owej, tak ¿e ludzie niezale¿nie od stanu i miejsca przebywania mog¹ korzystaæ z dowiadczeñ innych mieszkañców wiata.
Spo³eczeñstwo wspó³czesne to spo³eczeñstwo czytaj¹ce,
podró¿uj¹ce i myl¹ce. Szybko staje siê te¿ ono spo³eczeñstwem niezadowolonym i ha³aliwym, okazuj¹cym niewiele
szacunku królom i mocarzom, którzy d³ugo podtrzymywali
stary porz¹dek rzeczy, powoduj¹cy obecnie nieustanne tarcia
spo³eczne. Minê³o zaledwie trzysta piêædziesi¹t lat od czasu,
gdy statut angielskiego parlamentu musia³ regulowaæ zagadnienie analfabetyzmu w tym gronie. Zapis ten brzmia³ nastêpuj¹co: Lord czy lordowie parlamentu albo pars czy parowie
królestwa zajmuj¹cy miejsce albo zabieraj¹cy g³os w parlamencie, w swym ¿¹daniu albo probie mog¹ powo³aæ siê na
niniejszy akt, nawet jeliby nie umieli czytaæ. Mówi siê, ¿e z
dwudziestu szeciu baronów, którzy podpisali Wielk¹ Kartê
Wolnocis jedynie trzech napisa³o swoje nazwiska, za pozosta³ych dwudziestu trzech narysowa³o znaki.
Zauwa¿aj¹c, ¿e tendencja do ogólnego owiecenia mas przyczynia siê do os¹dzenia rz¹dz¹cych zwierzchnoci i nie sprzyja ich stabilnoci, rosyjski minister spraw wewnêtrznych zaproponowa³, aby w celu powstrzymania rozwoju nihilizmus
ograniczyæ przedstawicielom ubo¿szych klas dostêp do wy¿szego wykszta³cenia. W roku 1887 wyda³ on rozkaz, z którego pochodzi poni¿szy wyj¹tek: Gimnazja, szko³y wy¿sze i
uniwersytety odmówi¹ odt¹d przyjêcia w poczet uczniów i
studentów dzieci: s³u¿¹cych domowych, wieniaków, handla-
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rzy, drobnych sklepikarzy, rolników i innych podobnego stanu, których potomstwo nie powinno byæ awansowane ponad
klasê, z której siê wywodzi, gdy¿ jak tego dowodz¹ wieloletnie dowiadczenia, staje siê to przyczyn¹ niezadowolenia ze
swego losu i gniewu przeciwko nieuniknionym nierównociom
spo³ecznym.
Jest ju¿ jednak za póno, aby taka polityka mog³a odnieæ
sukces, nawet w Rosji. Takim zasadom ho³dowa³o niegdy za
dni swej potêgi papiestwo, jednak i ono przekona³o siê, ¿e
taka polityka by³aby dzi b³êdem i w rezultacie obróci³aby siê
zapewne przeciwko tym si³om, które chcia³yby j¹ stosowaæ.
wiat³o wzesz³o nad umys³ami mas ludzkich, które nie pozwol¹ siê ju¿ zepchn¹æ w dawn¹ ciemnoæ. Wraz ze stopniowym wzrostem wiedzy ludzie coraz g³oniej domagaj¹ siê republikañskiej formy rz¹du, a monarchie musia³y siê w istotny
sposób zreformowaæ, aby dorównaæ przyk³adowi ustroju republikañskiego i ¿¹daniom ludzi.
We wschodz¹cym wietle nowego dnia ludzie zaczynaj¹
dostrzegaæ, ¿e pod ochron¹ fa³szywych roszczeñ, którym sprzyja³ brak wiedzy wród ludu, klasy rz¹dz¹ce za³atwia³y swoje
samolubne interesy, wykorzystuj¹c naturalne prawa i przywileje reszty ludzkoci. Przygl¹daj¹c siê tym roszczeniom i oceniaj¹c je, ludzie gwa³townie dochodz¹ do samodzielnych wniosków, pomimo mizernych prób zadoæuczynienia, które ci¹gle s¹ podejmowane. Jednak tak¿e i oni, podobnie jak klasy
rz¹dz¹ce, nie s¹ pobudzani ¿adnymi wy¿szymi zasadami sprawiedliwoci i prawdy, dlatego znajduj¹ siê od niej równie daleko, tyle tylko, ¿e na drugim krañcu zagadnienia. Narasta te¿
sk³onnoæ do popiesznego ignorowania prawa i porz¹dku,
podczas gdy nale¿a³oby raczej spokojnie i bez emocji rozwa¿aæ w wietle S³owa Bo¿ego wymogi sprawiedliwoci wzglêdem wszystkich stron.
W miarê wa¿enia Babilonu, chrzecijañstwa  czyli organizacji i porz¹dku spo³ecznego w obecnym czasie, tak jak s¹
one reprezentowane przez mê¿ów stanu i kler  na wadze opi-
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nii publicznej, jego monstrualne roszczenia okazuj¹ siê bezpodstawne i absurdalne. Ciê¿kie zarzuty, takie jak samolubstwo i odstêpstwo od z³otej regu³y Chrystusa, którego imiê i
autorytet zosta³y sobie przez niego przyw³aszczone, przewa¿y³y ju¿ i podnios³y szalê tak wysoko, ¿e ju¿ teraz wiat nie
ma cierpliwoci, by wys³uchiwaæ kolejnych dowodów wiadcz¹cych o antychrystusowym charakterze Babilonu.
Jego przedstawiciele nawo³uj¹, by wiat podziwia³ chwa³ê
jego królestw, triumfy ich orê¿a, wspania³oæ ich miast i pa³aców, wartoæ i potêgê ich instytucji politycznych i religijnych.
Próbuj¹ oni ponownie obudziæ dawnego ducha plemiennego
patriotyzmu i przes¹dów, który sprawia³, ¿e wszyscy uginali
siê w poddañczym i pe³nym czci poszanowaniu dla w³adz i
rz¹dów. Namiêtnie wo³ali Niech ¿yje król, z czci¹ odnosz¹c
siê do tych, którzy uwa¿ali siê za przedstawicieli Boga.
Dni te nale¿¹ jednak do przesz³oci. Rozwiewane s¹ resztki
dawnej ciemnoty i przes¹dów a wraz z nimi uczucia plemiennego patriotyzmu i lepej, religijnej czci. Ich miejsce zajmuje
niezale¿noæ, podejrzliwoæ i niepos³uszeñstwo, które zapowiadaj¹ rych³e nadejcie ogólnowiatowego konfliktu anarchii. Za³ogi poszczególnych statków-pañstw przemawiaj¹ do
swych kapitanów i sterników ze z³oci¹ i pogró¿kami, a z up³ywem czasu zaczynaj¹ siê wrêcz buntowaæ. Twierdz¹ one, ¿e
celem obecnej polityki prowadzonej przez w³adze jest zwabienie ich na niewolnicze targi przysz³oci, zaprzedanie ich
wszystkich naturalnych praw i narzucenie im z powrotem poddañstwa, jakiemu podlegali ich ojcowie. Wielu z nich gwa³townie nalega, by usun¹æ obecnych kapitanów i sterników, a
statkowi pozwoliæ dryfowaæ w czasie, gdy rozgrywaæ siê bêdzie walka o przywództwo. Wobec tej dzikiej i niebezpiecznej wrzawy kapitanowie i sternicy  królowie i mê¿owie stanu  walcz¹ o utrzymanie swej pozycji w³adzy, krzycz¹c przez
ca³y czas Rêce precz! Wprowadzicie statek na ska³y! Nastêpnie wystêpuj¹ nauczyciele religijni i radz¹, by lud trwa³ w
poddañstwie. Szukaj¹c za sposobu, by wmówiæ ludziom, ¿e
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maj¹ Boskie upowa¿nienie, spiskuj¹ z w³adzami wieckimi,
aby utrzymaæ lud w ryzach. Lecz i oni zaczynaj¹ rozumieæ, ¿e
ich w³adza dobieg³a koñca i rozgl¹daj¹ siê za sposobami jej
odzyskania. Rozmawiaj¹ wiêc o unii i wspó³pracy miêdzy sob¹.
Dowiadujemy siê tak¿e, ¿e nalegaj¹ na pañstwo, aby udzieli³o
im wiêcej wsparcia administracyjnego obiecuj¹c mu w zamian
podtrzymywanie wieckich instytucji swoj¹ (przemijaj¹c¹)
moc¹. W miarê jednoczesnego wzmagania siê sztormu i wrzawy wród narodów, nie bêd¹cych w stanie oceniæ zagro¿enia,
serca tych, którzy stoj¹ u steru statku s³abn¹ ze strachu wobec
wypadków, które nieuchronnie musz¹ nadejæ.
Szczególnie w³adze kocielne odczuwaj¹ ci¹¿¹cy na nich
obowi¹zek rozliczenia siê. Ich zamiarem jest wywarcie jak
najlepszego wra¿enie i w ten sposób byæ mo¿e odwrócenie
kieruj¹cego siê przeciwko nim rewolucyjnego pr¹du publicznych nastrojów. Próbuj¹c jednak usprawiedliwiaæ niedostatek
dobrych wyników w minionych wiekach w³adzy, zwiêkszaj¹
jedynie w³asne zmieszanie i zak³opotanie oraz rozbudzaj¹ zainteresowanie prawdziwym stanem rzeczy. Usprawiedliwienia takie ukazuj¹ siê ustawicznie na ³amach prasy wieckiej i
religijnej. W wyranym kontracie do tego stoi odwa¿na krytyka ze strony wiata skierowana przeciwko wieckim i kocielnym w³adzom chrzecijañstwa. Poni¿ej przytaczamy kilka jej przyk³adów z bie¿¹cej prasy.
Postawienie w stan oskar¿enia w³adz wieckich
Pomiêdzy wieloma dziwnymi wierzeniami rasy ludzkiej trudno
o bardziej osobliwe ni¿ to, które g³osi, ¿e Wszechmocny Bóg niezwykle pieczo³owicie wybiera niektórych najzwyklejszych przedstawicieli gatunku, nierzadko chorych, g³upich i okrutnych, po to,
by panowali nad wielkimi spo³ecznociami pod Jego szczególn¹
ochron¹ jako Jego przedstawiciele na ziemi (New York Evening
Post).

Inny dziennik kilka lat temu opublikowa³ artyku³ pod tytu³em Nêdzny los królów. Oto jego fragment:
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Twierdzi siê, i ma to wiele pozorów prawdy, ¿e król Serbii, Milan,
jest umys³owo chory. Król Württembergii jest czêciowo ob³¹kany.
Poprzedni król Bawarii pope³ni³ samobójstwo w przyp³ywie szaleñstwa, za obecny król tego kraju jest umys³owo niedorozwiniêty. Car Rosji obj¹³ urz¹d, gdy¿ jego brat i naturalny dziedzic tronu
zosta³ uznany za niesprawnego umys³owo. A i obecny car Rosji od
czasu koronacji cierpi na depresjê i zawezwa³ psychiatrów z Niemiec i Francji, aby udzielili mu pomocy. Król Hiszpanii pad³ ofiar¹
skrofu³s i prawdopodobnie nie do¿yje wieku mêskiego. Cesarz Niemiec ma nieuleczalnego ropnia w uchu, który z czasem bêdzie mia³
wp³yw na funkcjonowanie mózgu. Król Danii zostawi³ w spadku
zatrut¹ krew kilku dynastiom. Su³tan turecki cierpi na depresjê. Nie
ma tronu europejskiego, gdzie grzechy ojców nie by³yby jawnie
dziedziczone przez ich dzieci i potrwa to mo¿e jeszcze jedno lub
dwa pokolenia i zabraknie Bourbonów, Habsburgów, Romanowów,
Gwelfów, którzy by mogli drêczyæ ludzi swym panowaniem. B³êkitna krew tego rodzaju nie bêdzie w cenie po roku 1900. Ona sama
pozbawia siê problemu z przysz³oci¹.

Inny pisarz w prasie codziennej oblicza koszty utrzymania
monarchii w nastêpuj¹cy sposób:

Umowa zawarta z królow¹ Wiktori¹ w zwi¹zku z objêciem tronu ustala jej roczny dochód na 385 000 funtów szterlingów z prawem do zwiêkszenia poborów o 1200 funtów rocznie, co daje ³¹cznie rentê w wysokoci 19 871 funtów. W sumie oznacza to kwotê
404 871 funtów rocznie dla samej tylko królowej, z czego 60 000
przeznaczone jest na jej osobiste wydatki, jest to po prostu jej kieszonkowe. Ksiêstwo Lancaster, które tak¿e pozostaje pod zarz¹dem korony, p³aci dodatkowe 50 000 funtów rocznie na osobiste
wydatki. W ten sposób królowa mo¿e osobicie wydaæ rocznie
110 000 funtów. Z tym, ¿e pozosta³e wydatki jej gospodarstwa pokrywane s¹ z innych funduszy Listy Cywilnej. Jeli og³asza siê, ¿e
królowa ofiarowa³a dobroczynny dar w wysokoci 50 czy 100 funtów, to wcale nie oznacza to, ¿e owe pieni¹dze pochodzi³y z jej
prywatnej kasy, jako ¿e w bud¿ecie ujêta jest oddzielna pozycja w
wysokoci 13 200 funtów rocznie, z przeznaczeniem na szczodrobliwoæ, ja³mu¿ny i dobroczynnoæ królewsk¹. Wród posad na
dworze królewskim znajduje siê 20 sklasyfikowanych jako polityczne z ³¹cznymi pensjami w wysokoci 21 582 funty rocznie, przy
czym obowi¹zuje zasada, ¿e jedna osoba pobiera pieni¹dze, a inna
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wykonuje pracê. Oddzia³ medyczny zatrudnia 25 osób, pocz¹wszy
od nadwornych lekarzy, a skoñczywszy na chemikach i farmaceutach, wszystko po to, by utrzymaæ cia³o królewskie w dobrym zdrowiu, podczas gdy 36 nadwornych kapelanów i 9 nadwornych ksiê¿y dba o dobro królewskiej duszy. ¯mudna i chaotyczna lista urzêdów departamentu Lorda Chamberlaina obejmuje miêdzy innymi
takie stanowiska jak: inspektor gier, poetycki laureat, konserwator
obrazów, nadzorca barek rzecznych, hodowca ³abêdzi i stra¿nik klejnotów Tower. Najbardziej osobliwym stanowiskiem pod zarz¹dem
£owczego Królewskiego jest dziedziczny urz¹d Wielkiego Sokolnika, obecnie piastowany przez ksiêcia St. Albans z roczn¹ pensj¹
1200 funtów. Chocia¿ ksi¹¿ê prawdopodobnie nie potrafi odró¿niæ
soko³a od pingwina ani te¿ nie zamierza siê dowiedzieæ, jaka jest
miêdzy nimi ró¿nica. Od czasu swej koronacji królowa Wiktoria
znios³a wiele bezu¿ytecznych urzêdów, zaoszczêdzaj¹c dziêki temu
ca³kiem pokan¹ kwotê, która w ca³oci wêdruje do jej pojemnej
prywatnej kasy.
Zaopatrzywszy tak szczodrze swoj¹ królow¹, brytyjski naród
musia³ te¿ daæ co jej mê¿owi. Ksi¹¿ê Albert otrzyma³ dodatkow¹
kwotê w wysokoci 30 000 funtów rocznie, oprócz 6000, które otrzymuje jako marsza³ek polny, 2933 jako pu³kownik dwóch regimentów, 1120 jako gubernator zamku w Windsor i 1500 jako konserwator lasów i ogrodów pa³acowych. £¹cznie m¹¿ królowej w ci¹gu 21
lat ma³¿eñstwa kosztowa³ naród 790 000 funtów, nie mówi¹c ju¿ o
tym, ¿e jest ojcem licznej rodziny, któr¹ równie¿ musi utrzymywaæ
naród. Nastêpna jest cesarzowa Niemiec, Augusta, która pobiera
8000 funtów rocznie oprócz 40 000, które dosta³a jako posag i 5000
na przygotowanie uroczystoci weselnej. Mimo tych hojnych wyp³at nie staæ jej na zap³acenie sobie podró¿y do Anglii, by zobaczyæ
siê z matk¹, gdy¿ za ka¿dym razem otrzymuje 40 funtów za przejazd. Z okazji osi¹gniêcia pe³noletnoci ksi¹¿ê Walii otrzyma³ skromny prezent urodzinowy w postaci 601 721 funtów. Suma ta stanowi³a ³¹czny dochód ksiêstwa Kornwalii za ten okres. Od tego czasu
otrzymuje on z tego ksiêstwa rednio 61 232 funty rocznie. Do 1871
roku naród wyda³ te¿ 44 651 funtów na remonty pa³acu Marlborough, miejskiej rezydencji ksiêcia, p³aci mu 1350 funtów rocznie
jako dowódcy dziesi¹tego pu³ku huzarów, da³ mu 23 450 na pokrycie kosztów lubu, zapewni³ jego ¿onie roczn¹ pensjê w wysokoci
10 000 funtów oraz zap³aci³ 60 000 funtów za jego podró¿ do Indii
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w 1875 roku. £¹cznie wyci¹gn¹³ on z kieszeni angielskiego podatnika 2 452 200 funtów (oko³o12 mln dolarów), nie licz¹c ostatnich
dziesiêciu lat, w ci¹gu których nadal go naci¹ga³.
Teraz m³odsi synowie i córki. Ksiê¿niczka Alicja otrzyma³a
30 000 funtów na swój lub w 1862 roku oraz pobiera³a rentê w
wysokoci 6000 funtów rocznie a¿ do mierci w roku 1878. Ksi¹¿ê
Edynburga otrzymywa³ 15 000 funtów rocznie po dojciu do pe³noletnioci w 1866 roku oraz 10 000 funtów od czasu zawarcia
ma³¿eñstwa w 1874 roku, oprócz 6883 na wydatki weselne i na
remont domu. Tyle otrzymuje on za to, ¿e nic nie robi, tylko jest
ksiêciem. Za pracê jako kapitan, a ostatnio jako admira³ floty, zarobi³ 15 000 funtów. Ksiê¿niczka Helena na lub z ksiêciem Szlezwig-Holsztyna, Christianem, w 1866 r. otrzyma³a w posagu 30 000
funtów oraz rentê w wysokoci 7000 funtów rocznie do koñca ¿ycia, podczas gdy jej m¹¿ otrzymuje 500 funtów rocznie jako konserwator lasów i ogrodów pa³acowych w Windsor. Ksiê¿niczka
Luiza otrzyma³a te same przywileje co jej siostra. Ksi¹¿ê Connaught od 1871 roku otrzymywa³ od swego ludu 15 000 funtów rocznie, a wraz z zawarciem zwi¹zku ma³¿eñskiego w 1879 roku suma
ta zwiêkszy³a siê do 25 000. Obecnie sprawuje on dowództwo armii bombajskiej z roczn¹ pensj¹ 6600 funtów wraz z wartociowymi dodatkami. Ksiêciu Albany przyznano w 1874 roku 15 000 funtów rocznie. Nastêpnie kwota ta zosta³a zwiêkszona do 25 000, gdy
o¿eni³ siê w roku 1882, za wdowa po nim otrzymuje obecnie 6000
rocznie. Nieszczêsny ksi¹¿ê, by³ rodzinnym geniuszem. Gdyby by³
zwyk³ym obywatelem o przeciêtnych mo¿liwociach, móg³by zarobiæ na wygodne ¿ycie jako adwokat, gdy¿ by³ dobrym mówc¹.
Ksiê¿niczka Beatrice na swój lub otrzyma³a zwyk³y posag 30 000
funtów i rentê 6000. I tak ³¹cznie od koronacji królowej a¿ do roku
1886 naród zap³aci³ 4 766 083 funty za luksus ksi¹¿êcych ma³¿onków, piêciu ksiê¿niczek, czterech ksi¹¿¹t, nie wspominaj¹c o podró¿ach, bezp³atnych rezydencjach i zwolnieniach podatkowych.
Ale to jeszcze nie wszystko. Naród musi utrzymywaæ nie tylko
potomstwo królowej, ale tak¿e jej kuzynki, wujów i ciotki. Odnotujê tylko te kwoty, które królewscy pensjonariusze otrzymali od
roku 1837. Leopold I, król Belgii, tylko dlatego, ¿e o¿eni³ siê z
ciotk¹ królowej, otrzymywa³ 50 000 funtów rocznie a¿ do mierci
w 1865 roku, co daje ³¹cznie 1 400 000 w trakcie obecnego panowania. Okaza³ on jednak pewn¹ dozê przyzwoitoci, gdy¿ od czasu
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objêcia tronu belgijskiego w 1834 roku przekazywa³ sw¹ pensjê
radzie powierniczej, pobieraj¹c jedynie rentê na op³acenie s³u¿by i
na utrzymanie pa³acu w Claremont. Po jego mierci ca³a kwota zosta³a zwrócona do skarbu pañstwa. Inaczej by³o z królem Hanoweru, wujem królowej. Wzi¹³ wszystko, co tylko by³o do wziêcia, czyli
od 1837 do 1851 roku 21 000 funtów rocznie, co daje w sumie
294 000 funtów. Królowa Adelaida, wdowa po Wilhelmie IV pobiera³a 100 000 funtów rocznie przez 12 lat, czyli ³¹cznie 1 200 000
funtów. Matka królowej, ksiê¿na Kent, otrzymywa³a 30 000 rocznie od wst¹pienia jej córki na tron a¿ do swej mierci, ³¹cznie 720 000
funtów. Ksi¹¿ê Sussex, inny wuj, otrzymywa³ 18 000 funtów rocznie przez 6 lat, czyli 108 000 funtów. Ksi¹¿ê Cambridge, wuj nr 7,
wch³ania³ 24 000 funtów rocznie, czyli w sumie 312 000 funtów,
za wdowa po nim, która ci¹gle jeszcze ¿yje, otrzymywa³a po jego
mierci 6000 funtów rocznie, czyli ³¹cznie 222 000 funtów. Ksiê¿niczka Augusta, inna ciotka, odebra³a w sumie oko³o 18 000 funtów. Landgraffina Hesji, ciotka nr 3, zapewni³a sobie oko³o 35 000
funtów. Ksiê¿nej Gloucester, ciotce nr 4, uda³o siê uzyskaæ 14 000
funtów rocznie przez 20 lat, czyli otrzyma³a w sumie 280 000 funtów. Ksiê¿niczka Zofia, jeszcze inna ciotka, otrzyma³a 167 000 funtów i ostatnia z ciotek, Zofia z Gloucester, siostrzenica Jerzego III,
otrzymywa³a 7000 funtów rocznie przez 7 lat, czyli razem 49 000
funtów. Nastêpnie ksiêciu Mecklemburgii-Strelicji, kuzynowi królowej, wyp³acano 1788 funtów rocznie przez 23 lata jego panowania, czyli w sumie 42 124 funty.
Ksi¹¿ê Cambridge, naczelny dowódca armii brytyjskiej, w ramach poborów za pe³nion¹ funkcjê i dodatkowo jako dowódca kilku regimentów oraz konserwator kilku parków, z których obszerne
tereny wydzieli³ jako prywatne rezerwaty zabaw, otrzyma³ z pieniêdzy publicznych 625 000 funtów. Jego siostra, ksiê¿na Mecklemburgii-Strelicji, otrzyma³a 132 000 funtów, a jego druga siostra
Gruba Maria, ksiê¿na Teck, dosta³a 153 000 funtów. £¹czna suma
tych wszystkich pensji wynosi 4 357 124 funty, które naród zap³aci³ na utrzymanie wujów, ciotek i kuzynów królowej w ci¹gu jej
panowania.
Do kwot ujêtych przez Królewsk¹ Listê Cywiln¹ dochodz¹ jeszcze koszty rzeczywiste i koszty utrzymania czterech królewskich
jachtów, które znajduj¹ siê na rachunku floty, choæ formalnie stanowi¹ czêæ wydatków królewskich. Koszt rzeczywisty wyniós³
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275 528 funtów, za koszty utrzymania oraz pensje za³ogi i utrzymanie jej przez okres 10 lat kosztowa³o 346 560 funtów, ³¹cznie
622 088 funtów za tê jedn¹ pozycjê.
Sumuj¹c to wszystko, utrzymanie licznych wujów, ciotek i kuzynów kosztowa³o 4 357 124 funty, utrzymanie mê¿a, synów i córek
 4 766 083 funty, utrzymanie królowej i jej dworu  19 838 679
oraz utrzymanie jej jachtów  622 088. £¹cznie wynosi to
29 583 974 funty [blisko 150 mln dolarów], które naród brytyjski
wyda³ na utrzymanie monarchii w czasie panowania obecnej królowej [do roku 1888]. Czy jest to gra warta wieczki? Suma, jak¹
trzeba zap³aciæ za utrzymanie stabilizacji jest doæ zawrotna, gdy¿
oznacza ona, ¿e ludzie musz¹ byæ opodatkowani a¿ do granic swych
mo¿liwoci, aby utrzymaæ w bezczynnoci pewn¹ liczbê ludzi, którzy mogliby byæ znacznie po¿yteczniejsi dla kraju, gdyby uczciwie
zarabiali na ¿ycie.

Spektakularna koronacja cara Rosji stanowi³a dobitny przyk³ad królewskich ekstrawagancji. Zosta³a zaplanowana, jak i
inne paradne królewskie wybryki, tak aby wywrzeæ wra¿enie
na masach, jakoby ich w³adcy na tyle przewy¿szali ich chwa³¹
i godnoci¹, ¿e jako istoty wy¿szego rodzaju godni s¹ tego, by
lud okazywa³ im czeæ oraz nêdzne, s³u¿alcze pos³uszeñstwo.
Mówi siê, ¿e owa wielka demonstracja w³adzy królewskiej
kosztowa³a 25 mln dolarów.
Poni¿ej cytujemy fragment komentarza angielskiej gazety,
dotycz¹cy owej ekstrawaganckiej uroczystoci, stoj¹cej w tak
ogromnym kontracie do nêdznych warunków ¿ycia milionów
ch³opów mieszkaj¹cych w tym kraju, których bieda sta³a siê
powszechnie wiadoma w wiecie w czasie g³odu 1893 roku:

Nie³atwo jest zag³êbiaæ siê w opisy przygotowañ do rosyjskiej
koronacji, gdy¿ czyta siê je tak, jakby mia³y byæ pisane z³otem na
purpurowym jedwabiu. Trudno siê przy tym pozbyæ uczucia niesmaku, tym bardziej, ¿e jednoczenie czytamy o masakrach Ormian,
którym Rosja odmówi³a ochrony, chocia¿ mia³a tak¹ mo¿liwoæ.
Nie bez wysi³ku udaje siê opisaæ wspania³¹ sceneriê Moskwy, z jej
azjatyck¹ architektur¹, po³yskuj¹c¹ kopu³ami, z ulicami pe³nymi
wspania³ych europejskich mundurów i jeszcze wspanialszych azjatyckich sukni. Biali ksi¹¿êta w czerwieni, ¿ó³ci ksi¹¿êta w granacie, ciemnoskórzy ksi¹¿êta w z³ocie, w³adcy plemion z dalekiego
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wschodu, dyktator Chin i ciemnoskóry genera³ japoñski, przed którym ów dyktator pospiesznie pada na twarz, ramiê w ramiê z cz³onkami wszystkich europejskich domów panuj¹cych oraz przedstawicielami wszystkich kocio³ów, z wyj¹tkiem mormonów, wszystkich ludów poddanych carowi, których jest, jak nam siê wydaje,
osiemdziesi¹t oraz wszystkich armii Zachodu. Wszystko to siê porusza, oddzia³y wojska w najprzeró¿niejszych mundurach zdaj¹ siê
nie mieæ koñca, a wokó³ miliony uni¿onych poddanych  lud na pó³
azjatycki, na pó³ europejski  ogarniêtych podnieceniem i oddaniem dla swego ziemskiego pana. Mo¿na ju¿ sobie wyobraziæ ryk
nieprzebranych t³umów, brzmienie chórów z³o¿onych z tysiêcy mnichów, huk armatnich salw, które rozlegaj¹ siê powtarzane przez kolejne baterie, a¿ wreszcie w ca³ej pó³nocnej czêci wiata, od Rygi
po W³adywostok, wszyscy ludzie w tym samym momencie us³ysz¹,
¿e car za³o¿y³ koronê na g³owê. Anglik czyta to tak, jakby to by³
wiersz Moorea i ogarnia go jednoczenie zachwyt i obrzydzenie.
Czy¿ to wszystko nie jest zbyt wspania³e dla wspania³ych? Czy nie
jest to opera ¿ycia? Czy nie ma poczucia winy w imperium takim
jak Rosja? Tam gdzie cierpi¹ miliony obywateli, wydaje siê gigantyczne sumy na urz¹dzenie bajecznego widowiska. Piêæ milionów
funtów szterlingów za tak¹ ceremoniê! Czy jest jakie uzasadnienie, które mog³oby zadowalaj¹co usprawiedliwiæ taki wydatek. Czy
nie jest to marnotrawstwo Balsazara, pokaz ob³¹kanej pychy, p³awienie siê w bogactwach, tak jak p³awili siê w przepychu królowie
Wschodu, tylko po to, by po³askotaæ ¿¹dze chwa³y jednego przesyconego zbytkiem umys³u. Anglika nic by nie sk³oni³o do wydania
takiej kwoty na ten cel. A przecie¿ w Anglii znalaz³oby siê tyle
pieniêdzy dziesiêæ razy ³atwiej ni¿ w Rosji.
Mo¿na siê jednak obawiaæ, ¿e ci, którzy rz¹dz¹ Rosj¹, s¹ m¹drzy
jak na swoje czasy i ¿e beztroskie szafowanie wysi³kiem i pieniêdzmi obliczone jest na to, by z ich punktu widzenia mog³o przynieæ
w rezultacie adekwatne korzyci. Celem ich dzia³ania jest pog³êbienie w Rosji wra¿enia, ¿e pozycja cara ma cechy nadnaturalnoci, ¿e jego zasoby s¹ tak niewyczerpane jak jego w³adza, ¿e ma on
szczególny zwi¹zek z boskoci¹, a jego koronacja jest najbardziej
uroczystym powiêceniem i posiada takie znaczenie dla ludzkoci,
¿e ¿aden wysi³ek w celu uzewnêtrznienia tych faktów nie powinien
siê wydawaæ przesadny. Mo¿na zatem zebraæ ludzi, aby gapili siê
na to bez ujmy, a chwilowa cisza i pokój, o które tak pieczo³owicie
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zadbano w ca³ym pó³nocnym wiecie, nie s¹ skutkiem zapanowania porz¹dku, ale oczekiwania na wielkie wydarzenie. Rz¹dz¹cy
Rosjanie uwierzyli te¿, ¿e zamierzony cel zosta³ osi¹gniêty i ¿e wra¿enie, jakie wywar³a w carstwie uroczystoæ koronacyjna, bêdzie
równoznaczne z odniesieniem zwyciêstwa, które kosztowa³oby niemniej pieniêdzy i znacznie wiêcej ³ez. Powtarzaj¹ oni te uroczystoci przy ka¿dej sukcesji tronu, za ka¿dym razem zwiêkszaj¹c przepych i rozmach obchodów, co ma odpowiadaæ rosn¹cemu znaczeniu Rosji, wyznaczanemu wed³ug ich mniemania, przez posêpny
regres w Japonii, uleg³oæ Chin i przez uni¿on¹ s³u¿alczoæ w³adców Konstantynopola. Wydaje im siê nawet, ¿e uroczystoæ koronacyjna podnios³a presti¿ ich w³adcy w Europie, ¿e wspania³oæ
jego imperium, liczebnoæ armii, fakt posiadania wszelkich zasobów cywilizacyjnych, jak i posiadanie si³ barbarzyñskich zakorzeni¹ siê w zbiorowym sposobie mylenia Zachodu i jeszcze bardziej
zniechêc¹ wszystkich do prób przeciwstawienia siê wielkiemu
Mocarstwu Pó³nocy. W Berlinie, myl¹ sobie, wszystkich ogarnia
wiêkszy strach na myl o inwazji, w Pary¿u  uniesienie, gdy przypomn¹ sobie, jakiego maj¹ sprzymierzeñca, w Londynie panuje
pe³ne zastanowienia milczenie, poniewa¿ tamtejsi przywódcy zawsze siê namylaj¹, jak powstrzymaæ albo zawróciæ kolejny przyp³yw lodowca. Czy mo¿e jest kto w pe³ni przekonany, ¿e przywódcy Rosji ca³kowicie siê myl¹, czyli ¿e na skutek owego narodowego wiêta dyplomacja rosyjska przez nastêpny rok nie bêdzie
odwa¿niejsza, a opór tych, którzy siê jej sprzeciwiaj¹, bardziej niemia³y, skoro ju¿ oczyma wyobrani zobaczyli sceny, które w skrócie mo¿na by opisaæ jako przegl¹d imperium zamkniêtego w murach swej stolicy albo marsz wzd³u¿ pó³nocnej Europy i Azji na
czeæ naczelnego dowódcy?
Mo¿e to byæ z³udne, ale jednego mo¿emy byæ pewni, ¿e sceny
takie, jak opisana powy¿ej koronacja, kszta³tuj¹ jedno z zagro¿eñ
dla wiata. Musz¹ one prowadziæ do demoralizacji najpotê¿niejszego cz³owieka wiata. O obecnym carze nie wiadomo nic poza
tym, ¿e jest cz³owiekiem bardzo uczuciowym, jak utrzymuje kto,
kto go osobicie blisko pozna³. Musi jednak wyrastaæ ponad przeciêtnoæ, jeli on, potomek Aleksandra I, który podpisa³ traktat w
Tyl¿ys, móg³ poczuæ siê przez tych kilka dni centralnym punktem
uroczystoci koronacyjnych, jeli uzna³, ¿e w³aciwie mo¿e byæ
czczony jak w³adca Niniwy, bez odwo³ywania siê do marzeñ sen-
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nych. A królowie przewa¿nie marz¹ o panowaniu. Znane jest nam
zjawisko upojenia urzêdem oraz upojenia w³adz¹. Cz³owiek, na którego zwrócone s¹ oczy wszystkich, wobec którego ka¿dy ksi¹¿ê
wydaje siê niepozorny, musi rzeczywicie bardzo panowaæ nad
swoim umys³em, jeli ani przez moment nie czuje przekonania, ¿e
jest naprawdê najwa¿niejszym cz³owiekiem wiata. W³adcy Rosji
mog¹ siê jeszcze przekonaæ, ¿e wywy¿szaj¹c cara, umocnili co prawda poczucie lojalnoci i pog³êbili pos³uszeñstwo, ale jednoczenie
spowodowali rozk³ad si³y powci¹gliwoci, która stanowi niezbêdn¹ ochronê umys³u.

Najlepszym dowodem na to, ¿e w³adcy tak zwanych chrzecijañskich królestw ogólnie pozbawieni s¹ prawdziwych
chrzecijañskich uczuæ, a wrêcz nawet ¿e brak im zwyk³ego
ludzkiego wspó³czucia, jest fakt, ¿e w tym samym czasie, gdy
trwoni siê rozliczne bogactwa na utrzymanie dworu królewskiego oraz jego pró¿nego przepychu i wystawnoci, gdy do
ich dyspozycji stoj¹ pod broni¹ miliony doskonale uzbrojonych ¿o³nierzy i marynarzy, z niewzruszonym spokojem wys³uchuj¹ oni wo³ania biednych ormiañskich chrzecijan, których Turcy torturuj¹ i zabijaj¹, a liczba ofiar siêga dziesi¹tków tysiêcy. Oczywiste jest wiêc, ¿e wspania³ych armii nie
organizuje siê dla po¿ytku ludzkoci, ale wy³¹cznie dla realizacji egoistycznych celów politycznych i finansowych w³adców tego wiata, a mianowicie: podbojów terytorialnych,
ochrony interesów w³acicieli obligacji oraz zwyk³ego skakania sobie do gard³a w przyp³ywie morderczej zawici, gdy tylko pojawi siê mo¿liwoæ powiêkszenia swego imperium i zdobycia jeszcze wiêkszych bogactw.
W ra¿¹cej sprzecznoci z królewskimi ekstrawagancjami,
które do pewnego stopnia ogarniaj¹ wszystkie kraje, gdzie jeszcze panuj¹ rody królewskie, stoi problem kolosalnego zad³u¿enia pañstw europejskich.

Gazeta Economiste Français opublikowa³a dok³adnie opracowany artyku³ pana Rene Stourma na temat d³ugu publicznego Francji.
Powszechnie szacuje siê wysokoæ tego d³ugu na 6,4 mld dolarów.
Najbardziej ostro¿ne oceny wskazuj¹ na sumê zaledwie o kilka milionów ni¿sz¹. Paul Leroy-Beaulieu oblicza wysokoæ tej kwoty na
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6 343 573 630 dolarów. Wynik obliczeñ pana Stourma wynosi
5 900 800 000 z zastrze¿eniem, ¿e nie uwzglêdni³ on kwoty 432
mln dolarów na do¿ywotnie renty, które inni ekonomici traktuj¹
jako czêæ sumy d³ugu. Obs³uga tego d³ugu, uwzglêdniaj¹ca odsetki i obligacje, po doliczeniu rent, kosztuje rocznie 258 167 083 dolary. 2,9 mld dolarów z tego d³ugu obci¹¿one jest odsetkami w wysokoci 3 procent rocznie, 1 357 600 000  4,5 procent rocznie za
967 906 200 zwrotnych obligacji ma ró¿ne obci¹¿enia. Kwoty zobowi¹zañ wzglêdem ró¿nych przedsiêbiorstw i korporacji wynosz¹ce 477 400 000 dolarów oraz 200 mln bie¿¹cego d³ugu uzupe³niaj¹ rachunek pana Stourma. Jest to najciê¿sze jarzmo narodowego d³ugu w historii narodów naszej planety. Tu¿ za Francj¹ plasuje
siê Rosja z d³ugiem w wysokoci 3 605 600 000 dolarów. Nastêpna
jest Anglia z 3 565 800 000 dolarów oraz W³ochy z 2 226 200 000.
D³ug Austrii wynosi 1 857 600 000 dolarów, Wêgier  635 600 000.
Hiszpania jest zad³u¿ona na 1 208 400 000 dolarów a Prusy na
962 800 000. Takie liczby podaje pan Stourm. ¯adne z tych pañstw,
z wyj¹tkiem Anglii i Prus, nie osi¹ga nale¿ytych dochodów, które
by mog³y zapewniæ trwa³e zrównowa¿enie bud¿etu, jednak Francja
jest z nich wszystkich obci¹¿ona najbardziej, a przy tym mia³a najszybszy przyrost d³ugu w ostatnich latach, co jest te¿ najwiêkszym
zagro¿eniem dla tego pañstwa w przysz³oci.
W podsumowaniu pan Stourm powiada: Unikamy zastanawiania siê nad gnêbi¹cymi refleksjami, jakie wywo³uj¹ wyniki naszych
pracoch³onnych obliczeñ. Niezale¿nie od tego, w jakim aspekcie
spojrzelibymy na owe 29,5 mld, czy to w odniesieniu do d³ugu
innych pañstw, czy do naszego d³ugu sprzed dziesiêciu, dwudziestu
lat, to i tak wydaj¹ siê one kwot¹ astronomiczn¹, przewy¿szaj¹c¹
najmielsze wyobra¿enia któregokolwiek z narodów ziemi w jakiejkolwiek epoce. Wie¿a Eiffla bêdzie znakomit¹ ilustracj¹ tej sytuacji. Przewy¿szylimy naszych s¹siadów i nasz¹ historiê wysokoci¹ naszego d³ugu ( ) Najwy¿szy czas, bymy poczuli w zwi¹zku z tym patriotyczny strach.

The London Telegraph opublikowa³ kiedy nastêpuj¹ce podsumowanie narodowych perspektyw finansowych:

Ciemna chmura ubóstwa zawis³a nad narodami Europy. Czasy
s¹ bardzo z³e nawet dla mocarstw, ale najgorsze dla ma³ych pañstw.
Nie ma prawie na kontynencie takiego narodu, którego rozliczenie
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finansowe za miniony rok nie przedstawia³oby bardzo mglistych
perspektyw, czêsto za wiadczy ono wy³¹cznie o bankructwie.
Szczegó³owe raporty o stanie finansów poszczególnych pañstw
przedstawiaj¹ obraz powszechnej walki ministerstw finansów o to,
by zwi¹zaæ koniec z koñcem. Jest to doprawdy problem o zasiêgu
wiatowym. Wystarczy spojrzeæ na USA po jednej stronie naszego
kontynentu, a po drugiej na Indie i Japoniê wraz z ich s¹siadami 
wszyscy odczuwaj¹ tê powszechn¹ presjê. ( )
Wielka Republika jest zbyt rozleg³a i ma zbyt wiele zasobów,
aby umrzeæ z powodu finansowych dolegliwoci, ale nawet i ona
jest bardzo chora. Wielka Brytania tak¿e bêdzie mia³a deficyt bud¿etowy w przysz³ym roku, a przecie¿ ponios³a niepowetowane straty finansowe na skutek szalonego pomys³u strajku wêglowego. Francja, podobnie jak i nasz kraj oraz Ameryka, jest jednym z pañstw,
które trudno wyobraziæ sobie jako niewyp³acalne, ze wzglêdu na
bogactwa ziemi i przedsiêbiorczoci ludzi. Jej dochody wykazuj¹
jednak sta³y deficyt, narodowy d³ug osi¹gn¹³ zdumiewaj¹c¹ wielkoæ, a ciê¿ar utrzymania armii i floty zniszczy³ nieomal przemys³
tego kraju. Niemcy tak¿e nale¿a³oby wpisaæ na listê mocarstw zbyt
solidnych i potê¿nych, by ich przyganiêcie mia³o mieæ wiêcej ni¿
przejciowy charakter. Tymczasem obliczono, ¿e w zesz³ym roku
pañstwo to straci³o 25 000 000 funtów szterlingów, co stanowi niemal po³owê narodowych oszczêdnoci. Du¿a czêæ tych strat jest
wynikiem lokowania niemieckiego kapita³u w akcjach przemys³u
Portugalii, Grecji, Po³udniowej Afryki, Meksyku, W³och i Serbii.
Jednoczenie te¿ Niemcy ostro odczu³y zamieszanie na rynku srebra. Ciê¿ar zbrojnego pokoju osi¹gniêtego przez to pañstwo spoczywa ca³ym swym przygniataj¹cym ciê¿arem na barkach jego obywateli. Ze zdziwieniem stwierdzamy, ¿e w grupie mocarstw wyp³acalnych Austro-Wêgry maj¹ najlepsze i najszczêliwsze konto rozliczeniowe. ( )
Jeli jednak odwrócimy oczy od tej wielkiej grupy i spojrzymy
na W³ochy, to bêdziemy mieli kolejny przyk³ad wielkiego mocarstwa zrujnowanego niemal przez sw¹ wielkoæ. Rok po roku malej¹ dochody i rosn¹ wydatki tego pañstwa. Szeæ lat temu wartoæ
eksportu w³oskiego wynosi³a 2,6 mld franków. Obecnie spad³a do
2,1 mld. W³ochy musz¹ p³aciæ rocznie 30 mln funtów szterlingów
odsetek od publicznego d³ugu, oprócz premii od z³ota koniecznego
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do jego sp³at. W³oskie papiery wartociowe s¹ niechodliwym towarem. Zdumiewaj¹co wysoka emisja banknotów doprowadzi³a do
uatrakcyjnienia cen srebra i z³ota. Spo³eczeñstwo pogr¹¿y³o siê w
niewyobra¿alnym tutaj ubóstwie i beznadziejnoci, a gdy nowi ministrowie wymylaj¹ kolejne podatki, wybuchaj¹ krwawe zamieszki.
Jeli chodzi o Rosjê, to jej sprawy finansowe okryte s¹ tak¹ tajemnic¹, ¿e nikt nie mo¿e byæ pewien, co siê tak naprawdê tam
dzieje. Jednak niewiele jest powodów, by w¹tpiæ, ¿e jedynie obszernoæ terytorialna carskiego imperium zabezpiecza go jeszcze
przed bankructwem. Ludnoæ jest tak uciskana, ¿e niemal ostatnie
krople ¿yciodajnej krwi zosta³y ju¿ wyciniête z przemys³u. Najbardziej beztroski i bezlitosny minister finansów z ledwoci¹ wa¿y
siê przykrêciæ rubê podatków jeszcze choæby o pó³ obrotu.
Umiarkowane i dok³adne ród³a lokalne pisz¹ o sytuacji w Rosji
w nastêpuj¹cy sposób:
Ka¿da kopiejka, któr¹ wieniakowi ledwo udaje siê zarobiæ, jest
wydawana nie na uporz¹dkowanie jego spraw osobistych, ale na
zap³acenie zaleg³ych podatków. ( ) Pieni¹dze pobierane od ludnoci wiejskiej w charakterze podatków stanowi¹ od dwóch trzecich do trzech czwartych ca³kowitego dochodu krajowego, wliczaj¹c w to ich w³asn¹ dodatkow¹ pracê w charakterze pracowników
rolnych. Pozorny wysoki stan zasobów finansowych pañstwa jest
podtrzymywany sztucznymi rodkami. Bezporedni obserwatorzy
spodziewaj¹ siê za³amania zarówno spo³ecznego jak i finansowego
sklepienia imperialnej budowli. Równie¿ tutaj zdumiewaj¹ca zmora zbrojnego pokoju w Europie skutecznie pomaga w parali¿owaniu przemys³u i rolnictwa. Przyk³ad Portugalii wykracza poza zakres naszych rozwa¿añ, poniewa¿ choæ to niegdy s³ynne mocarstwo obecnie bardzo podupad³o, to jednak jego nieszczêsne po³o¿enie z pewnoci¹ nie wynika z ambicji militarnych albo rozrzutnych wydatków. Grecja z dwumilionow¹ liczb¹ ludnoci, choæ nie
ma takiego znaczenia miêdzy mocarstwami, stanowi jaskrawy przyk³ad ruiny, do jakiej mog¹ doprowadziæ naród finansowe ekstrawagancje i nadête pomys³y. Ów wspania³y pomys³ sta³ siê przekleñstwem niewielkiej Grecji i w zwi¹zku z tym moglimy ostatnio obserwowaæ, jak usi³owa³a siê ona uchylaæ od ponoszenia ciê¿aru d³ugu
publicznego, posuwaj¹c siê przy tym do nieuczciwoci tylko czêciowo powstrzymywanej wobec protestu Europy. Pieni¹dze zmar-
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notrawione na armiê i flotê mo¿na by³o równie dobrze wyrzuciæ do
morza. Polityka sta³a siê tam zaraz¹, która ogarnê³a najlepszych i
najbardziej uzdolnionych dzia³aczy publicznych. Zwykli ludzie s¹
za dobrze wykszta³ceni, by pracowaæ, studentów kszta³c¹cych siê
w uniwersytetach jest wiêcej ni¿ murarzy, publicznych i prywatnych d³ugów nikt nie ma zamiaru sp³aciæ, pozorowana armia i flota
poch³ania wszystkie fundusze, z nieuczciwoci uczyniono zasadê
w polityce, za tajemne plany wi¹¿¹ siê z kolejnymi po¿yczkami
albo korupcj¹ i niebezpiecznym targowaniu siê z Rosj¹  te wszystkie rzeczy charakteryzuj¹ wspó³czesn¹ Grecjê.
Rozgl¹daj¹c siê przeto po ca³ym kontynencie, mo¿na stwierdziæ,
¿e sytuacja finansowa ludnoci oraz stan finansów publicznych s¹
w wysokim stopniu niezadowalaj¹ce. Oczywicie jednym z g³ównych i oczywistych powodów takiego stanu rzeczy jest zbrojny pokój w Europie, który wisi nad kontynentem jak nocna mara i zamienia go w sta³y obóz wojenny. Spójrzmy tylko na Niemcy, owo powa¿ne i trzewe cesarstwo. Nak³ady na wojsko wzros³y tam z 17,5
mln funtów szterlingów w 1880 roku do 28,5 mln funtów w roku
1893. Nowa doktryna obronna armii powoduje zwiêkszenie ogromnego kapita³u obronnego Niemiec o dodatkowe 3 mln funtów rocznie.
Francja natê¿a swe si³y do granic mo¿liwoci, aby tylko dorównaæ swemu rywalowi. Nie trzeba wykazywaæ, jaki wp³yw wywieraj¹ owe zabezpieczenia wojenne na powszechne obecnie dolegliwoci europejskie. Nie doæ, ¿e poch³aniaj¹ one ogromne kwoty na
zakup materia³ów wybuchowych i strzeleckich oraz na budowê
koszar, to jeszcze odci¹gaj¹ od pracy w przemyle miliony m³odych ludzi, którzy na samym pocz¹tku swego dojrza³ego ¿ycia s¹
straceni z punktu widzenia rodziny i wzmocnienia populacji. wiat
nie wymyli³ jeszcze lepszej izby rozrachunkowej dla miêdzynarodowych rozliczeñ jak owa upiorna i kosztowna wi¹tynia wojny.

Niezale¿nie jednak od powa¿nego zad³u¿enia i finansowego zamieszania miêdzy narodami, powa¿ni statystycy oceniaj¹, ¿e aktualna wysokoæ bud¿etów armii i flot europejskich,
koszty utrzymania garnizonów i straty spowodowane przez
wycofanie si³y roboczej z przemys³u wytwórczego mog¹ wynosiæ oko³o 1,5 mld dolarów rocznie, nie wspominaj¹c ju¿ o
kolosalnych stratach w ludziach. Ocenia siê, ¿e na przestrzeni
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ostatnich 25 lat minionego wieku (od roku 1855 do 1880) zginê³o na wojnach 2 188 000 ludzi i to w tak straszliwych okolicznociach, ¿e nie sposób je w ogóle opisaæ. Pan Charles
Dickens s³usznie zauwa¿y³, ¿e:

Mówimy z uniesieniem i ca³kowitym zaanga¿owaniem o wspania³ej szar¿y, o wymienitym ataku. Jednak tylko nieliczni zastanawiaj¹ siê nad ohydnymi szczegó³ami, które stoj¹ za tymi dwoma
zwiewnymi s³owami. Wspania³a szar¿a oznacza rozhukan¹ masê
ludzi pêdz¹cych na mocnych koniach, jak tylko umiej¹ najszybciej,
i napadaj¹cych na stoj¹c¹ naprzeciwko nich masê ludzi id¹cych pieszo. Umys³ czytelnika nie posuwa siê dalej, zadowalaj¹c siê informacj¹, ¿e linie przeciwnika zosta³y prze³amane i ust¹pi³y. Ale
to nie jest pe³ny obraz. Gdy owa wspania³a szar¿a przejdzie, wykonuj¹c swe zadanie, pole bitewne przypomina scenê przera¿aj¹cego wypadku kolejowego. Znajdzie siê tam pe³no grzbietów prze³amanych na pó³, ramion ca³kowicie wykrêconych, ludzi nabitych
na w³asne bagnety, nóg zmia¿d¿onych jak kawa³ki drewna na opa³,
g³ów porozcinanych jak jab³ka, innych g³ów zgniecionych na galaretê ¿elaznymi kopytami koni, twarzy zniekszta³conych tak, ¿e w
niczym nie przypominaj¹ cz³owieka. Oto co kryje siê pod okreleniem wspania³a szar¿a. Oto skutki, zupe³nie zrozumia³e, ataku
naszych dzielnych towarzyszy, którzy najechali na nich w piêknym stylu albo wspaniale ich wyciêli.
Wyobramy sobie, powiada inny autor, miliony utrudzonych
ludzi na ca³ym kontynencie europejskim uganiaj¹cych siê dzieñ za
dniem za robot¹, pracuj¹cych nieprzerwanie od bladego witu do
pónej nocy przy uprawie ziemi, w zak³adach produkcyjnych, przy
wymianie towarów, w kopalniach, fabrykach, kuniach, portach,
warsztatach, magazynach, na kolei, na rzekach, jeziorach, oceanach,
przeszukuj¹cych wnêtrznoci ziemi, ujarzmiaj¹cych niepokorn¹
brutalnoæ natury, podporz¹dkowuj¹cych sobie ¿ywio³y i sprawiaj¹cych, ¿e s³u¿¹ one po¿ytkowi i dobrobytowi ludzkoci, wytwarzaj¹cych dziêki temu wszystkiemu obfitoæ bogactw, które mog³yby zapewniæ dostatek i wygodê ka¿demu cz³owiekowi w jego w³asnym domu. A potem wyobramy sobie ramiê w³adzy wyci¹gaj¹ce
siê i zagarniaj¹ce jakie szeæset milionów z ich tak ciê¿ko wypracowanych pieniêdzy po to, by wrzuciæ je w otch³añ wydatków wojskowych.
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Poni¿ej przytoczony cytat z Harrisburg Telegram równie¿
dotyczy tego tematu.

Chrzecijañskie narody Europy, chc¹c ukazaæ swój sposób
rozumienia pokoju na ziemi, a w ludziach dobrego upodobania,
musz¹ ponieæ pewne koszty. To znaczy musz¹ ponieæ koszty stania w pogotowiu, aby w ka¿dej chwili móc wzajemnie wysadziæ siê
w powietrze. Wykazy statystyczne opublikowane w Berlinie pokazuj¹ wysokoæ wydatków wojskowych wielkich mocarstw w ci¹gu
trzech lat: 1888, 1889, 1890. Poni¿ej podajemy te kwoty w zaokr¹gleniu w dolarach: Francja  1 270 000 000; Rosja  813 000 000;
Wielka Brytania  613 000 000; Niemcy  607 000 000; AustroWêgry  338 000 000; W³ochy  313 500 000. Owe szeæ mocarstw
wyda³o razem 3 954 500 000 dolarów na cele wojskowe w ci¹gu
trzech lat, co daje nieco ponad 1 318 100 000 dolarów rocznie. £¹czna kwota za trzy lata znacznie przewy¿sza narodowy d³ug Wielkiej
Brytanii i jest prawie tak wysoka, ¿e mo¿na by ni¹ z gór¹ trzy razy
pokryæ, wraz z odsetkami, d³ug Stanów Zjednoczonych. Odnone
wydatki Stanów Zjednoczonych wynosz¹ 145 000 000 dolarów, nie
licz¹c wojskowych emerytur. Gdybymy je doliczyli, nasze ca³kowite wydatki na ten cel poch³onê³yby oko³o 390 000 000 dolarów.
Wed³ug obliczeñ statystyków niemieckich i francuskich w wojnach ostatnich trzydziestu lat zginê³o 2,5 mln ludzi, tymczasem na
prowadzenie tych wojen wydano nie mniej ni¿ 13 mld dolarów. Dr
Engel, niemiecki statystyk, podaje nastêpuj¹c¹ szacunkow¹ ocenê
najwa¿niejszych wojen ostatnich 30 lat [w dolarach]: wojna krymska  2 mld; w³oska wojna 1859 roku  300 mln; wojna pruskoduñska 1864 roku  35 mln; [amerykañska] wojna domowa: na
Pó³nocy  5,1 mld, na Po³udniu  2,3 mld; wojna prusko-austriacka
1866 roku  330,6 mln; wojna francusko-niemiecka 1870 roku 
2,6 mld; wojna rosyjsko-turecka  125 mln; wojna po³udniowoafrykañska  8,77 mln; wojna afrykañska  13,25 mln; wojna serbsko-bu³garska  176 mln.
Wszystkie te wojny by³y niezwykle mordercze. Wojna krymska,
w której przeprowadzono tylko kilka bitew, poch³onê³a 750 tys. istnieñ ludzkich, tylko 50 tys. mniej ni¿ zosta³o zabitych albo zmar³o
od ran na Pó³nocy i Po³udniu w czasie wojny domowej. Wyprawa
meksykañska i chiñska poch³onê³a 200 mln dolarów i 85 tys. istnieñ. 250 tys. ludzi zosta³o zabitych lub zosta³o miertelnie ranio-
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nych w czasie wojny rosyjsko-tureckiej oraz po 45 tys. w wojnie
w³oskiej 1859 roku i prusko-austriackiej.

W licie do deputowanego Passy z Pary¿a, nie ¿yj¹cy ju¿
John Bright, cz³onek angielskiego parlamentu pisze:

Wszystkie zasoby Europy s¹ obecnie poch³aniane przez wymogi
wojskowe. Potrzeby ludzi s¹ powiêcane na rzecz najnêdzniejszych
i najbardziej karygodnych wymys³ów polityki zagranicznej. Rzeczywiste korzyci ludnoci zosta³y bezlitonie podeptane i zast¹pione fa³szywym wyobra¿eniem o chwale i narodowym honorze.
Nie mogê siê oprzeæ myli, ¿e Europa zmierza ku wielkiej katastrofie o mia¿d¿¹cej sile. Nie mo¿na w nieskoñczonoæ cierpliwie popieraæ systemu wojskowego, gdy¿ ludnoæ poniesiona rozpacz¹
mo¿e ju¿ nied³ugo pozbyæ siê monarchii i pretensjonalnych polityków, którzy rz¹dz¹ w ich imieniu.

I tak s¹d w³adz wieckich odwraca siê przeciwko nim samym. A wyra¿a siê w taki sposób nie tylko prasa, ale mówi¹ o
tym g³ono i wszêdzie wszyscy ludzie, podnosz¹c wrzawê
przeciwko wszelkim w³adzom. Niepokój jest powszechny, a
z ka¿dym rokiem staje siê coraz bardziej niebezpieczny.
Postawienie w stan oskar¿enia obecnego
porz¹dku spo³ecznego

Dokonywany jest tak¿e przegl¹d porz¹dku spo³ecznego
chrzecijañstwa  jego uregulowañ monetarnych, machinacji
i instytucji finansowych oraz wyrastaj¹cej z nich egoistycznej
polityki gospodarczej, a tak¿e podzia³u klasowego opieraj¹cego siê g³ównie na stanie posiadania, wraz ze wszystkimi
konsekwencjami tego systemu  niesprawiedliwoci¹ i cierpieniem wielkich mas ludzkich. Ca³y ten porz¹dek zostanie
potraktowany tak samo surowo na s¹dzie obecnej godziny jak
instytucje wieckie. Jestemy wiadkami nie koñcz¹cych siê
dyskusji nad kwesti¹ sta³ych cen srebra i z³ota oraz wiecznych
sporów miêdzy prac¹ a kapita³em. Jak g³os rozko³ysanych fal
morskich pêdzonych gwa³townym wichrem rozbrzmiewa
szemranie niezliczonych g³osów podnosz¹cych siê przeciwko
obecnemu porz¹dkowi spo³ecznemu, a w szczególnoci tam,
gdzie widoczna jest niespójnoæ tego systemu z moralnymi
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zasadami zawartymi w Biblii, które, jak siê na ogó³ twierdzi,
s¹ przez chrzecijañstwo uznawane i przestrzegane.
Zaiste znamienne jest to, ¿e nawet wiat, s¹dz¹c chrzecijañstwo, najczêciej odwo³uje siê do S³owa Bo¿ego jako podstawy s¹du. Poganie trzymaj¹c Bibliê dobitnie owiadczaj¹:
Nie jestecie tak dobrzy, jak wasza ksiêga. Wskazuj¹ na
Chrystusa, jej B³ogos³awionego, i mówi¹: Nie trzymacie siê
waszego wzoru. I zarówno poganie, jak i masy ludowe chrzecijañstwa pos³uguj¹ siê z³ot¹ regu³¹ i prawem mi³oci jako
probierzem wartoci doktryn, instytucji, polityki oraz ogólnego kierunku postêpowania chrzecijañstwa. I tak wszyscy zawiadczaj¹ o prawdziwoci tajemniczego napisu na cianach
jego sal balowych  Zwa¿ony na wadze, a znaleziony lekki.
wiadectwo wiata przeciwko obecnemu porz¹dkowi spo³ecznemu rozbrzmiewa wszêdzie i w ka¿dym kraju. Wszyscy
uznaj¹ go za nieudany. Sprzeciw staje siê coraz bardziej aktywny i rozprzestrzenia siê w alarmuj¹cy sposób po ca³ym
wiecie, sprawiaj¹c, ¿e strasznie trzêsie siê zaufanie do istniej¹cych instytucji, parali¿uj¹c co pewien czas przemys³ przez
wzbudzanie paniki i strajków. Nie ma takiego kraju chrzecijañskiego, gdzie sprzeciw wzglêdem obecnego porz¹dku spo³ecznego nie zosta³by wyra¿ony i to w sposób uparty i coraz
bardziej grony.
Pan Carlyle powiada: Angielskie stosunki przemys³owe
bêd¹ niebawem przypominaæ jedno wielkie bagno cuchn¹ce
zaraz¹ moraln¹ i fizyczn¹, ohydn¹ ¿yw¹ Golgotê dusz i cia³
pogrzebanych ¿ywcem. Trzydzieci tysiêcy szwaczek prêdko
zapracowuje siê na mieræ. Trzy miliony nêdzarzy gnij¹cych
w wymuszonej bezczynnoci, pomaga swym ¿onom szwaczkom w umieraniu. Takie pozycje znajdujemy w smutnym rejestrze rozpaczy.
Z innej gazety, zwanej The Young Man [M³ody Cz³owiek],
wybralimy nastêpuj¹cy artyku³, zatytu³owany Czy wiat staje
siê coraz lepszy? Czytamy tam:

Silni mê¿czyni, pal¹cy siê do uczciwej roboty, znajduj¹ siê w
agonii cierpienia, g³odu i nêdzy, a czêsto jeszcze spadaj¹ na nich
dodatkowe smutki spowodowane cierpieniami ich rodzin. Z drugiej za strony nadmiernemu bogactwu towarzyszy sk¹pstwo i nie-
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moralnoæ. Podczas gdy biedacy umieraj¹ powoln¹ mierci¹ g³odow¹, ogromna wiêkszoæ bogaczy ignoruje potrzeby swych braci,
dbaj¹c jedynie o to, by przypadkiem £azarz nie osi¹gn¹³ niepo¿¹danej, wysokiej pozycji. Tysi¹ce m³odych ludzi jest zmuszanych
do niewolniczej pracy w dusznych warsztatach i ponurych magazynach przez siedemdziesi¹t, osiemdziesi¹t godzin tygodniowo bez
¿adnych przerw na fizyczn¹, czy umys³ow¹ regeneracjê. W dzielnicy wschodniej kobiety szyj¹ koszule albo wyrabiaj¹ pude³ka do zapa³ek przez ca³y dzieñ za zap³atê, która nie wystarcza nawet na wynajêcie ³ó¿ka  o wynajêciu samodzielnego pokoju nie ma co nawet
mówiæ  a czêsto zmuszone s¹ wybieraæ miêdzy mierci¹ g³odow¹
a wystêpkiem. W dzielnicy zachodniej ulice opanowane s¹ przez
ubrane na ró¿owo i wymalowane syreny zmys³owoci i grzechu  a
ka¿da z nich jest wymown¹ nagan¹ s³aboci i nieprawoci cz³owieka. Tysi¹ce m³odych ludzi oddaje siê hazardowi, a¿ wyl¹duje w
wiêzieniu albo zapija siê na przedwczesn¹ mieræ. Chrzecijañskie
(?) rz¹dy pozwalaj¹ na to, by domy publiczne powstawa³y na ka¿dym rogu ulicy, gdy tymczasem ka¿da szanuj¹ca siê gazeta powiêca d³ugie artyku³y wycigom konnym. Grzech uczyniono ³atwym,
wystêpek potania³, oszustwo dominuje w handlu, rozgoryczenie w
polityce oraz apatia w religii.

W The Philadelphia Press jaki czas temu opublikowano
nastêpuj¹cy fragment:
Niebezpieczeñstwo tu¿! Nie ma w¹tpliwoci, ¿e Nowy Jork jest
podzielony na dwie wielkie klasy  bardzo biednych i bardzo bogatych. Klasa rednia ludzi o dobrej reputacji, przedsiêbiorczych,
uczciwych stopniowo zanika, wznosz¹c siê po stopniach wiatowego bogactwa albo staczaj¹c siê w ubóstwo i wstyd. Nikt nie usi³uje
kwestionowaæ tego, ¿e miêdzy tymi klasami istnieje, oraz gwa³townie siê powiêksza, pieczo³owicie pielêgnowana przez z³ych ludzi
wyrana, wyartyku³owana, zajad³a nienawiæ. S¹ tam ludzie, których maj¹tek ocenia siê na 10 albo 20 mln dolarów, a o których nic
nie wiadomo. Znam jedn¹ pani¹, mieszkaj¹c¹ we wspania³ym domu,
której ¿ycie jest tak ciche, jak winno byæ ¿ycie ksiêdza. Wyda³a ona
nie mniej ni¿ 3 mln dolarów w ci¹gu piêciu lat, a jej dobroczynna
dzia³alnoæ, jeszcze przed mierci¹, siêgnie kwoty 7 mln. W jej domu
znajduj¹ siê obrazy, rzeby, diamenty, szlachetne kamienie, znakomite wyroby ze z³ota i srebra oraz kosztowne wyroby z ka¿dej dzie-
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dziny sztuki, których wartoæ szacuje siê na 1,5 mln, a wcale nie
jest ona bogatsza ni¿ jej s¹siedzi, którzy maj¹ o wiele milionów
wiêcej. S¹ tam ludzie, którzy dwadziecia lat temu sprzedawali ubrania na ulicy Chatham, a dzisiaj rocznie wydaj¹ na ¿ycie 100 tys.
dolarów i wk³adaj¹ na siebie klejnoty kosztuj¹ce w nie najdro¿szych
sklepach 25 tys.
Wybierzcie siê ze mn¹ samochodem na Madison Avenue w dowolny dzieñ, w deszcz albo w pogodê, miêdzy godzin¹ 10 rano a 5,
6 po po³udniu, a poka¿ê wam samochód za samochodem z kobietami, które maj¹ w uszach diamenty o wartoci 500 do 5000 dolarów
ka¿dy. Na ich nie okrytych rêkawiczkami d³oniach mo¿na zobaczyæ czerwone, nadête, b³yszcz¹ce fortuny. Przejdcie siê ze mn¹
od starego sklepu Stewarta na rogu Dziewi¹tej ulicy i Broadwayu
do Trzynastej ulicy w dowolny dzieñ  nie mam na myli niedzieli,
wi¹t, czy szczególnych okazji, ale normalny dzieñ  a poka¿ê wam
przecznica za przecznic¹ kobiety w foczych futrach siêgaj¹cych a¿
do kostek, wartych 500 do 1000 dolarów ka¿de, w diamentowych
kolczykach, diamentowych piercionkach i innych drogocennych
kamieniach. W ich rêkach zobaczycie elegancki portfel wypchany
pieniêdzmi. Reprezentuj¹ oni klasê nowobogackich, których pe³no
jest teraz w Nowym Jorku.
Na tej samej ulicy, w tym samym czasie mogê pokazaæ wam ludzi, dla których dolar stanowi ca³¹ fortunê. Ich spodnie, haniebnie
porozdzierane ³achmany, przewi¹zane s¹ w pasie kawa³kiem kabla
czy sznurka albo spiête agrafk¹, go³e stopy szuraj¹ po chodniku
butami tak nêdznymi, ¿e strach by³oby je oderwaæ od ziemi, ich
twarze s¹ pokryte krostami, brody d³ugie i przerzedzone, podobnie
jak w³osy, poczerwienia³e d³onie koñcz¹ siê paznokciami na kszta³t
szponów. Jeszcze tylko trochê, a tymi szponami dopadn¹ nowobogackich? Nie mylcie siê, te emocje ju¿ siê zrodzi³y, te emocje rosn¹, te emocje wczeniej czy póniej eksploduj¹.
Dopiero co wczoraj wieczorem szed³em Czternast¹ ulic¹, na której
zosta³o jedynie kilka rezydencji. Przed jedn¹ z nich zadaszenie prowadzi³o od krawê¿nika a¿ do drzwi, pod którym czaruj¹co odziane
damy w towarzystwie eskorty wysiada³y z karet i kierowa³y siê
wprost do otwartych drzwi. Z wnêtrza wydostawa³ siê snop wiat³a
i dobiega³y dwiêki muzyki. Stan¹³em na moment w t³umie, bardzo
gêstym t³umie, i tam zrozumia³em, ¿e musi dojæ do eksplozji, jeli
czego nie uczynimy, i to szybko, aby pokonaæ uprzedzenia, jakie
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nie tylko s¹ ¿ywione, ale i celowo rozniecane wród najubo¿szych
przeciwko najbogatszym. A¿ zgroza bra³a s³uchaæ tego, co mówi³y
kobiety. Nienawiæ, zazdroæ, zajad³e okrucieñstwo, wszystkie konieczne elementy. Zabrak³o tylko przywódcy.

wiat zauwa¿a kontrasty miêdzy odra¿aj¹cymi warunkami
eksploatacyjnego systemu ludzkiego niewolnictwa po³¹czonego z nêdz¹ ca³ej rzeszy ludzi bez pracy albo zbyt nisko op³acanych, a luksusem i ekstrawagancj¹ bogaczy. Przyk³adem tego
mo¿e byæ artyku³, który jaki czas temu ukaza³ siê w dzienniku londyñskim:

Skromne domy milionerów. Dowiedzielimy siê z Nowego Jorku, ¿e pan Cornelius Vanderbilt, nowojorski milioner i król kolei
¿elaznych, wyda³ wielki bal na otwarcie swego nowego pa³acu. Ten
skromny dom, który ma byæ schronieniem dla oko³o dziesiêciu osób
przez szeæ miesiêcy w roku, a przez pozosta³e szeæ ma staæ zamkniêty, po³o¿ony przy skrzy¿owaniu Piêædziesi¹tej Siódmej ulicy
z Pi¹t¹ alej¹, kosztowa³ swego w³aciciela milion funtów szterlingów. Z zewn¹trz wybudowany jest w stylu hiszpañskim z szarego
kamienia z czerwonym licowaniem, z wie¿yczkami i blankamis. Ma
trzy piêtra i wysokie poddasze. W rodku znajduje siê najwiêksza
prywatna sala balowa w Nowym Jorku d³uga na 22,5 m, szeroka na
15,2 m, wykoñczona w bieli i z³ocie w stylu Ludwika XIV. Sufit,
który kosztowa³ ca³¹ fortunê, ma kszta³t podwójnej szyszki i pokryty jest malowid³ami przedstawiaj¹cymi nimfy i kupidyny. Zaokr¹glony gzyms wykonany jest w formie subtelnie rzebionych kwiatów, a w rodku ka¿dego z nich znajduje siê elektryczne wiat³o.
Porodku zawieszony jest przeogromny kryszta³owy ¿yrandol. Tej
nocy, której odbywa³ siê bal, ciany pokryte by³y od pod³ogi a¿ do
samego sufitu ¿ywymi kwiatami, co kosztowa³o tysi¹c funtów, za
koszt wszystkich rozrywek mia³ podobno wynieæ 5 tysiêcy funtów. Z rezydencj¹ po³¹czony jest najdro¿szy na wiecie ogród w tej
klasie wielkoci. Ma on wielkoæ normalnej dzia³ki miejskiej, ale
zap³acono za niego 70 tys. funtów, a znajduj¹cy siê na dzia³ce dom
o wartoci 25 tys. funtów zosta³ zburzony po to, by na jego miejscu
za³o¿yæ kilka klombów kwiatowych.

Dziennik Industry [Przemys³], ukazuj¹cy siê w San Francisco w Kalifornii, skomentowa³ w nastêpuj¹cy sposób rozrzutnoæ dwóch bogatych obywateli naszego kraju:
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Kolacje rodziny Wanamaker w Pary¿u i Vanderbilt w Newport,
które kosztuj¹ ³¹cznie co najmniej 40 tys. dolarów, a mo¿e nawet
wiêcej, nale¿¹ do znaków czasu. Wydarzenia tego typu zapowiadaj¹ wielk¹ zmianê w naszym kraju. Te dwa przypadki, które s¹ jedynie wybranymi przyk³adami sporód setek podobnych ostentacyjnych demonstracji posiadania pieniêdzy, mo¿na z powodzeniem
porównaæ do ucztowania w Rzymie przed upadkiem tego miasta,
czy zbytku we Francji, który sto lat temu poprzedzi³ rewolucjê.
Oblicza siê, ¿e pieni¹dze, które Amerykanie wydaj¹ za granic¹,
najczêciej na zbytki i jeszcze gorsze rzeczy, o jedn¹ trzeci¹ przewy¿szaj¹ nasz dochód narodowy.

Poni¿ej podajemy interesuj¹c¹ informacjê, któr¹ cytujemy
za National View [Perspektywy Narodowe] z artyku³u Warda
MacAllistera, który by³ kiedy przywódc¹ elitarnego Stowarzyszenia Nowojorskiego:
rednie wydatki roczne na ¿ycie szanuj¹cej siê rodziny, sk³adaj¹cej siê z mê¿a, ¿ony i trojga dzieci, wynosz¹ 146 945 dolarów. Na
kwotê tê sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce koszty: wynajêcie mieszkania w
miecie: 29 000; wynajêcie domu na wsi: 14 000; koszt utrzymania
posiad³oci wiejskiej: 6000; pensje dla s³u¿by: 8016; wydatki na
utrzymanie gospodarstwa ³¹cznie z pensjami dla s³u¿by: 18 954;
stroje ¿ony: 10 000; garderoba pana domu: 2000; ubrania dla dzieci
oraz kieszonkowe: 4500; wykszta³cenie trojga dzieci: 3600; rozrywki, bale i tañce: 7000; uroczyste posi³ki: 6600; lo¿a w operze:
4500; teatr i przyjêcia wydawane po przedstawieniach: 1200; gazety i magazyny: 100; bie¿¹ce rachunki u jubilera: 1000; materia³y
pimienne: 300; ksi¹¿ki: 500; prezenty lubne i podarunki wi¹teczne: 1400; miejsce w kociele: 300; op³aty klubowe: 425; koszty
leczenia: 800; dentysta: 500; koszty transportu do posiad³oci wiejskiej i z powrotem: 250; podró¿e do Europy: 9000; koszty utrzymania stajni: 17 000.

Cytujemy Chauncey M. Depew, który mia³ siê wyraziæ:
Piêædziesiêciu ludzi w Stanach Zjednoczonych, dziêki bogactwu, które kontroluj¹, by³oby w stanie w ci¹gu dwudziestu czterech
godzin zebraæ siê i dojæ do porozumienia, które mog³oby zatrzymaæ wszelkie dzia³ania w transporcie i handlu, mogliby oni zablokowaæ wszystkie linie handlowe i odci¹æ linie telegraficzne. Owych
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piêædziesiêciu ludzi ma mo¿liwoæ kontrolowania obrotu walut i
wywo³ywania paniki, kiedy tylko zechc¹.

S¹d wiata nad w³adzami kocielnymi
Krytyczne g³osy wzglêdem kocielnictwa s¹ tak samo ostre
jak wzglêdem monarchii i arystokracji, gdy¿ uznaje siê, ¿e
maj¹ oni jednakowe interesy. Poni¿ej podajemy kilka przyk³adów ilustruj¹cych te nastroje.
Kilka lat temu North American Review [Przegl¹d Pó³nocnoamerykañski] zamieci³ krótki artyku³, którego autorem by³
John Edgerton Raymond, zatytu³owany Schy³ek kocielnictwa. Opisuj¹c si³y, które przeciwstawiaj¹ siê kocio³owi i które
ostatecznie dokonaj¹ jego obalenia, pisze on:

Koció³ chrzecijañski jest w stanie konfliktu. Jeszcze nigdy od
czasu powstania chrzecijañstwa nie by³o tak wiele si³, które by mu
siê przeciwstawia³y. W³adza, któr¹ niektórzy teolodzy nazywaj¹
w³adz¹ wiatow¹ nigdy nie by³a silniejsza ni¿ teraz. Dzisiaj kocio³owi nie sprzeciwiaj¹ siê ju¿ barbarzyñskie narody, przes¹dni
filozofowie czy kap³ani religii mistycznych, ale najwy¿sza kultura
i wysoki poziom wykszta³cenia oraz najg³êbsza m¹droæ owieconych narodów. Na ca³ej linii koció³ spotyka siê z oporem w³adzy
wiatowej, która reprezentuje najwy¿sze osi¹gniêcia oraz najwspanialsze idea³y ludzkiego umys³u.
Nie wszyscy przeciwnicy kocio³a znajduj¹ siê poza jego obrêbem. W jego uroczystym cieniu, okryci jego szatami, nag³aniaj¹cy
jego nakazy, reprezentuj¹cy go przed wiatem, znajduj¹ siê liczni
jego cz³onkowie, którzy s¹ gotowi odrzucaæ jego autorytet i kwestionowaæ jego supremacjê. T³umy, które jeszcze s¹ pos³uszne jego
dekretom, zaczynaj¹ zadawaæ pytania, a w¹tpliwoæ jest pierwszym
stopniem w kierunku niepos³uszeñstwa i odejcia. wiat nigdy siê
nie dowie, ile uczciwych dusz w obrêbie kocio³a boleje w duchu i
jest w wielkim utrapieniu, lecz mimo to k³adzie pieczêæ na usta
oraz ³añcuch na jêzyk dla spokoju sumienia, ¿eby tylko nie zgorszyæ brata. Milcz¹ oni nie dlatego, ¿e obawiaj¹ siê nagany, gdy¿
minê³y te czasy, gdy swobodne wypowiadanie siê oznacza³o znoszenie przeladowañ, a sugestia, ¿e koció³ mo¿e nie byæ nieomylny, równa³a siê z oskar¿eniem o niewiarê.
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Powiada on, ¿e nikt nie domaga siê nowej Ewangelii, ale
starej Ewangelii o nowym znaczeniu:

Z wszystkich stron podnoszone s¹ ¿¹dania, aby zasady za³o¿yciela chrzecijañstwa by³y g³oszone w sposób bardziej dos³owny i
wierny. Dla wielu ludzi kazanie na górze jest podsumowaniem
Boskiej filozofii. G³ocie to! G³ocie to, wo³aj¹ wszêdzie reformatorzy wszystkich nurtów. Nie tylko g³ocie, ale pokazujcie to na
w³asnym przyk³adzie. Poka¿cie nam, powiadaj¹ oni, ¿e wasza
praktyka potwierdza te zasady, a wtedy bêdziemy wam wierzyæ!
Naladujcie Chrystusa, a my bêdziemy naladowaæ was!
Tylko ¿e tutaj w³anie le¿y przyczyna sporu. Koció³ wyznaje, i¿
naucza zasad Chrystusowych, ¿e g³osi Jego Ewangeliê. wiat s³ucha i odpowiada: Wypaczylicie Prawdê! I oto mamy widowisko
 niewierz¹cy wiat poucza wierz¹cy koció³ o prawdziwych zasadach jego religii! Jest to jeden z najbardziej uderzaj¹cych i donios³ych znaków czasu. Wszystko jest tu nowe. wiatu znana by³a od
pocz¹tku riposta: Lekarzu, ulecz samego siebie! Ale dopiero w
naszych czasach ludzie odwa¿yli siê powiedzieæ: Lekarzu, przepiszemy ci lekarstwo!
Gdy biedni, potrzebuj¹cy, uciskani i smutni, którym ka¿e siê spogl¹daæ na niebo i tam dopiero spodziewaæ siê s³usznej zap³aty, patrz¹ na wiêtobliwych kap³anów i uprzywilejowanych mo¿now³adców odzianych w purpurê i jedwab oraz maj¹cych siê znakomicie,
gdy obserwuj¹ ich, jak gromadz¹ skarby tego wiata, które mól i
rdza psuje i którym zagra¿aj¹ z³odzieje, gdy widz¹ ich, jak z lekkim
sercem s³u¿¹ i Bogu, i mamonie, poczynaj¹ w¹tpiæ w ich szczeroæ.
Szybko te¿ zaczynaj¹ siê oni jeszcze upewniaæ w przekonaniu,
¿e nie ca³a prawda mieszka pod wie¿ami kocio³ów oraz ¿e koció³
jest bezsilny: nie potrafi zapobiec nieszczêciu, nie umie uzdrawiaæ
chorych, nie potrafi nakarmiæ g³odnych i odziaæ nagich, nie umie
wskrzeszaæ umar³ych i nie potrafi zbawiæ duszy. Nastêpnie ludzie
ci zaczynaj¹ mówiæ, ¿e tak s³aby i tak wiatowy koció³ nie mo¿e
byæ Bosk¹ instytucj¹. Jeszcze trochê, a zaczn¹ porzucaæ jego o³tarze. Mówi¹ oni: Zaprzeczenie nieomylnoci kocio³a i skutecznoci jego zarz¹dzeñ oraz prawdziwoci jego wyznañ wiary nie jest
równoznaczne z zaprzeczeniem skutecznoci religii w ogóle. Nie
wypowiadamy wojny chrzecijañstwu, lecz kocielnej wizji chrzecijañstwa. Szacunek dla Boskiej Prawdy nie jest sprzeczny z okazaniem g³êbokiej pogardy wobec kocielnictwa. Ten wspania³y
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Cz³owiek, który st¹pa³ po ziemi, którego dotyk oznacza³ ¿ycie, a
umiech zbawienie, cieszy siê jak najbardziej naszym szacunkiem i
mi³oci¹. Ale uczuæ tych nie zamierzamy ju¿ d³u¿ej okazywaæ instytucjom, które twierdz¹, ¿e go reprezentuj¹.
Koció³ zarzuca swym oskar¿ycielom, ¿e s¹ niewierz¹cy i dalej
postêpuje tak samo, gromadz¹c skarby, wznosz¹c wi¹tynie i pa³ace, zawieraj¹c porozumienia z królami i przymierza z mocarzami.
Tymczasem uformowane si³y przeciwko niemu rosn¹ w liczbê i
znaczenie. Koció³ utraci³ przywódcz¹ role, czas jego w³adzy min¹³. Jest on wy³¹cznie znakiem, cieniem. Nie ma te¿ mo¿liwoci,
by odzyska³ on swe utracone panowanie albo powróci³ na tron.
Marzenia o ogólnowiatowym panowaniu s¹ z³udzeniem. Jego ber³o zosta³o z³amane na zawsze. ¯yjemy ju¿ w okresie przejciowym. Ruch rewolucyjny obecnej doby jest powszechny i nie do
powstrzymania. Trony zaczynaj¹ siê chwiaæ. Wulkany zaczynaj¹
dymiæ pod pa³acami królów, a gdy przewróc¹ siê trony, run¹ tak¿e i
kazalnice.
O¿ywienia religijne w przesz³oci by³y jedynie lokalne i krótkotrwa³e. Obecnie za spodziewamy siê o¿ywienia religijnego o zasiêgu wiatowym  przywrócenia wiary w Boga i mi³oci do cz³owieka  kiedy to spe³ni¹ siê najwspanialsze sny o powszechnym
braterstwie. Dokona siê to jednak wbrew kocio³owi, a nie dziêki
niemu, jako reakcja na kocieln¹ tyraniê, jako protest przeciwko
formom i ceremoniom bez treci.

W artykule zamieszczonym w The Forum w padzierniku
1890, zatytu³owanym Problemy spo³eczne a koció³ autorstwa biskupa Huntington, czytamy nastêpuj¹cy komentarz
dotycz¹cy bardzo znamiennego i istotnego faktu:

W jednej z publicznych sal w Nowym Jorku wielka, ró¿norodna publicznoæ oklaskiwa³a Jezusa Chrystusa a wygwizda³a koció³.
Choæ nie odpowiedziano tam na ¿adne pytanie, nie rozwi¹zano ¿adnego problemu, nie dowiedziono ¿adnego twierdzenia, nie objaniono ¿adnego wersetu z Biblii, to jednak by³ to fakt o takim znaczeniu, jak po³owa g³oszonych obecnie kazañ razem wziêtych. Nastêpnie wspomnia³ o tym, ¿e by³y takie czasy, gdy ludzie wys³uchiwali s³ów Chrystus i koció³ w powa¿nym milczeniu, jeli ju¿ nie
z gorliw¹ pobo¿noci¹. Potem za zauwa¿y³: Dopiero w ostatnich
czasach, kiedy ludzie pracy nauczyli siê myleæ, czytaæ, uzasadniaæ
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i rozwa¿aæ, sta³o siê mo¿liwe, ¿e prosty t³um ordynarnie, bo ju¿
trudno to nazwaæ brakiem szacunku, oddziela jedno od drugiego,
jednemu oddaj¹c czeæ, a drugie z pogard¹ odrzucaj¹c.

A oto jeszcze jeden znamienny przyk³ad powszechnego s¹du
wyra¿anego za porednictwem prasy:

Catholic Review [Przegl¹d Katolicki] oraz inne gazety nalegaj¹, ¿e powinno prowadziæ siê nauczanie religii w wiêzieniach.
S³usznie. My idziemy jeszcze dalej. Nauczanie religii powinno byæ
prowadzone tak¿e w innych miejscach poza wiêzieniami  w domach, na przyk³ad, i w szko³ach niedzielnych. O tak, nie damy siê
przecign¹æ w liberalnoci, jestemy za nauczaniem religii tak¿e w
niektórych kocio³ach. Nigdy nie za du¿o rzeczy dobrych, jeli korzysta siê z nich z umiarem.
Kapelan pewnego zak³adu karnego wypowiedzia³ siê, ¿e dwadziecia lat temu jedynie oko³o piêæ procent wiêniów uczêszcza³o
wczeniej do szko³y niedzielnej. Obecnie za, wród rzeczywistych
i przypuszczalnych przestêpców, jest takich siedemdziesi¹t piêæ
procent. Inny pastor podaje dane dotycz¹ce jednej z izb wytrzewieñ, gdzie odpowiednio liczba ta wynosi osiemdziesi¹t procent, a
jeszcze inny twierdzi, ¿e sporód kobiet lekkich obyczajów wszystkie by³y uczennicami szko³y niedzielnej. Prasowy komentarz do
tych faktów stwierdza³, ¿e okrelenie u¿ywane wczeniej w odniesieniu do szko³y niedzielnej, ¿e jest ona ¿³obkiem kocio³a, zaczyna byæ upiorn¹ satyr¹. Co nale¿y zrobiæ?

W ramach dyskusji dotycz¹cych pytania, czy Wystawa wiata Kolumbijskiego w Chicago powinna byæ otwarta w niedziele, ujawniono nastêpuj¹c¹ rzecz:

Jest pewna pociecha. Nawet jeli nie ma innego wyjcia i jarmarki w rodzaju teatrów czy kasyn bêd¹ otwarte w Chicago w niedziele, to i tak pozostaje pocieszaj¹ca myl, ¿e ¿aden amerykañski
obywatel nie jest zobowi¹zany tam chodziæ. Nikt nie bêdzie pod
tym wzglêdem w gorszej sytuacji, ni¿ to mia³o miejsce za czasów
apostolskich i wczesnego chrzecijañstwa. Oni nie mogli u¿ywaæ
policji ani rzymskich legionów do propagowania swych pogl¹dów
i nalegania na swych blinich, aby ci byli bardziej pobo¿ni ni¿ maj¹
na to ochotê. A przecie¿ to w³anie pierwotne chrzecijañstwo bez
¿adnej pomocy ze strony pañstwa  ma³o tego, chrzecijañstwo przeladowane i cierpi¹ce  naprawdê podbi³o wiat.
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W ogólnym poruszeniu, jakie zapanowa³o w naszych czasach, zarówno w kociele, jak i w wiecie ludzie s¹ zak³opotani i ogarniêci wielkim zamieszaniem. Ich uczucia zosta³y dobitnie wyra¿one w New York Sun, gdzie czytamy:

Pytanie, Gdzie my jestemy? Gdzie my jestemy staje siê brzemiennym pytaniem religijnym. Profesorowie w katedrach seminaryjnych wyk³adaj¹ nauki, które s¹ tak odleg³e od oryginalnych pogl¹dów ich dawnych twórców, ¿e pewnie przewracaj¹ siê oni w
grobach. Przedstawiciele kleru w czasie ordynacji podpisuj¹ lubowania, w które prawdopodobnie nie wierz¹ nawet ci, co je wydaj¹.
Zasady s¹ w wielu przypadkach jedynie unosz¹cymi siê na wodzie
bojami, które pokazuj¹, jak bardzo okrêty kocio³ów oddali³y siê
od wyznaczonych na mapie szlaków. Teraz s¹ takie czasy, ¿e ka¿dy powinien postêpowaæ tak, jak mu siê podoba i ka¿dy dla siebie
itd. Nikt nie wie, jak siê to wszystko skoñczy, a ci którzy powinni
byæ najbardziej zainteresowani, najmniej o to dbaj¹.
Tak ostra krytyka dotyczy nie tylko postêpowania i wp³ywów
kocio³a, ale tak¿e najistotniejszych doktryn. Zauwa¿cie, ¿e w podobny sposób myl¹cy ludzie bagatelizuj¹ obecnie bluniercz¹ naukê o wiecznych mêkach dla przewa¿aj¹cej wiêkszoci rodzaju ludzkiego, przy pomocy której przez wiele lat sprawowano kontrolê nad
ludmi wykorzystuj¹c rozbudzane przez ni¹ uczucie strachu. Kler
zaczyna dostrzegaæ gwa³town¹ potrzebê podkrelenia wagi tej nauki, aby przeciwdzia³aæ rozwojowi liberalizmu.
Pastor dr Henson z Chicago jaki czas temu wyrazi³ swe pogl¹dy
na ten temat. Pewien reporter przeprowadza³ potem wywiad z innymi duchownymi na temat jego wypowiedzi. Mo¿na by³o zwróciæ
uwagê na lekcewa¿¹cy, bezduszny i szyderczy ton wypowiedzi na
temat, o którym nie mieli oni najmniejszego pojêcia, ale który wedle ich rzekomych przekonañ dotyczy wiekuistego losu milionów
sporód ich wspó³blinich. Ton ten godny by³ doprawdy przeladowczego ducha rzymskiego katolicyzmu.
Pastor dr Henson powiedzia³: Hades z Nowego Przek³adu [Revised Standard Version] Biblii jest jedynie piek³em w przebraniu.
mieræ jest mierci¹, nawet jeli nazwiemy j¹ snem, a piek³o jest
piek³em, nawet jeli nazwiemy go hadesem. Piek³o jest rzeczywistoci¹ i jest ono okrutne oraz przera¿aj¹ce. W piekle bêdziemy
mieli cia³a. Zmartwychwstanie cia³ oznacza konkretne miejsce oraz
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fizyczne mêki. Jednak fizyczne mêki nie s¹ najgorsze. Duchowy
ból, wyrzuty sumienia, oczekiwanie, które sprawia, ¿e dusza bêdzie wi³a siê w cierpieniach, tak jak siê wije robak na rozpalonych
wêglach  to jest najgorsze, a takie mêki czekaj¹ grzeszników. Pragnienie i brak wody, by je zaspokoiæ, g³ód i brak jedzenia, aby siê
nasyciæ, nó¿, który wbija siê w serce po to, aby byæ wbity w nie
jeszcze raz  bez koñca i straszliwie. Oto piek³o, które nas czeka.
mieræ przynosi uwolnienie z kieratu ¿ycia, lecz w piekle nie ma
ulgi.
Jakie wra¿enie wywar³o kazanie doktora? Byæ mo¿e uda siê to
komu oceniæ na podstawie wywiadów, jakie dziennikarze przeprowadzili z duchownymi nastêpnego poranka.
Co pan s¹dzi o piekle? Czy rzeczywicie wszyscy zostaniemy
ochrzczeni w jeziorze roztopionej siarki i surówki ¿elaza, jeli siê
nie poprawimy?  zapyta³ reporter prof. Swinga, jednego z najs³ynniejszych kaznodziei w Chicago. Nastêpnie prof. Swing zacz¹³
siê zanosiæ tak serdecznym miechem, ¿e a¿ jego ró¿owe policzki
zrobi³y siê ca³kowicie czerwone jak u uczennicy. Wybitny kaznodzieja tak bêbni³ palcami po brzegu wyk³adanego sto³u, ¿e a¿ klosz
jego ma³ej lampki do czytania zacz¹³ grzechotaæ, tak jakby i on siê
mia³. Po pierwsze, powiedzia³, mylê, ¿e zdaje sobie pan sprawê z tego, ¿e na temat piek³a i przysz³ej kary tak naprawdê to wiemy bardzo niewiele. Tymczasem moja metoda uzgadniania wszystkiego w Biblii polega na uduchowianiu. Uwa¿am, ¿e kara bêdzie
proporcjonalna do grzechu. Skoro jednak przysz³y wiat bêdzie
duchowy, to równie¿ nagrody i kary musz¹ zostaæ uduchowione.
Pastor M. V. B. Van Ausdale mia³ siê, gdy czyta³ sprawozdanie
z kazania dr Hensona a nastêpnie powiedzia³: Owszem, on musi
mieæ racjê. Zna³em siê z dr Hensonem przez jaki czas i g³osowa³bym na niego z zamkniêtymi oczami. Ka¿dy z nas przyznaje, ¿e
istnieje piek³o, czyli miejsce odp³aty i odpowiada ono wszystkim
w³aciwociom przypisanym mu przez dr Hensona.
Dr Ray przyjrzawszy siê drukowanej wersji kazania stwierdzi³,
¿e dr Henson wyrazi³ takie samo stanowisko, jakie i on by zaj¹³ w
tej sprawie.
Duchowni kongregacjonalni zgromadzeni w Grand Pacific na
zwyk³ym posiedzeniu, przy drzwiach zamkniêtych i bezpiecznie
strze¿eni, wpucili jednak na salê reportera Evening News [Wiado-
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moci Wieczorne], który po zakoñczeniu zebrania zapyta³, czy czytali lub s³yszeli o kazaniu dr P. S. Hensena na temat piek³a, które
wyg³osi³ poprzedniego wieczoru.
Jednym z zainteresowanych uczestników tego spotkania by³ dr
H. D. Porter z Pekinu w Chinach. Wsta³ on tego dnia wczenie i
zd¹¿y³ pobie¿nie przejrzeæ wydrukowane w gazetach kazanie dr
Hensona. Powiedzia³ on: Nie znam dr Hensona, ale s¹dzê, ¿e jego
odczucia s¹ w³aciwie s³uszne. U nas w Chinach nie bêdê g³osi³ o
siarce i rzeczywistych fizycznych mêkach. Nie bêdê te¿ mówi³, ¿e
piek³o bêdzie miejscem, gdzie realne cierpienia zostan¹ zast¹pione
wy³¹cznie intensywnymi cierpieniami psychicznymi i udrêkami
umys³u. Przyjmê stanowisko porednie, które okrela piek³o jako
miejsce odp³aty, która ³¹czy w sobie cierpienia fizyczne i psychiczne i ucielenia zasady ogólnie przyjête wród wspó³czesnych duchownych.
Inny przyjezdny pastor Spencer Bonnell z Cleveland w Ohio zgodzi³ siê z dr Hensonem w ka¿dym szczególe. Nadchodzi czas,
powiedzia³, aby rozwijaæ jakie powszechne koncepcje piek³a, które
doprowadzi³yby ka¿dy umys³ do takiego samego rozumienia. Pastor H. S. Wilson nie mia³ wiele do powiedzenia, ale przyzna³, ¿e
zgadza siê z dr Hensonem. Pastor W. A. Moore wyrazi³ podobne
przekonania.
Pastor W. H. Holmes napisa³: Dr Henson jest wspania³ym kaznodziej¹, który dobrze rozumie swoje przekonania oraz umie je
wyraziæ jasno i dobitnie. Streszczenie to dowodzi, ¿e wyg³osi³ on,
jak zwykle, bardzo interesuj¹ce kazanie. Jego stanowisko w tym
zakresie zosta³o na ogó³ dobrze przyjête. Co do materialnego cia³a,
to nie wiem  
Nie wie Pan?
Nie, jak kto umrze, to siê przekona.
Duchowni baptystyczni uwa¿aj¹, ¿e ortodoksyjne kazanie dr
Hensona na temat piek³a by³o niemal ca³kowicie s³uszne, a ci, którzy podjêli dyskusjê na ten temat na porannym zebraniu, wyra¿ali
siê o nim w ciep³ych s³owach pochwa³. Reporter Evening News
pokaza³ sprawozdanie z kazania kilkunastu duchownym. Wszyscy
twierdzili, ¿e zgadzaj¹ siê z wyra¿onymi tam pogl¹dami, ale tylko
czterech by³o gotowych podj¹æ dyskusjê na ten temat. Pastor C. T.
Everett, wydawca czasopisma Sunday-School Herald, stwierdzi³,
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¿e pogl¹dy wyra¿one przez dr Hensona s¹ ogólnie uznawane przez
duchownych baptystycznych. Nauczamy o wiecznym i przysz³ym
karaniu za grzechy tego wiata, powiedzia³. Co siê za tyczy rzeczywistego piek³a z ogniem i siark¹, to raczej zbyt wiele siê na ten
temat nie mówi. Wierzymy w karanie i wiemy, ¿e bêdzie ono surowe, ale wiêkszoæ z nas zdaje sobie sprawê, ¿e nie sposób dowiedzieæ siê w jaki sposób bêdzie ono wymierzane. Jak powiada dr
Henson, jedynie ludzie prymitywni mog¹ uwa¿aæ, ¿e piek³o oznacza cierpienia wy³¹cznie fizyczne. Najgorszy jest ból psychiczny, a
tak w³anie bêd¹ musieli cierpieæ biedni grzesznicy. Dr Perrin wyrazi³ siê z wielkim przekonaniem, ¿e marnuje czas ka¿dy, kto usi³uje dowieæ, ¿e nauczanie dr Hensona nie ma podstaw biblijnych,
gdy¿ s¹ to rzeczy jak najbardziej s³uszne.
Pastor Ambrose, duchowny o d³ugiej karierze, by³ bardzo zadowolony z tego kazania. Wierzy on w ka¿de s³owo, które wyg³osi³ dr
Henson na temat przysz³ych m¹k dla biednych grzeszników. Wiêkszoæ kaznodziei baptystycznych wierzy w piek³o, stwierdzi³, a
tak¿e je g³osi.
Pastor Wolfenden powiedzia³, ¿e nie czyta³ jeszcze relacji na temat owego kazania, ale jeli by³o w nim co na temat piek³a i przysz³ej kary, to zgadza siê z doktorem i uwa¿a, ¿e wiêkszoæ duchownych baptystycznym podziela te pogl¹dy, jakkolwiek jest kilku, którzy nie wierz¹ w piek³o w cile ortodoksyjnym ujêciu tego zagadnienia.
Na podstawie tego wszystkiego, co zebra³ reporter mo¿na mia³o
powiedzieæ, ¿e gdyby pojawi³y siê w¹tpliwoci w tym temacie, to
duchowni baptystyczni nie byliby wcale zacofani udzielaj¹c pe³nego poparcia dla pogl¹dów dr Hensona o rzeczywistym, staromodnym, ortodoksyjnym piekle.
Tak wiêc duchowieñstwo wyra¿a swoje pogl¹dy, jakoby wieczne mêki dla ich wspó³blinich by³y kwesti¹ zwyk³ej konsekwencji
w rozumowaniu, o czym mo¿na rozmawiaæ u¿ywaj¹c nonszalanckich ¿artów i miej¹c siê i co mo¿na uznaæ za prawdê nie podaj¹c
ani jednego dowodu lub biblijnej argumentacji. Tymczasem wiat
zwraca uwagê na tak¹ zarozumia³¹ arogancjê i wyci¹ga w tym zakresie wnioski dla siebie.
W czasopimie Globe Democrat [wiatowy Demokrata] czytamy: Dobre wieci docieraj¹ z Nowego Jorku, gdzie Amerykañskie
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Towarzystwo Traktatów proponuje, by wycofaæ z obiegu ca³y duchowy pokarm, jaki oferowa³o przez ostatnie piêædziesi¹t lat i chce
ca³kowicie zrewidowaæ swoje pogl¹dy religijne. Faktem jest, ¿e
wiat wyrós³ z ostrych i pikantnych potraw, które odpowiada³y poprzedniemu pokoleniu, i wywo³anie reakcji u s³uchaczy ca³kowicie
przerasta dzi si³y kilku gorliwych d¿entelmenów. Tak¿e kocio³y
wolnym krokiem, spokojnie przechadzaj¹ siê wraz z reszt¹ wiata,
g³osz¹c tolerancjê, humanitaryzm, przebaczenie, dobroczynnoæ i
mi³osierdzie. Byæ mo¿e to wszystko nieprawda, a my ci¹gle powinnimy czytaæ i wierzyæ w najw³aciwsze dla nas granatowo-czarne
proroctwa. Tyle ¿e ludzie tego ani nie czyni¹, ani nie maj¹ na to
ochoty.

Inne czasopismo stwierdza:

Dr Rossiter W. Raymond, sprzeciwiaj¹c siê wys³aniu sk³adek
na rzecz Amerykañskiej Rady Misji Zagranicznych, powiedzia³ doæ
energicznie: Mam ju¿ naprawdê doæ ci¹g³ego tolerowania ¿ebraniny Amerykañskiej Rady o poparcie ich misjonarzy, którzy niezmiennie wierz¹ w potêpienie pogan i potêpieñcz¹ herezjê, ¿e Bóg
nie kocha pogan. Mam ju¿ dosyæ tego ca³ego nêdznego oszustwa i
nie dam ani grosza na propagowanie wieci o potêpieniu. Nie pozwolê, aby nauka ta by³a g³oszona za moje pieni¹dze. To, ¿e Bóg
jest mi³oci¹, jest dobr¹ nowin¹, lecz sta³a siê ona star¹, wywiechtan¹ prawd¹ dziêki tym w³anie ludziom, którzy wlek¹ swe mia¿d¿¹ce wozy przez pogañskie kraje i ka¿¹ nam ¿ywiæ bestie, które je
ci¹gn¹. Moim chrzecijañskim obowi¹zkiem jest nieudzielanie ¿adnego poparcia tym, którzy nauczaj¹ pogan, ¿e ich ojcowie poszli do
piek³a.

Widzimy wiêc, jak obecny porz¹dek rzeczy chwieje siê na
wadze opinii publicznej. Nadszed³ czas wyznaczony na jego
obalenie. Wielki Sêdzia ca³ej ziemi unosi wagê ludzkiego rozumu i wskazuje na odwa¿niki prawdy i sprawiedliwoci, a
zwiêkszaj¹c strumieñ wiat³a rozwoju wiedzy, nawo³uje wiat
do sprawdzenia i dowiadczenia sprawiedliwoci Jego decyzji skazuj¹cej na zniszczenie puste szyderstwo fa³szywych
roszczeñ chrzecijañstwa. wiat stosuje ten sprawdzian stopniowo, ale szybko, a¿ w koñcu wszyscy dojd¹ do tego samego
wniosku: Babilon  wielkie miasto zamieszania, wraz ze swy-
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mi wynios³ymi w³adzami wieckimi i kocielnymi, wraz z
ca³ym domniemanym dostojeñstwem, bogactwem, tytu³ami,
wp³ywami, zaszczytami, ca³¹ pró¿n¹ chwa³¹  jak wielki kamieñ m³yñski zostanie wrzucony do morza (niespokojnego
morza nieopanowanych ludzi), aby ju¿ nigdy nie powstaæ (Obj.
18:21; Jer. 51:61-64).
Jego zniszczenie dokona siê ca³kowicie przy zakoñczeniu
wyznaczonych Czasów Pogan  w 1915 roku.1 Wydarzenia
gwa³townie rozwijaj¹ siê w kierunku takiego przesilenia i zakoñczenia. Chocia¿ rozprawa nie jest jeszcze zakoñczona, ju¿
dzi ludzie widz¹ napis obwieszczaj¹cy jego wyrok  Zwa¿ony na wadze, a znaleziony lekki! Stopniowo zostanie
wykonany wyrok na Babilonie, na chrzecijañstwie. Stare przes¹dy, które od dawna przed³u¿a³y jego istnienie, zosta³y ju¿
prawie usuniête. Stare wyznania wiary i przepisy prawne, tak
dawniej szanowane i bez wahania popierane, s¹ obecnie otwarcie kwestionowane. Wykazuje siê ich niespójnoæ oraz wymiewa namacalne b³êdy. Ludzie nie kieruj¹ siê jednak w stronê
Biblijnej Prawdy i zdrowego rozs¹dku, ale popadaj¹ w niewiarê, która szerzy siê tak poza nominalnym kocio³em, jak i
w jego obrêbie. Wród tych, którzy uznaj¹ samych siebie za
Koció³ Chrystusa, S³owo Bo¿e nie jest ju¿ ani zasad¹ wiary,
ani przewodnikiem ¿ycia. Jego miejsce zajmuj¹ ludzkie filozofie i teorie. Kwitn¹ pogañskie wymys³y tam, gdzie dawniej
nie mia³yby przystêpu.
Jedynie niewielu cz³onków wielkich kocio³ów nominalnych jest na tyle trzewych, ¿eby zdaæ sobie sprawê ze swego
op³akanego stanu, jeli nie braæ pod uwagê stanu liczebnego i
finansowego. Ich cz³onkowie, ci siedz¹cy w ³awkach i ci stoj¹cy za mównicami, s¹ jednak do tego stopnia odurzeni i oszo³omieni duchem wiatowoci, zostali przez niego tak poch³oniêci, ¿e nie s¹ w stanie zauwa¿yæ jego duchowego upadku.
Jednak pod wzglêdem liczebnym oraz finansowym to os³abienie odczuwa siê bardzo dotkliwie, bowiem z jego trwa³o1 Zob. Przedmowa z 1916 roku oraz Nadszed³ Czas (II Tom), str. 5-6  przyp.t³um.
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ci¹ powi¹zane s¹ interesy, perspektywy i przyjemnoci obecnego ¿ycia, aby je za zaspokoiæ powstaje koniecznoæ ci¹g³ego wykazywania, ¿e realizowane jest to, co oni uwa¿aj¹ za
podstawowe polecenie od Boga  nawrócenie wiata. Miarê
jego sukcesu w tym zakresie stwierdzimy w nastêpnym rozdziale.
Gdy patrzymy na to, jak Babilon zosta³ pozwany, aby siê
t³umaczy³ w obecnoci ca³ego wiata, z ca³¹ si³¹ przychodzi
nam na myl proroctwo Psalmisty o tych wydarzeniach, które
zacytowalimy na pocz¹tku tego rozdzia³u! Chocia¿ Bóg milcza³ przez ca³e wieki, gdy z³o triumfowa³o w Jego imieniu, a
prawdziwi wiêci cierpieli ró¿ne przeladowania, to jednak
nie pozostanie niepomny na te rzeczy. I w³anie teraz nadszed³ czas, o którym powiedzia³ On przez proroka mówi¹cego:
Ale bêdê ciê kara³, i stawiêæ to przed oczy twoje. Niech
wiêc wszyscy, którzy czuwaj¹ i s¹ po w³aciwej stronie w tych
nies³ychanie wa¿nych czasach, zwracaj¹ na to uwagê i zauwa¿¹
jak doskonale pasuj¹ do siebie proroctwo oraz jego wype³nienie.

WYK£AD V
BABILON PRZED WIELKIM S¥DEM
JEGO ZAMIESZANIE  NARODOWE
NIEPOKÓJ W£ADZ WIECKICH WOBEC ODBYWAJ¥CEGO SIÊ PRZECIWKO NIM S¥DU 
W STRACHU I NIESZCZÊCIU USI£UJ¥ ZAWIERAÆ Z SOB¥ SOJUSZE ORAZ DAREMNIE
LICZ¥ NA POWRÓT DAWNEJ W£ADZY KOCIO£A  POWIÊKSZAJ¥ ARMIE I FLOTY 
OBECNE PRZYGOTOWANIA WOJENNE  SI£Y ZBROJNE NA L¥DZIE I NA MORZU 
ULEPSZENIA W TECHNICE WOJSKOWEJ, NOWE ODKRYCIA, WYNALAZKI, MATERIA£Y WYBUCHOWE ITP.  POBUDCIE MOCARZÓW, KTO S£ABY, NIECH RZECZE: MOCNYM JA; PRZEKUJCIE LEMIESZE WASZE NA MIECZE, A KOSY WASZE NA OSZCZEPY;
ITP.  WYJ¥TKOWA POZYCJA S TANÓW ZJEDNOCZONYCH, KTÓRYM MIMO TO ZAGRA¯A JESZCZE WIÊKSZE Z£O NI¯ EUROPIE  WO£ANIE: P OKÓJ! P OKÓJ! CHOÆ
NIE MASZ POKOJU.

ALBOWIEM te dni s¹ pomsty, aby siê wype³ni³o wszystko, co
napisane. ( ) Na ziemi ucinienie narodów z rozpacz¹, gdy zaszumi morze i wa³y; Tak, i¿ ludzie drêtwieæ bêd¹ przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjd¹ na wszystek wiat; albowiem
mocy niebieskie porusz¹ siê. A tedy ujrz¹ Syna cz³owieczego, przychodz¹cego w ob³oku z moc¹ i chwa³¹ wielk¹.
Jeszcze ja raz poruszê nie tylko ziemi¹, ale i niebem. A to te¿
mówi: Jeszcze raz, pokazuje zniesienie rzeczy chwiej¹cych siê, jako
tych, które s¹ uczynione, aby zostawa³y te, które siê nie chwiej¹.
( ) Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawi¹cym  £uk. 21:22,2527; Hebr. 12:26-29.

Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wieckie w³adze chrzecijañstwa
s¹ wiadome, i¿ toczy siê przeciwko nim sprawa s¹dowa, a
stabilnoæ ich rz¹dów jest mocno w¹tpliwa. 2 lipca 1874 roku,
dok³adnie na pocz¹tku obecnego czasu ¿niwa, Disraeli, bêd¹c
premierem Anglii, tak przemawia³ do brytyjskiego parlamentu: Wielki kryzys wiata jest bli¿ej ni¿ niektórzy s¹dz¹. Dlaczego chrzecijañstwo jest tak zagro¿one? Obawiam siê, ¿e
113
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cywilizacja niebawem upadnie. Nastêpnie powiedzia³: Gdzie
tylko nie spojrzeæ, wszêdzie daje siê odczuæ nastrój niezadowolenia, ucisk narodów, serca ludzkie drêtwiej¹ce ze strachu.
( ) Nie sposób nie zauwa¿yæ tych zjawisk. Ka¿dy, kto czyta
gazety musi przyznaæ, ¿e na otaczaj¹cym nas politycznym niebie zbiera siê na burzê. ( ) Musi nast¹piæ jaki gigantyczny
wybuch. Wszystkie rz¹dy europejskie s¹ niespokojne. Ka¿dy
król i w³adca trzyma d³oñ na rêkojeci miecza; ( ) Przed nami
straszliwe czasy. Zbli¿amy siê do koñca!
Jeli ju¿ na samym pocz¹tku s¹du wy³ania³ siê taki zarys, to
o ile¿ bardziej z³owieszcze musz¹ wydawaæ siê obecne znaki
czasu!
Z artyku³u pod tytu³em Niepokój Europy zamieszczonego w London Spectator [Obserwator Londyñski] cytujemy
nastêpuj¹cy fragment:

Czemu nale¿y przypisaæ niepokój szerz¹cy siê w Europie? Musimy stwierdziæ, ¿e chocia¿ po czêci wynika on z sytuacji we W³oszech, to jednak jego g³ówn¹ przyczyn¹ jest fala pesymizmu przetaczaj¹ca siê w³anie przez Europê, wywo³ana czêciowo trudnociami ekonomicznym, a czêciowo nag³ym pojawieniem siê na
wiecie si³ anarchistycznych. To drugie zjawisko wyst¹pi³o znacznie bardziej intensywnie na kontynencie ni¿ w Anglii. Politycy za
granic¹ nieustannie obawiaj¹ siê niebezpieczeñstwa, które zagra¿a
od do³u  niebezpieczeñstwa, które objawia siê podk³adaniem bomb.
Uwa¿aj¹ oni, ¿e anarchici s¹ jedynie przedni¹ stra¿¹ zastêpów, które
zagra¿aj¹ cywilizacji. Jeli nie zostan¹ one ob³askawione albo powstrzymane, zmia¿d¿¹ ca³y istniej¹cy obecnie porz¹dek. Spodziewaj¹ siê oni dla siebie niedobrej przysz³oci w sprawach wewnêtrznych, gdy¿ zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e obecny cichy spokój nale¿y zawdziêczaæ wy³¹cznie bagnetom. Oceniaj¹c sytuacjê wewnêtrzn¹ bez wiêkszych nadziei na poprawê, maj¹ naturalnie sk³onnoæ
do ponurego patrzenia tak¿e na politykê zagraniczn¹. Maj¹c przekonanie, ¿e to ju¿ d³ugo nie potrwa, widz¹ w ka¿dym poruszeniu
( ) zapowied szybko zbli¿aj¹cego siê koñca. W rzeczywistoci
wykazuj¹ oni w polityce sk³onnoæ do pesymizmu, która jest tak
zauwa¿alna w literaturze i spo³eczeñstwie. Pesymizm ten jest obecnie w znacznym stopniu pog³êbiony przez falê kryzysu ekonomicznego.
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Nastêpuj¹cy fragment z innego wydania tego samego czasopisma, równie¿ dotyczy tematu:

PRAWDZIWE NIEBEZPIECZEÑSTWO NA KONTYNENCIE  Pan
Jules Roche ostrzega wszystkich. Jego wtorkowe przemówienie,
które spotka³o siê z wielkim zainteresowaniem we francuskiej Izbie
Deputowanych, ponownie przypomnia³o Europie o tym, jak cienka
jest skorupa, która powstrzymuje wulkaniczne p³omienie. Wykazywa³ on, ¿e Francja po wszystkich ofiarach, jakie z³o¿y³a  ofiarach,
które zgniot³yby ka¿dy ubo¿szy rz¹d  nadal jest nieprzygotowana
do wojny; ¿e trzeba zdobyæ siê na wiêcej, a przede wszystkim, trzeba wiêcej wydaæ, aby uznaæ, ¿e Francja jest bezpieczna i przygotowana. Dalej uzna³ on Niemcy za strasznego i gronego wroga, z
którego inwazj¹ nale¿y siê ca³y czas liczyæ, a który w tym momencie jest znacznie silniejszy ni¿ Francja. W swym najnowszym programie wojskowym cesarzowi Wilhelmowi II  jak powiada pan
Roche  uda³o siê obj¹æ ca³y swój naród obowi¹zkiem poborowym,
zwiêkszyæ liczebnoæ armii rzeczywicie przygotowanej do wymarszu i walki do 550 tys. ¿o³nierzy z wystarczaj¹c¹ liczb¹ oficerów,
pe³nym wyposa¿eniem, planowo rozmieszczonych, aby byli gotowi natychmiast, gdy tylko w jego ustach zabrzmi fatalny rozkaz,
który jego dziadek zawar³ w dwóch s³owach Krieg-Mobil [mobilizacja wojenna]. W przeciwieñstwie do tego Francja, chocia¿ jej
sieæ poboru wojskowego jest równie obszerna, mia³a zaledwie 400
tys. ¿o³nierzy pod broni¹, a jeszcze w celach oszczêdnociowych
stale zmniejsza³a i tê niewielk¹ liczbê. Tak wiêc w pocz¹tkowym
okresie wojny, który dzisiaj na ogó³ decyduje o jej koñcu, Francji,
która ma przeciwników przynajmniej na dwóch frontach, zabraknie oko³o 150 tys. ¿o³nierzy i zanim pe³na liczba stanie do dyspozycji jej genera³ów, mo¿e siê ona znaleæ w straszliwej albo nawet
katastrofalnej sytuacji. Deputowani, nie nale¿¹c wcale do zwolenników pana Julesa Rochea, wys³uchali z przera¿eniem jego przemówienia, a pan Felix Faure zdecydowa³, po raz pierwszy od szeciu lat, ¿e skorzysta z zapomnianych uprawnieñ przys³uguj¹cych
Prezydentowi Republiki i bêdzie osobicie przewodniczy³ w posiedzeniu Naczelnej Rady Wojskowej, która mia³a siê odbyæ 20 marca. Najwidoczniej zamierza on, jako wykszta³cony przedsiêbiorca,
dokonaæ inwentaryzacji armii, aby osobicie przekonaæ siê, ile Francja posiada armat, koni i ¿o³nierzy pod broni¹, którzy bêd¹ gotowi
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wyruszyæ do walki natychmiast po og³oszeniu alarmu. Jeli stan
posiadania armii oka¿e siê niewystarczaj¹cy jak na jej potrzeby,
bêdzie on nalega³, aby dokonaæ nowych zakupów. Jednak przy obecnym stanie zasobnoci jego firmy mo¿e siê okazaæ, ¿e kapita³ Francji jest niewystarczaj¹cy, by zrealizowaæ przedsiêwziêcie zakupu
nowego sprzêtu, który jest nies³ychanie drogi. Niezale¿nie od
wszystkiego, chce on jednak znaæ ca³¹ prawdê.
Pan Faure jest rozs¹dnym cz³owiekiem. Lecz jak¿e owiecaj¹cy
wp³yw na sytuacjê w Europie mo¿e mieæ jego dzia³alnoæ, wywo³ana przemówieniem pana Rochea! Istnieje przekonanie, ¿e gwarancj¹ pokoju mo¿e byæ strach przed wojn¹, gdy tymczasem wyranie mówi siê o wojnie, a przygotowania do niej wydaj¹ siê byæ
obecnie najwa¿niejszym zajêciem polityków, i to w stopniu wiêkszym ni¿ kiedykolwiek po roku 1870. Wiemy, na jak niewielki opór
natkn¹³ siê cesarz niemiecki w zesz³ym roku przy wprowadzaniu
zmian, które tak poruszy³y pana Julesa Rochea. Mimo znacznego
skrócenia czasu s³u¿by, maj¹cego na celu przekonanie spo³eczeñstwa do tych zmian, ludnoæ i tak nie jest im zbyt przychylna. Nie
ma ona po prostu ochoty ponosiæ zwiêkszonych kosztów. Zgadza
siê jednak z koniecznoci¹ tych dzia³añ i podporz¹dkowuje siê. I
tak Niemcy s¹ dzisiaj gotowe do rozpoczêcia dzia³añ wojennych w
ci¹gu 24 godzin od wydania rozkazu. Francja, choæ z desperacj¹,
ale tak¿e siê podporz¹dkuje i bêdziemy wiadkami przygotowañ i
sk³adania pieniêdzy, które zosta³yby odrzucone z niesmakiem, gdyby nie parali¿uj¹ce poczucie zagro¿enia. Francuzi, jeszcze bardziej
ni¿ Niemcy, s¹ znu¿eni ci¹g³ymi wydatkami, ale mo¿emy byæ pewni, ¿e bêd¹ p³aciæ, gdy¿ boj¹ siê dnia, w którym armia mocniejsza
od ich w³asnej wkroczy do Pary¿a albo Lyonu. Filozofowie owiadczaj¹, ¿e napiêcie miêdzy Francj¹ a Niemcami wzrasta zauwa¿alnie wolniej, dyplomaci zapewniaj¹, ¿e to wszystko jest pokój, gazety z wdziêcznoci¹ odnotowuj¹ uprzejmoæ cesarza, Francja bierze nawet udzia³ w uroczystociach na czeæ Niemiec i ich floty. W
tym samym czasie naród i jego przywódcy zachowuj¹ siê tak, jakby
natychmiast mia³a wybuchn¹æ wojna. Nie byliby oni tak wra¿liwi
ani tak aktywni, ani tym bardziej gotowi do ofiarowania swego bogactwa, gdyby nie spodziewali siê, ¿e wojna jest kwesti¹ kilku miesiêcy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie zdarzy³o siê nic takiego, co mia³oby
uwydatniæ zawiæ miêdzy oboma narodami. Nie zdarzy³ siê ¿aden
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incydent na granicy. Cesarz nikomu nie grozi³. W Pary¿u nie ma
nawet partii, która by nawo³ywa³a do wojny. Doprawdy wydaje siê,
¿e Pary¿ odwróci³ oczy od Niemiec, by rzucaæ ogniste spojrzenia
zaprawione nienawici¹ i zach³annoci¹ w kierunku Wielkiej Brytanii. Na koniec wreszcie nie ma ¿adnych oznak ani sygna³ów z
Rosji wiadcz¹cych o tym, jakoby nowy car pragn¹³ wojny, spodziewa³ siê jej, czy te¿ szczególnie siê do niej przygotowywa³. A
jednak najmniejsza nawet wzmianka o wojnie ujawnia, ¿e Niemcy
s¹ do niej skrupulatnie przygotowane, za Francja jest poruszona,
wciek³a i zaniepokojona, czy aby i ona jest dostatecznie przygotowana. Nie chodzi wiêc o ¿adn¹ wiadomoæ z ostatniej chwili. Jest
to stan trwa³y, który staje siê co jaki czas tematem dyskusji i wtedy
od razu twierdzi siê ze wszystkich stron, ¿e sytuacja zmusza Niemcy i Francjê do takiego pogotowia, aby mo¿na by³o rozpocz¹æ wojnê zaczepn¹ w ci¹gu 24 godzin od wydania rozkazu. Podwójcie
swój podatek od tytoniu, Niemcy, wo³a³ ksi¹¿ê Hohenlohe w tym
tygodniu, gdy¿ musimy mieæ ¿o³nierzy. Zrujnujcie gospodarkê,
krzyczy pan Roche, poniewa¿ mamy o 150 tys. ¿o³nierzy za ma³o.
Zauwa¿cie jednak, ¿e w ¿adnym z tych krajów nawo³ywania te nie
wzniecaj¹ ani paniki, ani krachu, ani ¿adnych istotnych zaburzeñ
w handlu. Niebezpieczeñstwo jest zbyt chroniczne, zbyt wyranie
uzmys³owione, zbyt powszechnie akceptowane jako jeden z wielu
warunków ¿ycia. Jest zawsze obecne. Zapomina siê o nim tylko
dlatego, ¿e ludzie s¹ zmêczeni s³uchaniem dyskusji ci¹gle na ten
sam temat. I to jest najsmutniejsze w ca³ej tej sprawie. Wojna grozi
Niemcom czy Francji mniej wiêcej tak, jak Wezuwiusz zagra¿a Torre
del Greco, nie jest to nic ponad zwyk³¹ przyblak³¹ wiadomoæ, ¿e
wulkan jest, by³ i bêdzie a¿ do czasu kolejnej erupcji.
Nie s¹dzimy, by przemówienie pana Julesa Rochea mia³o mieæ
jakie nag³e konsekwencje poza zwiêkszeniem podatków i byæ mo¿e
kilkoma zmarszczkami na czole prezydenta, poniewa¿ nie bêdzie
on zadowolony ze wszystkich wyników planowanego przegl¹du, a
jest on przyzwyczajony nalegaæ, aby jego wymagania by³y zaspokajane. W ka¿dym razie dobrze, ¿e Europie przypomina siê od czasu do czasu, ¿e ani w³adcy, ani politycy, ani nawet narody nie mog¹
sobie dzisiaj pozwoliæ na spokojny sen, ¿e statki pañstw p³yn¹ obecnie miêdzy górami lodowymi i stra¿e musz¹ czuwaæ bez najmniejszej chwili wytchnienia. Zaniedbanie siê przez jedn¹ godzinê mo¿e
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spowodowaæ zatoniêcie pancernika. Zdaje siê, ¿e nie jest to ³atwa
sytuacja dla cywilizowanej czêci wiata, od której mieszkañców
wymaga siê coraz wiêkszej iloci przymusowej pracy, zgody na coraz
mniejsze zarobki i wiêkszej gotowoci do polegniêcia w polu z po³amanymi koæmi. Gdzie¿ wiêc nale¿y szukaæ rozwi¹zania? Ludy
gor¹czkowo takowego poszukuj¹, a politycy chêtnie by im pomogli, gdyby tylko potrafili. Królów po raz pierwszy w historii ogarnia obrzydzenie na myl o wojnie, jak gdyby nie by³o ¿adnej szansy
na nagrodzenie wkalkulowanego w ni¹ ryzyka. Wszyscy s¹ jednak
bezsilni, gdy chodzi o poprawê sytuacji, która dla nich nie oznacza
nic innego poza wiêkszym wysi³kiem, mniejsz¹ wygod¹ i wiêksz¹
odpowiedzialnoci¹. Jedyn¹ pociech¹ dla ludów jest to, ¿e nie s¹ w
gorszym po³o¿eniu ni¿ ich bracia z Ameryki, gdzie bez obowi¹zkowego poboru, bez zagro¿enia wojn¹, w³aciwie bez granic, skarb
pañstwa jest równie przeci¹¿ony jak w Europie, ludzie s¹ tak samo
wyzyskiwani przez zaburzenia wartoci pieni¹dza, jak gdyby by³a
wojna. Ludzie s¹ tak przygnieceni trosk¹, jak gdyby w ka¿dej chwili
mieli byæ wezwani do obrony swych domów. Nigdy nie by³o w
historii takiej sytuacji jak obecnie w Europie, a przynajmniej od
czasu jak usta³y prywatne wojny. Znaj¹c za drogi rozwoju ludzkoci powinnimy siê dziwiæ, ¿e nieustannie uchodzi uwadze to, ¿e
ludzie zawsze musz¹ interesowaæ siê b³ahostkami i ¿e zawsze konieczne jest przemówienie w rodzaju tego, które wyg³osi³ pan Jules
Roche, aby ludziom otwar³y siê oczy. Mamy dwa miliony ¿o³nierzy, powiada pan Jules Roche, ale tylko czterysta tysiêcy z nich
przebywa w koszarach, a to jest o sto piêædziesi¹t tysiêcy ludzi za
ma³o i ka¿dy jest przekonany, ¿e ma on ca³kowit¹ racjê. Przedstawiciele ludu wygl¹daj¹ na powa¿nie zatroskanych, a g³owa pañstwa ucieka siê do dawno zapomnianej metody, aby zmusiæ dowódców armii do powiedzenia tego, co Francuzi nazywaj¹ prawdziw¹
prawd¹. Nie nale¿ymy do stowarzyszenia pacyfistów i nie wierzymy w utopie, ale nawet my jestemy czasami zmuszeni przyznaæ,
¿e wiat jest beznadziejnie g³upi i ¿e ka¿de wyjcie by³oby lepsze 
nawet odst¹pienie Elsass-Lothringens Niemcom albo Alsace-Lorraine Francji  ni¿ owo nie koñcz¹ce siê i bezskuteczne podporz¹dkowywanie przysz³oci pos³uszeñstwu strachu, który nawet przez
tych, co siê nim kieruj¹, jednog³onie uznawany jest za chimeryczny. Nie jest on jednak bynajmniej chimeryczny, a nazywany jest tak
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tylko przez uk³adnoæ. Czy¿ nie mo¿na z tym skoñczyæ, zanim
wszystko legnie w gruzach?

Poni¿szy wyj¹tek pochodzi z przemówienia pana Jamesa
Becka z izby adwokackiej w Filadelfii, opublikowanego w The
Christian Statesman [Chrzecijañski Polityk]. Przemówienie
by³o zatytu³owane Ucinienie narodów i stanowi³o retrospektywne spojrzenie na minione wieki.

Nasz wiek, zapocz¹tkowany hukiem napoleoñskich armat na
równinie Marengo i zaznaczaj¹cy swój koniec podobnymi odg³osami dobiegaj¹cymi zarówno ze wschodu jak i z zachodu, nie zazna³ ani jednego roku pokoju. Od 1800 roku Anglia przeprowadzi³a
54 wojny, Francja  42, Rosja  23, Austria  14, Prusy  9, co daje
w sumie 142 wojny prowadzone przez piêæ narodów, sporód których przynajmniej cztery uznaje Ewangeliê Chrystusa za sw¹ religiê pañstwow¹.
Gdy wita³a era chrzecijañstwa, sta³a armia rzymska liczy³a,
wed³ug Gibbona, oko³o czterystu tysiêcy ludzi i by³a rozproszona
na obszernym terytorium od Eufratu po Tamizê. Obecnie liczebnoæ sta³ych armii europejskich przekracza cztery miliony, a liczba
rezerwistów, którzy s³u¿yli co najmniej dwa lata w koszarach i s¹
wyæwiczonymi ¿o³nierzami, przekracza szesnacie milionów. Ocenienie lub wyobra¿enie sobie takiej liczby przerasta mo¿liwoci
ludzkiego umys³u. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e jedna dziesi¹ta fizycznie sprawnych mê¿czyzn tego kontynentu stoi pod broni¹, podczas gdy jedna pi¹ta liczby kobiet wykonuje za nich najciê¿sz¹,
czarn¹ robotê w warsztacie czy w polu, ze smutkiem musimy przyznaæ racjê panu Burke: Minê³y czasy rycerskoci. ( ) Chwa³a
opuci³a Europê. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat niemal
podwojono liczebnoæ armii, a d³ug publiczny narodów europejskich, wyciniêty z potu ludzi i przeznaczany g³ównie na cele wojskowe, osi¹gn¹³ niewyobra¿aln¹ wysokoæ dwudziestu trzech miliardów dolarów. Gdyby kto chcia³ mierzyæ zainteresowania ludzi
iloci¹ wydawanych pieniêdzy, to niew¹tpliwie g³ówn¹ pasj¹ cywilizowanej Europy u schy³ku dziewiêtnastego stulecia jest wojna,
jako ¿e jedna trzecia wszystkich dochodów osi¹ganych z pracy i
kapita³u przeznaczona jest na op³acenie odsetek od kosztów minionych wojen, jedna trzecia na przygotowania do przysz³ych wojen, a
pozosta³a jedna trzecia na wszystkie inne sprawy.
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Wspó³czesny cz³owiek od³o¿y³ w³ócznie, lance, miecze i topory
jak zabawki z okresu dzieciñstwa. Zamiast nich mamy karabiny
wojskowe, z których mo¿na wystrzeliæ dziesiêæ razy bez ³adowania. Mog¹ one raziæ na odleg³oæ prawie piêciu kilometrów, a ich
d³ugi niklowany pocisk potrafi zabiæ troje ludzi, zanim zostanie
wyhamowana jego niszczycielska si³a. Karabiny wykorzystuj¹ce
bezdymny proch dodaj¹ do wszystkich horrorów wojny jeszcze jeden  mo¿liwoæ ra¿enia ¿o³nierzy si³¹ niewidzialnego pioruna.
U¿ycie karabinów praktycznie wyeliminowa³o z walki kawaleriê.
Dni wymienitych szar¿, takich jak pod Balaklaw¹ s, nale¿¹ do
przesz³oci, gdyby za ludzie Picketta mieli dzisiaj powtórzyæ sw¹
wspania³¹ szar¿ê, zostaliby unicestwieni, zanim uda³oby im siê przekroczyæ drogê emmitsbursk¹. Niszczycielska si³a wspó³czesnych
karabinów przechodzi wszelkie pojêcie. Eksperymenty wykaza³y,
¿e rozbijaj¹ one miênie na miazgê, a koci mia¿d¿¹ na proch. Koñczyny trafione kul¹ z karabinu s¹ nie od uratowania, za postrzelenie w g³owê lub klatkê piersiow¹ nieuchronnie koñczy siê mierci¹.
Wspó³czesne karabiny maszynowe potrafi¹ oddawaæ tysi¹c osiemset szeædziesi¹t strza³ów na minutê czyli trzydzieci strza³ów na
sekundê. Jest to tak nieprzerwany strumieñ, ¿e móg³by siê on wydaæ ci¹g³¹ lin¹ z o³owiu, której straszliwy dwiêk przypomina szatañsk¹ pieñ. Broni¹ Tytanów jest wspó³czesne dzia³o trzystumilimetrowe, które mo¿e wyrzucaæ pocisk na odleg³oæ trzynastu kilometrów i przenikaæ stal na g³êbokoæ czterdziestu szeciu centymetrów, nawet gdy powierzchnia stalowej blachy jest utwardzana w
procesie Harveya, czyli nawêglana, tak aby nie mo¿na by³o jej przewierciæ nawet najlepszym wiert³em. Powszechnie znane jest równie¿ zagadnienie wspó³czesnej floty z jej handlowymi niszczycielami. Wybudowanie jednego statku kosztuje cztery miliony dolarów. Jest on opancerzony stalowymi p³ytami o gruboci czterdziestu szeciu milimetrów, napêdzany jest silnikami o mocy jedenastu
tysiêcy koni mechanicznych i mo¿e p³ywaæ z prêdkoci¹ dwudziestu czterech mil na godzinê. Jeden taki statek móg³by pod Trafalgarem rozpêdziæ licz¹ce ponad sto statków po³¹czone floty Hiszpanii,
Francji i Anglii jak stado go³êbi albo zmusiæ do ucieczki Hiszpañsk¹ Armadê jak jastrz¹b, który wpada do go³êbnika. A mimo to,
dziêki nieustannemu wycigowi zbrojeñ, owe lewiatany g³êbin mog¹
byæ b³yskawicznie zniszczone, jak uderzeniem pioruna, jedn¹ dynamitow¹ torped¹.
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Jeliby te przygotowania wojenne, rozci¹gaj¹ce siê na wodach i
okrywaj¹ce ciemnoci¹ l¹dy, mia³y co oznaczaæ, to wskazywa³yby, ¿e cywilizowany cz³owiek znalaz³ siê na krawêdzi straszliwego
kataklizmu, którego jest najwidoczniej tak samo niewiadomy, jak
mieszkañcy Pompei, którzy w ostatnich, fatalnych dniach istnienia
swego miasta z obojêtnoci¹ patrzeli na potê¿ny s³up dymu wydostaj¹cy siê z ujcia krateru. Nasz wiek, jak ¿aden inny, sieje smocze
zêby sta³ych armii, a ziarno ludzkoci dojrza³o ju¿ do krwawego
¿niwa. Potrzeba tylko podpalacza w rodzaju Napoleona, a wiat
stanie w p³omieniach.
Zaprzeczanie, ¿e w³anie taki jest kierunek owych bezprecedensowych przygotowañ, by³oby podobne do przekonania, ¿e siej¹c
osty mo¿na zbieraæ figi albo do oczekiwania nieustaj¹cych blasków
s³oñca tam, gdzie sialimy wiatr. Wojna miêdzy Chinami i Japoni¹,
prowadzona tylko czêciowo przy u¿yciu nowoczesnego uzbrojenia i przez ludzi, którzy nie ca³kiem rozumieli jego dzia³anie, nie
stanowi dobrego przyk³adu mo¿liwoci przysz³ego konfliktu. Najbardziej licz¹cy siê z korespondentów wojennych, Archibald Forbes, stwierdzi³ ostatnio: Jest rzecz¹ praktycznie niemo¿liw¹, aby
kto sobie dzi dok³adnie, w ca³ej pe³ni wyobrazi³, czym bêdzie
kolejna wielka bitwa dla zdezorientowanego i przera¿onego wiata. Znamy elementy, które z³o¿¹ siê na jej przera¿aj¹cy kszta³t, ale
jest to wiedza czysto teoretyczna. Ludzie musz¹ jeszcze zostaæ przera¿eni groz¹ zbiorowej mierci sianej przez pociski wystrzeliwane
z broni, której nie da siê zlokalizowaæ, gdy¿ u¿ywany w niej proch
nie wydziela dymu. Na koniec stwierdza: Nieoczekiwana mieræ
mo¿e spaæ na ludzi jak deszcz z jasnego nieba. Gdy uwiadomimy sobie, ¿e u¿ycie wielolufowej broni palnej w jednej z bitew pod
Metz spowodowa³o mieræ szeciu tysiêcy Niemców w ci¹gu dziesiêciu minut, ¿e pod Plewn¹ w 1877 roku Skobelew straci³ w krótkim ataku na przestrzeni kilkuset metrów trzy tysi¹ce ludzi oraz ¿e
od tamtego czasu broñ wielolufowa i karabiny iglicowe piêciokrotnie zwiêkszy³y si³ê ra¿enia, to przed naszymi oczyma rysuje siê
przera¿aj¹cy obraz, który sprawia, ¿e serce omdlewa. Wystarczy
powiedzieæ, ¿e wielcy stratedzy europejscy spodziewaj¹ siê, i¿ miertelnoæ na przysz³ych polach bitewnych bêdzie tak wielka, ¿e opiekowanie siê rannymi i grzebanie zmar³ych bêdzie niemo¿liwe. W
zwi¹zku z tym niektórzy ¿o³nierze bêd¹ w obowi¹zkowym ekwi-
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punku posiadali przenone krematorium do spalania cia³ tych, co
polegli w bitwie.
Mo¿e wam siê wydawaæ, ¿e owe straszne nieszczêcia omin¹
spokojn¹ Amerykê, podobnie jak anio³, który zabija³ pierworodnych egipskich, mija³ pokropione krwi¹ odrzwia Izraelitów. Da³by
Bóg, aby tak by³o! Sk¹d jednak mia³aby wynikaæ nasza pewnoæ?
Para i elektrycznoæ tak wspaniale po³¹czy³y ludzi w jednolit¹ spo³ecznoæ myli, interesów i celów, ¿e wybuch wielkiej kontynentalnej wojny, w któr¹ Anglia niemal na pewno bêdzie musia³a siê zaanga¿owaæ, doprowadzi prawdopodobnie do tego, ¿e ca³y cywilizowany wiat stanie w ogniu. Oprócz tego na wiatowym horyzoncie pojawi³a siê na razie ledwie widoczna chmurka, obecnie nie
wiêksza od ludzkiej d³oni, która jednak mo¿e kiedy zakryæ ca³e
niebo. Na wschodzie s¹ dwa narody, Chiny i Japonia, których ³¹czna populacja siêga gigantycznej liczby 500 mln. Jak dot¹d owe zat³oczone ludzkie mrowiska nie potrafi³y pos³ugiwaæ siê wspó³czesn¹ sztuk¹ wojenn¹. Zadziwiaj¹c¹ prawd¹ jest bowiem to, ¿e jedyne dwa narody, które od czasu narodzenia Jezusa zaznawa³y w swojej
izolacji wzglêdnego pokoju na ziemi, s¹ jednoczenie jedynymi
pustelniczymi narodami, nad którymi nigdy nie wzesz³o wiat³o
chrystianizmu. Jednak trzydzieci lat temu garstka Anglików i Francuzów bagnetami utorowa³a sobie drogê do Pekinu. Odt¹d wszystko siê zmieni³o. Zachodnia cywilizacja przynios³a Wschodowi Biblie i kule, mitry i mitraliezys, marzenia o pobo¿noci i maszynowe
karabiny, krzy¿e i armaty Kruppa, wiêtego Piotra i saletrê strzelnicz¹. I tak Wschód mo¿e kiedy powtórzyæ za Shylockiems: Wprowadzê w czyn te ³ajdactwa, których mnie uczycie. Przyjdzie mi to z
trudnoci¹, ale uczeñ przeronie mistrza. Na tyle opanowali oni
ju¿ pierwsze lekcjê, ¿e dobrze umiej¹ wygrywaæ armatnimi kanonadami melodie mierci. Niech tylko pasja wojny, która tak wyró¿nia Zachód, raz obudzi zasobny Wschód z jego wiekowego snu, a
nikt nam nie zagwarantuje, ¿e na Europê nie najedzie z si³¹ mia¿d¿¹cej lawiny kolejny D¿yngis Chan wraz ze swymi barbarzyñskimi
hordami?
Mo¿na jednak twierdziæ, ¿e te przygotowania nie maj¹ znaczenia i s¹ raczej gwarancj¹ utrzymania pokoju ni¿ prowokowaniem
do wojny oraz ¿e skutecznoæ wspó³czesnej broni wyklucza wojnê.
Choæ sugestia ta mo¿e pozornie wydawaæ siê s³uszna, to jednak w
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praktyce sprzeciwiaj¹ siê jej fakty, gdy¿ narody, które mia³y najmniejsze armie, cieszy³y siê najwiêkszym pokojem, za te które
dysponuj¹ potê¿nymi armiami chwiej¹ siê na krawêdzi przepaci.
Szwajcaria, Holandia, Belgia, Norwegia, Szwecja oraz Stany Zjednoczone utrzymuj¹ wzglêdnie dobre stosunki ze wiatem, gdy tymczasem Francja, Rosja, Niemcy, Austria i W³ochy, uzbrojone po
zêby i uginaj¹ce siê pod ciê¿arem zbrojeñ, nieustannie rzucaj¹ sobie wzajemnie grone spojrzenia wzd³u¿ wspólnych granic. W krajach tych znajduj¹ siê nieprzebrane pok³ady wojowniczego ducha i
miêdzynarodowej nienawici, którym do eksplozji potrzebna jest
tylko zapalna iskra jakiego niepozornego incydentu. I tak, gdy niedawno cesarzowa Augusta w ramach rozrywek odwiedzi³a Pary¿,
jej obecnoæ w tym miecie wywo³a³a pop³och na wiecie, spowodowa³a spadek cen i kursów walut na gie³dach, a w gabinetach rz¹dowych ca³ej Europy odbywa³y siê popiesznie powa¿ne i nerwowe konsultacje. Najmniejsza zniewaga, jaka mog³a j¹ spotkaæ ze
strony jakiego nieodpowiedzialnego Pary¿anina, sk³oni³aby jej
syna, m³odego cesarza Niemiec, do siêgniêcia po miecz. Tak wiêc
równowaga wiata znalaz³a siê w rêkach zwyk³ego ulicznego pró¿niaka. Jak¿e zatrwa¿aj¹ce jest to spostrze¿enie odnonie naszej cywilizacji, w której powodzenie, a nawet ¿ycie milionów wspó³braci
mo¿e zale¿eæ od pacyfistycznych nastrojów jednego cz³owieka!
Nie ulega wiêc ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e ludzkoæ znajduje siê na
rozstajach dróg. Maksimum przygotowañ zosta³o osi¹gniête. W
Europie zbrojenia nie mog¹ byæ ju¿ wiêksze. W³ochy znalaz³y siê
nawet w stanie bankructwa tym w³anie spowodowanego i ka¿dego
dnia mog¹ pogr¹¿yæ siê w wirze rewolucji. Dlatego te¿ wielu myl¹cych publicystów jest przekonanych, ¿e narody Europy zmuszone s¹ albo walczyæ, albo siê rozbroiæ. Dobrze przepowiedzia³ to
nasz Mistrz: Na ziemi ucinienie narodów z rozpacz¹, ( ) Tak, i¿
ludzie drêtwieæ bêd¹ przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy,
które przyjd¹ na wszystek wiat.

Zamieszczony poni¿ej fragment z The New York Tribune z
5 maja 1895 roku pokazuje, jak na tê sytuacjê patrz¹ niektórzy
w³adcy europejscy.

KRÓLOWIE CHC¥ IÆ NA EMERYTURÊ I WYCOFAÆ SIÊ Z ¯YCIA PUBLICZNEGO. Abdykacja wisi w powietrzu. Od czasu obfituj¹cych w wydarzenia lat 1848-49, kiedy to w³aciwie ca³a Europa
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otwarcie powsta³a przeciwko redniowiecznym tendencjom autokratycznym swych w³adców, nie by³o jeszcze takiej sytuacji, ¿eby
tak wielu rz¹dz¹cych królów oznajmi³o, i¿ nosi siê z zamiarem opuszczenia swych tronów. W 1848 roku rz¹dzili na ogó³ królowie, którzy urodzili siê jeszcze w poprzednim stuleciu i byli wychowani w
duchu tradycji, która czyni³a ich ca³kowicie niezdolnymi do zrozumienia takich nowomodnych pojêæ jak rz¹d ludowy, czy konstytucja narodowa. Byli raczej sk³onni abdykowaæ ni¿ udzieliæ swego
poparcia dla owych wywrotowych idei, które uznawali za synonimy krwawej rewolucji w rodzaju tej, która zawiod³a na szafot Ludwika XVI oraz Mariê Antoninê. To w³anie w ci¹gu tych dwóch
burzliwych lat trony Austrii, Sardynii, Bawarii, Francji oraz Holandii zosta³y opuszczone przez tych, którzy je zajmowali. Jeli wiêc
dzisiaj, pó³ wieku póniej, zamierzaj¹ z kolei abdykowaæ ich nastêpcy, oznacza to, ¿e i oni s¹ mocno przekonani, i¿ ludowe ustawodawstwo jest nie do pogodzenia z dobrymi rz¹dami  tak przynajmniej wygl¹da to z punktu widzenia tronu  oraz ¿e nie jest mo¿liwe dalsze utrzymanie zgody miêdzy dwoma diametralnie sprzecznymi instytucjami korony i parlamentu. I w tym zakresie nie ca³kiem siê myl¹, jako ¿e rozwój rz¹dów ludowych w stronê demokracji musi niew¹tpliwie powodowaæ naturalne ograniczenie w³adzy i presti¿u tronu. Ka¿dy nowy przywilej czy prawo udzielone
ludowi lub jego konstytucyjnym przedstawicielom musi dla monarchów oznaczaæ pozbawienie ich tych¿e praw i przywilejów. Wraz
z up³ywem czasu staje siê w powszechnym przekonaniu coraz bardziej oczywiste, ¿e królowie i cesarzowie s¹ zbêdnym anachronizmem, ¿e s¹ oni jedynie kosztownymi marionetkami, a ich ogromna s³aboæ i brak w³adzy sprawiaj¹, i¿ staj¹ siê oni czêciej obiektem drwin ni¿ przedmiotem szacunku. Bywaj¹ tak¿e coraz czêciej
powa¿n¹ przeszkod¹ na drodze rozwoju politycznego, ekonomicznego a nawet intelektualnego. Doprawdy wydaje siê, ¿e w nadchodz¹cym wieku nie bêdzie ju¿ dla nich miejsca, chyba ¿e jedynie w
roli spo³ecznych arbitrów, których w³adza zostanie ograniczona do
stanowienia praw mody i dobrych obyczajów, a ich autorytet nie
bêdzie egzekwowany z mocy pisanego prawa, ale bêdzie kwesti¹
zwyk³ego taktu.
Z monarchów, o których mówi siê, ¿e znajduj¹ siê w przededniu
abdykacji, na pierwszym miejscu nale¿y wymieniæ króla Hellenów,
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Jerzego, który oznajmi³, ¿e jest chory i zmêczony siedzeniem na
niewygodnym tronie. Nie zawaha³ siê te¿ przed stwierdzeniem, ¿e
nawet atmosfera w Grecji przesta³a mu odpowiadaæ i dlatego gor¹co pragnie przekazaæ ber³o swemu synowi Konstantynowi najszybciej jak tylko bêdzie mo¿liwe. Nie utrzymuje on ju¿ kontaktów z
poddanymi, nie ma przyjació³ w Atenach, z wyj¹tkiem goci zagranicznych, a na dodatek podejrzana polityka szybko zmieniaj¹cych
siê rz¹dów regularnie stawia go w bardzo niewygodnych i k³opotliwych sytuacjach wzglêdem niektórych zagranicznych dworów królewskich, z którymi utrzymuje bliskie stosunki.
Tak¿e król Oskar wspomina o rezygnacji z korony na rzecz najstarszego syna. W jego przypadku s¹ a¿ dwa parlamenty, które musi
zadowoliæ. A poniewa¿ parlament sztokholmski jest w ci¹g³ej opozycji wzglêdem parlamentu z Christianii, nie mo¿e on zadowoliæ
jednego bez obra¿ania drugiego. W rezultacie Norwegia i Szwecja
znajduj¹ siê, wedle jego w³asnych zapewnieñ, na krawêdzi wojny
domowej. Jest on przekonany, ¿e konflikt miêdzy tymi dwoma krajami musi doprowadziæ do zbrojnej potyczki, a nie do ugody i to
zmusza go do abdykacji. Owiadczy³ on, ¿e uczyni³ wszystko, co
by³o w jego mocy, podobnie jak król Grecji, Jerzy, aby wype³niæ
zasady konstytucji, na mocy której dzier¿y sceptr w³adzy. Obecnie
jednak dalsze postêpowanie w taki sposób sta³o siê absolutnie niemo¿liwe i wobec tego stoi on w obliczu problemu wyboru miêdzy
pogwa³ceniem przysiêgi koronacyjnej albo ust¹pieniem na rzecz
swojego syna.
Inny król, Christian z Danii, w wieku osiemdziesiêciu lat ma przeciwko sobie wybrane w niedawnych wyborach powszechnych Zgromadzenie Narodowe, w którym przewa¿aj¹c¹ wiêkszoæ maj¹ ultraradyka³owie i socjalici, którzy s¹ wrogami tronu. Maj¹ oni przewagê nad umiarkowanymi libera³ami wraz z maleñk¹ parti¹ konserwatystów w proporcji trzy do jednego. Królowi wydawa³o siê
ju¿, ¿e zaciêty konflikt, który od dwudziestu lat j¹trzy³ siê w Danii
miêdzy koron¹ a parlamentem, zakoñczy³ siê zesz³ego lata oraz ¿e
po tylu ustêpstwach na rzecz uregulowania ró¿nic wszystko powinno ju¿ pójæ g³adko. Tymczasem ma przeciwko sobie przygniataj¹c¹ wiêkszoæ parlamentu, który ju¿ zapowiedzia³ dzia³ania na rzecz
wprowadzenia praw, które on sam nazywa powszechnymi, oraz
domagania siê ustêpstw ze strony korony, ³¹cznie z jej pojmowa-
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niem wymagañ konstytucyjnych. Przygnieciony podesz³ym wiekiem
i niedo³ê¿noci¹, drêczony chorob¹ swej ¿ony, której zdecydowanie by³o g³ówn¹ podpor¹ moraln¹ jego królowania, a tak¿e pozbawiony potê¿nego poparcia swego ziêcia, ostatniego cara rosyjskiego, Aleksandra, nie czuje siê w tej sytuacji na si³ach podj¹æ walkê i
og³asza, ¿e zamierza ust¹piæ miejsca synowi.
Do tych trzech królów trzeba dodaæ jeszcze monarchê w³oskiego
Humberta, który jest zmuszony poddaæ siê premierowi, co jest obrzydliwoci¹ zarówno dla niego jak i królowej, i wyraziæ zgodê na
prowadzenie w jego imieniu polityki, która jest nie po jego myli,
ale za to jest zgodna z pogl¹dami parlamentu. Nie jest tajemnic¹, ¿e
ca³y swój osobisty maj¹tek zainwestowa³ on ju¿ za granic¹, przewiduj¹c, ¿e zostanie usuniêty z w³oskiego tronu. Wiadomo te¿, ¿e
nie znosi on obecnej sytuacji, w której musi byæ otoczony przez
ludzi nieprzychylnych jemu i jego ma³¿once. Podobnie traktuje swoj¹ pozycjê wzglêdem kocio³a, który nie tylko zdecydowanie sprzeciwia siê szczerym uczuciom religijnym królowej i króla, ale wrêcz
stawia rodzinê rz¹dz¹c¹ w niewygodnej i haniebnej sytuacji wzglêdem wszystkich innych dworów europejskich. Król Humbert jest
bardzo wra¿liwym cz³owiekiem i ¿ywo reaguje na liczne nietakty
ze strony cz³onków rodzin królewskich innych pañstw, którzy odwiedzaj¹c Rzym wyranie omijaj¹ Kwiryna³ w obawie, ¿e ura¿¹
przez to Watykan.
Gdyby nie portugalska królowa, Maria Amelia, która w swym
zdecydowaniu przypomina sw¹ matkê, ksiê¿n¹ Pary¿a, to król Carlos dawno by ju¿ porzuci³ tron na rzecz swego syna, mianuj¹c regentem swego m³odszego brata. Rumuñski król Karol oraz ksi¹¿ê
regent Bawarii równie¿ przygotowuj¹ siê do przekazania swych tronów rodowym nastêpcom. I na koniec zostaje jeszcze król bu³garski, Ferdynand, który jest zdecydowanie nak³aniany przez swych
rusofilskich przyjació³, aby abdykowa³, podczas gdy oni zajm¹ siê
tym, by znalaz³ siê ponownie na tronie z protekcji Moskwy. Jak
dot¹d opiera siê on jednak ich namowom, zdaj¹c sobie sprawê z
tego, ¿e szczelina miêdzy ustami a brzegiem pucharu jest doæ szeroka i ¿e gdy raz dobrowolnie zrzeknie siê korony, to bardzo wiele
rzeczy mo¿e stan¹æ na przeszkodzie, aby uniemo¿liwiæ mu ponowne jej odzyskanie.
I w ten sposób, gdzie by nie spojrzeæ, cel ludu z ich punktu widzenia w ¿aden sposób siê nie przybli¿a, owa fala abdykacji nie
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zapewnia ¿adnej poprawy, a wrêcz przeciwnie, spowoduje najprawdopodobniej odnowienie siê walk sprzed piêædziesiêciu lat o konstytucyjne prawa i parlamentarne przywileje.

Ha³aliwe demonstracje socjalistyczne w niemieckim Reichstagu, belgijskim parlamencie oraz francuskiej Izbie Deputowanych nie mia³y bynajmniej na celu umierzenia obaw rz¹dz¹cych. Niemieccy cz³onkowie socjalistyczni, pomimo wezwania przewodnicz¹cego, odmówili wziêcia udzia³u w oklaskach na czeæ cesarza, a nawet nie powstali z miejsc. Socjalici belgijscy w odpowiedzi na propozycjê wzniesienia okrzyków na czeæ króla, którego sympatie le¿¹, jak siê wydaje, po
stronie arystokracji i kapita³u, wo³ali: Niech ¿yje lud! Precz
z kapitalistami! Za francuscy deputowani, rozczarowani niezaspokojeniem ¿¹dañ socjalistów, owiadczyli, ¿e teraz rewolucja dokona tego, czego nie uda³o siê osi¹gn¹æ przy pomocy
metod pokojowych.
Znamienne jest i to, ¿e Reichstagowi nie uda³o siê nadaæ
mocy prawnej projektowi ustawy zmierzaj¹cej do ograniczenia rozwoju socjalizmu w Niemczech. Powody odrzucenia
projektu zosta³y przedstawione w prasie w nastêpuj¹cy sposób:
Niedawne odrzucenie przez Reichstag projektu ustawy antyrewolucyjnej, czyli najnowszej metody zwalczania socjalizmu opracowanej przez rz¹d niemiecki, stanowi interesuj¹cy
rozdzia³ w historii tego narodu, z którym wiele nas ³¹czy pomimo ró¿nic jêzykowych i instytucjonalnych.
Minê³o wiele lat od czasu, gdy zaczêto zwracaæ uwagê na
znamienny rozwój partii socjalistycznej w Niemczech. Ale
dopiero w roku 1878, kiedy to przeprowadzono dwa zamachy
na ¿ycie cesarza, rz¹d zdecydowa³ siê podj¹æ bardziej radykalne rodki. Pierwsza ustawa przeciwko socjalizmowi zosta³a uchwalona w 1878 roku na okres dwóch lat, a nastêpnie
by³a odnawiana w latach 1880, 1882, 1884 i 1886.
Nastêpnie uznano, ¿e potrzebna jest nowa ustawa i w roku
1887 kanclerz Bismarck przed³o¿y³ Reichstagowi projekt nowej ustawy, która dawa³a rz¹dowi mo¿liwoæ ograniczania
swobody poruszania siê przywódców socjalistycznych do okrelonego terytorium, pozbawiania ich praw publicznych oraz
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deportacji do innych pañstw. Parlament odmówi³ przyjêcia
projektu proponowanego przez kanclerza, zadawalaj¹c siê jedynie przed³u¿eniem terminu starej ustawy.
W ten sposób pewne krêgi poczê³y ¿ywiæ nadziejê, ¿e nie
bêdzie ju¿ mo¿liwoci uchwalenia kolejnej ustawy represyjnej. Jednak nieustanny rozwój partii socjalistycznej i coraz
wiêksza wyrazistoæ jej propagandy w po³¹czeniu z pojawieniem siê wybryków anarchistycznych w Niemczech i innych
czêciach Europy sk³oni³y rz¹d do podjêcia dalszych kroków.
W grudniu 1894 r. cesarz da³ do zrozumienia, ¿e przy wspó³dzia³aniu z nowym parlamentem zdecydowany jest przeciwdzia³aæ próbom zaburzenia wewnêtrznego porz¹dku.
Jeszcze przed koñcem tego roku projekt ustawy antyrewolucyjnej zosta³ przed³o¿ony zgromadzeniu narodowemu. Sk³ada³ siê on z szeregu poprawek do ogólnego prawa karnego
tego kraju, które jako sta³e elementy mia³y wejæ w sk³ad kodeksu karnego. W poprawkach tych przewidziane by³y grzywny i kary wiêzienia dla wszystkich, którzy w sposób niebezpieczny dla spokoju publicznego otwarcie atakuj¹ zasady religii, monarchii, ma³¿eñstwa, rodziny lub w³asnoci, u¿ywaj¹c przy tym obraliwych wyra¿eñ. Kary te mia³y spotkaæ tak¿e tych, którzy publicznie g³osz¹ lub rozpowszechniaj¹ stwierdzenia, wymylone lub przekrêcone, o czym wiedzieli albo w
okrelonych okolicznociach mieli mo¿liwoæ to stwierdziæ,
a które mia³yby na celu pogardliwe przedstawienie instytucji
pañstwowych albo ustaw wydawanych przez w³adze.
Nowe prawo zawiera³o tak¿e uregulowania o podobnym charakterze, wymierzone w socjalistyczn¹ propagandê w obrêbie
armii i floty.
Gdyby sprzeciw zg³osili tylko socjalici w parlamencie i
poza nim, rz¹dowi uda³oby siê bez trudnoci uchwaliæ sw¹
ustawê. Jednak charakter wymienionych wykroczeñ w po³¹czeniu ze swobod¹ interpretacji prawa, jak¹ otrzymaliby policjanci i sêdziowie, wzbudzi³ nieufnoæ, a nawet niepokój, w
szerokich krêgach spo³ecznych, gdy¿ uwa¿ano, ¿e przepisy te
doprowadz¹ do ograniczenia swobód wypowiedzi, nauczania
oraz zgromadzeñ publicznych.
Zgodnie z tym, gdy tylko Reichstag rozpocz¹³ debatê nad t¹
ustaw¹, natychmiast zacz¹³ siê ruch, podobnie jak to czêsto
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bywa i w naszym kraju [USA]. Petycje od pisarzy, wydawców, artystów, profesorów uniwersyteckich, studentów i obywateli nap³ywa³y tak d³ugo do parlamentu, a¿ stwierdzono, ¿e
otrzyma³ on protesty podpisane przez ponad pó³tora miliona
osób.
Najwiêksze gazety w rodzaju Berliner Tageblatt przekazywa³y do Reichstagu petycje od swoich czytelników zawieraj¹ce od dwudziestu do stu tysiêcy podpisów. W miêdzyczasie
z³o¿ono protest przeciwko projektowi w imieniu stu piêædziesiêciu niemieckich uniwersytetów, przyjêty na masowym spotkaniu delegatów, które odby³o siê w stolicy.
Wobec tak powszechnego sprzeciwu odrzucenie ustawy sta³o siê nieuniknione, a z tej pora¿ki rz¹du niew¹tpliwie najbardziej skorzysta partia socjalistyczna. Tymczasem Reichstag
odrzuci³ projekt ustawy nie dlatego, ¿e by³a ona wymierzona
przeciwko socjalistom, ale poniewa¿ uwa¿ano, i¿ uderzaj¹c
w tendencje anarchistyczne, bêdzie ona zagra¿a³a szeroko rozumianym prawom cz³owieka.
W Londynie mówi siê, ¿e socjalici zdobywaj¹ coraz to nowe
tereny, podczas gdy anarchizm najwyraniej umar³. Niezale¿na Partia Pracy, która by³a najpotê¿niejsz¹ si³¹ zorganizowanego wiata pracy, jest obecnie zdeklarowan¹ organizacj¹ socjalistyczn¹. Spodziewa siê ona rych³ej rewolucji socjalistycznej, która niebawem doprowadzi do powstania republiki socjalistycznej na gruzach obecnej monarchii.
Zauwa¿aj¹c te fakty i tendencje, nie mo¿na siê dziwiæ, ¿e
królowie i w³adcy podejmuj¹ szczególne rodki ostro¿noci,
aby chroniæ samych siebie i swoje interesy przed zagro¿eniami rewolucji i anarchii o zasiêgu wiatowym. Boj¹c siê i bêd¹c zaniepokojeni usi³uj¹ oni zawieraæ wzajemne porozumienia, jednak obustronny brak zaufania jest tak potê¿ny, ¿e nie
wi¹¿¹ oni z tymi sojuszami wielkich nadziei. W stosunkach
miêdzy narodami dominuje wrogoæ, zazdroæ, chêæ odwetu i
nienawiæ, za wzajemne porozumienia budowane s¹ na zasadzie dbania o w³asne interesy. St¹d te¿ zwi¹zki te bêd¹ trwa³y
dopóty, dopóki samolubne plany i zamys³y polityczne ich
uczestników bêd¹ wydawaæ siê zbie¿ne. Nie cechuje ich ani
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mi³oæ, ani dobra wola. Codzienna prasa nieustannie dostarcza dowodów na to, ¿e narody nie s¹ zdolne do przyjêcia wspólnej linii politycznej, która by mog³a zapewniæ harmonijn¹
wspó³pracê. Jakiekolwiek oczekiwania zwi¹zane z tymi porozumieniami mocarstw s¹ zatem pozbawione nadziei.
Kocielnictwo nie jest ju¿ bastionem
Zdaj¹c sobie sprawê z sytuacji, przynajmniej do pewnego
stopnia, w³adze spogl¹daj¹ z nadziej¹ na koció³ (nie na garstkê wiernych wiêtych, znanych Bogu i uznawanych przez Niego za Koció³, lecz na wielki koció³ nominalny, który jest
uznawany wy³¹cznie przez wiat), oczekuj¹c od nich moralnego wsparcia albo udzielenia im kocielnej powagi, która
pozwoli³by im sprostaæ wielkim problemom, jakie wy³aniaj¹
siê obecnie w stosunkach miêdzy rz¹dz¹cymi a ludem. Koció³ tak¿e obawia siê przyjêcia na siebie g³ównej si³y uderzenia i wola³by raczej wspieraæ proces przywrócenia przyjaznych
stosunków miêdzy ksi¹¿êtami a ludem, jako ¿e interesy arystokracji kocielnej i arystokracji wieckiej s¹ ze sob¹ powi¹zane. Na pró¿no jednak oczekuj¹ pomocy z tego ród³a, gdy¿
przebudzone masy nie przejawiaj¹ ju¿ wiêkszego szacunku
dla w³adzy kap³añskiej i w³adzy pañstwowej. Tym niemniej
przeprowadzane s¹ próby sprawdzaj¹ce, czy ubieganie siê o
pomoc kocio³a ma sens. Niemiecki Reichstag, na przyk³ad,
który pod wp³ywem ksiêcia Bismarcka w 1870 roku skaza³
jezuitów na wygnanie z Niemiec, uznaj¹c, ¿e szkodz¹ oni niemieckiemu dobrobytowi, nastêpnie uniewa¿ni³ tê ustawê,
maj¹c nadziejê na pojednanie z parti¹ katolick¹ i na uzyskanie
jej wp³ywów dla poparcia ustaw dotycz¹cych wojska. Przy
okazji debaty na ten temat wyg³oszono bardzo znamienn¹
uwagê, która zapewne oka¿e siê najprawdziwszym proroctwem, ale w swoim czasie wywo³a³a jedynie konwulsje miechu na sali. W spostrze¿eniu tym stwierdzono, ¿e przywrócenie praw jezuitów nikomu nie zagrozi, jako ¿e niebawem przyjdzie potop (socjalizmu  anarchii) i poch³onie tak¿e jezuitów.
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Najwa¿niejsz¹ motywacj¹ do podjêcia próby pojednania
króla i rz¹du w³oskiego z kocio³em rzymskim by³ zapewne
strach przez rozprzestrzenieniem siê anarchii i perspektywa
wojny spo³ecznej. W nawi¹zaniu do tego premier Crispi, w
znamiennym przemówieniu rozpoczynaj¹cym siê od historycznego przegl¹du bie¿¹cej polityki W³och i koñcz¹cym siê deklaracj¹ odnosz¹c¹ siê bie¿¹cych problemów spo³ecznych, a
w szczególnoci do ruchu rewolucyjnego, stwierdzi³:
System spo³eczny przechodzi obecnie kryzys, który bêdzie
brzemienny w skutki. Wobec tej nabrzmia³ej sytuacji absolutnie niezbêdne wydaje siê po³¹czenie si³ w³adzy wieckiej i
kocio³a w celu podjêcia spójnego dzia³ania skierowanego
przeciwko nikczemnej bandzie, która na swej fladze ma napisane: Nie ma Boga, nie ma króla! Ta banda, mówi³ dalej,
wypowiedzia³a spo³eczeñstwu wojnê. Niech wiêc spo³eczeñstwo podejmie wyzwanie i wzniesie przeciwko nim okrzyk
wojenny: Za Boga, króla i kraj!
Takie samo trwo¿liwe przeczucie ze strony w³adz wieckich, które szerzy siê wród wszystkich cywilizowanych narodów, stanowi podstawê aktualnego pojednawczego nastawienia wszystkich w³adz wieckich Europy wobec rzymskiego papie¿a. Jego z dawna pielêgnowana nadzieja odzyskania
choæby czêci utraconej w³adzy spotyka siê obecnie z coraz
bardziej przychylnym przyjêciem. To nastawienie narodów
znalaz³o wyrane odbicie w kosztownych darach, jakie kilka
lat temu z okazji swego jubileuszu otrzyma³ papie¿ od g³ów
wszystkich rz¹dów chrzecijañstwa. Czuj¹c brak kompetencji w celu przeprowadzenia walki z potê¿nymi si³ami budz¹cego siê wiata, w³adze wieckie, jawnie zdesperowane, przywo³uj¹ na pamiêæ dawn¹ moc papiestwa, tyranii, która niegdy trzyma³a w garci ca³e chrzecijañstwo. Tak wiêc choæ
nienawidz¹ oni tego tyrana, gotowi s¹ na daleko id¹ce ustêpstwa, jeli tylko dziêki temu uda im siê utrzymaæ pod kontrol¹
niezadowolenie ludzi.
Czêsto uwa¿a siê, ¿e roszczenia te, tak powa¿nie podtrzymywane przez Koció³ Rzymskokatolicki, s¹ jedynym niezawodnym bastionem mog¹cym powstrzymaæ podnosz¹c¹ siê
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falê socjalizmu i anarchizmu. Nawi¹zuj¹c do tych z³udzeñ by³y
cz³onek zakonu jezuitów hrabia Paul von Hoensbrouck, obecnie nawrócony na protestantyzm, wskazuje na katolick¹ Belgiê i tamtejszy rozwój socjaldemokracji, aby wykazaæ, ¿e oczekiwanie na pomoc z tej strony pozbawione jest wszelkiej nadziei. W artykule, który ukaza³ siê w Preußische Jahrbuch w
Berlinie, w 1895 roku, pisze on:
Belgia by³a przez wieki krajem katolickim i a¿ do cna ultramontañskims. Wród jego ludnoci licz¹cej szeæ milionów jest jedynie piêtnacie tysiêcy protestantów oraz trzy tysi¹ce ¯ydów. Reszta to katolicy. Oto jednorodnoæ wyznaniowa. Koció³ katolicki stanowi³ wiod¹cy czynnik i si³ê w ¿yciu i historii Belgii, tutaj te¿ wiêci³
on najwiêksze triumfy nieustannie siê nimi szczyc¹c. Z wyj¹tkiem
kilku przypadków kontrolowa³ on system edukacyjny tego kraju,
szczególnie w szko³ach podstawowych i powszechnych. ( )
Jak zatem powodzi siê socjaldemokracji w katolickiej Belgii?
Wystarczy spojrzeæ na ostatnie wybory. Blisko jedna pi¹ta wszystkich g³osów zosta³a oddana na kandydatów socjaldemokracji. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e po stronie przeciwnej socjalistom zosta³o oddanych znacznie wiêcej g³osów wielokrotnych ni¿ na socjaldemokracjê. W Belgii panuje bowiem zasada, ¿e bogatym i wykszta³conym przys³uguje prawo g³osu wielokrotnego, oznacza to,
¿e ich g³osy liczone s¹ podwójnie albo potrójnie. Ultramontanici
rzeczywicie utrzymuj¹, ¿e wzrost popularnoci socjalistów nale¿y
przypisaæ rozwojowi partii liberalnej. Jest to do pewnego stopnia
s³uszne, jednak twierdzenia kleryka³ów, ¿e stanowi to bastion przeciwko socjalizmowi, bezbo¿noci i rozk³adowi moralnoci, okazuj¹ siê przez to ni mniej ni wiêcej, tylko absurdem. Sk¹d bowiem
wziêli siê owi libera³owie, skoro koció³ katolicki jest lekarzem od
wszystkich dziedzicznych boleci pañstwa i spo³eczeñstwa?
Katolicyzm potrafi ratowaæ ludzi przed ateistycznym liberalizmem w równie niewielkim stopniu, co przez socjaldemokracj¹.
W roku 1886 wród ludzi na ró¿nych stanowiskach rozpowszechniona zosta³a ankieta, zawieraj¹ca pytania odnonie warunków ¿ycia robotników. Trzy czwarte odpowiedzi zawiera³o stwierdzenia,
¿e religijnoæ wród ludzi podupad³a, ca³kowicie zanik³a, albo
¿e katolicyzm traci coraz bardziej punkt oparcia. Odpowied, jaka
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nadesz³a z Liège, gdzie jest trzydzieci osiem kocio³ów oraz trzydzieci piêæ klasztorów, by³a beznadziejna. Mieszkañcy Brukseli
owiadczyli, ¿e dziewiêæ dziesi¹tych dzieci pochodzi z nieprawego ³o¿a, a niemoralnoæ jest nie do opisania. Dzieje siê za tak
pomimo tego, ¿e belgijscy socjaldemokraci, o ile chodzili do szkó³,
byli uczniami katolickich, ultramontañskich szkó³ publicznych i
dotyczy to kraju, w którym wyg³asza siê rocznie ponad pó³ miliona
katolickich kazañ oraz wyk³adów katechetycznych. Kraj, o którym
s³usznie powiada siê, ¿e jest pañstwem klasztorów i kleru, sta³ siê
Eldorado dla rewolucji socjalnej.

Nadmierne przygotowania wojenne
Zagro¿enie rewolucj¹ sk³ania wszystkie narody chrzecijañstwa do nadmiernych przygotowañ wojennych. Miejski
dziennik pisze: Piêæ najwa¿niejszych narodów Europy zamknê³o w specjalnych skarbcach 6525 mln franków z przeznaczeniem na niszczenie ludzi i materia³ów w trakcie wojny.
Niemcy by³y pierwszym pañstwem, które zaczê³o gromadziæ
rezerwowy fundusz na ten zabójczy cel. Maj¹ one 1500 mln
franków. Francja ma 2000 mln franków, Rosja, pomimo spustoszenia spowodowanego choler¹ i g³odem  2125 mln, Austria  750 mln, W³ochy, najbiedniejsze z nich wszystkich 
nieco mniej ni¿ 250 mln. Owe potê¿ne sumy pieniêdzy le¿¹ w
skarbcach, nie przynosz¹c ¿adnego po¿ytku. Nie mog¹ byæ i
nie bêd¹ one przeznaczone na ¿aden inny cel, z wyj¹tkiem
wydatków wojennych. Niemiecki cesarz Wilhelm powiedzia³,
¿e wola³by raczej, aby zhañbiona zosta³a wiarygodnoæ finansowa Niemiec, ni¿ mia³by tkn¹æ jedn¹ markê z funduszu wojennego.
Jeszcze w roku 1895 Departament Wojny Stanów Zjednoczonych przygotowa³ nastêpuj¹cy wykaz liczebnoci armii
obcych krajów: Austro-Wêgry  1 794 175; Belgia  140 000;
Kolumbia  30 000; Anglia  662 000; Francja  3 200 000;
Niemcy  3 700 000; W³ochy  3 155 036: Meksyk  162 000;
Rosja  13 014 865; Hiszpania  400 000; Szwajcaria 
486 000. Roczny koszt utrzymania tych wojsk wynosi
631 226 825 dolarów.
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W tym samym czasie si³y militarne Stanów Zjednoczonych,
wed³ug raportu sekretarza wojny w Izbie Reprezentantów, liczy³y w sumie 141 846 ludzi, podczas gdy osi¹galn¹, choæ nie
zorganizowan¹ si³ê militarn¹, któr¹ w Europie nazywa siê pospolitym ruszeniem kraju, sekretarz obliczy³ na 9 582 806
ludzi.
Reporter New York Herald, który w³anie wróci³ z podró¿y
po Europie napisa³:
Kolejna wojna w Europie, niezale¿nie od tego kiedy wybuchnie, wywo³a zniszczenia na niespotykan¹ dot¹d skalê.
Wszelkie ród³a dochodów zosta³y ods¹czone, albo wrêcz
wyczerpane, w zwi¹zku z wydatkami wojennymi. Zbêdne jest
mówienie, ¿e czego takiego wiat jeszcze nie widzia³, poniewa¿ wiat nigdy nie dysponowa³ takimi rodkami wojskowymi. Europa jest jednym wielkim obozem wojskowym. Najwa¿niejsze mocarstwa s¹ uzbrojone po zêby. Odbywa siê to
dziêki ogólnemu wysi³kowi, który jest podejmowany bynajmniej nie dla parady albo rozrywki. Potê¿ne armie, niezwykle
zdyscyplinowane i doskonale uzbrojone, opieraj¹ce siê na
muszkietach albo trzymaj¹ce uzdy w d³oniach, oczekuj¹ w obozach i w polach na sygna³ do uderzenia wzajemnie na siebie.
Wojna w Europie zapewnia tylko jedn¹ rzecz  koniecznoæ
wybuchu nastêpnej wojny.
Mówi siê, ¿e wielkie stacjonarne wojska s¹ gwarantem pokoju. Przez pewien czas mo¿e tak byæ, ale nie na d³u¿sz¹ metê,
gdy¿ zbrojna bezczynnoæ na tak ogromn¹ skalê wymaga zbyt
wielu ofiar i jest zbyt ciê¿kim brzemieniem, by nie mia³a spowodowaæ nieuchronnej akcji zbrojnej.
Nowoczesne rodki wojenne
Korespondent Pittsburgh Dispatch pisze z Waszyngtonu:

Jak¿e potwornym magazynem osobliwoci s¹ sk³ady broni i
amunicji oraz wszelkiego rodzaju modeli wojennych w ka¿dym
zak¹tku i zakamarku Departamentu Wojny i Floty! S¹ one rozproszone i stosunkowo mizerne, by mog³y daæ pewnoæ, jednak jest
ich wystarczaj¹co du¿o, aby wykazaæ nawet najbardziej bezmyl-
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nym ludziom, w jakim kierunku zmierzamy i jaki bêdzie koniec
owego zadziwiaj¹cego zapa³u twórczego w zakresie rodków zag³ady rodzaju ludzkiego. Wszystkie przyk³ady tej inwencji, którymi dysponujemy obecnie w naszym m³odym kraju, ledwie mo¿na
by porównaæ co do rozmiaru i pomys³owoci z jedn¹ sal¹ obszernej
kolekcji prezentowanej w londyñskim Tower. Mimo to mówi¹ one
wszystko. Patrz¹c na ow¹ zbrodnicz¹ maszyneriê, mo¿na by pomyleæ, ¿e przywódcy wiata postanowili dokonaæ zniszczenia rasy
ludzkiej, zamiast pracowaæ nad popraw¹ jej losu i przed³u¿eniem
istnienia.
Obok nowoczesnych wynalazków, umo¿liwiaj¹cych jednemu
cz³owiekowi zabicie tysi¹ca innych w przeci¹gu mgnienia oka, znajduje siê surowa broñ z owych mniej skomplikowanych czasów, kiedy
to bitwy polega³y na walce wrêcz. Nie ma jednak potrzeby wspominania o tym tylko po to, by wykazaæ postêp w sztuce wojennej.
Nawet te urz¹dzenia, które by³y u¿ywane w czasie ostatnich wielkich wojen s¹ ju¿ obecnie przestarza³e. Gdyby jutro mia³a siê rozpocz¹æ nowa wojna domowa w Stanach Zjednoczonych, lub te¿
gdybymy musieli zaanga¿owaæ siê w jak¹ wojnê z innym pañstwem, to bylibymy raczej sk³onni unieæ siê na skrzyd³ach i walczyæ w powietrzu, ani¿eli pos³ugiwaæ siê w walce broni¹, która by³a
u¿ywana æwieræ wieku temu. Niektóre z dzia³ i okrêtów, które sta³y
siê popularne w koñcowych dniach wojny, unowoczenione i ulepszone, tak ¿e w³aciwie zatraci³yby swój oryginalny kszta³t, mog³yby jeszcze znaleæ ograniczone zastosowanie, jednak ogromna masa
zbrodniczej maszynerii zosta³aby zast¹piona ca³kowicie nowymi
wynalazkami, wobec których stara broñ, nawet ta najlepsza, okaza³aby siê s³aba i ca³kowicie bezsilna. Nigdy nie uwiadomi³em sobie
postêpu w tej straszliwej dziedzinie tak mocno, jak wczoraj, kiedy
to na zlecenie Departamentu Floty pokazano mi model i plany nowego automatycznego dzia³ka wielolufowego Maxima. Jest to (jak
i inne typy dzia³ka Maxima) z pewnoci¹ najbardziej genialna i
najokrutniejsza broñ, jak¹ wymylono w ostatnich czasach. Zamierza siê j¹ produkowaæ w ró¿nych kalibrach a¿ po dzia³o 150 mm,
które bêdzie automatycznie oddawaæ oko³o 600 strza³ów na minutê. Dzia³ko Gatlinga oraz inne typy karabinów, u¿ywaj¹ce bardzo
ma³ych pocisków, s¹ jeszcze szybsze. S¹ jednak w porównaniu z
Maximem niewygodne w u¿yciu, wymagaj¹ wiêkszej liczby operatorów, znacznie wiêcej wa¿¹ i maj¹ znacznie mniejsz¹ dok³adnoæ.
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Dzia³ko Maxima mo¿e obs³ugiwaæ jeden mê¿czyzna, jedna kobieta, albo nawet dziecko, za po uruchomieniu go strzelec mo¿e pójæ
zjeæ szybk¹ przek¹skê, gdy w tym czasie jego karabin bêdzie kontynuowa³ dzie³o zag³ady kilkuset osób. Z ty³u dzia³ka za kuloodporn¹ os³on¹ strzelec ma specjalne siode³ko, gdyby mia³ ochotê
usi¹æ. Chc¹c powaliæ ca³¹ armiê w ci¹gu kilku minut, musi tylko
poczekaæ, a¿ pierwsze szeregi znajd¹ siê w zasiêgu jego dzia³ania.
Nastêpnie krêci mechanizmem, który odpala pierwszy pocisk i uruchamia dzia³anie automatu. Si³a odrzutu z wybuchu pierwszego
naboju usuwa pust¹ ³uskê, wprowadza nastêpny nabój i odpala go
znowu. Wybuch kolejnego naboju powoduje taki sam skutek i tak
proces ten mo¿e powtarzaæ siê w nieskoñczonoæ. Tak przebiega
nieustaj¹cy mord.
Jeden z wynalazków pana Maxima zosta³ nazwany karabinem
ulicznym. Jest to niewielki i lekki sprzêt, który daje siê ³atwo przenosiæ wraz z wystarczaj¹cym zapasem amunicji dla przepêdzenia
przeciêtnych t³umów z ulic albo pozbawienia ich ¿ycia. Interesuj¹ce jest to, jak ostatnie wynalazki w tej dziedzinie wychodz¹ naprzeciw mo¿liwoci ulicznych rozruchów. Od kiedy¿ to wynalazcy zostali prorokami? O tak, ów karabin uliczny mo¿e byæ uruchamiany z czêstotliwoci¹ dziesiêciu morderczych strza³ów na sekundê,
zapewniaj¹c strzelcowi ca³kowicie bezpieczne schronienie, nawet
jeli t³um by³by uzbrojony w strzelby czy pistolety, chyba ¿e t³um
przeprowadzi szturm i przejmie kontrolê nad karabinem oraz jego
operatorem. Zdaje siê, ¿e wynalazcy w rodzaju pana Maxima zak³adaj¹, ¿e wspó³czesny t³um bêdzie sta³ na ulicy, daj¹c siê spokojnie zastrzeliæ bez podejmowania jakiejkolwiek akcji obronnej albo
zaczepnej, tak jakby ludzie nie potrafili siê ukryæ za wêg³ami i przy
u¿yciu bomb wysadziæ i spaliæ miasto w przyp³ywie szaleñstwa.
Jakby nie by³o, zrobi³ on wszystko, co tylko by³o mo¿liwe w sprawie karabinu przeciwko t³umowi. Do owej niewielkiej broni mo¿na za³adowaæ tyle amunicji, ¿e wystarczy³aby ona do uprz¹tniêcia
ulicy jedn¹ seri¹ w przeci¹gu kilku sekund. Z karabinu tego mo¿na
strzelaæ z muru albo przez okno, i to z podobn¹ ³atwoci¹ jak na
otwartej ulicy. Jednym ruchem d³oni mo¿n¹ skierowaæ jego lufê w
dó³ lub w górê, aby razi³a cele znajduj¹ce siê bezporednio nad
albo pod strzelcem bez nara¿ania ¿ycia czy nawet której z czêci
cia³a cz³owieka powiêcaj¹cego siê tej finezyjnej sztuce zabijania.
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Przytoczylimy przyk³ad najnowszego i najbardziej mierciononego wynalazku, lecz nie oznacza to bynajmniej, ¿e nic lepszego
nie zostanie ju¿ wymylone. Stopniowo do umys³ów tych, którzy
siê interesuj¹ tymi zagadnieniami, dociera fakt, ¿e znajdujemy siê
dopiero na pocz¹tku drogi w tej dziedzinie. Staralimy siê utrzymaæ pokój w zakresie obrony przez rozwijanie rodków skutecznego ataku, wszystko na darmo. Nie da siê zbudowaæ takiego statku,
który opar³by siê atakowi przy u¿yciu wspó³czesnej torpedy.
¯aden naród nie posiada bogactwa pozwalaj¹cego wybudowaæ
umocnienia, które nie mog³yby byæ zniszczone w krótkim czasie
przez najnowsze i najbardziej nikczemne formy pocisków dynamitowych. Sterowanie balonami nie sprawia obecnie o wiele wiêkszych trudnoci, ni¿ kierowanie statkami na wodach, tak wiêc i te
urz¹dzenia mog¹ zostaæ w kolejnych wojnach intensywnie wykorzystane do niszczenia wojsk i umocnieñ. miercionone urz¹dzenia sta³y siê tak proste i tanie, ¿e jeden cz³owiek mo¿e unicestwiæ
ca³¹ armiê. Jeli mocni s¹ na tyle uzbrojeni, by móc pokonaæ s³abych, to z drugiej strony s³abi mog¹ z ³atwoci¹ na tyle siê wzmocniæ, by zniszczyæ nawet tych najmocniejszych. Wojna bêdzie oznacza³a unicestwienie obu stron. Wojska l¹dowe, morskie kolosy oraz
powietrzne kr¹¿owniki wojenne znios¹ siê wzajemnie z powierzchni
ziemi, nawet bez koniecznoci bezporedniego kontaktu.

S¹ jednak jeszcze bardziej aktualne ulepszenia. New York
World zamieci³ nastêpuj¹cy artyku³ na temat karabinów i prochu.

Maxim, producent dzia³, oraz dr Schupphaus, specjalista od prochu strzelniczego, wymylili nowy proch do armat i torped, przy
u¿yciu którego mo¿na bêdzie wystrzeliæ na odleg³oæ szesnastu kilometrów ogromn¹ kulê armatni¹ wype³nion¹ materia³ami wybuchowymi, której uderzenie zgniecie na drobny py³ wszystko, co
znajdzie siê w promieniu kilkudziesiêciu metrów.
Wynalazek ten zosta³ nazwany Systemem Maxima-Schupphausa do wystrzeliwania torped powietrznych z dzia³ przy u¿yciu specjalnego prochu, który wyrzuca pocisk przy pocz¹tkowo niskim cinieniu, a nastêpnie zwiêksza jego prêdkoæ utrzymuj¹c cinienie
na ca³ej d³ugoci dzia³a. Urz¹dzenie uzyska³o patent na Stany Zjednoczone oraz Europê.
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Specjalny proch, który w nim zastosowano, zawiera niemal czyst¹ bawe³nê strzelnicz¹ z niewielk¹ domieszk¹ nitrogliceryny, dziêki czemu nie ma on ¿adnej z wad prochów nitroglicerynowych.
Zosta³ te¿ zabezpieczony przed rozk³adem niewielk¹ domieszk¹
mocznika. Jest zupe³nie bezpieczny w u¿yciu, gdy¿ mo¿na go uderzyæ ciê¿kim m³otkiem nie nara¿aj¹c siê na niebezpieczeñstwo wybuchu. Sekret jego niezwyk³ej mocy wynika z prostej matematycznej prawdy, o której nikt wczeniej nie pomyla³. Mocno wybuchowy proch jest obecnie ³adowany do armat w formie pasemek, ma³ych kostek lub litych cylindrycznych pa³eczek o rednicy 12-19
mm i d³ugoci kilkudziesiêciu centymetrów, które wygl¹daj¹ jak
wi¹zka ciemnych, woskowych prêtów. Gdy proch ten jest odpalony, ka¿dy prêt zapala siê najpierw na koñcach oraz na obwodzie i
spala siê do rodka.
Objêtoæ gazów, jaka powstaje w procesie spalania, ronie coraz
wolniej, gdy¿ maleje powierzchnia spalania. Skoro wiêc objêtoæ
gazu nadaje prêdkoæ pociskowi, to procesowi temu towarzyszy
zmniejszenie prêdkoci. Zasiêg strza³u nie jest wiêc tak daleki, jaki
móg³by byæ, gdyby cinienie gazów zwiêksza³o siê albo przynajmniej utrzymywa³o siê na sta³ym poziomie.
Ka¿da laska prochu Maxima i Schupphausa ma wiele ma³ych
otworków wzd³u¿ ca³ej d³ugoci prêta. Gdy proch zostanie zapalony, ogieñ rozprzestrzenia siê bardzo szybko nie tylko po obwodzie
laski, ale tak¿e we wszystkich szczelinach perforacji. Owe niewielkie otworki pal¹ siê tak gwa³townie, ¿e stosunek objêtoci wydzielonego gazu na pocz¹tku i na koñcu lufy dzia³a wynosi szesnacie
do jeden.
Na skutek tego pocisk opuszcza lufê z niesamowit¹ prêdkoci¹, a
ka¿dy ma³y otworek w prêcie prochu przyczynia siê do przyspieszenia jego niszczycielskiej misji w odleg³oci wielu kilometrów
od dzia³a. U¿ycie wielkiego dzia³a spowoduje, ¿e rozmiary zniszczeñ spowodowanych przez owo cudo nowoczesnej artylerii bêd¹
nieobliczalne. Ten nowy miercionony proch zosta³ zastosowany
w armatach polowych oraz ciê¿kich dzia³ach obrony wybrze¿a w
Sandy Hook. Skutki by³y zdumiewaj¹ce. Dzia³o 250 mm, do którego za³adowano 58 kg prochu, wyrzuci³o pocisk o wadze 260 kg na
odleg³oæ 13 km w morze. Cinienie na prêtach prochu by³o bardziej równomierne ni¿ notowano dotychczas, co jest najwa¿niej-
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szym czynnikiem okrelaj¹cym wartoæ prochu o zwiêkszonej sile
wybuchu. Bez wyrównanego cinienia dok³adnoæ celowania jest
nieosi¹galna.
Wielkie dzia³o, którego skonstruowanie zaproponowali panowie
Maxim oraz Schupphaus bêdzie mia³o kaliber 500 mm i bêdzie przeznaczone do obrony wybrze¿a. Dzia³o to bêdzie siê wyró¿nia³o kilkoma osobliwociami. Nie bêdzie ono z³o¿one, czyli skrêcone z
wielu stalowych elementów, lecz bêdzie siê sk³adaæ z jednej, cienkiej, stalowej rury o d³ugoci oko³o 9 metrów, której cianki nie
bêd¹ grubsze ni¿ 50 mm, podczas gdy ciany modzierza musz¹
mieæ 200-250 mm gruboci, by mog³y wytrzymaæ si³ê wybuchu.
Odrzut dzia³a bêdzie amortyzowany przez hydrauliczne bufory zawieraj¹ce wodê i olej. Gdyby zastosowaæ nowy proch w piêæsetmilimetrowym dziale tego typu, umieszczonym przy wejciu do portu
Nowego Jorku na forcie Washingtona albo Wadswortha, mo¿na by
kontrolowaæ morze w promieniu 16 km. Przy uzyskaniu tak jednolitego cinienia i prêdkoci mo¿na osi¹gn¹æ nies³ychan¹ precyzjê
ognia. Wystarczy³oby jedynie przy u¿yciu celownika optycznego
wycelowaæ dzia³o w kierunku statku znajduj¹cego siê w jego zasiêgu, a zniszczenie obiektu by³oby ca³kowicie pewne. Iloæ wyrzuconych materia³ów wybuchowych by³aby zupe³nie wystarczaj¹ca do
zatopienia okrêtu wojennego, nawet jeli pocisk wybuchn¹³by w
odleg³oci 18 metrów od burty statku. Wybuch pocisku wa¿¹cego
68 kg w odleg³oci 45 m od obiektu by³by na tyle niebezpieczny, ¿e
spowodowa³by powa¿ne uszkodzenia uniemo¿liwiaj¹ce dalsz¹ ¿eglugê statku.

Dr R. J. Gatling, wynalazca wspania³ego karabinu maszynowego, który nosi jego imiê, w nawi¹zaniu do wynalezienia
nowego prochu bezdymnego, powiedzia³:

Ludzie nie s¹ na tyle uwiadomieni, by doceniæ ogromny przewrót, jaki dokona siê w przysz³ej sztuce wojennej dziêki wynalezieniu prochu bezdymnego. Ju¿ obecnie 3-4 mln muszkietów w
Europie s¹ przestarza³ym sprzêtem, skonstruowanym z przeznaczeniem do zastosowania czarnego prochu, nie mówi¹c ju¿ o milionach sztuk amunicji, któr¹ wszystkie pañstwa bêd¹ chcia³y sprzedaæ za grosze. Oto ogromne sumy zmarnowanego kapita³u, ale takie s¹ nieuchronne skutki postêpu. Karabiny armii amerykañskiej
te¿ stan¹ siê niebawem przestarza³e, gdy¿ w celu utrzymania poko-
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ju z ca³¹ reszt¹ wiata równie¿ bêdziemy musieli zastosowaæ bezdymny proch. Karabin za³adowany takim prochem wystrzeliwuje
pocisk na odleg³oæ dwukrotnie wiêksz¹ ni¿ przy u¿yciu czarnego
prochu. Ponadto nowy wynalazek zmienia ca³kowicie taktykê walki, jako ¿e w nowoczesnej bitwie oddzia³y nigdy nie stan¹ uszykowane naprzeciwko wroga. Otwarta walka, tak jak to mia³o miejsce
przez wieki, nale¿y do przesz³oci, gdy¿ dzisiaj oznacza³aby ca³kowite unicestwienie. Gdyby bezdymny proch znalaz³ siê w u¿yciu w
trakcie ostatniej wojny domowej, to konflikt miêdzy stanami nie
trwa³by d³u¿ej ni¿ dziewiêædziesi¹t dni.
Jak jest ró¿nica miêdzy karabinem szybkostrzelnym a karabinem maszynowym?
Szybkoæ karabinu szybkostrzelnego jest nieporównywalnie
mniejsza od szybkoci karabinu maszynowego. Ma on na ogó³ tylko jedn¹ lufê i ³aduje siê go nabojami. Jest to ciê¿ki karabin przeznaczony do ³odzi torpedowych, ale oddanie piêtnastu strza³ów na
minutê stanowi ju¿ dobry wynik, jak na ten typ broni. Karabin maszynowy typu Gatlinga ma od szeciu do dwunastu luf i obs³ugiwany przez trzech ludzi praktycznie nigdy nie przestaje strzelaæ, jedna
salwa nastêpuje zaraz po drugiej z szybkoci¹ 1200 strza³ów na
minutê. Owych trzech ludzi mo¿e przecign¹æ w zabijaniu ca³¹ brygadê uzbrojon¹ w przestarza³e muszkiety.

Pewien autor napisa³ w Cincinnati Enquirer:

Obraz przysz³ej wojny, jeliby taka mia³a mieæ miejsce, zostanie ukszta³towany przez ca³kowicie nowe elementy, elementy tak
straszliwe, ¿e na zawsze pozostawi¹ one piêtno barbarzyñstwa wyryte na czole naszej cywilizacji. Nowe formacje wojskowe, które
spowodowa³y czterokrotne zwiêkszenie armii, bezdymny, straszliwy proch, któremu nic siê nie oprze, wspó³czesna piorunuj¹ca artyleria i karabiny z magazynkami, które powal¹ armie podobnie jak
tornado, które str¹ca jab³ka z drzewa, obserwatoria na balonach,
balonowe baterie, które bêd¹ zrzucaæ masy prochu na miasta i fortece, niszcz¹c je w krótkim czasie i to znacznie skuteczniej ni¿ przez
ostrzeliwanie, przenone linie kolejowe dla artylerii, wiat³o elektryczne i telefon  wszystko to ca³kowicie zmieni³o taktykê wojskow¹. Kolejna wojna bêdzie prowadzona w zupe³nie innym systemie, którego nigdy dotychczas nie wypróbowano i który sprawi wiele
niespodzianek. Zbroimy siê w celach obronnych, a nie zaczepnych;
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si³a jest nasz¹ obron¹: zmusza ona naszych s¹siadów do przestrzegania pokoju i zapewnia nam nale¿ne powa¿anie.
Tymczasem ka¿de mocarstwo prowadzi tê sam¹ politykê, która
sprowadza siê do stwierdzenia, ¿e ca³a ta straszliwa, zbrodnicza
manifestacja ma na celu ochronê pokoju przed pazurami wojny. I
choæ wydaje siê to byæ szczytem ironii, to mocno w to wierzê, gdy¿
jest to oczywiste, i uwa¿am, ¿e pokój jest dobrze strze¿ony przed
wojn¹ przy u¿yciu instrumentów przynale¿nych wojnie, a w³aciwie dziêki obawom, wywo³ywanym ich rozmiarem i potwornoci¹.
Bezlitosne zbrojenia staj¹ siê jednak wszystko zagarniaj¹cym wirem, do którego powoli zmierza publiczna fortuna w powszechnym
usi³owaniu zape³nienia bezdennego wulkanu materia³ami wybuchowymi. Mo¿e siê to wydawaæ dziwne, ale ta ocena sytuacji jest prawdziwa. Europa spoczywa na wulkanie przez siebie wykopanym i
pracowicie wype³nionym najbardziej niebezpiecznymi elementami. W pe³ni wiadomoci tego zagro¿enia, starannie pilnuje ona,
by w pobli¿e krateru nie dosta³ siê ¿aden podpalacz. Gdy jednak
choæ na chwilê os³abnie jej czujnoæ i zdarzy siê wybuch, ca³y wiat
poczuje wstrz¹sy i drgania z tego powodu. Barbarzyñstwo objawi
siê w ca³ej swej ohydzie, a przekleñstwo bêdzie siê szerzyæ od narodu do narodu i zmusi ludzi do wymylenia innych sposobów uregulowania spraw miêdzynarodowych, bardziej godnych naszej epoki, za wojna zostanie swymi w³asnymi rêkami pogrzebana pod ruinami, aby ju¿ nigdy nie powstaæ.

Jeszcze jeden karabin wymuszaj¹cy pokój
Pobudcie mocarzów, niech przyci¹gn¹ a dadz¹ siê naj¹æ
wszyscy mê¿owie waleczni. Zbierzcie siê w dolinie Jozafat
(dolinie mierci). Kto s³aby, niech rzecze: Mocnym ja. Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a kosy wasze na oszczepy
(Joel 3:10).
W jaki sposób odbêdzie siê owo przyst¹pienie do wojny i
przy u¿yciu jakich rodków, mo¿na domylaæ siê na podstawie zamieszczonego poni¿ej opisu karabinu. Mówi¹c o przygotowaniach do wojny miêdzy narodami, warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e rz¹dy i genera³owie zaczynaj¹ siê obawiaæ swoich w³asnych oddzia³ów. S³u¿ba porz¹dkowa w stanie Ohio
uchyli³a siê od wype³nienia swych obowi¹zków w zwi¹zku z
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zamieszkami wywo³anymi przez strajki. Marynarze w Brazylii zbuntowali siê przeciwko rz¹dowi. ¯o³nierze w Portugalii
wyst¹pili przeciwko w³asnym genera³om. Podobnie mo¿e byæ
wkrótce w ka¿dym pañstwie wiata.
Niemcy, które dysponuj¹ potê¿n¹ armi¹, ogarnia strach, gdy¿
socjalizm zdobywa coraz wiêksz¹ popularnoæ wród ¿o³nierzy. Niedawno nawet w Wielkiej Brytanii uznano za konieczne rozbrojenie niektórych ch³opskich s³u¿b porz¹dkowych.
Tajemnic¹ tych wszystkich przypadków niesubordynacji jest
wiedza; wiedza wynika z wykszta³cenia, wykszta³cenie za
jest wspomagane przez prasê drukarsk¹ i wspania³¹ moc Boskiego owiecenia, podnosz¹c¹ zas³ony ciemnoty i przygotowuj¹c¹ ludzkoæ na wielki dzieñ Mesjasza, który rozpocznie
siê od ucisku.
Zastanawialimy siê kiedy, w jaki sposób rewolucja, o której wspomina Pismo wiête, ogarnie ca³¹ ziemiê; w jaki sposób mog³aby wybuchn¹æ anarchia pomimo zjednoczenia
wszystkich si³ oraz wp³ywów kapita³u i cywilizacji przeciwko temu zjawisku. Obecnie jednak widzimy, jak wykszta³cenie (wiedza) toruje drogê dla wielkiej wiatowej katastrofy,
której wed³ug Pisma wiêtego mo¿na oczekiwaæ prawdopodobnie za kilka lat. Teraz przekonalimy siê, ¿e ci sami ludzie, którzy s¹ æwiczeni w pos³ugiwaniu siê najnowoczeniejszymi narzêdziami s³u¿¹cymi do niszczenia ludzkiego ¿ycia,
mog¹ przej¹æ kontrolê i opiekê nad broni¹ i amunicj¹. Poni¿ej
zamieszczamy wspomniany ju¿ artyku³:
Karabin ten, wa¿¹cy nieca³e 10 kilogramów, którym mo¿na siê pos³ugiwaæ jak zwyk³¹ strzelb¹ myliwsk¹, raz uruchomiony, wyrzuca z siebie strumieñ kul z prêdkoci¹ 400 strza³ów na minutê. Ta nowa broñ nazywa siê Benet-Mercier i jest
wynalazkiem francuskim. Karabin ten ma kolbê, któr¹ opiera
siê na ramieniu. Strzelaj¹cy ¿o³nierz le¿y na ziemi, opieraj¹c
karabin na dwóch podpórkach. Zwiêksza to bezpieczeñstwo
w porównaniu z szybkostrzelnym modelem Hirama Maxima,
jako ¿e operator tego karabinu jest zmuszony wstaæ, aby go
za³adowaæ. To wystawia go na widok nieprzyjaciela  a raczej
wystawia wszystkich trzech, gdy¿ do obs³ugi tej ciê¿szej broni trzeba a¿ trzech ludzi.
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Proroctwo Joela (3:9-11) wype³nia siê z pewnoci¹ w niespotykanych przygotowaniach wojennych, jakie prowadzone
s¹ obecnie miêdzy narodami. Proroczo okrela on emocje naszych czasów, mówi¹c: Obwo³ajcie to miêdzy narodami,
og³ocie wojnê, pobudcie mocarzów, niech przyci¹gn¹ a dadz¹ siê naj¹æ wszyscy mê¿owie waleczni. Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a kosy wasze na oszczepy; kto s³aby,
niech rzecze: Mocnym ja. Zgromadcie siê, a zbie¿cie siê
wszystkie narody okoliczne, zbierzcie siê. Czy¿ nie takie jest
ogólnowiatowe wo³anie obecnego czasu? Czy¿ mocni i s³abi
nie przygotowuj¹ siê psychicznie na zbli¿aj¹cy siê konflikt?
Czy¿ nawet i koció³ przyznaj¹cy siê do Chrystusa nie æwiczy
m³odych ch³opców i nie rozbudza w nich ducha wojny? Czy¿
nie jest tak, ¿e mê¿czyni, którzy w innych okolicznociach
chodziliby za p³ugiem i przycinali ga³êzie drzew, kuj¹ narzêdzia wojenne i ucz¹ siê nimi pos³ugiwaæ? Czy¿ wreszcie
wszystkie narody nie gromadz¹ swych potê¿nych zastêpów i
nie wykorzystuj¹ swych róde³ finansowych ponad granice
wytrzyma³oci, aby w tych przygotowaniach sprostaæ nagl¹cym wymogom wojennym  wymogom wielkiego ucisku, którego rych³e nadejcie jest przez nich zauwa¿ane?
Stany Zjednoczone, posiadaj¹ce wyj¹tkow¹ pozycjê,
zagro¿one jeszcze wiêkszym z³em ni¿ Europa
Pozycja Stanów Zjednoczonych Ameryki miêdzy narodami jest wyj¹tkowa niemal pod ka¿dym wzglêdem i to w takim
stopniu, i¿ niektórzy sk³onni byliby uwa¿aæ ten kraj za wybrane dziecko Bo¿ej opatrznoci i s¹dziæ, ¿e nie zostanie on objêty wydarzeniami ogólnowiatowej rewolucji. Jednak takie
wymarzone bezpieczeñstwo nie jest zgodne ze zdrowym rozs¹dkiem, zarówno w wietle znaków czasu, jak i wobec dzia³ania sprawiedliwych zasad odwetu, wed³ug których s¹dzone
s¹ narody i jednostki.
Rozs¹dny i nieuprzedzony cz³owiek nie bêdzie mia³ w¹tpliwoci co do tego, ¿e szczególne okolicznoci odkrycia tego
kontynentu oraz osadzenia jego narodu na dziewiczej ziemi,
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by móg³ oddychaæ jej wolnym powietrzem i rozwijaæ jej wspania³e zasoby, by³o krokiem na drodze Boskiej opatrznoci.
Wskazuj¹ na to czas i okolicznoci. Emerson powiedzia³ kiedy: Ca³a historia naszego kraju wydaje siê byæ ostatnim
wysi³kiem Boskiej opatrznoci na rzecz rodzaju ludzkiego.
Nie powiedzia³by tego jednak, gdyby rozumia³ Boski plan
wieków, z którego jasno wynika, ¿e nie jest to ostatni wysi³ek Boskiej opatrznoci, ale cile okrelone ogniwo w ³añcuchu opatrznociowych okolicznoci, zmierzaj¹cych do wykonania Boskiego zamierzenia. Ziemia ta udzieli³a schronienia ludziom przeladowanym w innych krajach przez tyraniê wieckiego i kocielnego despotyzmu. Tutaj, gdzie bezmierne oceaniczne pustkowie oddzieli³o uciekinierów od dawnych dyktatur, duch wolnoci znalaz³ miejsce wytchnienia i
mo¿na by³o nadaæ realny kszta³t eksperymentalnej idei rz¹du
ludowego. W tych sprzyjaj¹cych okolicznociach wspania³e
dzie³o Wieku Ewangelii  wybór prawdziwego Kocio³a 
korzysta³o z ogromnych udogodnieñ. S¹ te¿ wszelkie podstawy ku temu, by s¹dziæ, ¿e tutaj w³anie zebrany zostanie najwiêkszy plon tego wieku.
W ¿adnym innym kraju b³ogos³awione pos³annictwo ¿niwa
 Plan Wieków oraz czasy, chwile i przywileje w nim zamierzone  nie uzyska³oby takiej swobody rozpowszechniania i
³atwoci zwiastowania. Nigdzie indziej te¿, jak tylko w obrêbie dzia³ania wolnych instytucji tego uprzywilejowanego kraju, nie mog³oby siê znaleæ tak wiele umys³ów, które bêd¹c w
dostatecznym stopniu oswobodzone z ³añcuchów przes¹dów
i religijnego dogmatyzmu potrafi³yby przyj¹æ Prawdê na czasie, aby nastêpnie ponieæ j¹, jako dobr¹ nowinê, do obcych
krajów. Jestemy przekonani, ¿e taka jest w³anie przyczyna
stosunkowo wiêkszego zaanga¿owania siê Boskiej opatrznoci w tym kraju. By³a tutaj do wykonania praca na rzecz Jego
ludu, której nie da³o siê wykonaæ tak samo dobrze gdzie indziej i dlatego, gdy rêka przeladowcy usi³owa³a zd³awiæ ducha wolnoci, powo³any zosta³ Washington, aby staæ siê przywódc¹ biednych lecz odwa¿nych zwolenników wolnoci na
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drodze do niepodleg³oci narodowej. Gdy za ponownie naród ten zosta³ zagro¿ony rozerwaniem i gdy nadszed³ czas
wyzwolenia czterech milionów niewolników, Bóg wzbudzi³
innego odwa¿nego i szlachetnego ducha w osobie Abrahama
Lincolna, który potrzaska³ kajdany niewolnictwa i ocali³ jednoæ narodu.
Jednak naród jako taki nie ma i nigdy nie mia³ ¿adnego prawa do powo³ywania siê na Bosk¹ opatrznoæ. Opatrznociowe kierownictwo w niektórych sprawach tego narodu mia³o
jedynie na celu ochronê interesów ludu Bo¿ego. Sam naród
¿yje bez Boga i bez nadziei na przetrwanie. Gdy tylko Bóg
wykona, nawet dziêki temu narodowi, swe m¹dre zamierzenia na rzecz swego ludu  kiedy ju¿ zgromadzi swych wybranych  wtedy wichura wielkiego ucisku powieje na ten
naród tak samo jak i na inne narody, poniewa¿ stanowi¹ one
wszystkie razem królestwa tego wiata, które musz¹ ust¹piæ miejsca Królestwu umi³owanego Syna Bo¿ego.
Warunki ¿ycia ludnoci w naszym kraju s¹ znacznie bardziej korzystne ni¿ w innych krajach, dlatego te¿ tutejsze ubogie klasy doceniaj¹ wygodê oraz osobiste prawa i przywileje
w stopniu znacznie wiêkszym ni¿ ma to miejsce w innych krajach. W kraju tym z szeregów ludzi najubo¿szych, ale przepojonych duchem jego instytucji  wolnoci¹, godnoci¹, przedsiêbiorczoci¹ i inteligencj¹  wywodz¹ siê najm¹drzejsi i
najlepsi mê¿owie stanu  prezydenci, senatorzy, prawnicy,
sêdziowie oraz wybitni ludzie na ka¿dym stanowisku. ¯adna
dziedziczna arystokracja nie ma tutaj monopolu na sprawowanie urzêdów ciesz¹cych siê zaufaniem i przynosz¹cym zyski. Nawet dziecko najubo¿szego w³óczêgi mo¿e ubiegaæ siê
i uzyskaæ najwy¿sze zaszczyty, honory, bogactwa i przywileje. Ka¿dy ch³opiec w amerykañskiej szkole dowiaduje siê o
mo¿liwoci, ¿e i on pewnego dnia mo¿e zostaæ prezydentem
tego kraju. W rzeczywistoci wszystkie osi¹gniêcia wybitnych
ludzi na ró¿nych pozycjach i stanowiskach by³y postrzegane
jako przysz³e mo¿liwoci amerykañskiej m³odzie¿y. Instytucje tego kraju s¹ tak ukszta³towane, by nie hamowaæ tych
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ambicji, a wrêcz przeciwnie, by je nieustannie pobudzaæ i rozwijaæ. Wp³yw owych otwartych mo¿liwoci ubiegania siê o
najwy¿sze i wszystkie rednie stanowiska zwi¹zane z zaszczytem i zaufaniem narodowym przyczyni³ siê do podwigniêcia
wszystkich ludzi najni¿szych warstw na wy¿szy poziom. Pobudza on chêæ zdobycia wykszta³cenia i kultury, jak i spe³nienia wszystkich wymagañ wykszta³cenia i kultury. Niezale¿ny
system szkolnictwa wyszed³ szeroko naprzeciw tym oczekiwaniom, zapewniaj¹c wszystkim klasom rozs¹dny sposób
porozumiewania siê za porednictwem codziennej prasy, ksi¹¿ek i periodyków, daj¹c im w ten sposób mo¿liwoæ osobistego porównywania ocen i s¹dów w zakresie interesuj¹cych ich
tematów oraz wywierania stosownego wp³ywu na sprawy narodowe przez udzia³ w g³osowaniu.
Naród suwerenny, pe³en godnoci i w³aciwej oceny praw
cz³owieczeñstwa jest oczywicie jak najbardziej odporny, i to
zdecydowanie, na wszelkie próby ukrócenia swych ambicji
albo ograniczenia mo¿liwoci dzia³ania. Nawet i obecnie, niezale¿nie od liberalnego ducha jego instytucji i ogromnych
korzyci, jakie przynios³y one wszystkim klasom spo³ecznym,
inteligencja mas zaczyna zauwa¿aæ dzia³aj¹ce wp³ywy, które
zmierzaj¹ do tego, by ju¿ nied³ugo pogr¹¿yæ ich w niewolnictwie, ograbiæ z praw wolnego cz³owieka oraz pozbawiæ b³ogos³awieñstw hojnej natury.
Naród amerykañski zachowuje czujnoæ wobec odczuwanego zagro¿enia swych praw i gotowy jest do dzia³ania w obliczu tego niebezpieczeñstwa z energi¹, która wyranie zaznaczy³a siê w ka¿dej dziedzinie przemys³u oraz ka¿dej bran¿y
handlowej. Jednak rzeczywista przyczyna zagro¿enia nie jest
dostrzegana przez ludzi na tyle wyranie, aby ich energia mog³a zostaæ m¹drze wykorzystana. Widz¹ oni tylko tyle, ¿e nagromadzenie bogactw powoduje ubóstwo wielu ludzi, wywiera
wp³yw na stanowienie prawa w taki sposób, aby sprzyja³o ono
dalszemu gromadzeniu bogactw i w³adzy w rêkach nielicznych i w ten sposób tworzy³o arystokracjê bogactwa, której
w³adza za jaki czas oka¿e siê równie despotyczna i bezwzglêd-

Zamieszanie Babilonu  Narodowe

147

na jak despotyzm Starego wiata. Mimo ¿e taka jest niestety
prawda, nie jest to jedyne niebezpieczeñstwo. Despotyzm religijny, którego nienawistn¹ tyraniê naj³atwiej jest os¹dziæ
na podstawie zapisów minionych dni jego w³adzy, zagra¿a
równie¿ temu krajowi. Niebezpieczeñstwem jest wp³yw Rzymu.* Zagro¿enie to jednak nie jest powszechnie zauwa¿ane,
poniewa¿ Rzym dokonuje tutaj swych podbojów w sposób
wyrafinowany i przy u¿yciu pochlebstw. Wyra¿a on wielki
podziw dla instytucji i samorz¹du Stanów Zjednoczonych,
pochlebstwami ubiega siê o wzglêdy protestanckich heretyków, którzy stanowi¹ wiêkszoæ wród inteligentnych ludzi,
nazywaj¹c ich od³¹czonymi braæmi, do których pa³a on nie
gasn¹cym uczuciem. Tymczasem jego lepkie rêce wyci¹gaj¹
siê w kierunku systemu szkó³ publicznych, które chêtnie widzia³by jako przyczó³ki dalszego propagowania swych doktryn i rozci¹gania swych wp³ywów. Jego wp³ywy odczuwalne
s¹ zarówno w krêgach politycznych jak i religijnych, a nieustaj¹ca fala imigracyjna jest w tym kraju w du¿ej mierze pod
jego wp³ywem.
Zagro¿enie tego kraju przez wp³ywy rzymskie zosta³o przewidziane przez Lafayettea, który choæ sam by³ wyznania rzymskokatolickiego, walczy³ za wolnoæ tego kraju, któr¹ tak
ogromnie podziwia³. Powiedzia³ on: Jeli Amerykanie mieliby byæ pozbawieni swych swobód, to móg³by tego dokonaæ
jedynie kler rzymski. Tak wiêc w koncentracji kapita³u, romanizmie oraz imigracji upatrujemy najwiêkszych zagro¿eñ.
Ale niestety! rodek zaradczy, jaki zostanie ostatecznie zastosowany przez lud, bêdzie gorszy od samej dolegliwoci.
Gdy dotrze tutaj rewolucja spo³eczna, bêdzie ona niezwykle
burzliwa i gwa³towna, gdy¿ Amerykanie zaanga¿uj¹ w ni¹ ca³¹
swoj¹ energiê i umi³owanie wolnoci. By³oby przeto ze wszech
miar nierozs¹dne spodziewaæ siê, ¿e kraj ten uniknie losu innych narodów chrzecijañskich. Jest on, podobnie jak i one,
skazany na rozerwanie, obalenie i anarchiê. Tak¿e on jest czê*
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ci¹ Babilonu. Duch wolnoci pielêgnowany tutaj od wielu
pokoleñ, ju¿ obecnie grozi rozpêtaniem zamieszek nieporównywalnie bardziej gwa³townych i burzliwych ni¿ w Europie,
które w dodatku nie bêd¹ powstrzymywane przez tak potê¿ne
czynniki jak monarchistyczne rz¹dy.
Wielu bogatych ludzi dostrzega to i obawia siê, ¿e straszliwy ucisk mo¿e najpierw tutaj osi¹gn¹æ sw¹ kulminacjê. wiadczy o tym wiele wzmianek, z których jedna, opublikowana
kilka lat temu w waszyngtoñskim The Sentinel [Wartownik],
najlepiej o tym wiadczy.

EMIGRACJA ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH  Jak podaje National Watchman [Narodowy Stra¿nik], pan Gordon Bennett, w³aciciel New York Herald, przebywa³ tak d³ugo w Europie, ¿e mo¿na
go uznaæ za obcokrajowca. O panu Pulitzer, w³acicielu New York
World, mówi siê, ¿e ma sta³e miejsce zamieszkania we Francji.
Andrew Carnegie, milioner i król ¿elaza, zakupi³ zamek w Szkocji
i urz¹dza sobie w nim mieszkanie. Henry Villard, magnat Kolei
Pó³nocnego Pacyfiku, sprzeda³ swój koncern i uda³ siê na sta³e do
Europy razem z omioma milionami dolarów. W. W. Astor przeprowadzi³ siê z Nowego Jorku do Londynu, gdzie naby³ wspania³¹ rezydencjê i z³o¿y³ wniosek o przyznanie mu obywatelstwa brytyjskiego. Pan Van Alen, który zapewni³ sobie ostatnio funkcjê ambasadora we W³oszech dziêki 50 tysi¹com dolarów ofiarowanym na
rzecz funduszu wyborczego demokratów, jest ze wszech miar zdeklarowanym cudzoziemcem i owiadczy³, ¿e kraj ten nie nadaje siê
na mieszkanie dla d¿entelmena.

Na nic jednak zda siê szukanie ochrony i bezpieczeñstwa
pod skrzyd³ami królestw tego wiata. Wszystkie one dr¿¹ ze
strachu s³ysz¹c alarm i zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e nie s¹ w
stanie podj¹æ walki z potê¿nymi spiêtrzonymi si³ami, z którymi bêd¹ musia³y mieæ do czynienia, gdy nadejdzie ów straszliwy kryzys. Wtedy rzeczywicie bêdzie nachylona wynios³oæ cz³owiecza, a wywy¿szenie ludzkie zni¿one bêdzie.
Dnia onego [obecnie tak bardzo nieodleg³ego w czasie  owszem w drzwiach] wrzuci cz³owiek ba³wany swe srebrne i
ba³wany swe z³ote ( ) w dziury kretów i nietoperzy. I wnijdzie w rozpadliny skalne i na wierzcho³ki opok przed stra-
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chem Pañskim i przed chwa³¹ majestatu jego, gdy powstanie,
aby potar³ ziemiê  Izaj. 2:17-21.
Nastêpnie za wszystkie rêce os³abiej¹ i wszystkie siê kolana rozp³yn¹ jako woda. I oblok¹ siê w wory i okryje ich strach
i na wszelkiej twarzy bêdzie wstyd i na wszystkich g³owach
ich ³ysina. Srebro swoje po ulicach rozrzuc¹, a z³oto ich bêdzie jako nieczystoæ; srebro ich i z³oto ich nie bêdzie ich mog³o
wybawiæ w dzieñ popêdliwoci Pañskiej  Ezech. 7:17-19.
Na nic te¿ zda siê ochrona, jak¹ mog¹ zapewniæ rz¹dy, gdy
zostan¹ oni dotkniêci s¹dami Pañskimi oraz owocami swej
w³asnej g³upoty. Zadufani w sw¹ moc skarbili sobie samym
gniew na dzieñ gniewu, Samolubnie usi³owali wywy¿szyæ
nielicznych, a pozostawali g³usi na wo³ania biednych i potrzebuj¹cych, a tymczasem ich wo³ania wesz³y do uszów Pana
zastêpów i to On jest orêdownikiem ich sprawy. On te¿
owiadcza: I nawiedzê na okrêgu ziemskim z³oæ, a na niezbo¿nych nieprawoci ich; i uczyniê koniec pysze hardych, a
hardoæ okrutników zni¿ê. Mê¿a dro¿szym uczyniê nad szczere
z³oto, a cz³owieka nad z³oto z Ofir  Izaj. 13:11,12.
Mamy zatem zapewnienie, ¿e nadzoruj¹ca wszystko opatrznoæ Pañska przyniesie wybawienie ucinionym w czasie ostatecznej katastrofy. Nie bêdzie tak, by istnienie wielu ludzi mia³o
siê staæ ofiar¹, a obecne nierównoci spo³eczne mia³y trwaæ
wiecznie.
Doprawdy, to jest ów zapowiedziany czas ucinienia narodów z rozpacz¹. G³os niezadowolonych mas znajduje trafny
symbol w szumie morza, za serca ludzi omdlewaj¹ ze strachu przed przera¿aj¹cym uciskiem, którego szybkie nadejcie
jest widoczne dla wszystkich, gdy¿ moce niebieskie (obecnie
rz¹dz¹ce w³adze) s¹ straszliwie potrz¹sane. Niektórzy nawet
pouczeni przez te znaki oraz pamiêtaj¹c na s³owo Pisma wiêtego: Oto idzie z ob³okami, zaczynaj¹ wspominaæ o obecnoci Syna Cz³owieczego, choæ ca³kowicie b³êdnie pojmuj¹
oni ten temat i Boski rodek zaradczy.
Prof. Herron w wyk³adzie na temat Chrzecijañskie o¿ywienie narodu, wyg³oszonym w San Francisco, powiedzia³:
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CHRYSTUS JEST TUTAJ! A S¥D ODBYWA SIÊ DZISIAJ!
Nasze spo³eczne poczucie grzechu  ciê¿ka rêka Boga na naszym sumieniu  tego dowodzi! Ludzie i instytucje s¹ s¹dzone przez Jego nauki!
Wród tych wszystkich wstrz¹sów, którym podlega ziemia
(zorganizowane spo³eczeñstwo) oraz niebiosa (w³adze kocielne), s¹ jednak i tacy, którzy dostrzegaj¹ zarysowuj¹cy siê Boski plan wieków, raduj¹ siê z otrzymanego zapewnienia, ¿e to
straszliwe trzêsienie bêdzie ostatnim, któremu bêdzie podlegaæ nasza ziemia, ostatnim, jakiego w ogóle potrzebuje, gdy¿
jak zapewni³ nas aposto³ Pawe³, oznacza to zniesienie rzeczy
chwiej¹cych siê  czyli obalenie ca³ego obecnego porz¹dku
rzeczy  aby te, które siê nie chwiej¹  czyli Królestwo Bo¿e,
Królestwo wiat³oci i pokoju, mog³y pozostaæ. Albowiem Bóg
nasz jest ogniem trawi¹cym. W swym gniewie zniszczy ka¿dy system z³a i ucisku, a ugruntuje prawdê i sprawiedliwoæ
na ziemi.
Wo³anie Pokój, pokój! choæ nie masz pokoju
Pomimo wyranego s¹du Bo¿ego nad wszystkimi narodami, pomimo ogromnej masy wiadectw ca³ego mnóstwa ludzi
sprzeciwiaj¹cych siê z nieodpart¹ logik¹ ca³emu obecnemu
porz¹dkowi rzeczy, pomimo tego, ¿e wiadomoæ wyroku i
kary napawa niemal wszystkich przera¿eniem, ci¹gle znajduj¹ siê tacy, którzy le ukrywaj¹c swoje obawy, wo³aj¹: Pokój,
pokój! choæ nie masz pokoju.
Takie owiadczenie, w którym mia³y udzia³ wszystkie narody chrzecijañstwa, zosta³o wydane przy okazji wielkiego
pokazu floty, jaki towarzyszy³ otwarciu kana³u ba³tyckiego.
Kana³ zosta³ zaplanowany przez dziadka obecnego cesarza
Niemiec, a prace rozpocz¹³ jego ojciec, maj¹c na widoku korzyci niemieckiego handlu oraz wygodê dla floty. Obecny
cesarz, który ws³awi³ siê wiar¹ w miecz, jako niezawodny rodek do utrzymania pokoju oraz poleganiem na jego towarzyszach  armacie i prochu strzelniczym, postanowi³, aby otwarcie kana³u, którego budowa zosta³a w³anie ukoñczona, sta³o
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siê okazj¹ do proklamowania pokoju oraz wielkiego pokazu
potencja³u, który mia³by byæ jego podstaw¹. I tak zaprosi³ on
wszystkie narody, by wys³a³y reprezentacyjne okrêty wojskowe (czynicieli pokoju) na wielk¹ paradê morsk¹ wzd³u¿ kana³u ba³tyckiego 20 czerwca 1895 roku.
W odpowiedzi na to zaproszenie przyby³o ponad sto stalowych fortec, w tym dwadziecia gigantycznych pancerników,
zwanych okrêtami bojowymi, doskonale uzbrojonych i mog¹cych rozwijaæ prêdkoæ siedemnastu mil na godzinê. Trudno sobie wyobraziæ, napisa³ londyñski Spectator, tak¹ koncentracjê si³y, która mog³aby w ci¹gu kilku godzin zmieæ z
powierzchni ziemi najwiêksze porty morskie albo pos³aæ na
dno oceanu po³¹czone floty handlowe ca³ego wiata. W rzeczywistoci nie ma takiej si³y na morzach ca³ego wiata, która
mog³aby chocia¿ usi³owaæ oprzeæ siê tej potêdze. Wobec tego
Europa jako ca³oæ mo¿e z powodzeniem og³osiæ siê od razu
niepokonan¹ na morzu, gdy¿ nikt jej siê nie oprze. ( ) Floty
zgromadzone w Kilonii by³y prawdopodobnie najwiêksz¹
mo¿liw¹ koncentracj¹ si³y wojennej, zak³adaj¹c ¿e walka nigdy nie potrwa d³u¿ej ni¿ na to pozwalaj¹ sk³ady amunicji na
okrêtach.
Wartoæ statków oraz ich uzbrojenia wynosi setki milionów
dolarów. Jeden salut armatni, oddany jednoczenie z 2500
dzia³, poch³on¹³ natychmiast tysi¹ce dolarów, które wart jest
proch. Utrzymanie dostojnych goci kosztowa³o lud niemiecki 2 miliony dolarów. W swych przemówieniach cesarz Niemiec oraz przedstawiciele zagranicy wskazywali na now¹ erê
pokoju ustanowion¹ przez otwarcie wielkiego kana³u i udzia³
wielu narodów w paradzie floty. Jednak wszystkie te uroczyste przemówienia, potê¿ny ryk armat, przez który królowie i
cesarze proklamowali pokój, pokój, gro¿¹c zemst¹ ka¿demu, kto by odmówi³ przyjêcia ich warunków, nie zosta³y przyjête przez ludzi jako wype³nienie proroczego poselstwa: Na
ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie. Nie wp³ynê³o to
bynajmniej uspokajaj¹co na socjalistów. Nie zaproponowano
¿adnego uzdrowienia nieporz¹dku spo³ecznego, ¿adnego ul¿e-
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nia trosk, zmniejszenia brzemion biednych i nieszczêliwych
mas ludzkich. Nie dostarczono ¿adnego zapewnienia o dobrej
woli na ziemi, nie wskazano sposobu utrzymania i ugruntowania dobra ani miêdzy narodami, ani miêdzy rz¹dami i ludmi. By³a to zatem wielka farsa, wielkie, wyrane narodowe
oszukañstwo, i tak te¿ zosta³o przyjête przez ludzi.
Londyñski Spectator wyrazi³ uczucia myl¹cych ludzi w
odniesieniu do owego pokazu, zamieszczaj¹c taki oto s³uszny
komentarz:
Ironia sytuacji by³a bardzo widoczna. Kulminacyjnym momentem tego wielkiego wiêta pokoju i przemys³u konstrukcyjnego sta³a siê prezentacja floty, przygotowana kosztem energii i wielkich
nak³adów finansowych s³u¿¹cych jedynie wojnie i zniszczeniu.
Pancernik nie ma ¿adnego innego przeznaczenia, jak tylko urz¹dzenie masakry. Jest tylko jedno okrelenie, którym mo¿na w pe³ni
opisaæ wspania³oæ owej pokojowej floty: flota taka mog³aby zniszczyæ ka¿dy port na ziemi albo pos³aæ na dno morza po³¹czone floty
handlowe ca³ego wiata, gdyby zgromadzi³y siê one na jednym
miejscu. Jaka¿ przepaæ ludzkiej nienawici kryje siê pod tymi
wszystkimi uroczystymi demonstracjami przyjani. Jedna eskadra
pochodzi³a z Francji, a jej oficerowie dyszeli zemst¹ wzglêdem cesarza, który dokona³ rozbioru ich kraju. Inna z Rosji, której admira³owie musieli mieæ wiadomoæ, ¿e ich najwiêkszym wrogiem i
rywalem by³o mocarstwo, któremu tak ostentacyjnie oddawali honory, a jeszcze dzieñ wczeniej z³amali zasady ¿eglugi, aby pozdrowiæ najbardziej zaciek³ego i niebezpiecznego wroga cesarza. Trzecia eskadra pochodzi³a z Austrii, której pan zosta³ wypêdzony z
terenów, przez które przekopano kana³ oraz oszukany co do swych
niepe³nych praw w prowincji, gdzie kana³ rozci¹ga siê na ca³ej swojej
d³ugoci. By³y tam tak¿e okrêty z Danii, od której oderwany zosta³
Holstein przez jego obecnych w³acicieli, albo z Holandii, gdzie
ka¿dy obawia siê, ¿e pewnego dnia inni Niemcy podczas kolejnej
potyczki zagarn¹ za jednym zamachem kolonie oraz przejm¹ kontrolê nad handlem i szlakami morskimi. Cesarz mówi³ o pokoju,
admira³owie marzyli o pokoju, gazety na ca³ym wiecie zgodnym
chórem og³osi³y pokój, lecz w tym przedstawieniu wszystko przemawia³o za wojn¹, t¹ która w³anie minê³a i t¹, która pewnego dnia
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w nieodleg³ej przysz³oci nadejdzie. Nie by³o jeszcze na wiecie
tak wielkiej uroczystoci. Nie by³o te¿ uroczystoci w takim stopniu przenikniêtej piêtnem nieszczeroci.

Nowojorski Evening Post zamieci³ nastêpuj¹cy komentarz:

W tym w³anie zgromadzeniu okrêtów wojennych objawi³ siê
duch przeciwny umi³owaniu pokoju. Narody posy³aj¹ce tam swoje
najwiêksze statki i najciê¿sze dzia³a nie traktowa³y tego jako aktu
kurtuazji, ale swego rodzaju miêdzynarodowe pokazywanie zêbów.
Flota brytyjska wys³a³a dziesiêæ najpotê¿niejszych okrêtów, aby
zademonstrowaæ swoje mo¿liwoci i jak gdyby chc¹c powiedzieæ:
Strze¿cie siê narody i nie dra¿nijcie pani mórz. Tak¿e eskadry
Francji i Rosji przybra³y grony wyraz twarzy, aby przypadkiem
ich gospodarzowi Wilhelmowi przy okazji tych radosnych uroczystoci nie przysz³o do g³owy zbytnio siê spoufaliæ. Nasze amerykañskie statki znalaz³y siê wród innych flot o¿ywiane duchem, który
bez w¹tpienia dominowa³ wród oficerów i marynarzy na pok³adach  najwy¿szy czas, by hardzi Europejczycy przekonali siê, ¿e
po drugiej stronie oceanu rodzi siê nowa potêga morska, której lepiej by³oby nie lekcewa¿yæ.
Szczególnie zabawny charakter mia³a obecnoæ Francuzów i
Rosjan. S¹ oni rzeczywicie komiczni w roli mi³oników pokoju
miêdzynarodowego, a zw³aszcza w roli mi³oników Niemiec. W
niektórych rejonach Francji, a¿ wrza³o z tego powodu ( )
Jednak najbardziej uderzaj¹ca nieszczeroæ mia³a miejsce w czasie samej uroczystoci otwarcia kana³u kiloñskiego. Zosta³ on powiêcony dla dobra wiatowego transportu. St¹d owo miêdzynarodowe znaczenie, radoæ i pochwa³y. Tylko co tak naprawdê myl¹ Niemcy, Francja oraz inne mocarstwa kontynentu na temat transportu wiatowego? Czemu w tym samym czasie, podobnie jak i
przez ostatnie dwadziecia lat, usi³uj¹ one ze wszystkich si³ krêpowaæ, powstrzymywaæ i ograniczaæ, na ile to mo¿liwe, woln¹ wymianê handlow¹ miêdzy narodami? ( ) Dopóki nie zaniknie proskrypcyjnys duch wrogoci i zawici w handlu albo dopóki nie obumrze on z uwagi na jawn¹ absurdalnoæ, mo¿ecie otwieraæ dowoln¹ liczbê kana³ów morskich, a i tak nie przekonacie rozs¹dnych
ludzi, ¿e wasze s³owa o ich znaczeniu dla dobrej atmosfery miêdzynarodowej oraz dla powszechnej mi³oci i pokoju s¹ czym innym,
jak tylko jawn¹ nieszczeroci¹.
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The Chicago Chronicle pisze:
Parada w Kilonii jest najczystszym barbarzyñstwem. Przeprowadzona w charakterze uroczystoci pokojowej nabra³a cech apoteozy wojny. miertelni wrogowie zgromadzili siê na demonstracjê
swojego uzbrojenia, w czasie której pod przejawami wymuszonej
przyjani kry³a siê wrogoæ. Armaty wojenne strzela³y na wiwat.
Sam cesarz wychwala³ pokaz uzbrojenia. Potêga pancernej broni
zgromadzonej w porcie Kilonii, powiedzia³, winna jednoczenie
s³u¿yæ jako symbol pokoju i wspó³pracy wszystkich narodów europejskich w dziele postêpu i podtrzymywania misji, któr¹ Europie
wyznaczy³a cywilizacja. Dowiadczenie zaprzecza tej teorii. Ten
kto ma karabin, chce z niego strzelaæ. Naród zdolny do wojny chce
wojnê wywo³aæ. Jedynym powa¿nym zagro¿eniem pokoju w Europie jest to, ¿e wszystkie narody europejskie s¹ przygotowane do
wojny.
Przekopanie kana³u kiloñskiego by³o wybitn¹ zas³ug¹ na rzecz
cywilizacji, ale uroczystoæ jego otwarcia by³a uczczeniem barbarzyñstwa. Teoretycznie zosta³ on przekopany dla u³atwienia ¿eglugi handlowej, tymczasem wiêkszoæ statków zgromadzonych dla
uczczenia jego otwarcia nale¿a³a do kategorii niszczycieli floty handlowej.

Wed³ug The St. Paul Globe w czasie parady w Kilonii bardziej widoczny by³ król i przywilej ni¿ przemys³. Gazeta pisze:

Jaka jest dzisiaj rola flot pancernych w zaawansowanej cywilizacji? Có¿ to za floty pirackie trzeba obecnie pokonywaæ na dalekich morzach? Czy s¹ jeszcze jakie podrzêdne i dzikie narody, które
mo¿emy poddaæ pod wp³yw wspó³czesnej cywilizacji, owietlaj¹c
je reflektorami eskadr okrêtów wojennych? Jest tylko jeden kierunek ataku, w którym narody by³yby w stanie ochoczo zjednoczyæ
swe si³y pod pozorem dzia³ania na rzecz wspó³czesnej cywilizacji.
Tyle ¿e ¿aden z rz¹dów reprezentowanych w Kilonii nie odwa¿y³by
siê zaproponowaæ zbrojnego sojuszu narodów, którego celem by³oby wypêdzenie z Europy odra¿aj¹cych i okrutnych Turków.
Czy konflikt miêdzy wspania³ymi pancernikami albo dwoma sporód narodów reprezentowanych w Kilonii móg³by w jaki sposób
przybli¿yæ cele cywilizacji? Czy te¿ jest ca³kiem odwrotnie, ¿e zbro-
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jenia te s¹ prze¿ytkiem i wiadectwem przetrwania barbarzyñstwa.
Objawem najwiêkszego barbarzyñstwa ka¿dego narodu jest jego
uzbrojenie. Celem za jego posiadania, na co wiêkszoæ narodów
europejskich tak hojnie wydatkuje ciê¿ko wypracowane przez ludzi podatki, jest utrzymanie swych obywateli w pokornym pos³uszeñstwie wobec w³adz, które nad nimi panuj¹.

Parad¹ ucisku nazwa³ The Minneapolis Times kiloñsk¹
paradê morsk¹, zamieszczaj¹c taki komentarz:
Fakt, ¿e otwarcie wspania³ego szlaku wodnego ma wiêksze znaczenie ze wzglêdu na korzyci wojskowe ni¿ gospodarcze oraz ¿e
by³o wiêtowane przy akompaniamencie artyleryjskich grzmotów
flot wojennych z ca³ego wiata, jest wielkim oskar¿eniem naszej
cywilizacji. Jeli bowiem tak zwane cywilizowane narody potrzebuj¹ tak szeroko zakrojonych przedsiêwziêæ uwzglêdniaj¹cych potrzeby operacji wojskowych, jeli konieczne im s¹ tak potê¿ne floty, jakie s¹ obecnie utrzymywane za pieni¹dze obywateli, oznacza
to, ¿e natura rasy kaukaskiej nic siê nie poprawi³a od czasów Kolumba i jego wielkiego odkrycia. Jeli potrzebne s¹ takie floty, to
wolnoæ nie jest mo¿liwa, a despotyzm jest koniecznym warunkiem
istnienia rodzaju ludzkiego.

To potê¿ne i zjednoczone wo³anie narodów ustami swych
przedstawicieli: Pokój, pokój! choæ nie masz pokoju z ca³¹
si³¹ przywodzi na pamiêæ s³owo Pañskie, wypowiedziane przez
proroka Jeremiasza, mówi¹cego:
Zaiste, od najmniejszego z nich a¿ do najwiêkszego z nich,
wszyscy siê udali za ³akomstwem; od proroka a¿ do kap³ana,
wszyscy zgo³a bawi¹ siê k³amstwem. I lecz¹ skruszenie córki
ludu mego tylko po wierzchu, mówi¹c: Pokój, pokój! choæ
nie masz pokoju. Izali siê zawstydzili, przeto ¿e obrzyd³oæ
czynili? Zaiste ani siê lud wstydzi³, ani ich prorocy do wstydu
przywieæ mogli; przeto¿ upadn¹ miêdzy padaj¹cymi; czasu,
którego ich nawiedzê, upadn¹, mówi Pan  Jer. 6:13-15.
Owa wielka miêdzynarodowa proklamacja pokoju, nacechowana widoczn¹ nieszczeroci¹, przywodzi na pamiêæ s³owa poety, który bardzo plastycznie przedstawia warunki obecnego pokoju.
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Pokój na wiecie
Pokój na wiecie: Twarda piêæ w³adzy
£ad i porz¹dek wszêdzie sprawuje.
Nic to, ¿e po wsiach nêdzarze nadzy,
A w miastach tyfus i g³ód panuje.
Rz¹d chce pokoju i pokój b³ogi
Na kartach gazet wiatu siê g³osi,
Choæ od ¿o³dactwa roj¹ siê drogi,
A szczêk orê¿a echo donosi.
Gdy noc roztoczy kiry ciemnoci
I skryje w sobie lasy i niwy,
Hen znad granicy s¹siednich w³oci
S³ychaæ zew stra¿y, pomruk straszliwy.
Bo dzi s¹siada s¹siad siê boi
I wietrzy wroga, chocia¿ na wiecie
Pokój panuje. Pod broni¹ stoi
Dziesiêæ milionów, choæ pokój przecie!
Króle, biskupi, ksi¹¿êta, pany,
Prorocy fa³szu g³usi i niemi
Na Prawdê Bo¿¹, wiat rozpêtany
Tumani¹, g³osz¹c pokój na ziemi.
Lecz Prawda Pañska b³yszczy na wschodzie
I k³am zadaje fa³szu prorokom.
Burza ju¿ blisko, wiêc dr¿yj narodzie,
wiat siê nie oprze Boskim wyrokom.
Pokój na ziemi, lecz miast pokoju
Walka siê zbli¿a straszna i krwawa.
wiat ca³y sp³ynie we krwi i znoju,
Bo ju¿ siê zbli¿a Boska rozprawa.
Prorocze s³owo spe³niæ siê musi,
Choæ siê rozpadnie wszystko na wiecie
A wiat³a Prawdy ciemnoæ nie zdusi,
Gdy¿ Pan jest wród nas i Tysi¹clecie.

WYK£AD VI
BABILON PRZED WIELKIM S¥DEM
JEGO ZAMIESZANIE  KOCIELNE
PRAWDZIWY KOCIÓ£, KTÓRY JEST ZNANY PANU, NIE ZOSTA£ OBJÊTY S¥DAMI BABILONU  SYTUACJA RELIGIJNA W OBRÊBIE CHRZECIJAÑSTWA NIE RÓ¯NI SIÊ OD
SYTUACJI POLITYCZNEJ W TAKIM STOPNIU, BY MO¯NA BY£O ¯YWIÆ NADZIEJÊ 
WIELKIE ZAMIESZANIE  OBOWI¥ZEK PROWADZENIA OBRONY SPADA NA KLER 
ZANIK DUCHA WIELKIEJ REFORMACJI  PODOBNE PO£O¯ENIE KAP£ANÓW I LUDU
 WNIESIENIE OSKAR¯ENIA  OBRONA  PROPOZYCJA KONFEDERACJI  D¥¯ENIE DO CELU  PRZYJÊTE METODY  POWSZECHNY DUCH USTÊPSTW  ROZPRAWA S¥DOWA PRZECIWKO RELIGIJNYM INSTYTUCJOM CHRZECIJAÑSTWA.

Tedy mu rzek³: Z ust twoich s¹dzê ciê, z³y s³ugo!  £uk.
19:22.
W TRAKCIE rozwa¿añ nad obecnym s¹dem wielkiego nominalnego kocio³a chrzecijañskiego nie powinnimy zapominaæ, ¿e w porodku rodzaju z³ego i przewrotnego istnieje
jeszcze rzeczywisty Koció³ Chrystusowy, wybrany i kosztowny, powiêcony Bogu i Jego Prawdzie. Choæ nie jest on widoczny dla wiata jako zwarta organizacja, to jednak pojedynczo jego cz³onkowie znani s¹ Panu, który nie s¹dzi jedynie na
podstawie tego, co da siê zobaczyæ lub us³yszeæ, ale który widzi
i os¹dza myli i intencje serca. Bóg zawsze czuwa nad nimi,
niezale¿nie od tego, czy s¹ oni ca³kowicie rozproszeni jako
pojedyncze k³osy pszenicy wród k¹kolu, czy te¿ maj¹
spo³ecznoæ z innymi. Mieszkaj¹c w ochronie Najwy¿szego
157
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(uwiêceni, ca³kowicie oddani Bogu), bêd¹ przebywaæ w cieniu Wszechmog¹cego, podczas gdy wielkie systemy religijne
s¹ poddawane s¹dowi Pana, którego imiê bezprawnie nosz¹
(Psalm 91:1,14-16). Cz³onkowie prawdziwego Kocio³a nie
s¹ objêci s¹dem wielkiego Babilonu, gdy¿ zostali wczeniej
owieceni i wezwani do jego opuszczenia (Obj. 18:4). Klasa
ta jest opisana i pocieszona b³ogos³awieñstwami zapisanymi
w Psalmie 91 i 46. Wród wielu tych, którzy sk³adaj¹ jedynie
formalne i udawane wyznanie pobo¿noci, czujne oko Pana
upatruje prawdziwych chrzecijan, których prowadzi On na
zielone pasze i do cichych wód oraz pociesza ich serca sw¹
prawd¹ i mi³oci¹. Zna Pan, którzy s¹ jego  2 Tym. 2:19.
Oni to stanowi¹ uznany przez Niego prawdziwy Koció³ 
Syon, który Pan obra³ (Psalm 132:13-16), o którym jest napisane: To us³yszawszy Syon rozweseli siê, a radowaæ siê bêd¹
córki Judzkie, dla s¹dów twoich, Panie!  Psalm 97:8. Pan
bêdzie ich bezpiecznie prowadzi³, tak jak pasterz prowadzi
swe owce. Pamiêtamy zatem, ¿e istnieje taka klasa, jak prawdziwy Koció³, którego ka¿dy cz³onek jest znany i drogi Panu,
niezale¿nie od tego, czy my go znamy czy te¿ nie. Musimy
jednak pomin¹æ ten fakt, gdy zastanawiamy siê nad kocio³em z wyznania, który jest uznawany przez wiat, o którym
wspominaj¹ prorocy, pos³uguj¹c siê wieloma znamiennymi
nazwami okrelaj¹cymi wielki nominalny koció³, który utraci³ ³askê. Istnienie prawdziwego Kocio³a pomijamy tak¿e przy
omawianiu s¹du Bo¿ego, który sprawowany jest nad kocio³em nominalnym w czasie obecnego czasu ¿niwa Wieku Ewangelii.
Jeli wieckie w³adze chrzecijañstwa s¹ pogr¹¿one w rozpaczy, a ucinienie narodów widoczne jest na ka¿dym kroku,
to i sytuacja religijna nie przedstawia siê o wiele lepiej i nie
daje nadziei na pokój i bezpieczeñstwo, jako ¿e wspó³czesne
systemy kocielne, podobnie jak narody, zapl¹tane s¹ w sieci,
które w³asnorêcznie zarzuci³y. Jeli narody, które sia³y na wiatr
ziarno nieprawoci, s¹ o krok od obfitego zbioru burzy utrapienia, to i wielki koció³ nominalny, klerykalne chrzecijañ-
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stwo, które bra³o udzia³ w sianiu, bêdzie mia³o swoj¹ czêæ w
owym ¿niwie.
Wielki koció³ nominalny od dawna naucza doktryn i ustaw
ludzkich. Pomijaj¹c wspania³¹ miarê S³owa Bo¿ego, które jest
jedyn¹ zasad¹ wiary i pobo¿nego ¿ycia, mia³o przedstawia
wiele sprzecznych i uw³aczaj¹cych Bogu nauk, a tym samym
nie zachowuje wiernoci wobec tej miary prawdy, jak¹ jeszcze posiada. Nie kultywuje on i nie przejawia ducha Chrystusowego, a za to bez oporu wch³on¹³ ducha tego wiata. Otwar³
on wrota owczarni wpuszczaj¹c do niej koz³y, a nawet zachêcaj¹c do wejcia wilki, aby mog³y dokonywaæ swych niegodziwych czynów. Z zadowoleniem pozwala³ diab³u siaæ k¹kol
miêdzy pszenic¹, aby teraz cieszyæ siê owocami tego zasiewu
 kwitn¹cym polem k¹kolu. Stosunkowo nielicznym k³osom
pszenicy, które jeszcze przetrwa³y, powiêca siê niewiele
uwagi i nie podejmuje siê prawie ¿adnej próby w celu zapobie¿enia ich zaduszeniu przez k¹kol. Pszenica straci³a
wartoæ na rynkach chrzecijañstwa, a pokorne i wierne dziecko Bo¿e bywa, podobnie jak jego Pan, wzgardzone i odrzucone przez ludzi, zranione w domu domniemanych przyjació³.
Pozór pobo¿noci zast¹pi³ jej moc, a okaza³e ceremonie powszechnie wypar³y uwielbienie p³yn¹ce z serca.
Dawno temu sprzeczne nauki podzieli³y nominalny koció³
na wiele nieprzyjaznych wzglêdem siebie sekt, z których ka¿da uwa¿a³a siê za prawdziwy koció³, za³o¿ony przez Pana i
aposto³ów. Wspólnie uda³o im siê upowszechniæ w wiecie
tak przekrêcone i fa³szywe pojêcie o charakterze i planie naszego Niebiañskiego Ojca, ¿e wielu inteligentnych ludzi odwróci³o siê z niesmakiem i wzgardzi³o Stwórc¹, a nawet usi³owa³o zaprzeczyæ Jego istnieniu.
Koció³ rzymski, rzekomo nieomylny, utrzymuje jakoby
Boskim zamierzeniem by³y wieczne mêki w ogniu i w siarce
dla wszystkich heretyków, którzy odrzucaj¹ przyjête przez
niego nauki. Dla innych za koció³ ten przewiduje ograniczone mêki zwane czyæcem, z którego wyswobodzenie mo¿na sobie zapewniæ przez praktyki pokutne, posty, modlitwy,
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zapalanie powiêconych wiec i kadzid³a oraz hojne datki na
ofiary mszalne. W taki sposób odsuwa on na bok skutecznoæ oczyszczaj¹cej ofiary Chrystusa, a wieczne przeznaczenie cz³owieka powierza w rêce podstêpnych ksiê¿y, którzy
dziêki temu przypisuj¹ sobie w³adzê otwierania i zamykania
niebios wedle swego uznania. Zastêpuje on ¿ywotn¹ si³ê pobo¿noci jej formami oraz wystawia pos¹gi i obrazy po to,
by oddawano czeæ jego czcicielom, zamiast wychwalaæ w
sercu niewidzialnego Boga i Jego drogiego Syna, naszego Pana
i Zbawcê. Wyniós³ on na stanowiska klasê kap³anów ustanowionych przez ludzi, aby sprawowali w³adzê nad kocio³em
sprzeczn¹ z nauk¹ naszego Pana: Ale wy nie nazywajcie siê
mistrzami; albowiem jeden jest mistrz wasz, Chrystus; ale wy
jestecie wszyscy braæmi. I nikogo nie zówcie ojcem waszym
na ziemi; albowiem jeden jest Ojciec wasz, który jest w niebiesiech  Mat. 23:8,9. W rzeczywistoci papiestwo, otwarcie podaj¹c siê za jedyny prawdziwy koció³, jest najdoskonalszym falsyfikatem prawdziwego chrzecijañstwa.*
Ruch reformacyjny odrzuci³ niektóre fa³szywe nauki papiestwa i wyprowadzi³ wielu chrzecijan z tego niegodziwego
systemu. Reformatorzy wskazali na S³owo Bo¿e i potwierdzili prawo do osobistych pogl¹dów przy jego studiowaniu. Uznali
te¿ prawo ka¿dego dziecka Bo¿ego do g³oszenia Prawdy bez
upowa¿nienia papie¿a i biskupów, którzy nies³usznie roszcz¹
sobie prawo do sukcesji w³adzy po pierwotnych dwunastu
aposto³ach. Jednak nied³ugo potem s³uszny protest przeciwko
nikczemnemu, antychrystusowemu, oszukañczemu kocio³owi rzymskiemu uleg³ duchowi wiatowoci i wkrótce protestanci, jak ich zwano, utworzyli nowe organizacje, które równolegle z odkrytymi prawdami podtrzymywa³y wiele starych
b³êdów, dodaj¹c do nich niektóre nowe, choæ ka¿da z tych
grup zachowa³a niewielk¹ czêæ Prawdy. W rezultacie powsta³a
mieszanina sprzecznych wyznañ wiary, pozostaj¹cych w kon*

Tom II, rozdz. 9 oraz Tom III, rozdz. 3.
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flikcie z rozs¹dkiem, S³owem Bo¿ym oraz wzajemnie z sob¹.
Gdy tylko wyczerpa³a siê poznawcza energia okresu Reformacji, wyznania te skamienia³y i tak zachowa³y siê do dnia
dzisiejszego.
Nie szczêdzono czasu i talentów w celu stworzenia i utrwalania b³êdnych systemów doktrynalnych tego, co z satysfakcj¹ nazywaj¹ systematyczn¹ teologi¹, . Uczeni protestanccy
napisali wiele opas³ych tomów, aby inni je studiowali zamiast
S³owa Bo¿ego. W tym celu zak³ada siê i hojnie finansuje seminaria teologiczne, w których m³odzie¿ uczy siê b³êdów, aby
potem utwierdzali w nich ludzi. Ci za, nauczeni uznawaæ
wychowanków seminariów za naznaczonych przez Boga s³ug
i nastêpców aposto³ów, akceptuj¹ ich pogl¹dy nie rozs¹dzaj¹c
Pisma wiêtego  co czynili przecie¿ zacni berianie za dni
aposto³a Paw³a (Dzieje Ap. 17:11)  w celu sprawdzenia, czy
ich nauki s¹ z nim zgodne.
Obecnie jednak nasta³ czas ¿niwa i ¿êcia tego wszystkiego,
co kiedy zasiano. Nadszed³ dzieñ rozliczenia i jednoczenie
wielkiego zamieszania i zak³opotania dla ca³ego nominalnego kocio³a wszystkich wyznañ, szczególnie za dla kleru, na
który w tym dniu s¹du spada obowi¹zek prowadzenia obrony
w obecnoci wielu oskar¿ycieli i wiadków, a tak¿e, o ile to
mo¿liwe, wymylenia sposobu ocalenia od ca³kowitej zag³ady tego, co oni uwa¿aj¹ za prawdziwy koció³. Jednak w obecnym stanie zamieszania oraz wobec sk³onnoci wszystkich sekt
do politycznych zwi¹zków z innymi grupami, prawie zaprzesta³y one uznawania swej w³asnej sekty za jedyny prawdziwy
koció³. Dzisiaj mówi siê raczej o ró¿nych od³amach jednego kocio³a, pomimo sprzecznych wyznañ wiary, które wykluczaj¹c siê wzajemnie nie mog¹ byæ jednoczenie prawdziwe.
W tej krytycznej chwili po¿a³owania godnym staje siê fakt
zaniku zdrowego ducha Wielkiej Reformacji. Protestantyzm
nie jest ju¿ ruchem protestu przeciwko duchowi Antychrysta
ani nawet przeciwko wiatu, cia³u i diab³u. Czyni siê wszystko, by jego wyznania wiary, niespójne i pozostaj¹ce w sprzecz-
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noci ze S³owem Bo¿ym, rozs¹dkiem i z sob¹ nawzajem, nie
by³y publicznie rozpatrywane. Jego opas³e dzie³a teologiczne
s¹ jedynie paliwem podsycaj¹cym ogieñ obecnego Dnia S¹du
chrzecijañstwa. Jego czo³owe seminaria s¹ siedliskiem ateizmu, z których na ca³y wiat rozprzestrzenia siê zaraza. Jego
wielcy ludzie  biskupi, doktorzy nauk duchownych, profesorowie teologii oraz najbardziej wybitni i wp³ywowi przedstawiciele kleru w wielkich miastach  staj¹ siê przywódcami
nurtów zamaskowanej niewiary. Usi³uj¹ oni podkopaæ i unicestwiæ powagê i natchnienie Pisma wiêtego, zastêpuj¹c objawiony w nim plan zbawienia wymylon¹ przez ludzi teori¹
ewolucji. Poszukuj¹ oni bli¿szego, choæby pozornego, zwi¹zku z kocio³em rzymskim, ubiegaj¹c siê o jego ³askê, pochwalaj¹c jego metody i ukrywaj¹c jego zbrodnie, czyni¹c to za,
duchowo siê z nim jednocz¹. Protestanci okazuj¹ tak¿e we
wszystkich sprawach blisk¹ i coraz wiêksz¹ zgodnoæ z duchem tego wiata. Naladuj¹ oni pró¿n¹ wystawnoæ i chwa³ê
wiata, który wedle w³asnych twierdzeñ mieli przecie¿ opuciæ. Wystarczy zwróciæ uwagê choæby na nadmiern¹ wystawnoæ kocielnej architektury, dekoracji i wyposa¿enia, która
jest przyczyn¹ powa¿nego zad³u¿enia i nieustannej ¿ebraniny
oraz ci¹g³ych matactw w celu uzyskania koniecznych rodków finansowych.
Znamiennym tego przyk³adem by³o wprowadzenie do kocio³a metodystycznego przy alei Lindella w St. Louis w stanie Missouri dzie³a sztuki zatytu³owanego Narodzenie autorstwa R. Bringhursta. S¹ to p³askorzeby umieszczone nad
o³tarzem, organami i balkonem dla chóru. Dzie³o to obejmuje
³uk o szerokoci czternastu metrów i wysokoci piêtnastu
metrów. Ka¿da figura jest naturalnej wielkoci cz³owieka. W
najwy¿szym punkcie ³uku umieszczona jest stoj¹ca figura
Marii Panny trzymaj¹cej na rêkach dzieci¹tko Jezus. Na zewn¹trz, obok tych dwóch postaci, ukazane s¹ lec¹ce serafiny z
tr¹bami, które obwieszczaj¹ wst¹pienie na tron. Po obu stronach ³uku wznosz¹ siê zastêpy uwielbiaj¹cych anio³ów z rozpostartymi skrzyd³ami. Przy obu podstawach umieszczona jest
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figura anio³a. Z lewej strony trzyma on zwój w kszta³cie girlandy, na którym jest napisane Na ziemi pokój. Podobna
figura po prawej stronie niesie koñcowe s³owa zwiastowania
przy narodzeniu: W ludziach dobre upodobanie. Dodatkowego wyrazu dodaje pochylenie p³askorzeby pod k¹tem 45
stopni w stronê nawy kocielnej, sprawiaj¹ce, ¿e relief wydaje siê bardziej wyrazisty poprzez uwypuklenie proporcji i grê
wiat³ocieni.
Przyk³ad ten potwierdza wystêpowanie nie tylko ducha nadmiernej wystawnoci, ale tak¿e charakterystycznej dla kocio³a
rzymskiego sk³onnoci do czczenia obrazów. Warto te¿ zwróciæ uwagê na urz¹dzenie w niektórych kocio³ach sal bilardowych. Niektórzy duchowni posunêli siê nawet do tego, ¿e zalecili wprowadzenie niskoprocentowych napojów alkoholowych. S¹ miejsca, gdzie bez ograniczeñ toleruje siê prywatne
spektakle i przedstawienia.
W wiêkszoci wypadków spo³ecznoæ cz³onków kocio³a
staje siê powolnym narzêdziem w rêkach kleru. Z kolei za
kler schlebia tym upodobaniom i sk³onnociom wystêpuj¹cym
wród wiatowych i wp³ywowych cz³onków. Ludzie wyrzekli
siê swego prawa i obowi¹zku osobistego rozs¹dzania i zaprzestali studiowaæ Pismo wiête w celu przekonania siê, jaka jest
Prawda, przestali te¿ rozwa¿aæ Boskie prawo, by dowiedzieæ
siê, czym jest sprawiedliwoæ. S¹ obojêtni, wiatowi, mi³uj¹
raczej rozkosze ni¿ Boga: zostali olepieni przez boga tego
wiata i maj¹ sk³onnoæ do ulegania ka¿dej intrydze, która s³u¿y
zaspokojeniu wiatowych po¿¹dliwoci i ambicji. Za kler
pielêgnuje tego ducha i schlebia mu dla w³asnych doczesnych
korzyci. Gdyby bowiem upad³y te organizacje religijne, wraz
z nimi musia³yby przemin¹æ urzêdy, pensje, przywileje i honory samozwañczego kleru. S¹ oni wiêc dzi jak najbardziej
zainteresowani dalszym utrzymywaniem instytucji nominalnego chrzecijañstwa, podobnie jak kiedy nauczeni w Pimie,
faryzeusze i nauczyciele Zakonu starali siê gorliwie podtrzymywaæ judaizm, a mieli ku temu takie same powody (Jan
11:47,48,53; Dzieje Ap. 4:15-18). Uprzedzenia i wiatowe

164

Walka Armagieddonu

ambicje spowodowa³y, ¿e chrzecijanie stali siê lepi na wiat³o nowego Wieku, które obecnie zaczyna janieæ, podobnie
jak i ¯ydzi za dni pierwszego przyjcia naszego Pana nie zauwa¿yli witania s³oñca Wieku Ewangelii.
Wniesienie oskar¿enia przeciwko kocielnictwu
Oskar¿eniem, jakie podnosi siê przeciwko nominalnemu
kocio³owi chrzecijañskiemu, s¹ uczucia budz¹cego siê wiata
i budz¹cych siê chrzecijan, zarówno tych, którzy przebywaj¹
w Babilonie, jak i przebywaj¹cych poza granicami jego terytorium. Niespodziewanie, zw³aszcza w ci¹gu ostatnich piêciu
lat, koció³ z wyznania chrzecijañski sta³ siê przedmiotem
krytyki i jest bacznie obserwowany przez ca³y wiat. Krytyka
jest tak powszechna, ¿e nie sposób jej nie zauwa¿yæ. Wisi ona
w powietrzu. S³yszy siê j¹ w prywatnych dyskusjach, na ulicach, w poci¹gach, w warsztatach i sklepach. Podejmuje j¹
codzienna prasa, a tak¿e jest ona ¿ywym tematem we wszystkich wiod¹cych czasopismach wieckich i religijnych. Przywódcy kocio³ów zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e nie zapowiada
to niczego dobrego dla ich instytucji. Odczuwana jest potrzeba szybkiej i m¹drej (wed³ug ich pojêæ) reakcji, która by uchroni³a ich organizacje przed zagra¿aj¹cym niebezpieczeñstwem.
Nominalny koció³ chrzecijañski oskar¿a siê o (1) niekonsekwencjê. Nawet wiat zauwa¿a, jak ogromna jest ró¿nica,
która dzieli ich sprzeczne i pod wieloma wzglêdami absurdalne wyznania wiary od Biblii, która wedle ich s³ów mia³aby
byæ podstaw¹ ich nauk. Bluniercza nauka o wiecznych mêkach jest odrzucana i nie da siê ju¿ przy jej pomocy straszyæ
ludzi w celu zapêdzania ich do kocio³ów. Jaki czas temu
prezbiterianie i inne sekty kalwiñskie znalaz³y siê w ogniu
gwa³townej krytyki za ich uwiêcone tradycj¹ wyznania wiary i straszliwie siê zachwia³y. Powszechnie znane s¹ przewlek³e dyskusje na ten temat i desperackie próby obrony, podejmowane przez kler. Zadanie obrony jest ogromnie nieprzyjemne i wyranie widaæ, ¿e przedstawiciele kleru chêtnie by
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go unikali. Nie mog¹c sobie jednak na to pozwoliæ, musz¹
podejmowaæ próby obrony, najlepiej jak tylko potrafi¹. Pastor
T. DeWitt Talmage da³ wyraz powszechnemu odczuciu panuj¹cemu miêdzy nimi, mówi¹c:
Wola³bym, ¿eby owa nieszczêsna polemika w sprawie
wyznania wiary nigdy nie zosta³a narzucona kocio³owi. Skoro
jednak tak siê sta³o, mówiê: Precz z nim. U³ó¿my sobie nowe
wyznanie wiary.
Przy innej okazji ten sam pastor stwierdzi³:
Zdecydowanie owiadczam, ¿e ca³a ta polemika tocz¹ca
siê w obrêbie chrzecijañstwa ma diabelski i szatañski charakter. Najbardziej diabelskie jest za usi³owanie doprowadzenia do podzia³u w kociele. Jeli tego nie powstrzymamy, Biblia stanie siê ksi¹¿k¹ powszechnie lekcewa¿on¹, podobnie
jak poradnik z 1828 roku, który informuje nas o tym, jaka
by³a pogoda szeæ miesiêcy wczeniej i w której kwadrze ksiê¿yca nale¿y sadziæ rzepê.
Jakie stanowisko winnimy zaj¹æ wobec tych kontrowersji? Trzymaæ siê od nich z daleka! Gdy s³yszymy o zamieszkach religijnych na zewn¹trz, trzeba siedzieæ w domu i pilnowaæ swojego interesu. W jaki sposób, waszym zdaniem, cz³owiek mierz¹cy metr piêædziesi¹t, czy nawet metr osiemdziesi¹t, mia³by przebrn¹æ ocean o g³êbokoci tysiêcy metrów?
( ) M³ody cz³owiek obejmuj¹cy obecnie posadê duchownego wystrzelony jest we mg³ê gêstsz¹ od tej, jak¹ kiedykolwiek
widziano na wybrze¿u. Pytania, z którymi borykaj¹ siê obecnie doktorzy, nie znajd¹ odpowiedzi a¿ do dnia nastêpuj¹cego po s¹dnym dniu.
O tak: dzieñ, który nastanie po obecnym s¹dnym dniu udzieli
odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania oraz bêdzie czasem ustanowienia prawdy i sprawiedliwoci na wiecie.
Irytacja zwi¹zana z koniecznoci¹ obrony i obawa o jej
wyniki znalaz³y bardzo silny wyraz w rezolucji przyjêtej na
zgromadzeniu kleru kocio³a prezbiteriañskiego, które odby³o siê w Chicago nied³ugo po tym, jak pojawi³y siê wezwania
na s¹d. W rezolucji tej czytamy:
Wszyscy zgadzamy siê, ¿e ubolewania godne s¹ kontrowersje,
które rozdzieraj¹ nasz umi³owany koció³ w sposób niezwykle oka-
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leczaj¹cy jego reputacjê, wp³yw i u¿ytecznoæ oraz, jeli by siê ten
stan przed³u¿a³, gro¿¹cy katastrof¹ nie tylko dla dzia³alnoci naszego kocio³a, ale tak¿e dla ca³ego chrzecijañstwa. Gor¹co przeto
radzimy naszym braciom, aby z jednej strony unikali stosowania
ponownych prób prawomylnoci, surowego egzekwowania prawa
i stosowania represji wobec usi³owañ poszukiwania prawdy w uczciwoci i z powiêceniem. Dodatkowo usilnie przestrzegamy naszych
braci przed powtarzaniem w kocio³ach nie sprawdzonych teorii i
dopuszczaniem do w¹tpliwych sprzeczek. Szczególnie jednak nale¿y unikaæ okolicznoci, w których pojawiaj¹ siê, albo mog¹ siê
pojawiæ, tendencje do podwa¿ania wiary wród tych, którzy nie maj¹
obeznania w Pimie wiêtym. Przez wzgl¹d na koció³ oraz jego
nieocenione dobro i dzia³alnoæ gor¹co domagamy siê rozejmu i
zaprzestania kocielnych rozpraw s¹dowych.

The Presbyterian Banner [Sztandar Prezbiteriañski] tak¿e
opublikowa³ ponury komentarz dotycz¹cy tego wydarzenia,
który w kilku miejscach przyznaje, ¿e duchowa atmosfera w
kociele prezbiteriañskim jest niezdrowa. Czytamy tam:

Rozruchy albo alarm w szpitalu czy schronisku mog¹ okazaæ
siê fatalne w skutkach dla podopiecznych tych instytucji. Pewien
starszy jegomoæ przebywaj¹cy w zak³adzie dobroczynnym zwyk³
by³ zabawiaæ siê waleniem w bêben przed wschodem s³oñca. W³adze za¿¹da³y w koñcu, by ów kochany braciszek po³o¿y³ swój
instrument w przyzwoitej odleg³oci od siebie. To wyjania, dlaczego niektórzy sumienni pastorzy staj¹ siê niezwykle surowi, gdy
do kocio³a wkrada siê zamieszanie. Koció³ jest jak szpital, w którym zgromadzeni s¹ ludzie chorzy na grzech. W duchowym sensie
s¹ oni drêczeni gor¹czk¹, tr¹dem, parali¿em, ranami tak, ¿e s¹ na
pó³ umarli. Zamieszanie w rodzaju obecnych okrutnych rozterek,
które rozpowszechniane s¹ przez niektóre seminaria teologiczne,
mo¿e zrujnowaæ wiele dusz prze¿ywaj¹cych obecnie kryzys. Niech¿e
wiêc prof. Briggs bêdzie uprzejmy postêpowaæ nieco delikatniej i
od³o¿yæ swój bêben.

Koció³ nominalny jest oskar¿ony o (2) powa¿ny brak tej
pobo¿noci i bogobojnoci, któr¹ sam g³osi, choæ trzeba przyznaæ, ¿e tu i tam wród nieowieconych dusz znajduje siê niewielka liczba tych prawdziwie pobo¿nych. Fa³sz i zak³amanie
przejawiaj¹ siê niezwykle natarczywie, a bogactwo i arogan-
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cja s¹ tak widoczne, ¿e ubodzy nie s¹ ju¿ mile widziani w
wiatowych wi¹tyniach wzniesionych w imiê Chrystusa. Ludzie to widz¹ i zagl¹daj¹ do swoich Biblii, aby siê przekonaæ,
czy takiego ducha by³ wielki Za³o¿yciel Kocio³a. Tam za
dowiaduj¹ siê, ¿e jednym z podanych przez Niego dowodów
mesjañskiej godnoci by³o to, ¿e ubogim Ewangelia opowiadana bywa, przekonuj¹ siê, ¿e powiedzia³ On do swych naladowców: Ubogie zawsze macie z sob¹ i ¿e nie mieli oni
okazywaæ ¿adnych wzglêdów cz³owiekowi nosz¹cemu z³oty
piercieñ albo kosztown¹ szatê. W Biblii znajduj¹ tak¿e z³ot¹
regu³ê i stosuj¹ j¹ do zasad zbiorowego i indywidualnego postêpowania w kociele. I tak w wietle Biblii dochodz¹ ju¿
prawie do wniosku, ¿e koció³ utraci³ ³askê. Konkluzja ta jest
tak wyrana, ¿e obroñcy s¹ ca³kowicie zmieszani.
Koció³ nominalny jest oskar¿ony o (3) niepowodzenie w
dokonywaniu tego, co sam uznaje za swoj¹ misjê, tj. w nawróceniu wiata na chrzecijañstwo. Jest rzecz¹ niezrozumia³¹, w jaki sposób wiat stwierdzi³, ¿e nadszed³ czas, w którym
dzie³o kocio³a winno wykazywaæ pewne oznaki jego ukoñczenia. Niemniej jednak, tak jak przy koñcu Wieku ¯ydowskiego wszyscy ludzie oczekiwali rych³ego nadejcia wielkich
zmian (£uk. 3:15), podobnie i obecnie, przy koñcu Wieku
Ewangelii, wszyscy ludzie ¿ywi¹ podobne nadzieje. Zrozumieli oni, ¿e znalelimy siê w okresie przejciowym oraz ¿e
prognozy na wiek XX pe³ne s¹ obaw i ostrze¿eñ przed wielkimi zmianami rewolucyjnymi. Panuj¹cy obecnie niepokój dobitnie wyrazi³ pan Henry Grady w elokwentnym przemówieniu wyg³oszonym dla Stowarzyszenia Uniwersyteckiego w
Charlottesville w stanie Virginia.
Oto jego s³owa: ¯yjemy obecnie w zaraniu nowego dnia
( ) Na niebie bledn¹ sta³e gwiazdy, a my poruszamy siê po
omacku w bardzo niepewnym wietle. Wraz z noc¹ pojawi³y
siê osobliwe kszta³ty. Pogubilimy wymierzone szlaki, nowe
drogi s¹ k³opotliwe, a pola ci¹gn¹ siê daleko, a¿ poza horyzont naszego postrzegania. Niepokój witania zmusza nas do
b³¹kania siê we wszystkie strony, gdy tymczasem w¹tpliwoæ
panoszy siê wród zamieszania. Wêdruj¹ce t³umy zatrzymywane s¹ nawet na bitych drogach, a z ciemnoci wartownicy

168

Walka Armagieddonu

wo³aj¹: Kto idzie? W mroku poranka dzia³aj¹ potê¿ne si³y.
Nic nie jest pewne i sprawdzone. Cuda teraniejszoci zadaj¹
k³am prostym prawdom przesz³oci. Koció³ jest oblê¿ony z
zewn¹trz i zdradzany od wewn¹trz. W podziemiu tl¹ siê pochodnie powstañców oraz majacz¹ szubienice anarchistów.
Rz¹d staje siê przedmiotem sporu polityków ró¿nych partii i
³upem grabie¿cy. Handel jest nieustannie opanowywany przez
monopole, a przemys³ skuto kajdanami ograniczeñ. Miasta s¹
przeludnione, a pola ogo³ocone. Pa³ace kipi¹ przepychem, a
w chatach czai siê nêdza. Zanika poczucie powszechnego braterstwa, a ludzie dziel¹ siê na klasy. Gwizdy nihilistów rozlegaj¹ siê w cichych legowiskach, a na gociñcach s³ychaæ ryk
t³umów.
Koció³ nie mo¿e ju¿ zaprzeczyæ, ¿e nasta³ koniec wieku,
dzieñ porachunków. Niezale¿nie bowiem od tego, czy obserwuje on czas z punktu widzenia proroctw, czy te¿ nie, i tak
podlega on s¹dzeniu, którego dzie³o zostanie dokonane zanim
jeszcze zakoñczy siê okres ¿niwa.
Kler zajmuje stanowisko i porednio dokonuje
rozliczenia samego siebie
Koció³ wie, ¿e oczy ca³ego wiata s¹ zwrócone na niego.
Zdaje sobie sprawê, ¿e jakim sposobem odkryto, i¿ nadszed³
czas, w którym dzie³o nawrócenia wiata powinno ju¿ zostaæ
niemal w ca³oci wykonane, jeli rzeczywicie mia³oby to byæ
jego misj¹, jak on sam utrzymuje. Tymczasem koció³ nie ró¿ni
siê zbytnio od wiata, chyba ¿e tylko pod wzglêdem twierdzeñ.
Uznaj¹c, ¿e taka jest jego obecna misja, koció³ przeoczy³
rzeczywiste zamierzenie Wieku Ewangelii, tj. kazanie tej
Ewangelii królestwa po wszystkim wiecie, na wiadectwo
wszystkim narodom oraz wspieranie dzie³a powo³ania i przygotowania Maluczkiego Stadka, aby mog³o ono (wraz z Panem) ustanowiæ Tysi¹cletnie Królestwo, które bêdzie wtedy
b³ogos³awiæ wszystkie rodzaje ziemi (Mat. 24:14; Dzieje Ap.
15:14-17). Koció³ staje w obliczu faktu, ¿e po osiemnastu
wiekach znajduje siê dalej od celu przyjêtego przez siebie za-
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mierzenia, ni¿ na pocz¹tku pierwszego wieku. W konsekwencji na porz¹dku dnia s¹ obecnie przeprosiny, usprawiedliwienia, podsumowania, ponowne rozliczenia, nowe interpretacje
faktów, przesadne prognozy, przewiduj¹ce wspania³e osi¹gniêcia w najbli¿szej przysz³oci. Wszystko to jest rezultatem ducha dociekliwoci i krzy¿owego ognia pytañ, w jakim obecnie
znalaz³o siê chrzecijañstwo, usi³uj¹ce siê jako t³umaczyæ
przed swymi licznymi oskar¿ycielami.
Koció³ wpada w wielkie zak³opotanie, gdy usi³uje broniæ
siê przed zarzutem niezgodnoci swej nauki z uznawanym
przez niego wzorcem  Bibli¹. Nie potrafi on bowiem zaprzeczyæ temu, ¿e jego wyznania wiary s¹ sprzeczne. Dlatego ucieka siê on do ró¿nych metod, co nie uchodzi uwadze myl¹cych ludzi, którzy przyjmuj¹ to jako oznaki wielkiego zamieszania. Wród wszystkich grup religijnych obserwujemy usilne d¹¿enie do podtrzymywania starych wyznañ wiary, poniewa¿ s¹ one powrozami, które wi¹¿¹ ludzi, tworz¹c z nich jedn¹ odrêbn¹ organizacjê. Nag³e pozbycie siê tych zwi¹zków
równa³oby siê z rozwi¹zaniem organizacji. Dlatego te¿ kler
jest szczególnie powci¹gliwy w omawianiu tych tematów,
wstydz¹c siê ich serdecznie, gdy pada na nie przenikliwe wiat³o obecnego dnia s¹du.
Niektórzy tak wstydz¹ siê swych wyznañ wiary, ¿e nie bacz¹c na wiatow¹ roztropnoæ sk³onni byliby je wszystkie odrzuciæ. Inni s¹ bardziej konserwatywni i s¹dz¹, ¿e roztropniej
by³oby pozwoliæ im przemijaæ powoli, aby w ich miejsce stopniowo wprowadzaæ nowe nauki, poprawione i zmienione.
Powszechnie znana jest przed³u¿aj¹ca siê dyskusja nad zmian¹ prezbiteriañskiego wyznania wiary. Podobnie jak próby
samozwañczych wysokich krytyków, zmierzaj¹ce do podkopania autorytetu i natchnienia Pisma wiêtego i narzucaj¹ce
pogl¹d o natchnieniu dwudziestego wieku. Wprowadzaj¹ oni
teoriê ewolucji, która ca³kowicie wywraca Boski plan wybawienia cz³owieka z upadku Adama, któremu oni zreszt¹ te¿
zaprzeczaj¹. Jest te¿ obszerna klasa kleru, popieraj¹ca eklektyczn¹s, czyli kompromisow¹ teologiê, która z natury rzeczy
musi byæ bardzo pobie¿na i liberalna, aby uciszyæ wszystkie
zastrze¿enia ogó³u ludzi wierz¹cych, chrzecijan i pogan, by
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w miarê mo¿liwoci zgromadziæ ich wszystkich w jednym
obozie, jak siê niektórzy wyrazili. Pewna grupa ludzi szczyci
siê tym, ¿e uda im siê niebawem dokonaæ wielkich rzeczy,
dziêki niedawno ustanowionym instytucjom porednicz¹cym,
dla których centraln¹ ide¹ jest unia chrzecijan. Gdy tylko do
tego dojdzie  co wedle ich zapewnieñ jest kwesti¹ najbli¿szej przysz³oci  wtedy ca³y wiat zostanie prêdko nawrócony na chrzecijañstwo, twierdz¹.
Zarzut braku pobo¿noci i bogobojnego ¿ycia tak¿e spotyka siê z przechwa³kami i chlubieniem siê wieloma cudami,
co czêsto przywo³uje skojarzenie z napominaj¹cymi s³owami
Pana zapisanymi w Mat. 7:22,23. Owe przechwa³ki przynosz¹ jednak Babilonowi niewielk¹ korzyæ, poniewa¿ brak ducha Bo¿ego i prawa mi³oci s¹ niestety zbyt bolenie wyrane,
by mo¿na je by³o ukryæ. Jedynym skutkiem tej ca³ej obrony
jest jeszcze wiêksze obna¿enie op³akanego stanu upad³ego
kocio³a. Gdyby wielkie kocielnictwo mia³o rzeczywicie byæ
prawdziwym Kocio³em Bo¿ym, to trzeba by otwarcie przyznaæ, ¿e Boski plan wybrania ludu swemu imieniowi nie powiód³ siê!
Chocia¿ koció³ usprawiedliwia siê, broni, obiecuje i przechwala na te ró¿ne sposoby, to jednak jego przywódcy widz¹
bardzo wyranie, ¿e nie bêd¹ w stanie na d³u¿sz¹ metê podtrzymaæ jego istnienia w sytuacji podzia³ów, rozerwania i zamieszania, jakie obecnie w nim panuj¹. S¹ oni wiadomi
tego, ¿e rozproszenie i upadek musz¹ niebawem nast¹piæ, chyba ¿e zostan¹ podjête intensywne wysi³ki w celu zjednoczenia
ró¿nych sekt kocio³a, co zapewni³oby mu lepsz¹ pozycjê
wobec wiata, a tak¿e zwiêkszy³o mo¿liwoci zdobycia w³adzy. St¹d te¿ tak wiele s³yszymy o unii chrzecijañskiej, za
ka¿dy krok w kierunku jej urzeczywistnienia jest uznawany
za dowód wzrostu w duchu mi³oci i spo³ecznoci chrzecijañskiej. Czynnikiem inicjuj¹cym ten ruch nie by³a jednak
mi³oæ i poczucie spo³ecznoci chrzecijañskiej, ale strach.
Wyranie widaæ, ¿e przepowiedziana burza zapalczywoci i
gniewu zbli¿a siê bardzo szybko i dlatego rozmaite sekty maj¹
powa¿ne w¹tpliwoci, czy bêd¹ w stanie ostaæ siê w samotnoci wobec tego gwa³townego uderzenia.
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W rezultacie wszystkie sekty s¹ przychylne unii, jednak
doprowadzenie do niej w obliczu ich sprzecznych wyznañ
wiary jest rzecz¹ k³opotliw¹. Proponuje siê tu ró¿ne metody.
Jedn¹ z nich jest ubieganie siê o zjednoczenie tych sekt, które
maj¹ podobne doktryny, jak na przyk³ad poszczególnych od³amów prezbiterian, baptystów, metodystów, katolików itd., co
stanowi³oby przygotowanie do szerszego zjednoczenia, które
jest proponowane. Inn¹ metod¹ by³oby pobudzanie w ludziach
chêci do zjednoczenia i gotowoci do pominiêcia doktryn, aby
rozci¹gn¹æ ow¹ szczodrobliw¹ spo³ecznoæ na wszystkich ludzi o wysokiej moralnoci i zabiegaæ o ich wspó³pracê w tym,
co oni zw¹ dzia³alnoci¹ chrzecijañsk¹. Ten kierunek mylenia ma swych gor¹cych zwolenników szczególnie wród ludzi m³odych i w rednim wieku.
Pomijanie w ostatnich latach wielu z dyskusyjnych doktryn
z przesz³oci przyczyni³o siê do rozwoju w kociele klasy ludzi m³odych, którzy najczêciej staj¹ siê reprezentantami tendencji zjednoczeniowych chrzecijañstwa. Niewiadomi
sekciarskich potyczek w przesz³oci, nie s¹ oni skrêpowani
zamieszaniem panuj¹cym wród przedstawicieli starszego pokolenia odnonie przeznaczenia, wybrania, wolnej ³aski itp.
Ci¹gle jednak wyznaj¹ oni nauki, które poznali w dzieciñstwie
(rodem z Rzymu i wieków ciemnoty), jak na przyk³ad nieszczêsn¹ doktrynê o wiecznych mêkach dla wszystkich, którzy nie s³yszeli albo nie przyjêli Ewangelii w obecnym wieku,
albo teoriê, ¿e misj¹ Ewangelii jest nawrócenie wiata w obecnym wieku, aby go przez to zachowaæ od m¹k. Zrzeszaj¹ siê
oni pod ró¿nymi nazwami, jak Young Mens and Young Womens Christian Associations [Y.M.C.A.  Stowarzyszenie
Chrzecijañskiej M³odzie¿y ¯eñskiej i Mêskiej], Christian
Endeavor Societies [Stowarzyszenia D¹¿eñ Chrzecijañskichs],
Epworth Leagues [Liga Epworths], Kings Daughters [Córki
Królewskie] czy Salvation Armies [Armie Zbawienia]. Wielu
z nich ma gorliwoæ ku Bogu, ale nie wed³ug wiadomoci.
Zgodnie ze swymi b³êdnymi i niebiblijnymi pogl¹dami planuj¹ oni spo³eczne podwigniêcie wiata, które ma odbyæ
siê niezw³ocznie. Godne pochwa³y jest to, ¿e ich usi³owania
nie zmierzaj¹ ku z³u, ale ku dobru. Ich b³¹d polega na prze-
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prowadzaniu swych planów, które s¹ mo¿e dobre i m¹dre w
pojêciu ludzkim, ale bez w¹tpienia musz¹ wydaæ siê nieudolne w obliczu Boskiej m¹droci i Boskiego planu, a tylko Jego
plan mo¿e zostaæ uwieñczony sukcesem. Wszystkie inne skazane s¹ na niepowodzenie. By³oby wspania³ym b³ogos³awieñstwem dla tych sporód nich, którzy maj¹ szczere intencje,
gdyby mogli zrozumieæ Boski plan, tj., ¿e obecnie odbywa siê
selekcja (wybranie) i uwiêcenie Maluczkiego Stadka, a
potem nast¹pi stopniowe podwigniêcie wiata przez skompletowane i wielce wywy¿szone Maluczkie Stadko, gdy jego
cz³onkowie bêd¹ królowali z Chrystusem jako wspó³dziedzice Jego Tysi¹cletniego Królestwa. Gdyby mogli siê o tym przekonaæ, przynios³oby to, czy te¿ powinno by przynieæ, efekt w
postaci uwiêcenia wszystkich szczerych sporód nich. Bez
w¹tpienia by³aby to jednak skromna mniejszoæ, jako ¿e wiêkszoæ sporód tych, którzy przy³¹czaj¹ siê do takich stowarzyszeñ, maj¹ niew¹tpliwie inne powody, ani¿eli ca³kowite powiêcenie i oddanie siê Bogu na s³u¿bê  a¿ do mierci.
Ci m³odzi chrzecijanie, nie korzystaj¹c z nauki, jaka p³ynie z historii kocio³a i pomijaj¹c doktryny, chêtnie ulegaj¹
idei unii. Wnioskuj¹ oni: B³êdem przesz³oci by³y doktryny, które sta³y siê przyczyn¹ podzia³ów. Teraz wiêc zjednoczmy siê, pomijaj¹c doktryny! Nie zwa¿aj¹ oni na to, ¿e podobnie jak dzisiaj, tak i w przesz³oci wszyscy chrzecijanie
d¹¿yli do jednoci, tyle ¿e chcieli j¹ osi¹gn¹æ albo na bazie
Prawdy, albo w ogóle. Postêpowali oni wedle zasad: I¿bycie bojowali o wiarê raz wiêtym podan¹; A nie spó³kujcie
z uczynkami niepo¿ytecznemi ciemnoci, ale je raczej strofujcie (Judy 3; Efezj. 5:11). Dzisiaj wielu chrzecijan pomija
fakt, ¿e pewne doktryny s¹ nieodzowne dla rzeczywistego zjednoczenia prawdziwych chrzecijan  zjednoczenia, które podoba³oby siê Bogu. Nie dostrzegaj¹ oni tego, ¿e b³êdem przesz³oci by³o zbytnie uprzedzenie chrzecijan, nie bêd¹cych w
stanie poddaæ swych ulubionych, ludzkich wyznañ wiary oraz
wszystkich innych doktryn próbie S³owa Bo¿ego w celu dokonania korekty.
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St¹d te¿ proponowana i upragniona unia czy konfederacja
pomija nauki Biblijne, podtrzymuj¹c nieugiêcie doktryny wymylone przez ludzi, takie jak wieczne mêki, wrodzona niemiertelnoæ itp.. Unia taka, co do celów i metod zdominowana wy³¹cznie przez ludzki sposób mylenia, by³aby najniebezpieczniejsz¹ z mo¿liwych rzeczy. Mo¿na by mieæ pewnoæ,
¿e popad³aby ona w krañcowy b³¹d, gdy¿ nie zostaje w nauce Chrystusowej i odrzuca m¹droæ, która jest z góry.
Zamiast tego opiera siê na m¹droci swych mêdrców, a sprzeciwianie siê Boskim radom i metodom jest g³upot¹, bo zginie m¹droæ m¹drych jego (Izaj. 29:14).
Ponadto pojawiaj¹ siê te¿ liczne pomys³y rozsiewane przez
postêpowych (?) przedstawicieli kleru i wielu innych co do
tego, jaka powinna byæ natura i misja kocio³a w najbli¿szej
przysz³oci. Proponuj¹ oni, aby koció³ zni¿y³ siê jeszcze bardziej do pojêæ wiatowych, ni¿ ma to miejsce obecnie. Jego
zadaniem wedle nich mia³oby byæ wci¹ganie do kocio³a nie
odrodzonego wiata i zapewnienie sobie liberalnego patronatu finansowego. Aby za tego dokonaæ, trzeba zapewniæ rozrywkê i przyjemnoci. Który¿ prawdziwy chrzecijanin nie
by³by przera¿ony takimi tendencjami, niezale¿nie od tego, czy
obserwuje je w swoim otoczeniu, czy czyta o tym, ¿e maj¹
miejsce gdzie indziej.
Trudno by³oby oczekiwaæ bardziej przekonuj¹cego dowodu upadku prawdziwej pobo¿noci ni¿ to, co pisze duchowny
metodystyczny w czasopimie swego kocio³a The Northwestern Christian Advocate [Pó³nocno-zachodni Orêdownik
Chrzecijañski]. Tekst ten zosta³ opatrzony przez wydawcê
tytu³em: Przyjazna satyra na sytuacjê panuj¹c¹ wród metodystów. Tym samym wydawca przyznaje, ¿e taka w³anie jest
sytuacja. Nie ma zreszt¹ znaczenia, czy jest to potwierdzenie,
czy tylko satyra; fakty pozostaj¹ faktami niezale¿nie od tego,
kto o nich pisze, tym bardziej, gdy o naturze wyznania wypowiada siê sam zainteresowany duchowny na ³amach w³asnego
kocielnego czasopisma. Przedrukowujemy ten artyku³ w ca³oci. Kursywy pochodz¹ od naszej redakcji.
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Niektóre cechy amerykañskiego ruchu metodystycznego
O¿ywienie religijne osiemnastego wieku pod kierunkiem Wesleyów1 i Whitefielda, oczyci³o normy moralne Anglosasów i uruchomi³o nowe si³y przyci¹gaj¹ce tych, którzy wczeniej nie interesowali siê Ewangeli¹. wieccy historycy, tak angielscy jak i amerykañscy, s¹ zgodni co do tego, ¿e wiele tych elementów obecnej
machiny kocielnej i systemu doktrynalnego, które pomagaj¹ w
rozprzestrzenianiu i zasiewaniu naszej cywilizacji, zrodzi³o siê w
ruchu zapocz¹tkowanym przez tych wybitnych mylicieli. G³oszona przez nich i ich nastêpców doktryna wolnej woli w po³¹czeniu
z rozwojem nowoczesnych dowiadczeñ w zakresie rz¹dów wieckich sta³a siê jednym z najpopularniejszych dogmatów zajmuj¹cych umys³y ludzkie. Doktrynê tê szczególnie ³atwo przyswoili sobie nasi amerykañscy przodkowie. Ci, którzy zrzucili z pleców jarzmo królów i których napawa³a odraza na myl o narodowym kociele uje¿d¿anym przez ksiê¿y, musieli zostaæ oczarowani doktryn¹, która odpowiada³a ich politycznym aspiracjom, wedle której
ka¿dy cz³owiek jest wolny, by móc kszta³towaæ lub zaprzepaciæ
swój doczesny i przysz³y los.
Charakterystyczna dla metodystów nauka o nowym narodzeniu,
która po og³oszeniu przez Whitefielda w Nowej Anglii zosta³a przyjêta tak, jakby by³a ca³kowicie now¹, nigdy nie opowiadan¹ histori¹, da³a takie efekty, ¿e nawet ludzie wieccy i niereligijni spogl¹dali na ni¹ z aprobat¹. Doktryna ta bowiem domaga³a siê nie tylko
odmiany serca, ale jednoczenie takiej zmiany w codziennym
¿yciu, aby mo¿na by³o po zachowaniu ³atwo odró¿niæ metodystê od
cz³owieka ze wiata. Wielkim celem istnienia kocio³a by³o szerzenie wród narodów wiêtoci zgodnej z Pismem wiêtym. Taki
napis nosili oni na swych sztandarach, z tym okrzykiem wojennym
odnosili zwyciêstwa.
Inn¹ przyczyn¹ niezwyk³ego sukcesu ruchu metodystycznego w
Stanach Zjednoczonych jest to, ¿e do jego prostego i naturalnego
obrz¹dku mile przyjmowani byli zwykli ludzie. Ten pozornie bez
znaczenia, ale w istocie bardzo wa¿ny fakt, s¹ w stanie doceniæ
wy³¹cznie ci, którzy nie byli æwiczeni w liturgii. wiadomoæ, ¿e
mo¿na wejæ do kocio³a i uczestniczyæ w nabo¿eñstwie bez ryzy1

John i Charles Wesley  przyp.t³um.
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ka ukazania swej nieznajomoci jego formy i liturgii, ma wielkie
znaczenie, gdy nie ma siê ochoty zwracaæ na siebie uwagi. I tak
czysta, niewyszukana forma nabo¿eñstw pierwotnego kocio³a amerykañskich metodystów dok³adnie odpowiada³a potrzebom ludzi,
którzy dopiero co porzucili przepych religii Starego wiata. At³asowe rêkawy, wiête nakrycia g³owy, diademy, korony i szaty nie
odpowiada³y ich surowym i prostym gustom. Religia, która uczy³a,
¿e mog¹ zwracaæ siê do Wszechmog¹cego bez ¿adnego porednictwa, podkrela³a godnoæ i wspania³oæ ich cz³owieczeñstwa oraz
odwo³ywa³a siê do ich potrzeby niezale¿noci.
Znamienne triumfy tego kocio³a mo¿na te¿ po czêci przypisaæ
temu, ¿e nie odk³ada³ on wtedy Mistrzowego bicza z powrózków.
W tamtych dniach co pewien czas oczyszczano koció³ z ludzi, którzy tylko udawali i nie byli godni siê w nim znajdowaæ. By³o to
bardzo zdrowe nie tylko dla samego kocio³a, ale tak¿e dla otoczenia, gdy¿ po burzach, które czêsto towarzyszy³y usuwaniu niewiernych moralna atmosfera ca³ego s¹siedztwa bywa³a oczyszczana i nawet szyderca musia³ przyznaæ, ¿e cz³onkostwo w kociele
nie jest bez znaczenia.
Kolejnym czynnikiem wspó³dzia³aj¹cym w osi¹gniêciu sukcesu,
o którym piszê, by³ czysto obchodny tryb us³ugi, która by³a wtedy
udzielana. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e tamte dni mia³y swoich bohaterów i gigantów moralnoci. Zdecydowany, mê¿ny cz³owiek, ogarniêty ide¹, ¿e nie posiada on tutaj ¿adnego trwa³ego miasta, który
nie zabezpiecza siê na stare lata, który nie ubiega siê o umowê gwarantuj¹c¹ mu zasi³ek albo pensjê, który zapiera samego siebie w³anie w tych rzeczach, które s¹ obiektem po¿¹dania i chciwoci innych ludzi, który p³onie tak¹ gorliwoci¹, ¿e wydaje siê, i¿ niebawem zostanie przez ni¹ ca³kowicie strawiony, musia³ wywieraæ trwa³y i korzystny wp³yw na ludzi, którzy znajdowali siê wokó³ niego.
Niema³e znaczenie dla osi¹gniêcia wiod¹cej pozycji w Stanach
Zjednoczonych mia³y piewy pierwszych Metodystów. Powa¿ne,
rozs¹dne i pe³ne nauki s³owa po³¹czone z melodiami, które ¿yj¹ i
pobudzaj¹, powodowa³y, ¿e piew taki by³ nie tylko atrakcj¹ muzyczn¹, ale tak¿e æwiczeniem teologicznym, dziêki któremu ludzie,
czasami nawet nieokrzesani, poznawali podstawowe zasady kocio³a. Prawda zakorzeniona w duszy dziecka czy doros³ego przez piewanie pieni ma znacznie wiêksz¹ moc przetrwania, ni¿ gdy zosta-
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nie wpojona w nauczaniu przedszkolnym czy przy u¿yciu metody
Quincys. W taki sposób bez dyskusji wpajano nauki w umys³y dzieci i nowo nawróconych tak, ¿e ¿adne póniejsze polemiki nie mog³y ich naruszyæ. Pozosta³o nam teraz wykazaæ, ¿e:

Owe sk³adniki powodzenia sta³y siê przestarza³e i ¿e w
metodystycznym kociele episkopalnym wprowadzono
nowe metody osi¹gania sukcesu.
Nie chcia³bym tutaj prezentowaæ siê jako samochwa³a, lecz jedynie analizowaæ powszechnie wiadome fakty i przytaczaæ historiê
ostatnich lat. Co siê tyczy podstawowych nauk, nie ma ¿adnej zmiany
w postawie kocio³a, jednak duch i ton, który pobrzmiewa we
wszystkich dotycz¹cych go sprawach, ju¿ na pierwszy rzut oka
wiadczy o pojawieniu siê wspó³czesnego postêpu i nios¹cych wiat³o ulepszeñ. Usposobienie i wygl¹d tego potê¿nego kocio³a zmieni³y siê do tego stopnia, ¿e wszyscy, którzy interesuj¹ siê religijnym powodzeniem Ameryki, powinni przeanalizowaæ tê zmianê z
niezwyk³ym zainteresowaniem.
Sama nauka o nowym narodzeniu  Musicie siê znowu narodziæ  pozostaje nienaruszona, jednak wspó³czesny rozwój sprawi³, ¿e koció³ zrezygnowa³ z dawnej surowoci, która powstrzymywa³a wielu dobrych ludzi od wst¹pienia do jego owczarni, gdy¿
nie potrafili oni zaakceptowaæ tej nauki, a tak¿e nigdy nie posiadali
czego, co pewnego razu zosta³o nazwane religi¹ eksperymentaln¹. Obecnie czêsto siê zdarza, ¿e uniwersalici i unitarianie utrzymuj¹ ze sob¹ pe³n¹ spo³ecznoæ, co im nie przeszkadza w dzielnym
wykonywaniu swoich obowi¹zków.
Duchowieñstwo jest w wiod¹cych kocio³ach zbyt ug³adzone,
kulturalne i za dobrze wychowane, by upieraæ siê przy wiêtoci
w takim stopniu, w jakim rozumieli tê ³askê ojcowie. G³osz¹ oni
szerzej rozumian¹ wiêtoæ, która nie myli nic z³ego nawet wzglêdem cz³owieka nie ca³kiem uwiêconego. Uznawanie tej nauki, tak
jak to mia³o miejsce w starych zacofanych czasach, by³oby w obecnej sytuacji niekoniecznie dobrze przyjête w ko³ach Chautauquas i
w lidze Epworths.
Nawyk staromodnych, prostych nabo¿eñstw ci¹gle jeszcze pokutuje wród ludnoci wiejskiej, jednak w krêgach kulturalnych,
które maj¹ wyrobiony smak muzyczny, plastyczny i literacki  w
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kocio³ach miejskich  w wielu przypadkach wymylne i eleganckie obrz¹dki zajmuj¹ miejsce spontanicznych i ¿arliwych modlitw i
okrzyków, charakterystycznych dla pokolenia ojców. Próba sprzeciwu wobec sk³onnoci do takich zmian równa³aby siê kwestionowaniu wy¿szoci kultury nad nieokrzesaniem i z³ym wychowaniem.
Kiedy koció³ znajdowa³ siê jeszcze na etapie eksperymentów,
zachowanie przez przywódców z tamtych czasów pewnej surowoci by³o byæ mo¿e rzecz¹ s³uszn¹. Wtedy nie by³o wiele do stracenia. Jednak obecnie rozs¹dni, dyskretni i roztropni ludzie nie bêd¹
ryzykowaæ powodzeniem bogatego i wp³ywowego kocio³a na skutek fanatycznego przestrzegania prawa, które mog³oby zraziæ bogatych i m¹drych. Jeli ludzie nie potrafi¹ siê dostosowaæ, to na pewno da siê dostosowaæ Ewangeliê. Koció³ zosta³ za³o¿ony po to, by
ludzi zbawiaæ, a nie odstraszaæ i zniechêcaæ. I tak nasze ogólniejsze
i nowoczesne pojêcia wypar³y i przeros³y ograniczone i egoistyczne wyobra¿enie, ¿e jestemy lepsi ni¿ inni ludzie, którzy powinni
zostaæ wykluczeni z naszej spo³ecznoci.
Uczta mi³oci, ze swoimi dogmatycznymi uprzedzeniami, oraz
lekcje zborowe, które by³y przez wielu stawiane prawie na równi
ze spowiedzi¹, zosta³y powszechnie zaniechane ze wzglêdu na Ligê
Epworths i Stowarzyszenia D¹¿eñ Chrzecijañskichs.
Wspó³czesne kulturalne duchowieñstwo bardziej ni¿ kiedykolwiek w historii kocio³a odpowiada nakazowi Mistrza, aby byli roztropnymi jako wê¿e a szczerymi jako go³êbice. Któ¿ z nich by³by
na tyle szalony, by tak jak dawni kaznodzieje powiedzieæ najbogatszemu cz³onkowi kocio³a, który op³ywa w zbytki, ¿eby sprzeda³
wszystko co ma, odda³ to Bogu i ludzkoci, wzi¹³ swój krzy¿ i naladowa³ Chrystusa? Móg³by przecie¿ odejæ zasmucony  mam na
myli kaznodziejê.
W czasach, gdy ewolucja jest prawem, a rozwój has³em, nale¿a³oby nieustannie ubolewaæ nad pochopnoci¹ i radykalizmem, tymczasem za metodystyczny duchowny rzadko czuje siê czemukolwiek winny. Szorstki i surowy kaznodzieja, który mia³ oskar¿aæ
Boga mi³oci o to, ¿e jest pe³en gniewu, ust¹pi³ teraz miejsca swemu nastêpcy, który jest bardzo staranny, jeli chodzi o styl, potrafi
siê elegancko wys³awiaæ oraz wyra¿aæ swe myli, uczucia i emocje
w sposób poetycki i nieagresywny.
Limit czasowy, który ogranicza d³ugoæ kadencji duchownego
na jednym stanowisku do piêciu lat, zostanie zaniechany na naj-
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bli¿szej Konferencji Powszechnej w 1896 roku. Na pocz¹tku kadencja wynosi³a jedynie szeæ miesiêcy. Okres ten zosta³ nastêpnie
przed³u¿ony do roku, potem do trzech i na koniec do piêciu lat.
Jednak rz¹dz¹ce, owiecone krêgi kocielne dosz³y do wniosku, ¿e
jeli spo³eczne osi¹gniêcia i pozycja ich kocio³a ma pozytywnie
wypaæ w porównaniu z innymi kocio³ami, to jego duchowieñstwu
trzeba nadaæ trwa³y charakter, tak aby solidni kaznodzieje mogli
stawaæ siê orodkami ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego. Trzeba tu
bowiem pamiêtaæ, ¿e do obowi¹zków wspó³czesnego kaznodziei
nie nale¿y ju¿, tak jak to niegdy bywa³o, prowadzenie przewlek³ych zebrañ i funkcja ewangelisty. Naj³atwiej jest siê o tym przekonaæ samym mówcom. Wielcy kaznodzieje odrodzenia byli po¿¹danymi g³osicielami, o których ubiega³y siê wszystkie kocio³y, a
na dorocznych konferencjach mieli oni zwyczaj zdawania sprawozdañ z liczby nawróceñ w ci¹gu roku. Obecnie za ani ludzie, ani
kap³ani nie maj¹ ju¿ takich entuzjastycznych i ekscentrycznych
pomys³ów. Wielkie kocio³y poszukuj¹ kaznodziei, którzy potrafiliby zaspokoiæ oczekiwania natury estetycznej, odeprzeæ ataki wspó³czesnego sceptycyzmu i ujmowaæ ludzi wykszta³conych i og³adzonych. Na dorocznych konferencjach g³osiciel podkrela w raporcie,
ile uda³o mu siê zebraæ misjonarskich sk³adek. Wspó³czesny kaznodzieja metodystyczny jest wymienitym specjalist¹ od zbierania pieniêdzy, docieraj¹cym dziêki temu do samego serca ludzi,
czego nie uda³oby mu siê zapewne dokonaæ przy pomocy staromodnych napomnieñ i wezwañ.
Jak¿e wspania³a jest nauka, któr¹ tak dobrze opanowali przewodnicy myli chrzecijañskiej, a mianowicie, ¿e Ewangelia nigdy
nie powinna raziæ gustu wykszta³conego i kulturalnego cz³owieka.
Dla kocio³a, który tak elastycznie potrafi dostosowaæ siê do epoki,
bramy przysz³oci stoj¹ otworem, witaj¹c go radosnym pozdrowieniem. Czy¿ mo¿na znaleæ dla niego lepsze motto, jak pos³annictwo anio³a piewaj¹cego: A na ziemi pokój, w ludziach dobre
upodobanie. Pastor Charles A. Crane.
Poni¿sze s³owa autorstwa biskupa R. S. Fostera z kocio³a Metodystyczno-episkopalnego cytujemy za Gospel Trumpet [Tr¹ba Ewangeliczna]. Przynosz¹ one to samo wiadectwo, jego jêzyk jest jednak zupe³nie inny. Dla niektórych by³ on zdaje siê zbyt dos³owny,
skoro po opublikowaniu tego tekstu jego autora pos³ano na emeryturê wbrew jego ¿yczeniu i pomimo jego ³ez.
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Biskup Foster mówi:
Koció³ Bo¿y zabiega dzisiaj o wzglêdy wiata. Jego cz³onkowie usi³uj¹ poni¿yæ go do poziomu bezbo¿noci. Bale, teatry, naga
i niemoralna sztuka, spo³eczne luksusy z towarzysz¹c¹ im lun¹
moralnoci¹ toruj¹ sobie drogê do najtajniejszych zakamarków kocio³a. Chc¹c za uczyniæ zadoæ ca³ej tej wiatowoci, chrzecijanie k³ad¹ wielki nacisk na obchodzenie wielkiego postu, Wielkanocy, wielkiego pi¹tku i na ozdabianie kocio³a. To jest stara sztuczka
Szatana. O tê ska³ê rozbi³ siê koció³ ¿ydowski. Ona sta³a siê te¿
przyczyn¹ katastrofy kocio³a rzymskiego. Teraz za ten sam los
dosiêgnie koció³ protestancki.
Najwiêksze zagro¿enia to naszym zdaniem: dostosowywanie siê
do tego wiata, zaniedbywanie ubogich, zastêpowanie prawdziwej
pobo¿noci jej pozorami, zaniechanie dyscypliny, najemne duchowieñstwo, nieczysta Ewangelia, czyli wszystko to, co w sumie sk³ada
siê na nowoczesny, modny koció³. Trudno uwierzyæ, ¿e i metodyci mieli podlegaæ tym zjawiskom, za to, ¿e ich pierwsze oznaki
pojawi¹ siê zaledwie sto lat po postawieniu ¿agli, wydaje siê niemal cudem historycznym. A przecie¿ wystarczy siê rozejrzeæ doko³a siebie, aby zobaczyæ, ¿e takie s¹ fakty.
Czy¿ metodyci nie gwa³c¹ zasad S³owa Bo¿ego i swej w³asnej
karnoci nosz¹c ekstrawaganckie i modne ubrania, tak jak to czyni¹
inne grupy spo³eczne? Czy¿ kobiety, a czêsto nawet ¿ony i córki
pastorów, nie przyozdabiaj¹ siê z³otem albo per³ami, albo szatami
kosztownymi? Czy obecnie owe proste ubiory, których noszenie
zaleca³ John Wesley, biskup Asbury, a które ubiera³y Hester Ann
Rogers, Lady Huntington i wiele innych równie dystyngowanych
dam, mia³yby byæ uwa¿ane w krêgach metodystycznych za przejaw
fanatyzmu? Czy kto wchodz¹c do kocio³a metodystycznego w
jednym z wielkich miast bêdzie w stanie po odzie¿y noszonej przez
wiernych zorientowaæ siê, ¿e nie znalaz³ siê w teatrze albo na balu?
Czy w muzyce nie dostrzegamy wiatowoci? Chóry w wyszukanych i ozdobnych strojach, których cz³onkowie w wielu przypadkach nie wyznaj¹ ¿adnej religii, a czêsto bywaj¹ nawet szyderczymi sceptykami, odgrywaj¹ ch³odne, artystyczne, operowe przedstawienia, które maj¹ tyle wspólnego z duchow¹ czci¹ dla Boga, co
opera czy teatr. W takim wiatowym przedstawieniu duchowoæ
jest zamro¿ona na mieræ.
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Dawniej ka¿dy metodysta uczestniczy³ w tak zwanej lekcji,
daj¹c wiadectwo o swoich dowiadczeniach religijnych. Obecnie
w takich lekcjach zborowych uczestnicz¹ jedynie nieliczni, a w
wielu kocio³ach w ogóle zaniechano tych spotkañ. Rzadko uczestnicz¹ w nich tak¿e zarz¹dcy, cz³onkowie rad i przywódcy kocio³a.
Dawniej prawie ka¿dy metodysta modli³ siê, dawa³ wiadectwo,
czy napomina³ w trakcie zgromadzeñ modlitewnych. Dzisiaj mo¿na us³yszeæ bardzo niewielu. Dawniej s³ysza³o siê okrzyki uwielbienia, obecnie takie demonstracyjne okazywanie wiêtego entuzjazmu i radoci uznawane jest za fanatyzm.
wiatowe zebrania towarzyskie, wiêta, festyny, koncerty i inne
temu podobne imprezy zajê³y miejsce dawniejszych nabo¿eñstw
religijnych, lekcji i zebrañ modlitewnych.
Jak¿e s³uszne okazuje siê stwierdzenie, ¿e karnoæ metodystów
sta³a siê martw¹ liter¹. Przepisy tego kocio³a zabraniaj¹ noszenia
z³ota, pere³ i kosztownych szat, jednak nikt nie próbuje nawet myleæ o ukaraniu tych, którzy je ³ami¹. Przepisy zakazuj¹ czytania
ksi¹¿ek i brania udzia³u w rozrywkach, które nie s³u¿¹ pobo¿noci,
a tymczasem sam koció³ urz¹dza przedstawienia, swawole, festyny i wiêta, które rujnuj¹ duchowe ¿ycie m³odych i starych. Stopieñ nasilenia siê tych zjawisk jest dzisiaj zatrwa¿aj¹cy.
Pierwsi duchowni metodystyczni byli zdecydowani ponosiæ ofiary
i cierpieæ dla Chrystusa. Nie starali siê o pozycje, które zapewnia³yby im dobrobyt i wygodê, lecz znosili niedostatek i cierpienia.
Nie chlubili siê wysokimi pensjami, eleganckimi plebaniami, elitarnymi zgromadzeniami, ale duszami, które zosta³y pozyskane dla
Jezusa. Jak¿e to siê zmieni³o! P³atne, najemne duchowieñstwo bêdzie naturalnie s³abe, niemia³e, s³u¿alcze, pracuj¹ce tylko w okrelonych godzinach, bez wiary, wytrwa³oci i wiêtej mocy. Dawniej ruch metodystyczny zasadza³ siê na jednej wielkiej wspólnie
rozumianej prawdzie. Obecnie zza kazalnic s³yszy siê ogólnikowe
stwierdzenia i popularne odczyty. Chwalebna nauka o zupe³nym
uwiêceniu jest rzadko wspominana, rzadko te¿ za kazalnicami
wydaje siê jej wiadectwo.

Wysi³ek, jaki podejmuje siê w kierunku pozyskania sympatii i wspó³pracy m³odych ludzi w kocio³ach na rzecz idei zjednoczenia religijnego poprzez zacienianie wiêzów spo³ecznych
miêdzy nimi oraz unikanie sporów religijnych i nauczania
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doktryn, jest bardzo wielki. Jednak jeszcze wiêkszy nacisk
k³adzie siê na wzbudzenie sympatii do ruchu zjednoczeniowego wród doros³ych. Przy realizacji tego planu pracuj¹
wspólnie przywódcy wszystkich grup wyznaniowych. Wielka
liczba pomniejszych d¹¿eñ doprowadzi³a do powo³ania wielkiego Parlamentu Religii, którego posiedzenie odby³o siê w
Chicago w lecie 1893 roku. Temat posiedzenia Parlamentu
by³ bardzo wyranie okrelony w umys³ach przywódców i
zosta³ bardzo konkretnie sformu³owany. Jednak cz³onkowie
kocio³ów pod¹¿yli za swymi przywódcami najwyraniej bez
najmniejszego zastanowienia siê nad przyjêt¹ zasad¹, a mianowicie wielkim kompromisem chrzecijañstwa ze wszystkim,
co niechrzecijañskie. Tymczasem planowane jest ju¿ dalsze
rozszerzenie tego ruchu do wymiaru ogólnowiatowej federacji wszystkich grup religijnych, której spotkanie mia³oby siê
odbyæ w roku 1913. Maj¹c na uwadze, ¿e Unia Chrzecijañska jest aktywnie spychana w stronê takiego w³anie kompromisu, zachêcamy wszystkich, którzy pragn¹ pozostaæ lojalni
wobec Boga, by dobrze rozwa¿yli zasady, którymi kieruj¹ siê
ich religijni przywódcy.
Doktor teologii, pastor J. H. Barrows, przywódca duchowy
chicagowskiego wiatowego Parlamentu Religii, anga¿uj¹c
siê na rzecz doprowadzenia do poszerzenia tego forum, mia³
wed³ug relacji dziennika wydawanego w San Francisco nastêpuj¹co wyraziæ siê wobec przedstawiciela tej gazety odnonie szczególnej pracy, jaka ma niebawem zostaæ przeprowadzona w spo³ecznoci religijnej. Cytujemy:

Do zjednoczenia wielu religii, wyrazi³ siê krótko, dojdzie na
jeden z dwóch sposobów. Pierwszy polega³by na rozpoczêciu zjednoczenia od tych kocio³ów, które s¹ najbardziej zbli¿one w kwestiach wiary i nauki. Mog³oby to obj¹æ na przyk³ad rozmaite od³amy ruchu metodystycznego i prezbiteriañskiego. Nastêpnie, gdy
sekty te wzajemnie siê zjednocz¹, protestantyzm w ogólnoci ulegnie tendencjom zjednoczeniowym. W tym procesie edukacyjnym
katolicy i protestanci stwierdz¹, ¿e ró¿nice miêdzy nimi nie s¹ a¿
tak zasadnicze i rozpoczn¹ proces pojednania. Gdy to siê dokona,
zjednoczenie z ró¿nymi innymi religiami [islamem, buddyzmem,
braminizmems, konfucjanizmems itp.  czyli religiami pogañskimi]
bêdzie ju¿ tylko kwesti¹ czasu.
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Drugi sposób polega³by na pocz¹tkowym zjednoczeniu religii i kocio³ów w ramach wieckich na bazie wartoci etycznych, czego zwolennikiem by³ pan Stead [ofiara katastrofy
Titanica, spirytysta]. Organizacje religijne maj¹ wspólne interesy i zobowi¹zania wobec spo³ecznoci, w których istniej¹.
Mo¿liwa by³aby wiêc federacja w imiê realizacji wspólnych
celów. Osobicie upatrujê mo¿liwoci zjednoczenia raczej na
drodze pierwszego procesu. Jakby siê jednak sprawy nie u³o¿y³y, kongresy religii zaczynaj¹ nabieraæ kszta³tu. Pastor Theodor E. Seward donosi o wielkim i donios³ym sukcesie swego
Braterstwa Unii Chrzecijañskiej z Nowego Jorku, gdy tymczasem w Chicago, pod przywództwem C. C. Bonney, za³o¿ono ostatnio wielki i ¿ywotny ruch o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Unii Religijnej.
Wielki Parlament Religii
Chicago Herald, z przychylnoci¹ pisz¹c na temat posiedzeñ Parlamentu, stwierdza (kursywy pochodz¹ od naszej redakcji):

Jeszcze nigdy od czasu pomieszania w Babel nie stanê³o tak
wiele religii i wyznañ ramiê w ramiê, rêka w rêkê i nieomal serce w
serce, jak to mia³o miejsce w wielkim amfiteatrze wczoraj wieczorem. Od czasu, gdy zaczêto spisywaæ historiê, nie zdarzy³o siê jeszcze, by tak wielu ró¿ni¹cych siê od siebie przedstawicieli ludzkoci
zosta³o w takim stopniu powi¹zanych z³otymi ³añcuchami mi³oci.
Narody ziemi, wyznania chrzecijañskie, buddyci i baptyci, mahometanie i metodyci, katolicy i konfucjanicis, braminis i unitarianies, wyznawcy shintos i cz³onkowie kocio³a episkopalnego, prezbiterianie i panteicis, monoteici i politeici, reprezentuj¹cy wszelkie odcienie myli i uwarunkowania ludzkoci, spotkali siê w koñcu i po³¹czyli wiêzami sympatii, cz³owieczeñstwa i poszanowania.

Jak¿e znamienny jest fakt, ¿e nawet tak entuzjastyczny zwolennik wielkiego Parlamentu zosta³ zmuszony, by siêgn¹æ pamiêci¹ wstecz i przypomnieæ sobie pamiêtne wydarzenie pomieszania jêzyków w Babel! Czy¿ nie wygl¹da to tak, jakby
podwiadomie rozpozna³ on w Parlamencie znamienne wype³nienie tamtego obrazu?
Pastor Barrows, którego s³owa zacytowalimy powy¿ej, z
entuzjazmem wyra¿a³ siê o przyjaznych stosunkach miêdzy
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duchownymi protestanckimi, katolickimi ksiê¿mi, judaistycznymi rabinami oraz w gruncie rzeczy miêdzy przywódcami
ka¿dego rodzaju religii, które wyra¿a³y siê przez ich stosunek
do wielkiego chicagowskiego Parlamentu. Powiedzia³ on:

Przestarza³y pogl¹d, jakoby religia, któr¹ ja wyznajê, by³a jedyn¹ s³uszn¹ religi¹, wyszed³ ju¿ z mody. W ka¿dej religii jest co,
czego mo¿na siê od niej nauczyæ, za ¿aden cz³owiek nie jest godzien swej religii, jeli nie potrafi uj¹æ drugiego cz³owieka za rêkê,
uznaj¹c go za brata. Kto powiedzia³, ¿e najwy¿szy czas, by na czo³o wysunê³a siê najlepsza religia. Minê³y za czasy, gdy ludzie mogli siê pyszniæ wy¿szoci¹ swojej wyj¹tkowej religii. Tutaj znajd¹
siê mêdrcy, uczeni i ksi¹¿êta Wschodu w przyjacielskim zwi¹zku z
arcybiskupem, rabinem, misjonarzem, kaznodziej¹ i ksiêdzem. Na
tym kongresie po raz pierwszy usi¹d¹ oni obok siebie. Mamy nadziejê, ¿e pomo¿e to prze³amaæ bariery wyznaniowe.

Pastor T. Chalmers z Kocio³a Uczniów powiedzia³:

Pierwszy Parlament Religii zdaje siê byæ zapowiedzi¹ jeszcze
wiêkszego braterstwa  braterstwa, które po³¹czy wszystko, co najlepsze w jedn¹ wiatow¹ religiê. Nie bêdzie to jedyna religia, ale
jednoæ wszystkich wielkich historycznych wierzeñ. Niewykluczone, ¿e pod wp³ywem tej perspektywicznej nadziei, bêdziemy zmuszeni pos³ugiwaæ siê nieco innym s³ownictwem i mówiæ raczej o
jednoci religii a nie o jednoci chrzecijañstwa. Cieszê siê jednak,
¿e dojdzie do kontaktów miêdzy wszystkimi wielkimi kultami religijnymi i ¿e Jezus znajdzie swoje miejsce w towarzystwie Buddy,
Konfucjusza i Zaratustrys.

Tak¿e New York Sun pisa³ na ten temat w artykule redakcyjnym.

Trudno jest dok³adnie zrozumieæ, jakie cele stawia sobie Parlament. Mo¿liwe jednak, ¿e chicagowsk¹ ide¹ jest powo³anie nowej i
z³o¿onej religii, która bêdzie obejmowa³a i satysfakcjonowa³a ca³¹
ró¿norodnoæ pogl¹dów religijnych i niereligijnych. Zbudowanie
takiej eklektycznejs religii, która by zadowoli³a wszystkich, jest wielkim przedsiêwziêciem, ale Chicago jest dobrej myli.

By³oby doprawdy dziwne, gdyby siê nagle mia³o okazaæ, ¿e
duch Chrystusowy i duch tego wiata s¹ ze sob¹ zgodne, a
ludzie o przeciwnych pogl¹dach osi¹gnêli jednoæ. Tak jednak siê nie stanie. Nadal pozostaje prawd¹ stwierdzenie, ¿e
duch tego wiata oznacza nieprzyjañ wzglêdem Boga (Jak.
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4:4), ¿e wiatowe teorie i filozofie s¹ pró¿ne i niedorzeczne, a
jedyn¹ natchnion¹ przez Boga Prawd¹, jest objawienie, które
zawar³ On wy³¹cznie w natchnionym Pimie wiêtym, sporz¹dzonym rêk¹ aposto³ów i proroków.
Jednym z celów, które obra³ Parlament, by³o wed³ug jego
prezydenta pana Bonneya zgromadzenie wiatowych religii
na spotkaniu, gdzie mog³yby zostaæ przedstawione wspólne
cele i podstawy do osi¹gniêcia jednoci oraz móg³by byæ przeanalizowany zadziwiaj¹cy postêp religijny dziewiêtnastego stulecia.
Rzeczywistym i jedynym celem tej analizy by³o niezaprzeczalnie wyjcie naprzeciw w¹tpliwociom naszych czasów,
czyli godziny s¹du. Chodzi³o o to, by na ile tylko mo¿liwe
zademonstrowaæ rozwój kocio³a oraz pobudziæ nadziejê, ¿e
po wszystkich pozornych niepowodzeniach chrzecijañstwa
koció³ znalaz³ siê w przededniu potê¿nego zwyciêstwa, ¿e
wkrótce, ju¿ niebawem, dokona siê jego misja nawrócenia
wiata, któr¹ sam sobie przypisa³. Zwa¿cie jednak na sposób,
w jaki proponuje on wykonanie tego zadania, przekonajcie
siê, ¿e nie stanie siê to w duchu prawdy i sprawiedliwoci, ale
ustêpstwa, zak³amania i oszustwa. Celem obranym przez Parlament jest bratanie siê i zjednoczenie religijne. Wyranie widoczne jest tak¿e usilne d¹¿enie do osi¹gniêcia tego celu za
wszelk¹ cenê. Jak wynika z przytoczonego powy¿ej cytatu,
uczestnicy Parlamentu byli wrêcz gotowi dokonaæ zmian w
terminologii, tak by zaakceptowali j¹ wyznawcy religii pogañskich i mo¿na by³o nazwaæ tak¹ jednoæ uni¹ religijn¹, wyrzekaj¹c siê swego odpychaj¹cego imienia  chrzecijanin. Zupe³nie nie przeszkadza³o im to, ¿e Jezus musi zni¿yæ siê z
piedesta³u swej wy¿szoci i stan¹æ nisko w rzêdzie miêdzy
pogañskimi mêdrcami: Budd¹, Konfucjuszems i Zaratustr¹s.
Nastrój niepewnoci, zamieszania, ustêpstwa i powszechnego braku wiary ze strony protestanckich chrzecijan oraz duch
che³pliwoci, sk³onnoci do pouczania i poczucia w³adzy ze
strony rzymskich katolików i wszystkich innych religii s¹ znamiennymi cechami wielkiego Parlamentu. Jego pierwsze posiedzenie zosta³o rozpoczête modlitw¹ rzymskokatolickiego
kardyna³a Gibbonsa, za na zakoñczenie ostatniego posiedzenia modlitwê dziêkczynn¹ odmówi³ rzymskokatolicki biskup
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Keane. W trakcie ostatniego posiedzenia owemu pstrokatemu
zgromadzeniu udzieli³ b³ogos³awieñstwa japoñski kap³an wyznania shintos w imieniu omiu milionów bóstw.
Pastor Barrows przez dwa lata poprzedzaj¹ce konferencjê
by³ w kontakcie z przedstawicielami pogan w innych krajach
i wo³a³ na ca³y wiat, do wszystkich pogañskich kap³anów i
aposto³ów, jak niegdy Macedoñczyk do w. Paw³a: Przepraw siê, a ratuj nas! Znamienne jest to, ¿e okrzyk ten wyszed³ z kocio³a prezbiteriañskiego, który przez wiele minionych lat przechodzi³ przez ognist¹ próbê s¹du. Tak¿e i to wiadczy³o o zamieszaniu i niepokoju, jaki panuje w tym ugrupowaniu religijnym jak i ca³ym chrzecijañstwie. Ca³e chrzecijañstwo by³o te¿ gotowe do odbycia owego wielkiego zgromadzenia.
Przez siedemnacie dni przedstawiciele wszystkich wyznañ
chrzecijañskich radzili razem z przedstawicielami wszelkich
odmian religii pogañskich, do których mówcy chrzecijañscy
wielokrotnie zwracali siê w pochlebny sposób, u¿ywaj¹c okrelenia mêdrcy ze wschodu. Wyra¿enie to zosta³o zapo¿yczone z Pisma wiêtego, gdzie by³o ono jednak u¿yte w zastosowaniu do zupe³nie innej klasy ludzi, do tych nielicznych,
którzy z przekonaniem uwierzyli Bogu i prorokom izraelskim,
zapowiadaj¹cym przyjcie Pomazañca Pañskiego, do tych,
którzy w cierpliwoci oczekiwali i wypatrywali Jego nadejcia nie daj¹c wiary zwodniczym duchom wiatowej m¹droci, która nie wynika³a z poznania Boga. Takim to prawdziwym mêdrcom, cechuj¹cym siê mimo to niezwyk³¹ pokor¹,
Bóg objawi³ b³ogos³awione poselstwo pokoju i nadziei.
Tematem, który zosta³ wybrany na ostatnie posiedzenie, by³o
zagadnienie Religijnego zjednoczenia ca³ej rodziny ludzkiej,
w ramach którego zastanawiano siê nad elementami doskona³ej religii uznanymi i przedstawionymi w ró¿nych wierzeniach w celu okrelenia cech charakterystycznych ostatecznej religii oraz centrum przysz³ej jednoci religijnej ludzkoci.
Czy¿by wiêc z takich owiadczeñ chrzecijañskich (?) duchownych mia³o wynikaæ, ¿e nawet w tym ostatecznym czasie nie s¹ oni w stanie okreliæ, co powinno stanowiæ podstawê religijnej jednoci albo ¿e nie potrafi¹ scharakteryzowaæ
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doskona³ej religii? Czy¿ doprawdy tak wielk¹ wartoæ przedstawia dla nich jaka wiatowa religia, ¿e sk³onni s¹ powiêciæ dla niej niektóre, albo i wszystkie, zasady prawdziwego chrzecijañstwa, a nawet jeli to oka¿e siê konieczne, tak¿e i sam¹ nazwê chrzecijanie? A przecie¿ wyznaj¹ oni, ¿e
byliby gotowi i na to. Z ust twoich s¹dzê ciê, z³y [i gnuny]
s³ugo, mówi Pan. Poprzednie dni konferencji powiêcone by³y
na przedstawienie rozmaitych religii przez ich odnonych
przedstawicieli.
Zamys³ ten by³ mia³y i niebezpieczny, ale dziêki temu dawa³ ka¿demu prawdziwemu dziecku Bo¿emu szansê dostrze¿enia szeregu faktów, które dziêki niemu zosta³y objawione, a
mianowicie: (1) ¿e nominalny koció³ chrzecijañski straci³
ju¿ niemal nadziejê, i¿ mo¿e ostaæ siê na badawczym s¹dzie
tego dnia, kiedy Pan ma spór z ludem swoim, z nominalnym duchowym Izraelem (Mich. 6:1,2); (2) ¿e zamiast ¿a³owaæ swego sprzeniewierzenia siê oraz braku wiary, gorliwoci i pobo¿noci, aby w ten sposób staraæ siê o powrót do ³aski
Bo¿ej, usi³uj¹ oni przez pewnego rodzaju uniê czy wspó³pracê popieraæ siê wzajemnie i wo³aæ o wsparcie pogañskiego
wiata, który mia³by im pomóc przeciwstawiæ siê s¹dom Pañskim, obna¿aj¹cym b³êdy ich ludzkich wyznañ wiary oraz fa³szywe wyobra¿enie o godnoci Boskiego charakteru; (3) ¿e s¹
oni sk³onni pójæ na ustêpstwa kosztem Chrystusa i Jego Ewangelii po to, by pozyskaæ przyjañ wiata i korzystaæ z jego
w³adzy i wp³ywu; (4) ¿e ich lepota jest tak daleko posuniêta,
i¿ nie s¹ w stanie odró¿niæ prawdy od b³êdu i ducha prawdy
od ducha tego wiata oraz (5) ¿e stracili oni ju¿ z oczu nauki
Chrystusowe.
Niew¹tpliwie koció³ nominalny otrzyma doran¹ pomoc
od tych, u których jej tak energicznie poszukuje. Bêdzie to
jednak tylko krok przygotowawczy, prowadz¹cy do tego, ¿e
ca³y wiat bêdzie mia³ udzia³ w gwa³townej zag³adzie Babilonu. To w³anie dlatego królowie, kupcy i handlarze z ca³ego
wiata bêd¹ p³akaæ i narzekaæ nad tym wielkim miastem (Obj.
18:9,11,17-19).
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Przygl¹daj¹c siê obradom wielkiego Parlamentu, zmuszeni
jestemy zwróciæ uwagê na pewne znamienne zjawiska: (1)
na sk³onnoæ do pow¹tpiewania i do pójcia na kompromis;
postawa ta cechuje ca³e nominalne chrzecijañstwo z wyj¹tkiem kocio³a rzymskokatolickiego i kocio³a greckokatolickiego, (2) na pewnoæ siebie i apodyktycznoæ katolicyzmu i
wszystkich innych religii, (3) na wyranie zarysowan¹ ró¿nicê, zauwa¿an¹ przez pogañskich mêdrców, miedzy tym chrzecijañstwem, które wynika z nauk Biblii, a tym, które propaguj¹ chrzecijañscy misjonarze, g³osz¹cy w obcych krajach
wraz z Bibli¹ swe nierozs¹dne i wzajemnie sprzeczne wyznania wiary, (4) na to, jak poganie oceniaj¹ dzia³alnoæ misjonarsk¹ i jej przysz³oæ w swoich krajach, (5) na wp³yw Biblii
na mieszkañców obcych krajów, niezale¿nie od mylnych interpretacji, które s¹ tam rozpowszechniane, (6) na obecne oddzia³ywanie i przewidywalne nastêpstwa wielkiego Parlamentu, (7) na jego ogóln¹ formê, ocenian¹ z proroczego punktu
widzenia.
Ustêpstwa kosztem Prawdy
Wielki Parlament religijny zosta³ zwo³any przez chrzecijan, a dok³adniej przez protestantów. Odby³ siê on w kraju z
wyznania protestanckim. Przewodniczyli w nim protestanccy
chrzecijanie. Tak wiêc odpowiedzialnoæ za posiedzenia Parlamentu spada na protestantów. Mo¿na siê wiêc przekonaæ,
jak bardzo protestantyzm przepojony jest duchem ustêpstw i
braku wiary. Parlament ów by³ gotów pójæ na ustêpstwa kosztem Chrystusa i Jego Ewangelii, byle tylko pozyskaæ przyjañ
Antychrysta i pogañstwa. Przywilej wyg³oszenia przemówieñ
na otwarcie i zakoñczenie Parlamentu zosta³ powierzony przedstawicielom papiestwa. Godne uwagi jest te¿ to, ¿e przedstawiciele narodów pogañskich mieli mo¿liwoæ szczegó³owego przedstawienia swoich wierzeñ przy jednoczesnym braku
systematycznej prezentacji pogl¹dów chrzecijañstwa na jakimkolwiek z etapów, mimo ¿e chrzecijanie wyg³aszali
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wyk³ady na rozmaite tematy. Jak¿e osobliwe wydaje siê to, ¿e
w tym gronie przeoczono i zmarnowano tak wspania³¹ okazjê
g³oszenia Ewangelii Chrystusowej inteligentnym i wp³ywowym przedstawicielom pogan. Czy¿by ci, którzy mieni¹ siê
byæ przedstawicielami Ewangelii Chrystusowej wstydzili siê
tego, co wyznaj¹ (Rzym. 1:16). Przewa¿aj¹c¹ czêæ wyk³adów wyg³osili cz³onkowie kocio³a rzymskokatolickiego, którzy a¿ szesnacie razy zabierali g³os na posiedzeniach Parlamentu.
Ale nie tylko to, byli tam i tacy wyznawcy chrzecijañstwa,
którzy z wielkim zapa³em podejmowali wysi³ek pogrzebania
fundamentalnych prawd chrzecijañstwa. Opowiadali oni
przedstawicielom pogan o swoich w¹tpliwociach co do nieomylnoci chrzecijañskiego Pisma wiêtego. Twierdzili, ¿e
przyjmuj¹c Bibliê nale¿y mieæ na uwadze du¿y stopieñ tolerancji b³êdu oraz ¿e dope³nieniem jej nauki jest ludzki rozs¹dek i filozofia, które decyduj¹ o tym, czy nauki biblijne nale¿y przyj¹æ czy odrzuciæ. Byli tam tacy, którzy uznaj¹c samych
siebie za prawowiernych chrzecijan odrzucali naukê o okupie, która jest jedynym fundamentem prawdziwej wiary chrzecijañskiej. Inni, zaprzeczaj¹c nauce o upadku cz³owieka, g³osili sprzeciwiaj¹c¹ siê jej teoriê ewolucji, wedle której cz³owiek nigdy nie by³ doskona³ym stworzeniem, nigdy nie upad³
i w rezultacie nie potrzebowa³ ¿adnego odkupiciela. Wed³ug
tej teorii cz³owiek od czasu stworzenia jako istota o niskim
poziomie rozwoju, dalekim od podobieñstwa Bo¿ego, stopniowo rozwija³ siê i nadal podlega procesowi ewolucji, którego prawem jest przetrwanie najsilniejszych. Pogl¹d ten, ca³kowicie przeciwny Biblii, nauce o okupie i restytucji, zdoby³
sobie najwiêksz¹ popularnoæ.
Poni¿ej zamieszczamy kilka krótkich cytatów obrazuj¹cych
protestanckie sk³onnoci do ustêpstw, zarówno wobec wielkiego systemu Antychrysta, kocio³a rzymskiego, jak i wobec
wierzeñ niechrzecijañskich.
Pos³uchajmy jak dr Charles A. Briggs, profesor Prezbiteriañskiego Seminarium Teologicznego, wystêpuje przeciwko
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Pismu wiêtemu. Przewodnicz¹cy dr Barrows przedstawiaj¹c owego d¿entelmena stwierdzi³, ¿e  jego nauczanie, odwaga oraz wiernoæ swym przekonaniom zapewnia mu bardzo
wysok¹ pozycjê w uniwersalnym kociele. S³owa te zosta³y
przyjête burzliwymi oklaskami. Oto co powiedzia³:
Wszystko, czego mo¿emy oczekiwaæ od Biblii, to natchnienie i
dok³adnoæ tych zapisów, które mog¹ mieæ znaczenie, jako lekcja
religijna. Bóg jest prawdziwy i nie mo¿e k³amaæ, nie mo¿e On zwodziæ i oszukiwaæ swych stworzeñ. Czy¿ jednak nieograniczony Bóg,
przemawiaj¹c do ograniczonego cz³owieka, musi u¿ywaæ s³ów, które
nie zawieraj¹ b³êdu? [Có¿ za absurdalne pytanie! Jeli Bóg nie mówi
prawdy, to nie jest prawdziwym Bogiem.] Zale¿y to nie tylko od
Boga, który przemawia, ale tak¿e od s³uchaj¹cego cz³owieka i od
rodków porozumiewania siê miêdzy Bogiem i cz³owiekiem.
Wpierw trzeba wykazaæ zdolnoæ cz³owieka do przyjêcia s³owa,
aby mo¿na by³o mieæ pewnoæ, ¿e poprawnie je przekaza³. [Ten
wykszta³cony i czcigodny (?) profesor teologii powinien by³ pamiêtaæ, ¿e Bóg ma mo¿liwoæ dobrania sobie w³aciwych instrumentów dla przekazania swej Prawdy, a tak¿e potrafi w odpowiedni sposób j¹ wyraziæ. A ¿e tak uczyni³, jest rzecz¹ zupe³nie oczywist¹ dla ka¿dego szczerego studenta Jego S³owa. Taki argument, który
ma na celu podkopanie autorytetu Pisma wiêtego, jest jedynie
wybiegiem i by³ obelg¹ dla inteligencji owieconego audytorium.]
Natchnienie Pisma wiêtego nie oznacza jego nieomylnoci w ka¿dym szczególe.

Pos³uchajmy pastora Theodora Mungera z New Haven, jak
detronizuje Chrystusa i wywy¿sza na Jego miejsce biedn¹
upad³¹ ludzkoæ. Oto co powiedzia³:
Chrystus jest czym wiêcej ni¿ tylko Judejczykiem zabitym na
Kalwarii. Chrystus, to ludzkoæ, która rozwija siê objêta w³adz¹ i
³ask¹ Boga, za ka¿da ksi¹¿ka powsta³a pod wp³ywem natchnienia
wynikaj¹cego z tego faktu [nie tego, ¿e Jezus by³ pomazanym Synem Bo¿ym, ale ¿e Chrystusa Pomazañca tworzy ca³a rozwiniêta
ludzkoæ] zalicza siê do literatury chrzecijañskiej.

Dla przyk³adu wymieni³ on Dantego, Szekspira, Goethego,
Shelleya, Matthew Arnolda, Emersona i innych, a nastêpnie
doda³:
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Literatura  z niewielkimi wyj¹tkami  ca³a natchniona literatura rzetelnie opiera siê na humanizmie i obstaje przy nim na podstawie etyki i ze wzglêdu na cele etyczne  i to jest samo sedno
chrzecijañstwa. ( ) Teologia, obstaj¹ca przy istnieniu transcendentnego Boga, który zasiada gdzie ponad wiatem i przêdzie niæ
jego losów, nie znajduje zrozumienia u tych mylicieli, którzy wyra¿ali siê w literaturze. Poeta, geniusz, g³êboki i uniwersalny myliciel przechodz¹ obok. Stoj¹ oni zbyt blisko Boga, aby daæ siê zwieæ
takiej interpretacji Jego prawdy.

Pastor dr Rexford z Bostonu (uniwersalistas) stwierdzi³:

Pragn¹³bym, bymy wszyscy mogli wyznaæ, ¿e szczery kult religijny, niezale¿nie od tego, kto i gdzie go wyznaje, jest prawdziwym kultem religijnym. ( ) Stwierdzam, ¿e niepisanym, lecz dominuj¹cym wyznaniem naszych czasów jest to, ¿e ka¿dy religijny
cz³owiek pochylaj¹cy siê przed tym Najlepszym, o czym wie, i krocz¹cy wiernie w blasku najczystszego wiat³a, które mu przywieca, ma przystêp do najwy¿szego b³ogos³awieñstwa niebios.

Z pewnoci¹ zagra³ on na najczulszej strunie dominuj¹cych
obecnie uczuæ religijnych. Tylko czy w taki sposób przemawia³ aposto³ Pawe³ do czcicieli nieznanego Boga na Wzgórzu Marsa? Czy Eliasz broni³ w taki sposób kap³anów Baala?
w. Pawe³ owiadcza, ¿e przystêp do Boga mo¿emy mieæ tylko przez wiarê w Chrystusow¹ ofiarê za nasze grzechy. Za
w. Piotr powiada: Nie masz ¿adnego imienia pod niebem,
danego ludziom, przez które bymy mogli byæ zbawieni
(Dzieje Ap. 4:12; 17:23-31; 1 Król. 18:21,22).
Pos³uchajmy, jak pastor Lyman Abbot, wydawca czasopisma Outlook [Perspektwy], a wczeniej pastor kocio³a Plymouth na Brooklynie w Nowym Jorku, stwierdza, ¿e ca³y koció³ posiada to samo Boskie natchnienie, które dzia³aj¹c w
Chrystusie i dwunastu aposto³ach zapewni³o powstanie Nowego Testamentu, przez które cz³owiek Bo¿y mo¿e byæ dostatecznie wyæwiczony (2 Tym. 3:17). Powiada on:

Nie uwa¿amy, ¿e Bóg przemawia³ wy³¹cznie w Palestynie do
garstki ludzi w niewielkiej prowincji. Nie uwa¿amy, by Bóg przemawia³ wy³¹cznie w chrzecijañstwie, a gdzie indziej by³ niemy.
Nie! Wierzymy, ¿e jest on Bogiem przemawiaj¹cym w ka¿dym czasie
i w ka¿dym wieku.
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W takim razie, w jaki sposób przemawia³ On do proroków
Baala? On nie objawi³ siê nikomu oprócz swego ludu wybranego  cielesnemu Izraelowi w Wieku ¯ydowskim i duchowemu Izraelowi w Wieku Ewangelii. Tylkom was samych
pozna³ ze wszystkich rodzajów ziemi (Amos 3:2; 1 Kor. 2:610).
List od pani Somerset z Anglii, przeczytany i poprzedzony
pochlebnym wstêpem przez przewodnicz¹cego Barrowsa,
stwierdza, jakie ustêpstwa zosta³y poczynione wzglêdem kocio³a rzymskiego.

Sympatyzujê z ka¿dym wysi³kiem, który sk³ania ludzi do tego,
by ich sposób mylenia budowa³ zgodê, a nie powiêksza³ antagonizmy. ( ) Jedyn¹ drog¹ do zjednoczenia jest ca³kowite zaniechanie
poruszania tematów, w których wyst¹pi¹ niezmienne ró¿nice stanowisk. Prawdopodobnie najistotniejszym z nich jest historyczny
episkopat, jednak fakt, ¿e on w to wierzy, a ja nie, nie powinien
przeszkodziæ wspania³emu i dobremu kap³anowi, jakim jest arcybiskup Irlandii, w udzieleniu mi pomocy, ju¿ nie jako protestanckiej
kobiecie, ale jako dzia³aczce na rzecz wstrzemiêliwoci. Zasada ta
by³a prawd¹ w Anglii za czasów nieod¿a³owanego przywódcy, kardyna³a Manninga, pozostaje te¿ prawd¹ dzisiaj, gdy pra³atem jest
ksi¹dz Nugent z Liverpoolu, kap³an ludu, powszechnie szanowany
i kochany. Uzgodnienie stanowiska w kwestii praktycznej realizacji z³otej regu³y, któr¹ Konfucjuszs wyrazi³ w formie negatywnej, a
Chrystus w pozytywnej, sprawi, ¿e wszyscy znajdziemy siê w jednym obozie.

Nauka o zastêpczym pojednaniu by³a rzadko wspominana,
a przez wielu zosta³a wrêcz zignorowana jako relikt przesz³oci, który nie jest godny owiecenia dziewiêtnastego wieku.
W jej obronie podnios³o siê zaledwie kilka g³osów, które jednak stanowi³y nie licz¹c¹ siê mniejszoæ i zosta³y wyranie
zlekcewa¿one. W mniejszoci tej znalaz³ siê pastor Joseph
Cook, którego uwagi by³y nastêpnie krytykowane i nieustannie oskar¿ane zza chicagowskiej mównicy. W swoim przemówieniu pan Cook powiedzia³, ¿e religia chrzecijañska jest
jedyn¹ prawdziw¹ religi¹, a przyjêcie jej jest jedynym sposobem zapewnienia sobie szczêliwoci po mierci. Szukaj¹c
przyk³adu skutecznoci pojednania przy oczyszczaniu nawet
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najbardziej plugawych grzechów, siêgn¹³ do jednej z postaci
szekspirowskich:

Spójrzmy na Lady Mackbeth. Która religia mo¿e zmyæ krew z
prawej rêki Lady Mackbeth? To pytanie stawiam czterem kontynentom i wyspom morskim. Musicie odpowiedzieæ, jeli przybylicie na Parlament religii z powa¿nymi zamiarami. Zwracam siê do
islamu: Czy mo¿ecie zmyæ krew z jej prawicy? Zwracam siê do
konfucjanizmu i buddyzmu: Czy mo¿ecie zmyæ krew z jej prawicy?

Odpowiadaj¹c na to pytanie, ju¿ po zakoñczeniu Parlamentu, pastor Jenkin Lloyd Jones, pastor kocio³a Wszystkich Dusz
w Chicago oraz entuzjastyczny zwolennik Parlamentu powiedzia³:

Aby przekonaæ siê o niemoralnoci zastêpczego pojednania 
owej zasady w stylu spójrz na Jezusa i b¹d zbawiony, przy u¿yciu której nasz wielki orator z Bostonu zamierza³ zbiæ z tropu przedstawicieli innych wierzeñ i sposobów mylenia reprezentowanych
na Parlamencie  zastanówmy siê dok³adniej nad charakterem uczynków oraz usposobieniem kobiety, której obieca³ on rych³e przebaczenie, jeliby tylko spojrza³a na krzy¿. Ów obroñca prawomylnoci zapalczywie rzuci³ w twarz przedstawicieli wszystkich religii
wiata stwierdzenie, ¿e z samej natury rzeczy wynika, i¿ nie ma
mo¿liwoci, by do królestwa niebieskiego wszed³ kto, kto siê nie
narodzi³ na nowo przez pojednanie Chrystusowe, owo nadnaturalne zastêpstwo, które obmywa do czysta jej skrwawion¹ rêkê i czyni
z morderczyni wiêt¹. Wszystko, co mogê powiedzieæ o takim chrzecijañstwie, to tyle, ¿e jestem szczêliwy, ¿e w to nie wierzê. Wzywam te¿ wszystkich mi³uj¹cych moralnoæ, wszystkich przyjació³
sprawiedliwoci, wszystkich wierz¹cych w nieograniczonego Boga,
którego wol¹ jest prawoæ, a Jego opatrznoæ dzia³a na rzecz sprawiedliwoci, aby siê temu sprzeciwili. Taki sposób zbawienia jest
nie tylko nierozs¹dny, ale tak¿e niemoralny. Jest on demoralizuj¹cy, jest oszustwem i sid³em na tym wiecie, obojêtnie jak by by³o
potem ( ) Odwracam siê od takiej Kalwarii, jeli to, co tam widzê,
czyni mnie na tyle samolubnym, by prosiæ o zbawienie, które nie
zapewnia ksiêciu Sidartha miejsca w niebie, gdzie znalaz³a wiekuiste schronienie dusza Lady Mackbeth oraz dusze innych ludzi o
skrwawionych rêkach.
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Nastêpnie w tym samym kociele przeprowadzono zebranie o charakterze orientalnym, w trakcie którego ten sam czcigodny (?) d¿entelmen czyta³ wybrane powiedzenia Zaratustry,
Moj¿esza, Konfucjusza, Buddy, Sokratesa i Chrystusa, pragn¹c przez to wykazaæ powszechnoæ religii, a nastêpnie przemawia³ katolik wyznania ormiañskiego. Po tym przemówieniu zabra³ g³os reporter prasy publicznej:

Pan Jones stwierdzi³, ¿e by³ na tyle mia³y, by spytaæ biskupa
Keanea z Katolickiego Uniwersytetu w Waszyngtonie, czy wemie
udzia³ w tym spotkaniu i zgodzi siê z jego radykaln¹ formu³¹. Biskup odpowiedzia³ z umiechem, ¿e mia³ ju¿ zaplanowan¹ podró¿
do Dubuque, w przeciwnym razie bardzo by go kusi³o, aby tu przyjechaæ. Nastêpnie zapyta³em go, powiedzia³ pan Jones, czy móg³by poleciæ kogo innego. Biskup odpowiedzia³: Proszê siê zbytnio nie spieszyæ. Robimy bardzo szybkie postêpy. Mo¿e ju¿ nied³ugo bêdê móg³ to uczyniæ.*
Koció³ rzymskokatolicki, kontynuowa³ pan Jones, pod przywództwem takich ludzi jak kardyna³ Gibbons, arcybiskup Irlandii,
oraz biskup Spalding robi postêpy, a wymienieni przywódcy zmuszaj¹ maruderów, by wziêli siê do roboty. Ludzie zarzucaj¹ nam, ¿e
oddalimy Parlament Religii w rêce katolików i pogan. Oddajmy
g³os naszym pogañskim przyjacio³om. Zreszt¹ owo s³owo poganin nie ma ju¿ tego znaczenia, co dawniej, i jestem za to Bogu
wdziêczny.

W programie Parlamentu przewidziany by³ wyk³ad prof.
Henry Drummonda na temat Chrzecijañstwo a ewolucja.
Poniewa¿ jednak nie uda³o mu siê przyjechaæ, tekst jego wyk³adu zosta³ odczytany przez dr Bristola. Powiedzia³ on miêdzy innymi, ¿e lepsze zrozumienie genezy i natury grzechu
mog³oby przynajmniej zmodyfikowaæ niektóre próby podejmowane w celu pozbycia siê go. By³a to lekcewa¿¹ca aluzja
do nauki o pojednaniu, któr¹ doktryna ewolucji pozbawi³aby
sensu i znaczenia.

* Póniej jednak Rzym doszed³ do wniosku, ¿e Parlament z Chicago nie przynosi
mu ani zaszczytu, ani popularnoci wród jego zwolenników i og³osi³, ¿e w przysz³oci papici nie chc¹ mieæ nic do czynienia z takim mieszanym Parlamentem.
Nie brakuje te¿ wyranych oznak niezadowolenia papiestwa wobec tych dostojników rzymskokatolickich, którzy mieli znacz¹cy udzia³ w chicagowskim Parlamencie. Protestanci mog¹ sobie wiêc przypisaæ ca³¹ chwa³ê!

194

Walka Armagieddonu

Nieliczni obroñcy wiary
Rzecz¹ niezmiernie pocieszaj¹c¹ by³o to, ¿e wród ludzi,
którzy tak wyranie i dos³ownie dawali wyraz swym sk³onnociom do nadmiernych ustêpstw, pojawili siê nieliczni reprezentanci chrzecijañstwa protestanckiego, którzy wykazali
doæ moralnej odwagi, by w obliczu tak wielkiej opozycji,
ukrytej i jawnej, broniæ wiary raz wiêtym podanej. Jednak i
oni wykazuj¹ pewne oznaki zak³opotania, poniewa¿ nie rozumiej¹ Boskiego planu wieków oraz wa¿nych zale¿noci, jakie
zachodz¹ miêdzy fundamentalnymi doktrynami chrzecijañstwa a ca³ym wspania³ym systemem Boskiej Prawdy.
Prof. Wilkinson z Uniwersytetu w Chicago przemawia³ na
temat: Stosunek chrzecijañstwa do innych religii. Skierowa³ on uwagê s³uchaczy na te miejsca Pisma wiêtego Starego i Nowego Testamentu, które opisuj¹ charakter chrzecijañstwa, i na wrogi stosunek chrzecijañstwa do wszystkich innych religii, które z koniecznoci musz¹ byæ fa³szywe, jeli
ono jest prawdziwe oraz na wy³¹cznoæ mocy zbawczej przyznanej naszemu Panu. Wyra¿aj¹ to nastêpuj¹ce stwierdzenia:

¯aden nie przychodzi do Ojca [tzn. nikt nie mo¿e byæ zbawiony], tylko przez miê.
Jamci jest on chleb ¿ywota.
Jeli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije.
Jam jest wiat³oæ wiata.
Jam jest drzwiami owiec.
Wszyscy, ile ich przede mn¹ przysz³o, z³odzieje s¹ i zbójcy.
Jamci jest drzwiami; jeli kto przez miê wnijdzie, zbawiony bêdzie.
Oto kilka przyk³adów wypowiedzi, mówi³ dalej profesor, które
pochodz¹ z ust samego Jezusa, a które wiadcz¹, ¿e posiada³ On
wy³¹czne, zastrze¿one prawo bycia jedynym Zbawicielem cz³owieka.
Kto móg³by odpowiedzieæ: Ale¿ Jezus powiedzia³ te¿: A ja jeli
bêdê podwy¿szony od ziemi, poci¹gnê wszystkich do siebie, przez
co mamy potwierdzenie dla naszego przekonania, ¿e owe niezliczone dusze anga¿uj¹ce siê w inne religie, które wiadomie albo
niewiadomie poci¹gane s¹ do Jezusa, zosta³y zbawione, niezale¿nie od tego, czy mieli szczêcie znaleæ siê we w³aciwym otoczeniu religijnym.
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Z tym siê oczywicie zgadzam i jestem wdziêczny, ¿e tak¹ w³anie wydaje siê byæ nauka chrzecijañska. [ród³em tej nadziei jest
jednak w wiêkszym stopniu wspania³omylnoæ serca ni¿ znajomoæ Boskiego planu zbawienia. Prof. W. nie rozumie bowiem, ¿e
poci¹gniêcie wiata do Chrystusa nale¿y do zadañ Wieku Tysi¹clecia, a obecnie ma miejsce wy³¹cznie poci¹ganie Kocio³a, za poznanie Pana, które obecnie jest si³¹ poci¹gaj¹c¹, bêdzie odgrywaæ
tê sam¹ rolê w przysz³oci: Albowiem ziemia bêdzie nape³niona
znajomoci¹ chwa³y Pañskiej, jako morze wody nape³niaj¹  Abak.
2:14.] Proszê mieæ na uwadze to, ¿e obecnie nie dyskutujemy na
temat zasiêgu korzyci p³yn¹cych z wy³¹cznej mocy zbawczej Jezusa, a jedynie odpowiadamy na pytanie: Czy chrzecijañstwo uznaje, ¿e niechrzecijañskie religie maj¹ same w sobie udzia³ w uzyskaniu zbawienia? Innymi s³owy, czy Pismo wiête potwierdza
gdzie pogl¹d, ¿eby Jezus choæ w najmniejszym stopniu pos³u¿y³
siê swoj¹ moc¹ zbawcz¹ za porednictwem innej religii ni¿ swojej
w³asnej? Owiadczam, ¿e nie znalaz³em w Biblii, ani w Starym, ani
w Nowym Testamencie, ¿adnej wskazówki, ¿adnej nawet najmniejszej wzmianki, która dawa³aby podstawy do udzielenia twierdz¹cej
odpowiedzi na po pytanie. Za to znalaz³em ca³y szereg zupe³nie
oczywistych stwierdzeñ, które udzielaj¹ odpowiedzi przecz¹cej.
Chcia³bym siê w tym miejscu zastrzec, ¿e tego, co mówiê w tym
wyk³adzie, nie nale¿y mylnie interpretowaæ jako zamiar ze strony
chrzecijan ujêcia czegokolwiek z zas³ug pojedynczych ludzi wród
narodów, którzy wznieli siê na wysoki poziom etyki bez pomocy
historycznego chrzecijañstwa w jego formie nowotestamentalnej
czy te¿ starotestamentalnej. Moim zadaniem tutaj nie jest jednak
omawianie osi¹gniêæ pojedynczych osób, zbiorowoci ludzkich, czy
te¿ sytuacji wyj¹tkowych. Pragnê jedynie zachêciæ was do rozwa¿enia postawy, jak¹ chrzecijañstwo winno zaj¹æ wzglêdem religii
niechrzecijañskich.
Pozostawimy teraz rozwa¿anie bezporednich wypowiedzi Jezusa i w dalszym ci¹gu przytoczymy stwierdzenia tych, którym
wed³ug Nowego Testamentu Jezus nada³ prawo wypowiadania siê
z autorytetem równym Jemu samemu. Mówi¹c ogólnie o wyznawcach religii pogañskich, pos³uguje siê on takim jêzykiem: Mieni¹c
siê byæ m¹drymi, zg³upieli; I odmienili chwa³ê nieskazitelnego Boga
w podobieñstwo obrazu skazitelnego cz³owieka i ptaków, i czworonogich zwierz¹t, i p³azów.
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Cz³owiek, ptak, czworonogie zwierzê, p³az  te cztery okrelenia
ich stopni upadku zdaj¹ siê wskazywaæ na cztery ró¿ne rodzaje religii pogañskich, z jakimi dawne i obecne chrzecijañstwo wesz³o
w historyczny kontakt. Konsekwencje, które zosta³y karnie zes³ane
przez zawistnego Boga Hebrajczyków i chrzecijan, dotkniêtego
takim wynaturzeniem wrodzonego instynktu uwielbiaj¹cego, tak¹
profanacj¹ idei nieskazitelnego Boga, niegdy czystej w sercach
ludzi, opisuje w. Pawe³ w s³owach, których przeszywaj¹ca, hañbi¹ca, zjadliwa i piêtnuj¹ca moc przyczyni³a siê do ich s³awy i popularnoci: A przeto¿ poda³ je Bóg po¿¹dliwociom serc ich ku
nieczystoci, aby l¿yli cia³a swoje miêdzy sob¹, jako te, którzy odmienili prawdê Bo¿¹ w k³amstwo i chwalili stworzenie, i s³u¿yli
mu raczej ni¿ Stworzycielowi, który jest b³ogos³awiony na wieki.
Nie bêdê odczytywa³ dalszego ci¹gu tego cytatu, w którym przytoczone s¹ dobrze wszystkim znane szczegó³owe zarzuty, co do których powszechnie wiadomo, ¿e w pe³ni s³usznie zosta³y skierowane pod adresem staro¿ytnego wiata pogañskiego. Nie ma tu ani
jednego przychylnego s³owa na temat umiarkowanie dobrych albo
przynajmniej nie tak z³ych stron potêpianych religii, ¿adnej kwalifikacji czynu albo z³agodzenia wyroku. Same ciê¿kie zarzuty i brutalne oskar¿enia. Nie znajdujemy najmniejszej sugestii, a¿eby w
niektórych przypadkach mog³o tam tkwiæ w³aciwe i godne przyjêcia uwielbienie, tyle tylko, ¿e nieuwiadomione i ukryte pod fa³szywymi obrzêdami. ¯adnej informacji co do istniej¹cego rozró¿nienia, którego dokonywaliby niektórzy ba³wochwalcy  ani nawet
bardzo nieliczni sporód nich  miêdzy ba³wanem, któremu siê s³u¿y, a jedynym, nieskazitelnym, zawistnym Bogiem, który wedle tych
nielicznych ba³wochwalców mia³by byæ ukryty pod postaci¹ ba³wana uwielbianego przez nich tylko zewnêtrznie. ¯adnego zastrze¿enia wzglêdem niektórych wdro¿onych i owieconych dusz poszukuj¹cych i odnajduj¹cych czystsz¹ religiê w ezoterycznych misteriach, byæ mo¿e nie znanych nie wtajemniczonemu, prostemu
ludowi. Chrzecijañstwo nie pozostawia ¿adnej drogi ucieczki przed
os¹dem i odrzuceniem antychrzecijañskich religii, z którymi siê
styka. Zamiast tego okazuje bezwzglêdne potêpienie, które jak rozwidlone b³yskawice wychodz¹ z tronu Jego mocy, kieruj¹c siê przeciwko tym niepoprawnym, którzy winni s¹ wymienionego grzechu
 grzechu czczenia bogów innych ni¿ Bóg.
Nie ma nigdzie zadowalaj¹cego z³agodzenia tej sprawy  czy to
w formie zapewnienia, czy choæby rysuj¹cej siê nadziei  które
pozwala³oby s¹dziæ, ¿e dobrotliwy Bóg ³askawie wys³ucha tego, co
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formalnie przeznaczone jest dla innego boga, traktuj¹c to tak, jakby
w³aciwie by³o kierowane do Niego, tyle ¿e w b³êdnym zrozumieniu. Takie pojêcie, sprawiedliwe czy nie, jest niebiblijne. W rzeczywistoci jest ono wrêcz antybiblijne, a zatem i antychrzecijañskie. W zakresie tego typu swobód chrzecijañstwo nie zas³uguje
na pochwa³ê. Jeli bowiem mówimy o wy³¹cznych, zastrze¿onych i
nieprzekazywalnych uprawnieniach Bo¿ych, to musimy szczerze
przyznaæ, ¿e chrzecijañstwo jest religi¹ ograniczon¹, cis³¹, surow¹ i zazdrosn¹. Umieraj¹cemu Sokratesowi mo¿e zostaæ przebaczona ofiara z koguta, któr¹ z³o¿y³ na ofiarê Eskulapowi, ale chrzecijañstwo, i to chrzecijañstwo opieraj¹ce siê na Biblii, nie dostarcza nawet najmniejszego argumentu, na podstawie którego mielibymy prawo s¹dziæ, ¿e ów akt ba³wochwalstwa z jego strony zostanie mu poczytany przez Boga za uwielbienie godne przyjêcia.
w. Piotr powiedzia³: Prawdziwie dochodzê tego, i¿ Bóg nie ma
wzglêdu na osoby, ale w ka¿dym narodzie, kto siê go boi, a czyni
sprawiedliwoæ, jest mu przyjemnym.
Baæ siê Boga, po pierwsze, a tak¿e: czyniæ sprawiedliwoæ  oto
cechy charakteryzuj¹ce zawsze i wszêdzie ludzi przyjemnych Bogu.
Jednak najwyraniej banie siê Boga nie oznacza wed³ug ideologii
chrzecijañskiej czczenia innego ni¿ On. Przeciwnie, bêdzie siê ono
objawia³o tam, gdzie cz³owiek odchodzi od dominuj¹cych w jego
otoczeniu religii etnicznych i kieruje siê  nie dziêki tym religiom,
ale im na przekór  ku transcendentnemu czynnikowi prawdziwego
kultu boskoci, który móg³by byæ przyjemny dla Boga.
Czy¿ mo¿na wiêc powiedzieæ o religiach etnicznych, ¿e s¹ one
prawdziwe, tylko ¿e niedoskona³e? Chrzecijañstwo odpowiada:
Nie. Chrzecijañstwo mówi o nieokrelonej i nieograniczonej nadziei dla tych, albo niektórych z tych, którzy nigdy nie s³yszeli o
Jezusie. S³owa te, rzecz jasna, chrzecijanie pielêgnuj¹ proporcjonalnie do ich bezcennej wartoci. Nie pope³niajmy jednak omy³ki,
s¹dz¹c, ¿e odnosz¹ siê one do jakichkolwiek zwi¹zków z b³êdnymi
religiami ludzkoci. Biblia nigdzie nie przedstawia tych religii jako
¿a³osnego, lecz czêciowo udanego poszukiwania Boga po omacku. S¹ one wszystkie co do jednej przedstawione jako poszukiwania wiod¹ce w dó³, a nie w górê. W myl chrzecijañstwa s¹ one
przeszkod¹, a nie pomoc¹. Zwolennicy tych religii trzymaj¹ siê ich
podobnie jak ton¹cy lepo chwyta siê korzeni i ska³, które jedynie
przytrzymuj¹ go na dnie rzeki. Prawda, która jest w fa³szywych
religiach, mo¿e pomóc, niemniej jednak czynnikiem, który pomaga, bêdzie prawda, a nie fa³szywa religia.
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Wed³ug chrzecijañstwa fa³szywa religia wykorzystuje swe
wszystkie si³y, by zd³awiæ i zniszczyæ prawdê, która siê w niej znajduje. St¹d w³anie pochodzi owo historyczne wynaturzenie opisane w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian jako wspólna cecha
fa³szywych religii. Gdyby to by³y poszukiwania wznosz¹ce, to religie te stawa³yby siê coraz lepsze. Skoro jednak w. Pawe³ uczy, ¿e
w rzeczywistoci staj¹ siê one coraz gorsze, to znaczy, ¿e prowadz¹
one ku upadkowi.
Tak wiêc chrzecijañstwo zajmuje wobec innych religii postawê
powszechnej, absolutnej, wiecznej, nieprzejednanej wrogoci, za
wobec ludzi, wszystkich i wszêdzie, zwolenników fa³szywych religii, których pod ¿adnym pozorem nie wolno akceptowaæ  postawê
³aski, mi³osierdzia, pokoju dla wszystkich, którzy zechc¹ [to przyj¹æ]. Ilu bêdzie takich, co zechc¹ [to przyj¹æ], jest problemem, który chrzecijañstwo pozostawia nie rozwi¹zany.

Pastor James Devine z Nowego Jorku równie¿ przemawia³
na temat pos³annictwa chrzecijañstwa wzglêdem innych religii, dobitnie przedstawiaj¹c naukê o odkupieniu przez kosztown¹ krew Chrystusa. Powiedzia³ on:

Dochodzimy obecnie do jeszcze jednej fundamentalnej prawdy
w nauce chrzecijañskiej  tajemniczej doktryny pojednania. Grzech
jest faktem nie podlegaj¹cym dyskusji, faktem powszechnie uznawanym i potwierdzanym. Jest on sam w sobie dowodem. Jest on
ponadto barier¹ miêdzy cz³owiekiem a Bogiem. Boska wiêtoæ nie
mo¿e zjednoczyæ siê w jednym systemie moralnego rz¹du z grzechem, z jego obrzydliwoci¹, buntem, ohydnym wynaturzeniem i
beznadziejn¹ zag³ad¹. Bóg nie mo¿e tolerowaæ grzechu, nie mo¿e
go tymczasowo zaakceptowaæ albo pozwoliæ na jego istnienie w
swej obecnoci. Nie mo¿e z nim pertraktowaæ, lecz musi go ukaraæ.
Nie mo¿e z nim wchodziæ w uk³ady, lecz musi go dowiadczyæ na
sali s¹dowej. Nie mo¿e przymkn¹æ na niego oka tylko musi go zwyciê¿yæ. Nie mo¿e mu nadawaæ statusu moralnoci, lecz musi go
nawiedziæ potêpieniem, na jakie zas³uguje.
Pojednanie jest cudown¹ Bosk¹ metod¹ dochodzenia, raz na zawsze przed ca³ym wszechwiatem, swych wiecznych praw wobec
grzechu poprzez dobrowolne przyjêcie na siebie w duchu ofiary
kary za grzech. Dokona³ On tego w osobie Chrystusa. Narodzenie,
¿ycie, mieræ i zmartwychwstanie Chrystusa zajmuj¹ miejsce wród
innych wydarzeñ wiarygodnej historii, za moralna wartoæ i oczyszczaj¹ca skutecznoæ Jego doskona³ego pos³uszeñstwa oraz ofiarniczej mierci staj¹ siê tajemniczym czynnikiem o nieograniczonej
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wartoci w procesie ponownego uporz¹dkowania relacji grzesznika wzglêdem jego Boga.
Chrystus zosta³ uznany przez Boga jako zastêpca. Zas³uga Jego
pos³uszeñstwa oraz wywy¿szone dostojeñstwo Jego ofiary znajduj¹ siê w zasiêgu wiary. Grzesznik  pokorny, pokutuj¹cy i wiadomy swego braku godnoci  przyjmuje Chrystusa jako swego Odkupiciela, Orêdownika i Zbawiciela i po prostu wierzy, ufaj¹c Jego
zapewnieniom i obietnicom, których podstaw¹ jest Jego pojednawcza interwencja. Dziêki temu otrzymuje od Boga, jako dar najwy¿szej mi³oci, wszelkie dobrodziejstwa wynikaj¹ce z porednictwa
Chrystusa. To jest Boski sposób osi¹gniêcia celu, którym jest przebaczenie i pojednanie. To jest Jego sposób usprawiedliwienia grzesznika przy jednoczesnym zachowania w³asnej sprawiedliwoci. Tutaj raz jeszcze mamy do czynienia z tajemnic¹ m¹droci w jej najbardziej dostojnym wydaniu.
Tu znalelimy siê w samym sercu Ewangelii, sercu rozedrganym tajemn¹ mi³oci¹, które pulsuje niewys³owionym dr¿eniem
Boskiego uzdrowienia, które wnosi o¿ywcz¹ zale¿noæ do ca³ego
systemu w³adzy. Jego niewidoczne dzia³anie, nie poddaj¹ce siê
mo¿liwociom poznawczym ludzkiego umys³u, dostarcza ¿yciodajnej krwi, która p³yn¹c ¿y³ami historii zapewnia chrzecijañstwu
niezwyk³¹ ¿ywotnoæ i niewyczerpan¹ energiê. Dziêki temu, ¿e
chrzecijañstwo eliminuje grzech z problemu, rozwi¹zanie tego¿
jest ca³kowite i ostateczne.
Chrzecijañstwo musi przemawiaæ w imieniu Boga. Jemu bowiem zawdziêcza swoje istnienie, a niezmierzona tajemnica dostojeñstwa i mocy chrzecijañstwa tkwi w tym, ¿e polega ono na objawianiu Boga. By³oby bezczelnoci¹, gdyby chrzecijañstwo przemawia³o jedynie na w³asn¹ odpowiedzialnoæ albo nawet w imiê
zasad zdrowego rozs¹dku. Nie ma ono do zaproponowania ¿adnej
filozofii ewolucji. Ma ono do przekazania poselstwo od Boga. Ono
samo w sobie nie jest filozofi¹, jest religi¹. Nie zrodzi³o siê ono na
ziemi, jest tworem Bo¿ym. Nie pochodzi od cz³owieka, lecz od Boga,
¿yje intensywnie Jego moc¹, jest o¿ywiane Jego mi³oci¹, dobrotliwe Jego dobroci¹, b³yszczy Jego wiat³em, czerpie moc z Jego Prawdy, jest pos³ane z Jego poselstwem, natchnione Jego energi¹, brzemienne Jego m¹droci¹, przepojone darami duchowego uzdrawiania i potê¿ne Jego wszystko przewy¿szaj¹c¹ w³adz¹.
Ma ono do spe³nienia misjê miêdzy ludmi, kiedykolwiek i gdziekolwiek siê z nimi styka, misjê tak wznios³¹ jak stworzenie, tak
cudown¹ jak duchowe istnienie oraz tak pe³n¹ tajemniczego zna-
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czenia jak wiecznoæ. Jego ogniskow¹, a jednoczenie ród³em promieniowania, jest osobowoæ wielkiego objawiciela i nauczyciela,
na którego, zanim przyszed³, wskazywa³y wszystkie palce wiat³a
oraz z którego, od czasu wcielenia, bi³a ca³a jasnoæ dnia.
Duch chrzecijañstwa pe³en jest prostolinijnej szczeroci, wysokiej godnoci oraz s³odkiej bezinteresownoci. Woli ono ubiegaæ
siê o b³ogos³awieñstwo, ni¿ daæ siê sprowokowaæ do porównywania. Nie tyle d¹¿y ono do dochodzenia swych praw, ile do przekazania innym p³yn¹cych z niego b³ogos³awieñstw. Nie troszczy siê o
to, by zapewniæ sobie najwy¿sze honory, ale raczej o to, by wygrywaæ walkê o drogi wiod¹ce do serc. Nie stara siê wymiewaæ, obra¿aæ czy upokarzaæ swych przeciwników, ale raczej zdobyæ ich mi³oci¹, przyci¹gn¹æ sw¹ doskona³oci¹ i wyprzeæ cnot¹ nieporównywalnej z niczym przewagi. Jest samo w sobie niezdolne do ¿ywienia ducha rywalizacji, poniewa¿ posiada niezaprzeczalne prawo do królowania. Nie pos³uguje siê szyderstwem, obywa siê bez
pogardy, nie siêga po przemoc, nie k³óci siê, jest niezdolne do podstêpu i oszustwa, wyrzeka siê zak³amania. Polega ono stale na swej
wewnêtrznej wartoci oraz opiera swe twierdzenia na prawie do
tego, by zostaæ wys³uchanym i uszanowanym.
Cudowne potwierdzenia prawdziwoci chrzecijañstwa s¹ raczej
wyj¹tkiem ni¿ regu³¹. By³ to znak s³u¿¹cy wsparciu s³abej wiary.
By³o to ustêpstwo w duchu ³askawoci. Cuda w takim samym stopniu wykazuj¹ mi³osierdzie, co obwieszczaj¹ majestat. Gdy zastanawiamy siê nad nieograniczonymi ród³ami Boskiej mocy oraz nad
³atwoci¹, z jak¹ mog³y byæ mno¿one znaki i cuda o osza³amiaj¹cej
ró¿norodnoci i sile oddzia³ywania, nabieramy przekonania, jak
bardzo surow¹ by³a oszczêdnoæ mocy i jak wyrane wyrzeczenie
siê dzia³ania na pokaz. Tajemnic¹ chrzecijañskiej historii jest
oszczêdnoæ metod pos³ugiwania siê swymi zasobami. Jest to próba wiary, która niekiedy bywa przyt³aczaj¹co ciê¿ka, gdy trzeba
zaakceptowaæ pozorny brak energii, stanowczoci i nieprzepartej
si³y w powolnych, jak by siê mog³o wydawaæ, postêpach naszej
wiêtej religii. [Musi to z koniecznoci byæ prawd¹ w stosunku do
tych, którzy nie osi¹gnêli jeszcze zrozumienia Boskiego planu wieków.]
Bez w¹tpienia Bóg ma swoje powody, by tak postêpowaæ, jednak tymczasem powinnimy umieæ rozpoznaæ w chrzecijañstwie
ducha tajemniczej powci¹gliwoci, cudownej cierpliwoci, poddañczego stonowania, zamierzonej wstrzemiêliwoci. Chrzecijanin nie bêdzie wo³a³, ani siê bêdzie wywy¿sza³, ani bêdzie s³ysza-
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ny na ulicy g³os jego. Przechodz¹ i mijaj¹ stulecia, a chrzecijañstwo ogarnia jedynie czêæ ziemi, ale tam gdzie dociera, dokonuje
przemian. Wydaje siê ono gardziæ materialnym wsparciem, a za wartociowe uznaje tylko te zwyciêstwa, które zosta³y odniesione przez
duchowy kontakt z pojedynczymi duszami. Jego stosunek do innych religii cechuje siê prostolinijn¹ powci¹gliwoci¹, a jego rozwój naznaczony jest nieostentacyjn¹ godnoci¹, która pozostaje w
zgodzie z majestatyczn¹ postaw¹ Boga, Twórcy chrzecijañstwa.
Mamy wiêc ca³kowit¹ racjê, gdy mówimy, ¿e duch tego pos³annictwa jest ca³kowicie wolny od banalnej sk³onnoci do rywalizacji, wznosi siê on ponad chêæ uciekania siê do spektakularnych i
krzykliwych metod, ca³kowicie wyrzeka siê czczych pomys³ów i
efektów dramatycznych, jest zupe³nie wolny od ob³udy i dwulicowoci, pozbawiony chêci sprzymierzania siê ze wiatowymi w³adzami i po¿¹dania spo³ecznego poklasku, dbaj¹cy bardziej o zachowanie wp³ywu na pokorne serca ni¿ o pozycjê w³adzy na królewskim tronie, ca³kowicie zdecydowany w ubieganiu siê o mi³uj¹c¹ wiernoæ dusz i zapewniaj¹cy moraln¹ przemianê charakteru tak,
aby jego w³asny duch i zasady mog³y wywieraæ wp³yw na duchowe
¿ycie cz³owieka.
Chrzecijañstwo przemawia zatem do innych religii z bezwzglêdn¹ szczeroci¹ i prostot¹, odwo³uj¹c siê do bezspornego prawa do
tego, by zostaæ wys³uchanym. Uznaje ono niekwestionowan¹ szczeroæ osobistych przekonañ oraz wielk¹ ¿arliwoæ walki moralnej w
przypadku wielu powa¿nych dusz, które podobnie jak staro¿ytni
Ateñczycy chwal¹, nie znaj¹c, ale jednoczenie ostrzega, przekonuje i poleca, poniewa¿ ma do tego prawo. Mówi ono, podobnie
jak w. Pawe³ w obecnoci owieconych pogan na Wzgórzu Marsa,
o postanowionym dniu, w którym wiat musi byæ s¹dzony i o owym
mê¿u, przez którego bêdzie s¹dzony. Po wielokroæ echem powtarza niezmienne i nieugiête wezwanie do pokuty. Domaga siê przyjêcia jego zasad moralnych, ¿¹da poddania, lojalnoci, szacunku i
pokory.
Wszystko to czyni we wspania³ym i niezachwianym tonie cichego nalegania. Czêsto potwierdza swe ¿¹dania argumentem, wezwaniem, czy ³agodn¹ perswazj¹, jednak w tym wszystkim i przez to
wszystko winien przebijaæ siê czysty, brzmi¹cy, dominuj¹cy ton
bezkompromisowego nalegania, objawiaj¹cego ow¹ nadrzêdnoæ
woli jednej osoby, która zapocz¹tkowa³a chrzecijañstwo i w imieniu której ono zawsze przemawia. Niesie ono swe poselstwo w duchu beztroskiej ufnoci i cichego opanowania. Nie ma tutaj odwo-
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³ywania siê do prawa pierwszeñstwa, domagania siê opieki z zewn¹trz, mo¿liwoci bycia poni¿onym, nie ma niegodnego ducha
wspó³zawodnictwa. Przemawia ono raczej ze wiadomoci¹ swej
prostej, naturalnej, nieporównywalnej, niezmierzonej wy¿szoci,
która szybko rozbraja przeciwników, aby w koñcu domagaæ siê
uwielbienia oraz nak³aniaæ do poddania serc uwolnionych od z³oci i podstêpu.

Pomiêdzy owymi szlachetnymi wypowiedziami w obronie
Prawdy znalaz³y siê tak¿e s³owa hrabiego Bernstorffa z Niemiec, który powiedzia³:

Wierzê, ¿e ka¿dy z nas tu zebranych powa¿nie traktuje swoj¹
religiê [choæ z pewnoci¹ jeszcze przed zakoñczeniem Parlamentu
autor tych s³ów przekona³ siê o czym ca³kowicie przeciwnym.
Wypowied ta mia³a miejsce na pocz¹tku konferencji.] Sam za siebie owiadczam, ¿e jestem tutaj prywatnie jako chrzecijanin wyznania ewangelickiego i ¿e moja noga nigdy by nie posta³a na tej
sali, jeli bym uwa¿a³, ¿e mia³oby to w pewnym sensie oznaczaæ
przyznanie racji pogl¹dowi, ¿e wszystkie religie s¹ sobie równe i ¿e
wystarczy tylko byæ szczerym i porz¹dnym cz³owiekiem. Osobicie nie zgadzam siê z ¿adnym pogl¹dem tego rodzaju. Wierzê, ¿e
prawda znajduje siê tylko w Biblii, a chrzecijañstwo nurtu protestanckiego jest jedyn¹ prawdziw¹ religi¹. Nie pragnê ¿adnego kompromisu w tej formie.
Nie mo¿emy zaprzeczyæ, ¿e miêdzy uczestnikami Parlamentu
wystêpuj¹ wielkie ró¿nice w kwestii wielkich i wa¿nych zasad. Przyznajemy, ¿e ponad tymi ró¿nicami nie da siê przerzuciæ mostów.
Jednak spotykamy siê w przekonaniu, ¿e ka¿dy ma prawo do swej
religii. Wszyscy zostali tu zaproszeni w charakterze szczerych obroñców swych w³asnych religii. Ja, ze swej strony, stoj¹c przed wami,
mam to samo pragnienie, które przywieca³o niegdy w. Paw³owi,
gdy stan¹³ przed przedstawicielami rzymskiego s¹du oraz Agryp¹,
królem ¿ydowskim. ¯yczy³bym od Boga, aby i w ma³u, i w wielu
wszyscy, którzy miê dzi s³uchaj¹, stali siê takimi, jakim i ja jest.
Nie mogê tylko powiedzieæ: Oprócz tych zwi¹zek. Dziêki Bogu
jestem wolny oprócz tych przewinieñ i niedostatków, które bêd¹c
we mnie, uniemo¿liwiaj¹ mi wyznaæ moj¹ wiarê tak, jak to powinienem uczyniæ.
Po có¿ siê zatem spotykamy, skoro nie mo¿emy okazaæ sobie
tolerancji? Otó¿ s³owo tolerancja mo¿e byæ u¿yte w ró¿nych zastosowaniach. Jeli przyj¹æ s³owa króla pruskiego Fryderyka  W
moim kraju ka¿dy mo¿e iæ do nieba na swoj¹ w³asn¹ mod³ê 
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jako maksymê pañstwow¹, to nie mamy s³ów na jej pochwa³ê. Ile¿
przelanej krwi, ile¿ okrucieñstw mog³o byæ oszczêdzonych wiatu,
gdyby kierowano siê t¹ zasad¹. Jeli jednak staje siê ona odzwierciedleniem obojêtnoci religijnej panuj¹cej przez ca³e minione stulecie, i to na dworze monarchy, który by³ przyjacielem Voltairea,
to wtedy nie wolno nam siê z ni¹ zgodziæ.
w. Pawe³ w swym Licie do Galacjan, odrzuca ka¿d¹ inn¹ naukê, nawet jeli naucza³by jej anio³ z nieba. My, chrzecijanie, jestemy s³ugami naszego Mistrza, ¿yj¹cego Zbawiciela. Nie mamy najmniejszego prawa iæ na ustêpstwa wzglêdem Prawdy, któr¹ On
nam powierzy³. Podobnie jak nie mamy prawa lekko jej traktowaæ
albo powstrzymywaæ Jego poselstwo dla ludzkoci. Spotykamy siê
zatem, a ka¿dy z nas pragnie pozyskaæ innych dla swojej wiary.
Czy wobec tego nasze zgromadzenie nie stanie siê Parlamentem
wojny zamiast pokoju? Czy nie oddali nas to od siebie, zamiast
zbli¿yæ? Mylê, ¿e nie, jeli bêdziemy siê trzymali zasady, ¿e nasze
wielkie i ¿ywotne nauki mog¹ byæ bronione i propagowane wy³¹cznie przy u¿yciu duchowych sposobów. Uczciwa walka duchow¹
broni¹ nie musi zra¿aæ do siebie tych, którzy walcz¹. Wrêcz przeciwnie, czêsto ich zbli¿a.
Mylê, ¿e przes³anie tej konferencji oka¿e siê na tyle silne, ¿e
znajdzie swe wieczne miejsce na kartach historii, jeli tylko owa
wspania³a zasada [wolnoci religijnej] zostanie powszechnie przyjêta. wiat³o to ju¿ wita we wszystkich sercach, a dziewiêtnasty
wiek przyniós³ znaczny postêp w tym zakresie, mimo to jednak ryzykujemy, ¿e wkroczymy w wiek dwudziesty bez powszechnego
uznania owej wspania³ej zasady wolnoci religijnej.

W znacz¹cym kontracie do ogólnego nastroju Parlamentu
znalaz³o siê wyst¹pienie pana Granta z Kanady. Powiedzia³
on:

Wydaje mi siê, ¿e otwieraj¹c ten Parlament religii nie powinnimy myleæ o tym, ¿e dokonujemy czego wielkiego, ale pokornie i
uni¿enie wyznaæ nasze grzechy i przewinienia. Dlaczego mieszkañcy wiata nie uznaj¹ Prawdy? To jest nasza wina. Aposto³ Pawe³, patrz¹c wstecz na wieki cudownej historii, kierowanej rêk¹
Bo¿¹, upatrywa³ klucza do zrozumienia jej zasad w stwierdzeniu,
¿e Pan wyci¹ga³ rêce swoje do ludu upornego i sprzeciwiaj¹cego
siê, ¿e pomimo ci¹g³ego istnienia ostatka sprawiedliwych, Izrael
jako naród nie zrozumia³ Pana i dlatego nie uda³o im siê te¿ zrozumieæ swej cudownej misji.
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Gdyby w. Pawe³ by³ dzisiaj miêdzy nami, to czy¿ nie wypowiedzia³by tych samych smutnych s³ów w odniesieniu do dziewiêtnastu wieków istnienia chrzecijañstwa? Czy nie musia³by stwierdziæ,
¿e szczycilimy siê naszym chrzecijañstwem, zamiast pozwoliæ,
¿eby nasze chrzecijañstwo nas ukrzy¿owa³o i upokorzy³o, ¿e chlubilimy siê chrzecijañstwem jak czym, co do nas nale¿y, zamiast
mu pozwoliæ, by ono wziê³o nas w posiadanie, ¿e oddzielalimy go
od moralnego i duchowego porz¹dku wiata, zamiast uznawaæ go
za czynnik przenikaj¹cy, wyjaniaj¹cy, uzupe³niaj¹cy i sprawdzaj¹cy ten porz¹dek oraz ¿e przez to wszystko ukrylimy jego chwa³ê
i zaciemnilimy jego moc. Przez ca³y dzieñ nasz Zbawiciel mówi³:
Wyci¹ga³em rêce moje do ludu upornego i sprzeciwiaj¹cego siê.
Tymczasem jedynym niezbêdnym warunkiem powodzenia jest rozpoznanie przyczyny naszego niepowodzenia, po to by j¹ wyznaæ w
pokorze, uni¿onoci, pokucie i pos³uszeñstwie umys³u oraz by z
nieustraszon¹ zachodni¹ odwag¹ i wiar¹ pójæ naprzód i zmieniæ
swoje postêpowanie.

Oby s³owa te znalaz³y by³y odbicie w obradach wielkiego
Parlamentu! Ale tak siê nie sta³o. Przeciwnie, Parlament cechowa³a niezwyk³a sk³onnoæ do chlubienia siê cudownym
rozwojem religijnym dziewiêtnastego wieku, a pierwsze wra¿enie hrabiego Bernstorffa, ¿e skutkiem konferencji bêdzie
wyrane ustêpstwo w kwestii chrzecijañskich zasad i nauk,
by³o s³uszne, czego dowiód³ dalszy przebieg obrad Parlamentu.
Sprzecznoæ postaw katolickich, pogañskich
i protestanckich
Pewna siebie i stanowcza postawa katolicyzmu oraz rozmaitych religii pogañskich znalaz³a siê w ra¿¹cym kontracie
do sceptycyzmu chrzecijañstwa nurtu protestanckiego. ¯aden katolik czy poganin ani razu nie wyst¹pi³ przeciwko autorytetowi swych wiêtych ksi¹g; chwalili oni i polecali innym
swoje religie, ze zdumieniem wys³uchuj¹c jednoczenie sceptycznych i pozbawionych wiary wyk³adów protestanckich,
wymierzonych przeciwko religii chrzecijañskiej oraz przeciwko Biblii, która nawet wród pogan znalaz³a wiêksze poszanowanie.
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Na dowód zdziwienia, jakie wyra¿ali obcokrajowcy, dowiaduj¹c siê o tym stanie rzeczy wród chrzecijan, cytujemy poni¿szy fragment opublikowanego przemówienia jednego z
delegatów japoñskich. Zosta³o ono wyg³oszone na wielkiej
konferencji w Yokohamie, któr¹ zorganizowano na powitanie
delegatów wracaj¹cych z Chicago, w celu wys³uchania ich
raportu. Mówca powiedzia³:

Kiedy otrzymalimy zaproszenie do wziêcia udzia³u w Parlamencie Religii, nasza organizacja buddyjska nie chcia³a nas pos³aæ
jako oficjalnych przedstawicieli tej religii. Ogromna wiêkszoæ
uwa¿a³a bowiem, ¿e jest to przebieg³e posuniêcie ze strony chrzecijan, którzy zamierzaj¹ nas tam ci¹gn¹æ po to, by nas wystawiæ
na pomiewisko lub usi³owaæ nawróciæ. Podporz¹dkowuj¹c siê temu
pojechalimy prywatnie. Tam jednak zostalimy nies³ychanie zaskoczeni. Nasze podejrzenia by³y ca³kowicie bezpodstawne. Parlament zosta³ zwo³any, poniewa¿ narody Zachodu uwiadomi³y sobie s³aboæ i szaleñstwo chrzecijañstwa, w rzeczywistoci za pragnê³y us³yszeæ od nas, jaka jest nasza religia i dowiedzieæ siê, która
z nich jest najlepsza. Nie ma na wiecie miejsca bardziej podatnego
na g³oszenie nauk buddyzmu ni¿ Ameryka. Chrzecijañstwo w spo³eczeñstwie amerykañskim pe³ni jedynie funkcjê dekoracyjn¹. Tylko nieliczni g³êboko wyznaj¹ tê religiê. Przewa¿aj¹ca wiêkszoæ
chrzecijan pije alkohol, pope³nia rozmaite powa¿ne grzechy oraz
prowadzi rozwi¹z³e ¿ycie. Mimo to chrzecijañstwo jest bardzo
rozpowszechnionym przekonaniem i s³u¿y jako dekoracja spo³eczna. Brak mocy dowodzi jego s³aboci. Nasze spotkania wykaza³y
wielk¹ przewagê buddyzmu nad chrzecijañstwem, za sam fakt
zwo³ania Parlamentu dowodzi, ¿e Amerykanie i inne narody Zachodu straci³y wiarê w chrzecijañstwo i s¹ gotowe przyj¹æ nauki
naszej najwy¿szej religii.

Nic dziwnego, ¿e japoñscy chrzecijanie po wys³uchaniu
tego przemówienia stwierdzili: Jak mog³o do tego dojæ, ¿e
amerykañscy chrzecijanie pope³nili tak wielki b³¹d, organizuj¹c to spotkanie i zadaj¹c przez to cios chrzecijañstwu, a
tak siê z pewnoci¹ stanie w Japonii.
Ci, którzy s¹ zaznajomieni z histori¹, wiedz¹ co o charakterze wielkiej antychrystusowej w³adzy  kocio³a rzymskiego, z którym protestanci tak bardzo pragn¹ zawrzeæ zwi¹zek.
Ci za, którzy bacznie obserwuj¹ jego obecne dzia³ania, wie-
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dz¹, ¿e serce i charakter tego systemu pozosta³y do dzisiaj
niezmienione. Dobrze poinformowani wiedz¹ te¿, ¿e to koció³ greckokatolicki udziela³ wsparcia i aprobaty, o ile w rzeczywistoci nie pod¿ega³ rosyjskich przeladowañ ¯ydów,
stundystóws i wszystkich innych chrzecijan, którzy budz¹c
siê z zalepienia i zabobonów kocio³a greckiego, poszukuj¹ i
odnajduj¹ Boga i Prawdê przez badanie Jego S³owa. Przeladowania wzniecane przez kap³anów greckokatolickich oraz
wykonywane przez policjê cechowa³y siê wielkim okrucieñstwem i napawa³y wstrêtem. Pomimo tego z zapa³em d¹¿y siê
do zjednoczenia i wspó³pracy z obydwoma tymi systemami, z
kocio³em rzymskokatolickim i greckokatolickim, podobnie
jak i z innymi formami pogañskich przes¹dów i niewiedzy.
Gêsty mrok spowijaj¹cy pogañstwo,
z którym chrzecijanie pragn¹ zawrzeæ przymierze
Pewne pojêcie o gêstym mroku, spowijaj¹cym religie pogañskie, o których sympatiê i wspó³pracê chrzecijanie tak
bardzo zabiegaj¹, mo¿emy sobie wyrobiæ na podstawie stanowczej odpowiedzi dr Pentecosta na krytyczne g³osy niektórych cudzoziemców, skierowane przeciwko chrzecijañstwu i
chrzecijañskiej dzia³alnoci misyjnej. Powiedzia³ on:

Mylê, ¿e szkoda by³oby pozwoliæ, by co sprowadzi³o nasz¹
dyskusjê na Parlamencie do poziomu wysuwania oskar¿eñ i odpierania zarzutów. Niemniej jednak, my chrzecijanie siedzielimy cierpliwie i wys³uchiwalimy szeregu g³osów krytycznych ze strony
niektórych przedstawicieli religii Wschodu na temat skutków chrzecijañstwa. Zarzuca siê nam na przyk³ad slumsy w Chicago i Nowym Jorku, nies³ychan¹ przestêpczoæ rzucaj¹c¹ siê w oczy nawet
goszcz¹cemu u nas cudzoziemcowi, rozwi¹z³oæ, pijañstwo, bijatyki, morderstwa i zbrodnie ca³ego wiata przestêpczego. Winê za
uchybienia parlamentów oraz rz¹dów Anglii i Ameryki przypisano
chrzecijañstwu. Chrzecijañski koció³ obarczono odpowiedzialnoci¹ za handel opium, sprzeda¿ rumu, ³amanie traktatów, nieludzkie i barbarzyñskie prawa przeciwko Chiñczykom itd. [Jeli jednak
chrzecijanie twierdz¹, ¿e ich narody s¹ chrzecijañskie, to czy¿
maj¹ podstawy, by stawiaæ przedstawicielom pogan zarzuty, gdy ci
os¹dzaj¹ ich wedle tego stwierdzenia?]
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Zbytecznym wydaje siê mówienie o tym, ¿e wszystkie te zjawiska, jak niemoralnoæ, pijañstwo, przestêpczoæ, wrogoæ, samolubna zach³annoæ w rozmaitych dziedzinach zbrodniczego handlu,
które zosta³y przeniesione z naszych krajów na Wschód, znajduj¹
siê poza obrêbem chrzecijañstwa. [Tak nie jest, jeli s¹ to narody
chrzecijañskie. Przez takie stwierdzenie koció³ obci¹¿a siê grzechami narodu i mo¿na go s³usznie za nie oskar¿aæ.] Koció³ Chrystusowy pracuje dzieñ i noc nad tym, by zmniejszyæ albo zlikwidowaæ przestêpczoæ. Koció³ chrzecijañski jednog³onie potêpia
handel opium i rumem, przeladowania w Chinach oraz wszystkie
inne formy wystêpku i chciwoci, na które uskar¿aj¹ siê nasi przyjaciele ze Wschodu.
Chêtnie poddajemy siê krytyce. Gdy jednak uwiadamiam sobie
fakt, ¿e s³owa krytyki padaj¹ ze strony reprezentantów systemu religijnego, którego wi¹tynie obs³ugiwane przez najwy¿sz¹ kastê kap³añsk¹ braminów s¹ legalnym i wyposa¿onym siedliskiem niemoralnoci i zepsucia niewyobra¿alnego w ¿adnym kraju zachodnim,
to wydaje mi siê, ¿e milczenie by³oby równoznaczne z przyzwoleniem. Móg³bym was zaprowadziæ do mniej wiêcej  a raczej wiêcej
ni¿ mniej  dziesiêciu tysiêcy wi¹tyñ we wszystkich prowincjach
Indii. W ka¿dej z nich zatrudnionych jest oko³o dwustu do czterystu kap³anek, których moralnoæ pozostawia wiele do ¿yczenia.
Widzia³em to na w³asne oczy, a zreszt¹ nikt temu w Indiach nie
zaprzecza. Porozmawiajcie z braminami, a powiedz¹ wam, ¿e stanowi to czêæ ich kultu dla zwyk³ych ludzi. Zwa¿cie, ¿e kult ten jest
oficjaln¹ instytucj¹ hinduizmu. Wystarczy tylko spojrzeæ na obrzydliwe rzeby na wi¹tyniach hinduskich i buddyjskich, ohydne symbole staro¿ytnych kultów fallicznych, które s¹ najpopularniejszym
przedmiotem kultu w Indiach, aby mieæ pojêcie o panuj¹cym tam
zepsuciu religijnym. Trzeba te¿ wiedzieæ, ¿e jest ono nie tylko tolerowane, ale i ustanowione, kierowane oraz kontrolowane przez kap³anów tej religii. Jedynie bezwstydne malowid³a i obrazy staro¿ytnej Pompei dorównuj¹ wyuzdaniem obiektom, które w Indiach
wystawione s¹ na widok publiczny przy wejciach do wi¹tyñ.
Doæ ciê¿ko jest znosiæ krytykê ze strony przedstawicieli hinduizmu, kierowan¹ przeciwko bezbo¿nej czêci krajów Zachodu, skoro
oni sami mieszkaj¹ w takich oto wielkich budowlach o kruchych
podstawach, z których ka¿da jest wzniesiona, chroniona i broniona
przez przywódców ich w³asnej religii.
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Sporo s³yszelimy o tym, ¿e ojcostwo Boga i braterstwo ludzi
jest centraln¹ doktryn¹ religii Wschodu. W rzeczywistoci jednak
nigdy nie uda³o mi siê odszukaæ  a wzywa³em do przedstawienia
takiego dowodu w ca³ych Indiach  ani jednego tekstu w którejkolwiek z wiêtych ksi¹g hinduizmu, który by usprawiedliwia³ albo
chocia¿ sugerowa³ naukê o ojcostwie Boga i braterstwie ludzi.
Jest to czysty plagiat zaczerpniêty z chrzecijañstwa. Cieszy nas to,
¿e nauka ta zosta³a przez nich przyjêta i wch³oniêta. W jaki sposób
bramin, który spogl¹da na wszystkich ludzi z ni¿szych kast, a zw³aszcza na biednych pariasów, z obrzydzeniem, uwa¿aj¹c ich za inny
gatunek istot wywodz¹cych siê od ma³p i diab³ów, podejmie siê
przekonania nas, ¿e wierzy w ojcostwo Boga i braterstwo ludzi?
Jeli bramin wierzy w braterstwo ludzi, to czemu odmawia prawa
do spo³ecznych udogodnieñ i zwyk³ej gocinnoci ludziom z innych kast, podobnie jak i swym braciom z Zachodu, których, zni¿ywszy siê do ich poziomu, tak piêknie obejmuje ramionami wie¿o wynalezionej nauki o ojcostwie Boga i braterstwie ludzi?
Jeli nawet w Indiach panuje braterstwo miêdzy ludmi, to nawet pobie¿ny obserwator bez wahania stwierdzi, ¿e braterstwo to
nie obejmuje kobiet. Najlepszym potwierdzeniem bêd¹ tutaj nies³ychane koszmary, które staj¹ siê udzia³em hinduskich kobiet.
Zanim rz¹d angielski nie po³o¿y³ zdecydowanego kresu staro¿ytnemu zwyczajowi hinduskiemu suttees, setki hinduskich wdów
ka¿dego roku chêtnie rzuca³o siê w p³omienie stosów, na których
p³onêli ich zmarli mê¿owie, gdy¿ wola³y oddaæ swe cia³a na pastwê
p³omieni ni¿ nara¿aæ siê na straszliwy koszmar i ¿ywe piek³o hinduskiego wdowieñstwa. Niechaj nasi hinduscy przyjaciele powiedz¹ nam, co ich religia uczyni³a dla hinduskich wdów, a zw³aszcza
dla wdów niepe³noletnich, z g³owami ogolonymi jak u przestêpców, pozbawionych ozdób, odzianych w ³achmany i zdegradowanych do pozycji niewolnictwa gorszego ni¿ mo¿na sobie wyobraziæ, z których uczyniono rodzinne popychad³a i sprz¹taczki, a nierzadko spotka³ je jeszcze gorszy los, o którym nie sposób tutaj mówiæ. Taka pozycja wdowy hinduskiej zosta³a usankcjonowana przez
hinduizm. Dopiero dwa lata temu rz¹d brytyjski zaapelowa³ o ustanowienie nowego i surowego prawa podwy¿szaj¹cego wiek pe³noletnioci u dziewcz¹t do dwunastu lat, aby dopiero w tym wieku Hindusi mogli korzystaæ z pe³ni praw ma³¿eñskich wobec ¿ony
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w wieku dzieciêcym. Szpitale chrzecijañskie, pe³ne zhañbionych
dziewcz¹t, które nie wyros³y jeszcze z wieku dziecinnego, by³y tak
poruszone tym zjawiskiem, ¿e w sprawê tê musia³ wkroczyæ rz¹d,
by powstrzymaæ te zbrodnie, które pope³niano w imiê religii. Poruszenie wywo³ane t¹ spraw¹ w Indiach by³o tak wielkie, ¿e rewolucja religijna, która mog³a prêdko doprowadziæ do kolejnych zamieszek, wydawa³a siê nieunikniona.
Nasi przyjaciele ze Wschodu zganili nas, ¿e nasz os¹d wynika z
braku wiedzy i z uprzedzenia, poniewa¿ po postawieniu wyzywaj¹cego pytania w pocz¹tkowej fazie tego Parlamentu okaza³o siê, ¿e
jedynie piêciu sporód jego uczestników by³o w stanie pozytywnie
odpowiedzieæ na pytanie, czy czytali bibliê Buddy. Fakt ten uznano
za wystarczaj¹c¹ podstawê do stwierdzenia, ¿e nasze pogl¹dy s¹
niekompetentne i niesprawiedliwe. Takie samo pytanie mo¿na by
zadaæ w Birmie czy na Cejlonie, a prawie na pewno okaza³oby siê,
¿e poza kap³añstwem tylko nieliczni mogliby odpowiedzieæ, ¿e czytali swoje Pismo wiête. wiête ksiêgi Bada s¹ u Hindusów przedmiotem czci. Jednak tylko bramini mog¹ siê z nich uczyæ, a tym
bardziej je czytaæ. Przed przybyciem misjonarzy chrzecijañskich
do Indii sanskryt by³ praktycznie martwym jêzykiem. Jeli indyjskie pisma wiête zosta³y w koñcu przet³umaczone na jêzyki narodowe i przekazane narodom zachodnim, to tylko dziêki temu, ¿e
chrzecijañscy misjonarze i zachodni uczeni ponownie je odkryli,
odgrzebali, przet³umaczyli i wywiedli na wiat³o dzienne. Liczba
pism napisanych sanskrytem, znanych przeciêtnemu mieszkañcowi Indii, który zapewni³ sobie zachodnie wykszta³cenie, ogranicza
siê na ogó³ do tych fragmentów, które zosta³y przet³umaczone na
jêzyk angielski albo na jêzyki narodowe przez europejskich i zachodnich uczonych. Dziewiêædziesi¹t dziewiêæ procent przeciêtnych
ludzi zna jedynie tradycjê. Dla kontrastu porównajmy martw¹ ekskluzywnoæ religii indyjskich z faktem, ¿e chrzecijanie przet³umaczyli Bibliê na ponad trzysta jêzyków i dialektów oraz rozpowszechnili j¹ w setkach milionów egzemplarzy wród wszystkich jêzyków
i narodów ziemi. My zabiegamy o wiat³o, tymczasem wydaje siê,
¿e biblie Wschodu mi³uj¹ raczej ciemnoæ ni¿ wiat³o, poniewa¿
nie znios³yby wiat³a powszechnej publikacji.
Dzisiejszy nowy i ulepszony hinduizm rozwin¹³ siê pod wp³ywem rodowiska chrzecijañskiego. Do dzisiaj jednak nie osi¹gn¹³
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on jeszcze takiego poziomu etycznego, który upowa¿nia³by go do
udzielania pouczeñ moralnych chrzecijañstwu. Dopóki wiêc Indie
nie oczyszcz¹ swych wi¹tyñ z brudów gorszych ni¿ by³y w stajni
Augiasza, a ich mêdrcy i kap³ani nie porzuc¹ i nie od¿egnaj¹ siê od
straszliwych praktyk uprawianych w imiê religii, niech lepiej ich
przedstawiciele bêd¹ umiarkowani w g³oszeniu wartoci moralnych
innym narodom i ludom.

Pogañscy reformatorzy po omacku szukuj¹ Boga
W czasie, gdy chrzecijañstwo tak wzorowo przeciwstawia³o
siê reprezentantom wiata pogañskiego, dumnie szczyc¹c siê
swym rozwojem religijnym, nie zdaj¹c sobie sprawy z tego,
¿e w rzeczywistoci jest biedne, mizerne, ubogie, lepe i nagie (Obj. 3:17), ze strony niektórych mieszkañców krajów
pogañskich da³o siê wyranie odczuæ co dok³adnie przeciwnego  zdecydowan¹ sk³onnoæ do poszukiwania Boga. Z tego
te¿ wzglêdu surowoæ, z jak¹ postrzegali oni i porednio krytykowali niespójnoæ chrzecijañstwa, zas³uguje na szczególn¹ uwagê.
W dwóch wywieraj¹cych wra¿enie przemówieniach wyg³oszonych przez reprezentantów hinduizmu przedstawiono nam
znamienny ruch w Indiach, który daje pewne pojêcie o ciemnociach panuj¹cych w krajach pogañskich oraz o wp³ywie
Biblii zaniesionej tam przez misjonarzy. Biblia dokonuje tam
dzie³a, którego nie by³y w stanie zniszczyæ sprzeczne wierzenia towarzysz¹ce g³oszeniu Biblii, które maj¹ rzekomo na celu
jej wyt³umaczenie. Podobne relacje docieraj¹ do nas z Japonii. Poni¿ej zamieszczamy wyj¹tki z trzech przemówieñ zas³uguj¹cych na uwagê ze wzglêdu na niew¹tpliw¹ szczeroæ,
interesuj¹ce pogl¹dy oraz jasnoæ wypowiedzi. Cytaty te dowodz¹ powa¿nego stosunku pogañskich reformatorów po
omacku szukaj¹cych Boga, owaby Go snaæ namacali.
G³os z Nowych Indii
Pan Mozoomdar zwróci³ siê do zgromadzenia w nastêpuj¹cy sposób:

PANIE PREZYDENCIE, PRZEDSTAWICIELE NARODÓW I RELIGII: Indyjskie Stowarzyszenie Bramino-Somajskie, które mam za-

Zamieszanie Babilonu  Kocielne

211

szczyt reprezentowaæ, powsta³o niedawno. Choæ nasza religia jest
nowa, wywodzi siê jednak z bardzo odleg³ej staro¿ytnoci, siêgaj¹c
do samych korzeni naszego bytu narodowego sprzed setek wieków.
Szeædziesi¹t trzy lata temu ca³e terytorium Indii pe³ne by³o potê¿nej wrzawy. Zgrzytliwy ha³as ró¿norodnego politeizmu rozdziera³ ciszê nieba. Wo³anie wdów, ma³o tego, lament i p³acz owych
nieszczêsnych kobiet, które palono na stosach pogrzebowych ich
zmar³ych mê¿ów, kala³y wiêtoæ Bo¿ej ziemi. Mielimy buddyjsk¹ boginiê, patronkê naszego kraju, matkê ludzi, maj¹c¹ dziesiêæ
r¹k, z których ka¿da dzier¿y³a orê¿ dla obrony jej dzieci. Mielimy
bia³¹ boginiê nauki, która na swej wenie, muzycznym instrumencie
strunowym, gra³a na strunach m¹droci. By³a te¿ bogini szczêcia,
trzymaj¹ca w rêkach nie ¿aden róg, ale ca³y kosz pe³en obfitoci
b³ogos³awieñstw dla narodów Indii. By³ bóg z g³ow¹ s³onia, bóg
jad¹cy na pawiu i do tego trzydzieci trzy miliony innych bogów i
bogiñ. Mam swoj¹ w³asn¹ teoriê na temat mitologii hinduskiej, ale
nie by³by to w³aciwy moment, aby j¹ tu rozwijaæ.
Wród tego zgie³ku i jazgotu wielobóstwa i z³a spo³ecznego, poród ciemnoci tamtego czasu powsta³ cz³owiek, bramin, sp³odzony i urodzony w czystoci, który nosi³ imiê Raja Ram Dohan Roy.
Jeszcze zanim osi¹gn¹³ wiek mêski napisa³ ksi¹¿kê, w której wykaza³ fa³sz idei wielobóstwa i wskaza³ na prawdê o istnieniu ¿yj¹cego
Boga. To sprowadzi³o na niego przeladowania. W 1830 roku cz³owiek ten za³o¿y³ stowarzyszenie znane pod nazw¹: Towarzystwo
Bramino-somajskie, stowarzyszenie czcicieli jedynego ¿yj¹cego
Boga.
Bramino-somajowie pocz¹tkowo czerpali natchnienie dla swych
monoteistycznych przekonañ ze starych wiêtych hinduskich pism,
Wed i Upaniszad.
Z biegiem czasu ruch rozwija³ siê, a jego cz³onkowie poczynali
w¹tpiæ, czy rzeczywicie wiête pisma hinduskie s¹ nieomylne. W
swych sercach i mylach s³yszeli g³os, który tu i tam, pocz¹tkowo
niemia³o, sprzeciwia³ siê Wedom i Upaniszadom. Jakie mia³y byæ
nasze zasady teologiczne? Na jakich fundamentach powinna oprzeæ
siê nasza religia? Niemia³y ton, którym pocz¹tkowo zadawano te
pytania, stawa³ siê coraz mocniejszy i odbija³ siê coraz g³oniejszym echem wród rozwijaj¹cej siê spo³ecznoci religijnej, a¿ w
koñcu nabra³ znaczenia najrealniejszego problemu  na jakiej ksiêdze nale¿y oprzeæ zasady prawdziwej religii?
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Prêdko przekonali siê oni, ¿e nie jest mo¿liwe, by wiête pisma
hinduskie by³y jedynym zapisem prawdziwej religii. Stwierdzili,
¿e pomimo niektórych prawd zawartych w wiêtych pismach hinduskich, nie mog¹ one zostaæ uznane za jedyny i nieomylny standard rzeczywistoci duchowej. I tak dwadziecia jeden lat po za³o¿eniu spo³ecznoci bramino-somajskiej porzucono naukê o nieomylnoci wiêtych pism hinduskich.
Nastêpnie pojawi³o siê kolejne pytanie. Czy nie ma innych pism
wiêtych? Czy¿ nie mówi³em wam ju¿ kiedy, ¿e na imperialnym
tronie Indii zasiad³o obecnie chrzecijañstwo, trzymaj¹c w jednej
rêce Ewangeliê pokoju, a w drugiej ber³o cywilizacji? Biblia przeniknê³a do Indii. Biblia jest ksiêg¹, której ludzkoæ nie mo¿e pomin¹æ. Uznaj¹c zatem z jednej strony wielkoæ natchnienia wiêtych
pism hinduskich, nie mo¿emy z drugiej strony nie uznaæ natchnienia i autorytetu Biblii. Tak wiêc w 1861 roku opublikowalimy ksi¹¿kê, w której znalaz³y siê wyj¹tki ze wszystkich pism wiêtych. Ksi¹¿ka ta mia³a byæ u¿ywana do czytania w trakcie naszych rozmylañ
duchowych. To nie chrzecijañscy misjonarze zwrócili nasz¹ uwagê na Bibliê. To nie kap³ani islamscy wskazali nam wymienite fragmenty Koranu. To nie wyznawcy Zaratustry g³osili nam wspania³oæ ich ksiêgi Zend-Awesta. W naszych sercach by³ Bóg nieograniczonej rzeczywistoci, ród³o natchnienia wszystkich ksi¹g, Biblii, Koranu, Zend-Awesty, i to On zwróci³ nasz¹ uwagê na wspania³oæ objawienia w zapisach wszystkich wiêtych prze¿yæ. Zrozumielimy to dziêki Jego przewodnictwu oraz dziêki Jego wiat³u.
Ta w³anie ska³a wiecznej i nieskoñczonej rzeczywistoci sta³a siê
fundamentem naszej teologii.
Czy by³a to teologia bez moralnoci? Czym¿e by³oby natchnienie ksiêgi albo jaki autorytet proroka, gdyby nie osobista wiêtoæ
 czystoæ wi¹tyni wzniesionej rêk¹ Boga? Wkrótce po tym jak
przebrnêlimy przez zagadnienie naszej teologii, stanêlimy w obliczu faktu, ¿e nie jestemy dobrymi, wiêtymi ludmi o czystych
umys³ach, ¿e wokó³ nas dzieje siê wiele z³a  w naszych domach, w
naszych instytucjach narodowych, w naszym systemie spo³ecznym.
Bramino-somajowie w nastêpnej kolejnoci skierowali zatem swoje si³y w stronê zreformowania spo³eczeñstwa. W 1851 roku zawarte zosta³o pierwsze ma³¿eñstwo mieszane. Ma³¿eñstwo mieszane w Indiach oznacza zwi¹zek miêdzy osobami nale¿¹cymi do ró¿nych kast. Kasta jest czym w rodzaju chiñskiego muru, otaczaj¹ce-
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go ka¿de domostwo i ka¿d¹ najmniejsz¹ nawet spo³ecznoæ, poza
obrêb którego nie zb³¹dzi nawet najmielszy, czy to mê¿czyzna,
czy kobieta. W spo³ecznoci bramino-somajskiej zadalimy sobie
pytanie: Czy ten mur chiñski na zawsze ma ju¿ pozbawiaæ dzieci
Bo¿e prawa do wolnoci? Nie! Zburzmy go! Precz z nim na zawsze!
Potem za mój szanowny przywódca i przyjaciel, Keshub Chunder Sen zarz¹dzi³, ¿e mo¿na by³o zawieraæ ma³¿eñstwa miêdzy ró¿nymi kastami. Bramini byli oburzeni. Mêdrcy krêcili g³owami. Nawet przywódcy bramino-somajów wzruszali ramionami i wk³adali
rêce do kieszeni. Ci m³odzi podpalacze, mówili, gotowi s¹ pod³o¿yæ ogieñ pod ca³y porz¹dek spo³eczny. Mimo to ma³¿eñstwa mieszane mia³y miejsce, a tak¿e wdowy wychodzi³y za m¹¿.
Czy wiecie, co oznacza byæ indyjsk¹ wdow¹? Zdarza siê, ¿e ma³a
dziewczynka, maj¹ca dziesiêæ albo dwanacie lat, straci mê¿a, zanim siê jeszcze przekona, jak on wygl¹da. Pomimo to od tego m³odego wieku a¿ do dnia mierci bêdzie musia³a pokutowaæ, cierpieæ
niedostatek, nêdzê, samotnoæ i doznawaæ wzgardy, która od samego s³uchania przyprawi³aby was o dr¿enie. Nie pochwalam i nie
rozumiem postêpowania kobiety, która wychodzi za m¹¿, a potem
wychodzi za m¹¿ po raz drugi, a potem po raz trzeci, po raz czwarty
 która wychodzi za m¹¿ tyle razy, ile jest pór roku. Nie rozumiem
postêpowania ani takich mê¿czyzn, ani kobiet. Mylê jednak, ¿e
traktowanie na tych samych prawach ma³ego, jedenastoletniego
dziecka, które traci co, co ludzie nazywaj¹ jej mê¿em i skazywanie go na nieszczêsny los do¿ywotniego wdowieñstwa oraz wpêdzanie go w nêdzê, która by³aby hañb¹ nawet dla przestêpcy, jest
postêpowaniem nieludzkim, którego trzeba siê jak najprêdzej pozbyæ. St¹d tak wa¿ne by³y ma³¿eñstwa mieszane i prawo wdowy do
zawarcia ma³¿eñstwa. W ten sposób skierowalimy nasze si³y w
stronê rozwi¹zywania problemów spo³ecznych i przeprowadzania
reform wewnêtrznych. Na skutek tego w ruchu bramino-somajskim
nast¹pi³ podzia³. My, m³odzi ludzie, musielimy odejæ  a wraz z
nami wszystkie nasze reformy spo³eczne  i zadbaæ o w³asne sprawy najlepiej, jak umielimy. Gdy czêciowo ju¿ zosta³y przeprowadzone reformy spo³eczne, pojawi³o siê kolejne pytanie.
¯enilimy siê z wdowami, chronilimy wdowy przed spaleniem,
ale co z nasz¹ osobist¹ czystoci¹, z uwiêceniem naszego w³asnego sumienia, odrodzeniem naszych w³asnych dusz? Co bêdzie z
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naszym przyjêciem przed strasznym trybuna³em nieskoñczonej sprawiedliwoci Bo¿ej? Reformy spo³eczne i uprawianie publicznego
dobra nabiera samo z siebie znaczenia dopiero wtedy, gdy prowadzi do wszechobejmuj¹cej zasady osobistej czystoci i wiêtoci
duszy.
Przyjaciele, przyznam siê wam, ¿e gdy przygl¹dam siê warunkom panuj¹cym w spo³eczeñstwach Europy i Ameryki, gdzie wasza dzia³alnoæ jest tak ogromna, a wasza praca tak intensywna, to
czêsto obawiam siê, ¿e jestecie tym tak poch³oniêci, ¿e nie macie
zbyt wiele czasu na zastanawianie siê nad zagadnieniem odrodzenia i osobistej wiêtoci, nad zagadnieniem próby, s¹du i przyjêcia
przez Boga. A to przecie¿ jest najwa¿niejsze.
Po zakoñczeniu prac nad nasz¹ reform¹ spo³eczn¹ stanêlimy
przed wielkim zagadnieniem: W jaki sposób ma zostaæ odrodzona
owa nie odrodzona natura, owa skalana wi¹tynia? Jakich wód nale¿y u¿yæ do jej obmycia, aby sta³a siê nowa i czysta? Co mo¿e
usun¹æ wszystkie te pobudki, po¿¹dliwoci, z³e bodce, zwierzêce
instynkty, co mo¿e przywróciæ cz³owiekowi jego pierwotny stan
nieskalanego dziecka Bo¿ego, jakim by³ Chrystus i wszyscy odrodzeni ludzie? Po pierwsze: zasady teologiczne, po drugie: zasady
moralne. Na trzecim miejscu znalaz³a siê za duchowoæ powiêcenia bramino-somajskiego, pokuta, modlitwa, uwielbienie, wiara 
ca³kowite i bezwarunkowe poddanie siê dzia³aniu ducha Bo¿ego i
Jego zbawczej mi³oci.
[Ten pogañski filozof tylko po czêci zdaje sobie sprawê z tego,
czym jest grzech, na co wskazuje wyra¿enie:  nieskalanego dziecka Bo¿ego, jakim byli wszyscy odrodzeni ludzie. Nie dostrzega
on tego, ¿e nawet najlepsi z upad³ego rodzaju ludzkiego dalecy s¹
od rzeczywistego braku zmaz, nieskalania, doskona³oci. Dlatego
te¿ wszyscy oni potrzebuj¹ zas³ugi doskona³oci Chrystusowej i
ofiary za grzech dla swego usprawiedliwienia. Mówi on o modlitwie, wierze itp. oraz o mi³osierdziu Bo¿ym, ale nie nauczy³ siê
jeszcze tego, ¿e sprawiedliwoæ jest podstaw¹ wszystkich dzia³añ
Bo¿ych oraz ¿e tylko przez zas³ugê ofiary Chrystusa Bóg mo¿e zachowaæ sprawiedliwoæ, gdy usprawiedliwia grzesznika wierz¹cego w Chrystusa, a tym samym objêtego Jego wielkim pojednaniem
za grzech, uczynionym osiemnacie stuleci temu  raz uczynionym
 aby o tym wiadczono we w³aciwym czasie.]
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D¹¿enia moralne nie oznaczaj¹ wiêtoci, pragnienie, by staæ siê
dobrym, nie jest równoznaczne z byciem dobrym. Wó³, który dwiga na grzbiecie cetnar cukru, nie poczuje ani odrobiny s³odyczy,
choæby nawet jej ciê¿ar by³ nie do udwigniêcia. Wszystkie nasze
d¹¿enia, najpiêkniejsze marzenia, najpiêkniejsze sny i najpiêkniejsze kazania  czy bymy ich s³uchali, czy te¿ je wyg³aszali, czy
bymy je przesypiali czy te¿ ich uwa¿nie s³uchali  nigdy nie uczyni¹ ¿ycia doskona³ym. Jedynie powiêcenie, modlitwa, bezporednie przyjêcie ducha Bo¿ego, spo³ecznoæ z Nim, bezwarunkowe
samouni¿enie siê przed Jego majestatem, duchowy zapa³, duchowe
pobudzenie, duchowa ch³onnoæ, ¿ycie i poruszanie siê w Bogu 
oto tajemnica osobistej wiêtoci. Tak wiêc w trzecim stadium naszego rozwoju zasad¹ naszego ¿ycia sta³ siê duchowy entuzjazm,
d³ugie rozmylania, gorliwy zapa³, medytacja, nie koñcz¹ce siê samouni¿anie, i to nie tylko przed Bogiem, ale i przed cz³owiekiem.
Bóg jest niewidzialny. Nikomu to nie sprawia przykroci ani nie
przynosi ujmy, gdy mówi Bogu: Jestem grzesznikiem, przebacz
mi. Uczynienie jednak takiego samego wyznania przed cz³owiekiem, uni¿enie siê przed braæmi i siostrami, otarcie prochu z nóg
wiêtych ludzi, poczucie, ¿e siê jest nêdzarzem i niczym w wiêtym
zgromadzeniu Bo¿ym  to ju¿ wymaga odrobiny samoupokorzenia
i moralnej odwagi.
Ostatni¹ zasad¹, któr¹ muszê siê zaj¹æ, jest postêpowy charakter
bramino-somajów.
Chrzecijañstwo g³osi chwa³ê Bo¿¹. Hinduizm mówi o Jego nieskoñczonej i wiecznej wietnoci. Islam ogniem i mieczem dowodzi wszechmocy Jego woli. Buddyzm opowiada o Jego pokoju i
radoci. On jest Bogiem wszystkich religii, wszystkich grup wyznaniowych, wszystkich krajów, wszystkich pism wiêtych, a nasz
rozwój polega na uzgodnieniu rozmaitych kultów, ró¿nych proroctw
i na zbudowaniu z nich jednego wielkiego systemu. Dlatego te¿
nowy system religijny w ruchu bramino-somajskim jest nazywany
Now¹ Er¹. Chrzecijanin wyra¿a siê o chrzecijañstwie z wielkim
podziwem. Tak samo mówi ¯yd o judaizmie, muzu³manin o Koranie, wyznawca Zaratustry o ksiêdze Zend-Awesta. Chrzecijanin
podziwia swoje zasady duchowej kultury. To samo czyni¹ hinduici i muzu³manie.
Tymczasem bramiono-somajowie akceptuj¹ i dopasowuj¹ do siebie wszystkie te przepisy, kulty, zasady, nauki i dziedziny, ³¹cz¹c je
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w jeden system, który jest w³anie nasz¹ religi¹. Przez ca³¹ dekadê
mój przyjaciel, Keshub Chunder Sen, ja i inni aposto³owie ruchu
bramino-somajskiego podró¿owalimy od wioski do wioski, od
okrêgu do okrêgu, z kontynentu na kontynent obwieszczaj¹c tê Now¹
Erê i zaprowadzaj¹c harmoniê miêdzy wszystkimi religijnymi proroctwami i systemami na chwa³ê jedynego, prawdziwego, ¿yj¹cego
Boga. Tylko ¿e my jestemy narodem poddanych. Jestemy niewykszta³ceni, nie mamy odpowiednich mo¿liwoci. Nie posiadamy
róde³ finansowych, które pozwoli³yby zgromadziæ ludzi, którzy
by s³uchali naszego pos³annictwa. Gdy wype³ni³ siê czas zwo³alicie ten dostojny Parlament Religii i postanowilicie g³osiæ ideê,
której my nie bylimy w stanie rozpropagowaæ.
Nie przyby³em na obrady tego Parlamentu jedynie jako s³uchacz,
nie nale¿ê te¿ do tych, którzy zamierzaj¹ tylko usprawiedliwiaæ swój
w³asny kult. Przyby³em tu jako uczeñ, jako naladowca, jako brat.
Niech wasz wysi³ek bêdzie b³ogos³awieñstwem i niech odniesie
sukces, a wzmocnione zostanie nie tylko wasze chrzecijañstwo i
wasza Ameryka, ale tak¿e bramino-somajowie poczuj¹ siê ogromnie wzmocnieni, a wraz z nimi i wasz biedny mówca, który przeby³
tê ogromn¹ odleg³oæ, pragn¹c waszej sympatii i uprzejmoci, niech
poczuje, ¿e zosta³ nimi wynagrodzony.
Niechaj pozostanie w was pragnienie rozprzestrzeniania Nowej
Ery i niech was uczyni naszymi braæmi i siostrami. Przedstawiciele
wszystkich religii, niechaj wszystkie wasze religie po³¹cz¹ siê w
Ojcostwo Boga i braterstwo ludzi, aby mog³o wype³niæ siê proroctwo Chrystusa, aby mog³a wype³niæ siê nadzieja wiata, a ludzkoæ
mog³a staæ siê jednym królestwem w Bogu, naszym Ojcu.

Mamy tutaj wyrane owiadczenie dotycz¹ce celu i nadziei
filozofów, którzy gocili na Parlamencie. Któ¿ wiêc mo¿e powiedzieæ, ¿e nie wykorzystali tej sposobnoci? Jeli przed
Parlamentem s³ysza³o siê wiele o ojcostwie Boga i braterstwie
nieodrodzonych ludzi  bez uznania potrzeby Zbawiciela,
Odkupiciela, który móg³by dokonaæ ub³agania za wystêpki i
otworzyæ drogê now¹ i ¿yw¹ [powrotu do Bo¿ej rodziny] ( )
przez zas³onê, to jest przez cia³o swoje  to od tego czasu
s³yszy siê o tym znacznie wiêcej. Jeli przed Parlamentem s³yszelimy o spo³ecznym odkupieniu przez reformy moralne, w
przeciwieñstwie do odkupienia przez kosztown¹ krew, to potem s³yszelimy o tej niechrzecijañskiej religii jeszcze wiê-
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cej. Jest to koñcowe stadium odstêpstwa w ostatnich dniach
Wieku Ewangelii. Tak bêdzie siê dziaæ nadal i to z coraz wiêkszym natê¿eniem, gdy¿ Pismo wiête owiadcza: Padnie po
boku twym tysi¹c, a aposto³ Pawe³ nawo³uje: A przeto¿
wemijcie zupe³n¹ zbrojê Bo¿¹, abycie mogli daæ odpór w
dzieñ z³y, a wszystko wykonawszy, ostaæ siê. Tak¿e i Jan
Objawiciel znacz¹co pyta: I któ¿ siê ostaæ mo¿e? Ca³e Pismo wiête jednym g³osem oznajmia, ¿e wol¹ Bo¿¹ jest, by
nadesz³a obecnie owa wielka próba dla wszystkich, którzy
mianuj¹ imiê Chrystusowe, by ca³a ogromna masa wyznawców symbolizowanych przez k¹kol od³¹czy³a siê od wyznawców wiary w ofiarê okupow¹ z³o¿on¹ raz za wszystkich przez
Pana Jezusa, przeto i¿ mi³oci prawdy nie przyjêli (2 Tesaloniczan 2:10-12).
G³os z Japonii
Gdy Kinza Ringe M. Harai, uczony japoñski buddysta, wyg³asza³ swój odczyt na temat: Rzeczywista postawa Japonii
wobec chrzecijañstwa, niektórzy misjonarze na podium
marszczyli brwi i krêcili g³owami na znak dezaprobaty. Jednak buddysta kierowa³ swe ostre zarzuty przeciwko fa³szywemu chrzecijañstwu, które tak wiele uczyni³o, by powstrzymaæ rozprzestrzenianie siê Ewangelii w Japonii. Oto tekst tego
odczytu:
Ma³o jest pañstw na wiecie tak le zrozumianych jak Japonia.
Wród rozlicznych krzywdz¹cych s¹dów szczególnie b³êdnie przedstawiana jest myl religijna moich rodaków, a ca³y naród jest potêpiany jako pogañski. Nawet jeli to prawda, jeli s¹ oni poganami,
albo czym jeszcze innym, faktem jest, ¿e od pocz¹tku naszej historii Japonia przyjmowa³a wszystkie nauki otwartym umys³em. Tak¿e pouczenia, które pochodzi³y z zewn¹trz, by³y wch³aniane przez
nasz¹ religiê narodow¹, tworz¹c harmonijn¹ ca³oæ, jak widaæ to
choæby na przyk³adzie licznych wi¹tyñ wzniesionych w imiê prawdy pod mieszanym wezwaniem buddyzmu i shinto. Mo¿na siê o
tym równie¿ przekonaæ obserwuj¹c zgodê, jaka panuje miêdzy nauczycielami konfucjanizmu, taoizmu i wielu innych pogl¹dów oraz
miêdzy kap³anami buddyjskimi i shinto. Widoczne jest to te¿ u pojedynczych Japoñczyków, którzy zachowuj¹ szacunek dla wszyst-
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kich wymienionych pogl¹dów, a tak¿e w szczególnej konstrukcji
japoñskich domów, które maj¹ na ogó³ dwa pokoje: jeden z miniaturow¹ wi¹tyni¹ buddyjsk¹, a drugi z niewielkim sanktuarium shinto, w których rodzina poznaje stosowne pisma obu religii. W rzeczywistoci wiêc specjalnoci¹ Japonii jest religia syntezy i nie zawaham siê okreliæ j¹ mianem japanizmu.
Teraz zapewne bêdziecie protestowaæ i powiecie: Dlaczego wiêc
chrzecijañstwo nie zosta³o przyjête przez wasz naród równie ciep³o jak inne religie? Na tym w³anie zagadnieniu chcia³bym siê
obecnie skupiæ. S¹ dwa powody, dla których chrzecijañstwo nie
jest przyjmowane zbyt serdecznie. Wielka ta religia by³a szeroko
rozpowszechniona w naszym kraju, jednak w roku 1637 chrzecijañscy misjonarze w po³¹czeniu z nowo nawróconymi wywo³ali tragiczne i krwawe powstanie, co zosta³o odebrane w taki sposób, ¿e
misjonarze ci usi³uj¹ podbiæ Japoniê pod panowanie swych macierzystych krajów. Sprawa ta wstrz¹snê³a Japoni¹, a rz¹d Szoguna
potrzebowa³ roku, by opanowaæ owe straszne i niepo¿¹dane rozruchy. Tym, którzy zarzucaj¹ nam, ¿e w naszym kraju zakazano
chrzecijañstwa, nie teraz ale w przesz³oci, odpowiem, ¿e sta³o siê
tak nie z przyczyny religijnych czy rasowych niechêci, ale dla zapobie¿enia kolejnym takim powstaniom. W celu ochrony naszej
niepodleg³oci zmuszeni bylimy zabroniæ g³oszenia Ewangelii.
Gdyby nasza historia nie odnotowa³a takiego spustoszenia wywo³anego przez obcokrajowców pod p³aszczykiem religii, gdyby
nasz naród nie mia³ dziedzicznego wstrêtu i uprzedzenia do samej
nazwy chrzecijañstwa, mog³oby ono spotkaæ siê z ¿ywym przyjêciem w naszym kraju. Incydent taki mia³ jednak miejsce. Moglibymy go co prawda zapomnieæ, ale wydaje siê, ¿e nie jest ca³kiem
pozbawione racji zatrwa¿aj¹ce podejrzenie, czy te¿ wed³ug was
uprzedzenie, które nieuchronnie musia³o zrodziæ siê w umys³ach
ludzi Wschodu, ¿e chrzecijañstwo jest narzêdziem rozboju, skoro
potwierdzonym faktem jest to, ¿e niektóre potê¿ne pañstwa chrzecijañskie stopniowo wdzieraj¹ siê na Wschód. Okolicznoci te
codziennie wywieraj¹ wp³yw na nasze umys³y, o¿ywiaj¹c wspomnienia minionych wydarzeñ historycznych. Okolicznoci, o których chcê wspomnieæ obecnie, s¹ naszym wspó³czesnym dowiadczeniem, na które pragnê w sposób szczególny zwróciæ uwagê tego
Parlamentu, a tak¿e uwagê ca³ego chrzecijañstwa.
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Od roku 1853, kiedy komandor Perry przyby³ do Japonii jako
ambasador prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, narody
zachodnie pozna³y nieco lepiej nasz kraj, szeroko otwar³y siê nowe
porty i zlikwidowano zakaz g³oszenia Ewangelii, przywracaj¹c stan
sprzed chrzecijañskiej rebelii. Na konferencji w Yeddo (obecnie
Tokio) w 1858 roku za¿¹dano zawarcia traktatu miêdzy Japoni¹ a
Ameryk¹ oraz mocarstwami europejskimi. W tym czasie kraj nasz
mia³ jeszcze feudalny rz¹d. Ze wzglêdu na izolacjê, trwaj¹c¹ od
rebelii w 1637 roku ponad dwiecie lat, dyplomacja by³a ca³kowicie nowym dowiadczeniem dla feudalnych urzêdników, którzy ca³kowicie zaufali narodom zachodnim i bez ¿adnych zastrze¿eñ zaakceptowali ka¿dy punkt traktatu przedstawionego przez obce rz¹dy. Na mocy tego traktatu znalelimy siê w bardzo niekorzystnym
po³o¿eniu. Umowa ta zawiera miêdzy innymi dwa znamienne artyku³y, które pozbawiaj¹ nas naszych praw i korzyci. Jeden z nich
ustanawia zasadê eksterytorialnoci ludnoci zachodniej przebywaj¹cej w moim kraju. W myl tego artyku³u wszystkie sprawy odnosz¹ce siê do praw w³asnoci i osób, powstaj¹ce w Japonii miêdzy
podmiotami narodowoci zachodniej lub te¿ miêdzy nimi a Japoñczykami, podlegaj¹ jurysdykcji i w³adzy krajów zachodnich. Drugi
artyku³ dotyczy systemu ce³, które poza wyj¹tkiem piêcioprocentowego c³a od wartoci nie mog¹ byæ nak³adane tam, gdzie w³aciwie
nale¿a³oby to uczyniæ.
Zastrze¿ono tak¿e, ¿e ka¿da ze stron zawieraj¹cych ten traktat, 1
lipca 1872 roku lub póniej, ma prawo ¿¹daæ jego rewizji po uprzednim powiadomieniu drugiej strony z rocznym wyprzedzeniem. Zgodnie z tym w 1871 roku nasz rz¹d wyst¹pi³ o rewizjê i od tego czasu
systematycznie siê jej domaga, tymczasem rz¹dy zachodnie zwyczajnie ignoruj¹ nasze ¿¹dania, usprawiedliwiaj¹c to na rozmaite
sposoby. Jedna czêæ traktatu miêdzy Stanami Zjednoczonymi
Ameryki a Japoni¹, odnosz¹ca siê do taryf celnych, zosta³a anulowana, za co wyra¿amy szczer¹ wdziêcznoæ uprzejmemu narodowi
amerykañskiemu. Muszê jednak z przykroci¹ stwierdziæ, ¿e w
zwi¹zku z tym, i¿ ¿adne z mocarstw europejskich nie posz³o w lady Ameryki w tym wzglêdzie, sytuacja w zakresie naszych praw
celnych nie uleg³a ¿adnej poprawie.
Nadal nie mamy ¿adnej w³adzy s¹downiczej nad cudzoziemcami w Japonii, na skutek czego ponosimy szkody prawne i moralne,
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o których nieustannie donosi nasza prasa narodowa. Ludy zachodnie, mieszkaj¹c daleko od nas, nie maj¹ dok³adnego rozeznania w
sytuacji. Prawdopodobnie co jaki czas docieraj¹ do nich relacje od
misjonarzy i przyjació³ z Japonii. Nie zaprzeczam temu, ¿e ich raporty s¹ prawdziwe. Jeli jednak kto pragnie otrzymaæ dok³adn¹
informacjê o swoim przyjacielu, powinien wys³uchaæ opinii o nim
pochodz¹cych z wielu róde³. Jeli bez uprzedzenia, dok³adnie zbadacie szkody, jakie ponosimy, bêdziecie zaskoczeni. Wród wielu
rodzajów z³a s¹ takie, które wczeniej by³y ca³kowicie nieznane i
zupe³nie nowe dla nas pogan, którzy nawet w prywatnych rozmowach nie odwa¿ylibymy siê o nich wspomnieæ.
Jeden ze sposobów, w jaki usprawiedliwiaj¹ siê obce narody,
polega na stwierdzeniu, ¿e nie jestemy jeszcze narodem cywilizowanym. Czy zatem zgodnie z zasadami cywilizowanego prawa nale¿y powiêcaæ przywileje i korzyci s³abszych narodów, zwanych
niecywilizowanymi? Na ile rozumiem, celem i obowi¹zkiem prawa
jest chronienie przywilejów i dóbr s³abych przed agresj¹ mocnych.
W swych powierzchownych studiach prawniczych nigdy nie spotka³em siê z tym, by s³abszy mia³ paæ ofiar¹ mocniejszego. Inny
rodzaj usprawiedliwienia pochodzi ze róde³ religijnych, gdzie utrzymuje siê, jakoby Japoñczycy byli ba³wochwalcami i poganami. O
tym, czy naród nasz ulega ba³wochwalstwu, czy nie, przekonacie
siê, gdy bez uprzedzenia poznacie nasze pogl¹dy religijne z oryginalnych róde³ japoñskich.
Gdybym jednak nawet na u¿ytek dyskusji przyzna³, ¿e jestemy
ba³wochwalcami i poganami, to czy do moralnoci chrzecijañskiej
nale¿y deptanie praw i korzyci narodów niechrzecijañskich oraz
zaciemnianie ich naturalnego szczêcia plam¹ ponurej niesprawiedliwoci? W Biblii czytam: Kto by ciê uderzy³ w prawy policzek
twój, nadstaw mu i drugi. Nie umiem za znaleæ fragmentu, który
by mówi³: Kto by ¿¹da³ od ciebie sprawiedliwoci, tego uderz w
prawy policzek, a gdy siê obróci uderz go i w drugi. Czytam te¿ w
Biblii: I temu, który siê z tob¹ chce prawowaæ, a sukniê twoj¹ wzi¹æ,
puæ mu i p³aszcz. Nie potrafiê jednak odszukaæ ¿adnego miejsca,
które by mówi³o: Jeli by poda³ drugiego do s¹du i wzi¹³ mu sukniê, to spraw, by ci tak¿e odda³ swój p³aszcz.
Posy³acie waszych misjonarzy do Japonii i oni doradzaj¹ nam,
bymy wiedli moralne ¿ycie i wierzyli w chrzecijañstwo. Chcemy
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byæ moralni i wiemy, ¿e chrzecijañstwo jest dobre, dlatego te¿ jestemy wdziêczni za tê uprzejmoæ. Jednoczenie jednak naród nasz
jest doæ zak³opotany i w znacznym stopniu w¹tpi w s³usznoæ tych
rad, gdy uwiadamiamy sobie, ¿e potê¿ne narody chrzecijañskie
trzymaj¹ siê ci¹gle traktatu, do którego zmuszono nas w czasach
feudalnych, w okresie naszej niedojrza³oci narodowej; gdy stwierdzamy, ¿e ka¿dego roku niema³a liczba zachodnich statków zajmuj¹cych siê po³owami morskimi przedostaje siê nielegalnie na nasze
wody terytorialne; gdy rozprawy s¹dowe prowadzone przez obce
w³adze w Japonii rozstrzygane s¹ zawsze na nasz¹ niekorzyæ; gdy
jeszcze kilka lat temu ¿aden Japoñczyk z przyczyn rasowych nie
mia³ prawa przekroczyæ progu uniwersytetu na zachodnim wybrze¿u Ameryki; gdy przed kilkoma miesi¹cami komisja edukacji w
San Francisco wyda³a zarz¹dzenie, aby nie przyjmowaæ ¿adnego
Japoñczyka do szkó³ publicznych w tym miecie; gdy w zesz³ym
roku z pewnego obszaru Stanów Zjednoczonych Ameryki wypêdzono zbiorowo wszystkich Japoñczyków; gdy nasi przedsiêbiorcy
w San Francisco zostali zmuszeni przez pewne zwi¹zki zawodowe,
by jako swych asystentów i pracowników zatrudniali wy³¹cznie
Amerykanów a nie Japoñczyków; gdy w miecie tym znajduj¹ siê
niektórzy ludzie, którzy publicznie wypowiadaj¹ siê przeciwko tym
z nas, którzy ju¿ tu mieszkaj¹; gdy tak wielu ludzi uczestniczy w
procesjach z latarniami ozdobionymi napisem: Japoñczycy musz¹
odejæ; gdy Japoñczycy na Hawajach pozbawieni s¹ prawa do g³osowania; gdy widzimy, ¿e niektórzy ludzie z Zachodu mieszkaj¹cy
w Japonii umieszczaj¹ przy wejciu do swego domu szyld z napisem Zakaz wstêpu dla Japoñczyków, który jest ca³kiem podobny
do wywieszki Zakaz wprowadzania psów. Abstrahuj¹c zatem od
pewnego rodzaju uprzejmoci narodów zachodnich posy³aj¹cych
nam misjonarzy, czy¿ mo¿e wydawaæ siê brakiem rozs¹dku z naszej strony, jeli znajduj¹c siê w takim po³o¿eniu, my, inteligentni
poganie, jestemy zak³opotani i wahamy siê, czy warto po³ykaæ
ów s³odki i ciep³y nektar z chrzecijañskiego nieba? Jeli to ma byæ
etyka chrzecijañska, to bardzo siê cieszymy, ¿e jestemy poganami.
Jeliby kto mia³by stwierdziæ, ¿e w Japonii jest wielu ludzi wypowiadaj¹cych siê i pisz¹cych przeciwko chrzecijañstwu, to przyznam szczerze, bez udawania, ¿e jako pierwszy w moim kraju pu-
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blicznie wyst¹pi³em przeciwko chrzecijañstwu  nie, nie przeciwko rzeczywistemu chrzecijañstwu, ale przeciwko fa³szywemu chrzecijañstwu, przeciwko krzywdom, jakich nasz naród dozna³ ze strony chrzecijañstwa. Jeli kto zarzuca Japoñczykom, ¿e organizuj¹
siê w zdecydowanie antychrzecijañskich stowarzyszeniach, to
uczciwie owiadczam, ¿e jako pierwszy w Japonii zorganizowa³em
stowarzyszenie przeciwko chrzecijañstwu  nie, nie przeciwko rzeczywistemu chrzecijañstwu, ale po to, by chroniæ nas przed fa³szywym chrzecijañstwem oraz przed niesprawiedliwoci¹, której dowiadczamy ze strony narodów chrzecijañskich. Nie s¹dcie te¿,
¿e przyj¹³em tak¹ postawê dlatego, ¿e jestem buddyst¹, gdy¿ takie
samo by³o moje stanowisko, zanim jeszcze lata temu po raz pierwszy wszed³em do buddyjskiej wi¹tyni. Jednoczenie jednak owiadczam z dum¹, ¿e jeli kto publicznie zastanawia³ siê nad pokrewieñstwem wszystkich religii pod has³em religii syntezy, to tym
kim by³em ja. Mówiê o tym, gdy¿ nie chcê byæ tutaj odebrany jako
fanatyczny sekciarz buddyjski.
W naszym kraju tak naprawdê nie ma sekciarzy. Naród nasz dobrze wie, jakie abstrakcyjne prawdy mieszcz¹ siê w chrzecijañstwie. Nie zwa¿amy te¿, a przynajmniej ja nie zwa¿am, na nazwy,
gdy wypowiadamy siê o naukach. Nie przywi¹zujemy wagi do tego,
czy buddyzm bêdzie siê nazywaæ chrzecijañstwem, czy te¿ chrzecijañstwo buddyzmem, czy bêd¹ nas zwaæ konfucjanistami czy
shintoistami. Zwracamy jednak uwagê na nauczanie prawdy i na
konsekwentne jej stosowanie. Nie zastanawiamy siê nad tym, czy
Chrystus nas zbawi, czy pole do piek³a, czy Gautama Buddha by³
postaci¹ historyczn¹, czy te¿ nigdy nie by³o takiego cz³owieka. Istotna jest dla nas spójnoæ doktryny, a najwiêkszy nacisk k³adziemy
na postêpowanie. Tak wiêc dopóki nie zostanie usuniêta zauwa¿alna niekonsekwencja, a szczególnie dopóki nie zostan¹ wprowadzone poprawki do zawartego przez nas traktatu, które wyrównaj¹ pozycje obu stron, nasz naród nigdy nie pozbêdzie siê uprzedzeñ do
chrzecijañstwa, pomimo krasomówstwa oratorów, którzy g³osz¹
swe prawdy zza kazalnic. Czêsto bywamy nazywani barbarzyñcami, s³ysza³em te¿ i czyta³em, ¿e Japoñczycy s¹ zatwardziali i nie
mog¹ zrozumieæ prawdy zawartej w Biblii. Przyznam, ¿e w pewnym sensie jest to prawda, gdy¿ naród nasz zachwycaj¹c siê elokwencj¹ oratora i podziwiaj¹c jego odwagê, akceptuj¹c logikê jego
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argumentacji, uparcie bêdzie odrzuca³ chrzecijañstwo, dok¹d nie
zostanie przekonany, ¿e zachodnia moralnoæ nie oznacza czynienia czego innego ni¿ siê g³osi. ( )
Jeli która religia uczy ludzkoæ niesprawiedliwoci, to bêdê siê
jej sprzeciwia³ dusz¹ i cia³em, tak jak to zawsze czyni³em. Bêdê
zagorza³ym przeciwnikiem chrzecijañstwa lub gor¹cym zwolennikiem jego Ewangelii. Organizatorom Parlamentu oraz zgromadzonym tutaj Paniom i Panom z ca³ego wiata owiadczam, ¿e waszym celem jest urzeczywistnienie praktycznej unii religijnej, a nie
tylko nominalnej. My, czterdzieci milionów dusz w Japonii, twardo i uparcie obstajemy przy miêdzynarodowej sprawiedliwoci i
oczekujemy na kolejne objawy moralnoci chrzecijañskiej.

Jak¿e trafna jest ta ocena przyczyn niepowodzeñ chrzecijañstwa w dziedzinie nawracania wiata do prawdy i sprawiedliwoci! Jak¿e wzywa ona do upokorzenia siê i do pokuty, a
nie do che³pienia siê!
Wyrazicielem pogl¹dów m³odzie¿y Wschodu by³ Herant M.
Kiretchjian z Konstantynopola, który powiedzia³:

Bracia ze wszystkich krajów Wschodu: Stajê tutaj jako reprezentant m³odzie¿y Orientu  w szczególnoci ziem rozci¹gaj¹cych
siê od piramid a¿ po lody Syberii, a w ogólnoci od wybrze¿y egejskich a¿ po Morze Japoñskie. Gdy razem z innymi synami Orientu
stajê tu na wspania³ym podium Parlamentu Religii, maj¹c naprzeciwko siebie amerykañskie audytorium, po pierwsze rodzi siê we
mnie chêæ powiedzenia wam, ¿e niewiadomie zwo³alicie Parlament swoich wierzycieli. Nie przybylimy tu po to, by motaæ siê w
wasze sprawy, ale po to, by omotaæ wasze serca. Spójrzcie w wasze
ksiêgi i przekonajcie siê, czy nasze twierdzenia nie s¹ s³uszne. To
od nas otrzymalicie naukê, filozofiê, teologiê, muzykê i poezjê, to
my ogromnym kosztem tworzylimy historiê. Co wiêcej, z owego
wiat³a niebieskiego, które zajania³o nad naszymi ziemiami, powstali ci, którzy na wieki bêd¹ waszym ob³okiem wiadków i wasz¹ inspiracj¹  wiêci, aposto³owie, prorocy i mêczennicy. Na bazie tego wspania³ego kapita³u zbilicie zdumiewaj¹c¹ fortunê, ale
maj¹tek ten zakry³ przed waszymi oczyma zagadnienie wierzytelnoci. Nie chcemy, abycie dzielili siê z nami waszym maj¹tkiem,
ale s³usznie domagamy siê naszej dywidendy; a tak zwykle bywa,
¿e to w³anie m³ody cz³owiek przedstawia dowody zobowi¹zañ.
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Tej dywidendy nie da siê sp³aciæ pieniêdzmi. Pozostawiamy wam
wasze z³oto, którego tak pragniecie. Wasze srebro utraci³o ju¿ znaczenie. Chcemy, bycie obdarzyli nas dywidend¹ zupe³nej sympatii
pochodz¹cej z serc. Podobnie wiêc jak rzemielnik, który wrzuca
do tygla bry³ki kruszcu rozmaitego kszta³tu i koloru, oceniaj¹c je
na podstawie wagi, a gdy ogieñ i topnik dokonaj¹ swego dzie³a,
wylewa jego zawartoæ, by pop³ynê³o czyste z³oto, tak i wy, zwo³awszy tutaj synów ludzkich z krañców ziemi i maj¹c ich przed
sob¹ w tyglu szczerej myli i uczciwego poszukiwania prawdy, po
zakoñczeniu tego Parlamentu przekonacie siê, ¿e z uprzedzeñ rasowych i dogmatycznych, z rozmaitoci zwyczajów i kultów pop³ynie przed waszymi oczyma nie co innego, jak czyste z³oto cz³owieczeñstwa. Dlatego te¿ nie mylcie o nas, ¿e jestemy cudzoziemcami z obcych krajów, lecz braæmi z Chin, Japonii i Indii, siostrami z
wysp greckich oraz gór i dolin Armenii, i w ten oto sposób wyp³acicie nam dywidendê pochodz¹c¹ z waszych serc, a do tego sami
otrzymacie tak wielkie b³ogos³awieñstwo, ¿e stanie siê ono polubion¹ krain¹ z proroctwa na przysz³oæ,2 i zabrzmi dla innych echem
owej s³odkiej pieni, któr¹ niegdy us³yszano w naszym kraju: Na
ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.
Wypowiada³o siê ju¿ tutaj tak wielu ludzi o wielkiej m¹droci i
dowiadczeniu w zakresie religijnego ¿ycia wielkiego Wschodu, ¿e
z pewnoci¹ nie oczekujecie ode mnie, bym móg³ do tego co jeszcze dodaæ. Nie odwa¿y³bym siê w ogóle tutaj stan¹æ, gdyby oczekiwano ode mnie, ¿e mam udzieliæ dodatkowych informacji o religiach wiata. Jest jednak pewna nowa grupa ludzi, którzy zrodzili
siê z wielkiej przesz³oci, a której wp³yw bêdzie niew¹tpliwie najwa¿niejszym czynnikiem ukierunkowuj¹cym dzia³anie ludzkoci w
nadchodz¹cym wieku. Jej powstanie jest skutkiem przesz³oci, która spotyka siê z nowym ¿yciem teraniejszoci. Mam na myli m³odzie¿ Wschodu  tych, którzy wspólnie ze swymi braæmi z wielkiego Zachodu przygotowuj¹ siê do objêcia ziemi w swe posiadanie.
Przywo¿ê wam filozofiê z wybrze¿y Bosforu i religiê z miasta
Konstantyna. Wszystkie moje utwierdzone przekonania i wnioski,
które naros³y we mnie w minionych latach, zosta³y pod wp³ywem
Parlamentu poruszone a¿ do samych korzeni. Dzisiaj jednak stwier2
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dzam, ¿e korzenie te tkwi¹ jeszcze g³êbiej w mym sercu, a ga³êzie
siêgaj¹ jeszcze wy¿ej w niebiosa. Nie potrafiê wam przynieæ tutaj
niczego nowego, jeli jednak moje rozumowanie wydaje wam siê
logiczne i zgodne z przes³ankami mo¿liwymi do przyjêcia przez
ludzk¹ inteligencjê, to jestem przekonany, ¿e uznacie szczeroæ naszych zamierzeñ i przyznacie nam prawo, jako istotom inteligentnym, do zachowania przekonañ, które wam przedstawiam.
Gdy dzisiejsza m³odzie¿ by³a jeszcze w wieku dzieciêcym, nie
s³ysza³a i nie widzia³a niczego innego, jak tylko nieustann¹ wrogoæ i podzia³y miêdzy ludmi ró¿nych religii i narodowoci. Nie
muszê wam chyba mówiæ, jaki wp³yw wywiera³o takie ¿ycie na
postawê m³odych ludzi, którzy czuli siê podzieleni i umieszczeni w
przeciwnych obozach, szykuj¹cych siê do bitwy przeciwko braciom,
z którymi mieli kontakt w codziennych obowi¹zkach ¿ycia. Kiedy
wiêc w drugiej po³owie tego wieku wiat³o edukacji i idee wolnociowe zaczê³y rozprzestrzeniaæ siê na ca³ym Wschodzie, jarzmo
to zaczê³o znacznie mocniej doskwieraæ m³odzie¿y ze Wschodu, a
brzemiê zdawa³o siê byæ dla niej nie do udwigniêcia.
M³odzie¿ wszystkich wspomnianych przeze mnie narodowoci,
która w ci¹gu minionych trzydziestu lat otrzyma³a wykszta³cenie
na uniwersytetach Pary¿a, Heidelbergu, Berlina i innych miast Europy, jak i w Imperialnej Uczelni w Konstantynopolu, poczê³a wiadomie albo niewiadomie, biernie albo agresywnie tkaæ materiê
swojej w³asnej religii, tak i¿ dla tysiêcy m³odych ludzi, dla których
jej g³os stanowi wyroczniê, sta³a siê ona swego rodzaju dobrodziejstwem, poci¹gaj¹cym ich serca i umys³y.
Znaleli oni szerokie rzesze zwolenników we wszystkich miastach Wschodu, do których dotar³a cywilizacja europejska, a zanim
zakoñczy siê ten wiek, nie bêdzie prawie miasta, które nie odczu³oby ich wp³ywu. Ich religia jest najnowsz¹ ze wszystkich religii i
mo¿e nie zdecydowa³bym siê przedstawiaæ jej na tym podium, gdyby nie fakt, ¿e stanowi ona jeden z najpotê¿niejszych czynników
wywieraj¹cych wp³yw na ¿ycie Wschodu. Na nas, religijnej m³odzie¿y Wschodu, spoczywa obowi¹zek skutecznego zmagania siê z
tym kierunkiem, jeli chcemy zachowaæ choæby resztki wp³ywu na
ludnoæ naszych krajów.
Pamiêtajcie bowiem, ¿e s¹ ludzie inteligentni, na stanowiskach,
ludzie, którzy wraz z ca³¹ m³odzie¿¹ Wschodu dowiedli, ¿e w ka¿-
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dej sztuce i nauce, w handlu cywilizowanego wiata, w armiach i u
boku królów niczym nie ustêpuj¹ innym narodowociom zamieszkuj¹cym ziemie od wschodu do zachodu s³oñca. S¹ to w wiêkszoci
ludzie o najlepszych intencjach i najszczerszych przekonaniach.
Mimo to jednak, gdybycie jako cz³onkowie Parlamentu Religii
us³yszeli ich opinie na temat religii, to bior¹c pod uwagê pozycjê,
jak¹ zajmuj¹, z pewnoci¹ odczulibycie wielk¹ troskê o nich i kraje, w których mieszkaj¹.
Ja osobicie jestem przedstawicielem religijnej m³odzie¿y Wschodu. Pozwólcie jednak, ¿e w ich zastêpstwie przemówiê do was aposto³ów wszystkich religii, tak jakby zrobi³ to m³ody wyznawca najnowszej religii: Przychodzicie do nas w imieniu religii, aby przynieæ nam to, co ju¿ posiadamy. Wierzymy, ¿e cz³owiek wystarcza
sam sobie, skoro sami powiadacie, ¿e zosta³ stworzony przez doskona³ego Boga. Jeli pozostawicie go w spokoju, bêdzie dok³adnie tym, czym byæ powinien. Kszta³æcie go, æwiczcie i nie wi¹¿cie
mu r¹k i nóg, a bêdzie doskona³ym cz³owiekiem, godnym tego, by
staæ siê bratem ka¿dego innego cz³owieka. Natura wystarczaj¹co
wyposa¿y³a cz³owieka i powinien on najpierw wykorzystaæ to, co
mu jest dane przez inteligencjê, zanim zacznie naprzykrzaæ siê Bogu,
by mu da³ wiêcej. Poza tym, nikt jeszcze nie znalaz³ Boga. Ca³a
inspiracja, której potrzebujemy, znajduje siê w s³odkiej poezji i urzekaj¹cej muzyce oraz w wykwintnym towarzystwie kulturalnych
mê¿czyzn i kobiet. Jeli ju¿ mamy s³uchaæ o religii, to wolimy, by o
Mesjaszu opowiada³ nam Haendel, ¿eby za rozdwiêczeæ niebiosa, wystarczy wykonaæ utwór Beethovena.
Nie mamy nic przeciwko wam, chrzecijanie, jednak tak jak
przedstawicielom wszystkich religii musimy wam powiedzieæ, ¿e
zrobilicie, co siê tylko da³o, by zaszkodziæ ludzkoci przez obracanie cz³owieka przeciwko cz³owiekowi i narodu przeciwko narodowi. A teraz, chc¹c jeszcze pogorszyæ tê sytuacjê, staracie siê w dobie wy¿szoci zdrowego rozs¹dku nape³niaæ umys³y ludzkie rzeczami niemo¿liwymi i obci¹¿aæ ich rozum nie koñcz¹cymi siê dyskusjami miedzy tysi¹cem sekt. S³ysza³em ju¿ bowiem przed wami
wielu innych, a wiem ilu jeszcze przyjdzie po was. Uwa¿amy was
za tych sporód wszystkich ludzi, których nale¿y unikaæ, gdy¿ wasza filozofia, wasze nauki rodz¹ tylko pesymizm na ziemi.
Nastêpnie korzystaj¹c z religijnego instynktu i wrodzonego szacunku, jakimi cechuj¹ siê wszyscy ludzie Wschodu, doda³bym za-
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skakuj¹co: Spójrzcie jednak, nie jestemy niedowiarkami, ateistami czy sceptykami. My po prostu nie mamy czasu na te zagadnienia. Przepe³nia nas d¹¿enie do wy¿szych form ¿ycia i pragnienie
zapewnienia wolnoci ca³ej m³odzie¿y wiata. Wyznajemy religiê,
która jednoczy wszystkich ludzi we wszystkich krajach, nape³niaj¹c serca zadowoleniem. Zaspokaja ona wszelkie potrzeby ludzkie
i to nas przekonuje, ¿e jest to religia prawdziwa, szczególnie za
dlatego, ¿e jej skutkiem jest pokój i najwy¿sza harmonia. Dlatego
te¿ nie ¿yczymy sobie ¿adnego z waszych izmów, ani te¿ ¿adnego
systemu czy doktryny. Nie jestemy ani materialistami, ani socjalistami, ani racjonalistami, ani pesymistami, nie jestemy te¿ idealistami. Nasza religia by³a pierwsz¹ z religii, a jednoczenie jest najnowsz¹ z najnowszych  jestemy d¿entelmenami. Czy w imiê pokoju i cz³owieczeñstwa nie mo¿ecie nas zostawiæ w spokoju? Jeli
nas znów zaprosicie na spotkania religijne, to bêdziemy mieli jakie wczeniej umówione zajêcia, a gdy bêdziecie usi³owali raz jeszcze g³osiæ nam kazania, to nie bêdzie nas w domu.
Oto m³ody cz³owiek Wschodu, podobny do zielonego krzewu
wawrzynowego. Jeli przeminie, pozostawiaj¹c wolne miejsce, natychmiast powstanie dwudziestu innych, by zape³niæ powsta³¹ lukê.
Wierzcie mi, nie przesadzam. Dok³adnie takie wypowiedzi, albo
posuwaj¹ce siê jeszcze dalej, s³ysza³em od inteligentnych ludzi w
armii i w marynarce wojennej, od handlowców i prawników, w formie zwyk³ych rozmów i powa¿nych dyskusji, na ulicach Konstantynopola i w ³odziach p³ywaj¹cych wokó³ Z³otego Rogu oraz w cieninie Bosfor, zarówno w Rumunii i Bu³garii, jak i w Pary¿u, Nowym Jorku i na sali wyk³adowej w Chicago, od Turków, Ormian,
Greków, Hebrajczyków, Bu³garów i Serbów. I powiadam wam, ¿e
ta najnowsza forma pseudoreligii, która opanowa³a handel, literaturê, naukê i prawo Europy i Orientu, jest najpotê¿niejsz¹ si³¹ kszta³tuj¹c¹ los narodów Wschodu i nale¿y siê z ni¹ liczyæ, jeli powa¿nie myli siê o przysz³oci religii. Chc¹c podj¹æ dyskusjê z przedstawicielami tego kierunku, trzeba u¿ywaæ równie przekonywuj¹cych argumentów jak te, które nauka i literatura dostarczy³a do r¹k
wielkiej rzeszy nowej klasy d¿entelmenów.
Jest te¿ inna grupa m³odzie¿y na Wschodzie, którzy zw¹ siê m³odzie¿¹ religijn¹ i trzymaj¹ siê staro¿ytnej wiary swych ojców. Pozwólcie, ¿e i tym m³odym ludziom przypiszê szczeroæ intencji,
inteligencjê umys³u i silne przekonania. Równie¿ w ich imieniu
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chcia³bym do was przemówiæ i tym razem bêdê mówi³ tak¿e za
siebie. Naturalnie przekonacie siê zaraz, ¿e musimy byæ od najwczeniejszych lat w kontakcie z Now¹ Religi¹  pozwólcie, ¿e dla
wygody bêdê j¹ okrela³ takim mianem. W uczelniach i na uniwersytetach musimy studiowaæ razem z tymi m³odymi ludmi. Musimy z nimi iæ rêka w rêkê we wszystkich dziedzinach nauki, historii, literatury, muzyki i poezji, podzielaj¹c naturalnie ich mocne przekonanie o s³usznoci naukowego mylenia i trzymaj¹c siê mocno
wszelkich zasad wolnoci cz³owieka.
Po pierwsze, ca³a m³odzie¿ Wschodu o przekonaniach g³êboko
religijnych wystêpuje w obronie godnoci cz³owieka. Przykro mi,
¿e muszê od tego rozpocz¹æ, ale z po³¹czonych wypowiedzi i dyskusji filozoficznych i teologicznych narzuca siê tak nieunikniona
konkluzja, stwierdzaj¹ca niedoskona³oæ cz³owieczeñstwa, ¿e zanim zaczniemy mówiæ o jakiejkolwiek religii dla nas, musimy najpierw wstaæ i stwierdziæ: Wierzymy, ¿e jestemy ludmi. W naszym mniemaniu twierdzenie, ¿e cz³owiek nie jest sam z siebie samowystarczalny i ¿e potrzebuje religii, która by przysz³a i uczyni³a
go doskona³ym, jest oszczerstwem wzglêdem cz³owieczeñstwa i
oskar¿aniem Boga, który stworzy³ cz³owieka.
[Zauwa¿my, jak cielesny cz³owiek jednym tchem oskar¿a siê i
usprawiedliwia. Nie mog¹c zaprzeczyæ niedoskona³oci, jednoczenie twierdzi, ¿e ma moc samodzielnego osi¹gniêcia doskona³oci.
W taki sposób poganie ignoruj¹ konieczn¹ niezbêdnoæ zapewnionej przez Boga kosztownej krwi ofiary za grzech, która zreszt¹ w
podobny sposób jest obecnie odrzucana przez m¹dre wiatow¹
m¹droci¹ chrzecijañstwo.]
Oszczerstwem wobec cz³owieczeñstwa jest spojrzenie na tê czy
ow¹ rodzinê ludzk¹ i stwierdzenie, ¿e dowodz¹ oni posiadania wyobra¿enia dobra, prawdy oraz wy¿szych idea³ów, a ¿ycie ich wznosi siê ponad zwierzêce instynkty tylko dziêki temu, ¿e ten czy inny
cz³owiek nauczy³ ich swojej religii albo ¿e otrzymali objawienie z
nieba. Wierzymy, ¿e jeli cz³owiek jest cz³owiekiem, to ma to wszystko sam z siebie, podobnie jak posiada on wszystkie zdolnoci cielesne. Czy¿bycie chcieli mi powiedzieæ, ¿e kalafior, który sadzê w
polu, mo¿e osi¹gn¹æ piêkno i doskona³oæ swych zwojów, podczas
gdy mój mózg, który zosta³ stworzony przez tego samego Boga,
jako twór sto tysiêcy razy delikatniejszy i doskonalszy, nie potrafi
rozwin¹æ swych zwojów, by wykonaæ zadania, które Bóg dla mnie
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przewidzia³ i posiadaæ najwy¿sze wyobra¿enie, które wed³ug Jego
zamierzenia powinien by³ posi¹æ; ¿e bezsilna kijanka rozwinie siê
i stanie siê ¿ab¹ o doskona³ych, elastycznych koñczynach i rozci¹gliwej klatce piersiowej, ¿e ¿aby z zadowoleniem bêd¹ siê trzymaæ
razem, bêd¹ zgodnie skrzeczeæ, podczas gdy ludzie potrzebuj¹ religii i pomocy z zewn¹trz po to, by mogli siê rozwin¹æ do cielesnej i
duchowej doskona³oci cz³owieczeñstwa oraz by mogli uznaæ braterstwo ludzi i ¿yæ na tej Bo¿ej ziemi w pokoju? Powtarzam, ¿e
publiczne g³oszenie i akceptowanie tej nauki jest oskar¿aniem Boga,
który stworzy³ cz³owieka.
Nie akceptujemy te¿ bezpodstawnych wniosków naukowych. Nie
mamy nic wspólnego z ma³pami. Gdyby chcia³y nam co powiedzieæ, to musia³yby tutaj do nas przyjæ. Jest w kulturze zachodniej
zupe³nie dla mnie niezrozumia³a chêæ wyszukiwania sobie problemów. Jednym z moich pierwszych dowiadczeñ w Stanach Zjednoczonych by³ udzia³ w spotkaniu m³odych ludzi w miecie Philadelphia. Tematem wieczoru by³o zagadnienie, czy zwierzêta posiadaj¹
dusze, przy czym szczególnie zajêto siê problemem kota. Wyg³aszano bardzo powa¿ne i uczone odczyty. W podsumowaniu za
stwierdzono, ¿e nie wiedz¹c, czym jest kot i co to jest dusza, nie da
siê rozstrzygn¹æ tej kwestii, niemniej jednak jest ona bardzo istotnym zagadnieniem religijnym. Wyobramy sobie teraz, ¿e ormiañska dziewczyna zapyta³aby swoj¹ matkê, czy kot ma duszê. Na takie pytanie córki matka odpowiedzia³aby zapewne mimochodem,
mówi¹c na przyk³ad: Mój skarbie, zejd na dó³ i zobacz, czy woda
siê ju¿ zagotowa³a. (Sk¹d przysz³o ci do g³owy takie pytanie? Oczywicie, ¿e kot ma duszê. Kot ma duszê koci¹, a cz³owiek ma duszê
cz³owiecz¹.) A teraz ju¿ id. I tak dziecko odesz³oby ciesz¹c siê ze
swego cz³owieczeñstwa. Jeliby za ta ormiañska dziewczyna zetknê³a siê po jakim czasie z zagadnieniem brakuj¹cego ogniwa
[ewolucji], o którym tak wiele s³yszymy, jej spokój pozosta³by nadal nie naruszony i dalej szczyci³aby siê cz³owieczeñstwem, odpowiadaj¹c wam, ¿e brakuj¹ce ogniwo mia³o duszê brakuj¹cego ogniwa, a cz³owiek ma duszê cz³owieka.
A¿ dot¹d szlimy rêka w rêkê z m³odzie¿¹ klasy d¿entelmenów,
nie opuszczaj¹c wspólnego poziomu cz³owieczeñstwa. W tym miejscu jednak pojawia siê zakrêt, na którym musimy siê rozstaæ i obraæ
zupe³nie ró¿ne drogi. My wo³amy: Zostawcie nas w spokoju, abymy mogli siê rozwijaæ i osi¹gn¹æ wy¿yny naszego przeznaczenia.
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Tymczasem jednak stwierdzamy, ¿e s¹ jakie niewidzialne si³y, które
nie daj¹ nam spokoju. Stwierdzamy, ¿e mo¿emy uczyniæ niemal
wszystko w zakresie wiedzy i sztuki. Gdy jednak usi³ujemy pod¹¿aæ za naszymi wyobra¿eniami o tym, co wznios³e i szlachetne, co
s³uszne i niezbêdne dla naszego rozwoju, brakuje nam si³y i mocy,
aby pod¹¿aæ w tym kierunku. Przedstawiam to w jak najprostszej
formie, gdy¿ nie chcê tutaj rozwijaæ tego zagadnienia. Jest jednak
dla nas rzecz¹ oczywist¹, ¿e tak jak realna jest godnoæ cz³owieczeñstwa, tak samo rzeczywista jest te¿ si³a, która zawraca ludzi z
drogi uczciwoci i honoru, o której wiedz¹, ¿e powinni ni¹ kroczyæ.
Nie powiecie mi te¿, ¿e jest ona wrodzonym obci¹¿eniem cz³owieka, gdy¿ my czujemy, ¿e nie pochodzi ona z nas. Jeli bowiem nie
pochodzi ona z nas, a w³aciwym wyobra¿eniem o cz³owieku jest
to, ¿e ma on siê staczaæ coraz ni¿ej, a¿ do wynaturzenia i upodlenia,
a¿ do drapie¿noci i chêci zmia¿d¿enia bliniego, to powiedzielibymy raczej: Zostawcie go w spokoju i pozwólcie mu czyniæ to,
czego oczekuje od niego Bóg.
Krótko mówi¹c, owiadczam ka¿demu, kto ju¿ gotuje siê ze swym
wyznaniem wiary, zanim siê ca³kiem zagotuje: Wierzê w diab³a,
arcyniebezpiecznego wroga Bo¿ego i oskar¿yciela Boga przed ludmi. Jeden diabe³ w ca³ym wszechwiecie? Nie wchodzimy w to.
Legion demonów oblegaj¹cy duszê? Nie ma dla nas znaczenia.
Wiemy jedno, ¿e jest jaka moc poza cz³owiekiem, która odci¹ga
go na bok z wielk¹ si³¹. I ¿adna ziemska moc nie jest w stanie siê
temu oprzeæ.
I tu w³anie zaczyna siê nasza religia. Jeli macie jak¹ religiê,
któr¹ chcielibycie wprowadziæ wród m³odzie¿y Wschodu, to musi
ona mieæ moc, która zrównowa¿y, ba, która przewa¿y moc z³a na
wiecie. Dopiero wtedy cz³owiek osi¹ga wolnoæ wznoszenia siê i
stawania siê tym, czym ma byæ wedle zamierzenia Bo¿ego. Chcemy Boga. Chcemy ducha Bo¿ego. Ale religia, która do nas dotrze,
niezale¿nie od jej nazwy i formy, musi posiadaæ tak¹ moc albo nie
bêdzie ona, w naszym przekonaniu, religi¹. A my wierzymy w Boga,
nie w Boga protoplazmy, który kryje siê miêdzy komórkami materii, ale w Boga, dla którego jestemy dzieæmi.
Tak wiêc trzecim za³o¿eniem naszej filozofii i naszego protestu
jest godnoæ Boga. Czy obumar³a ju¿ rycerskoæ? Czy¿ ca³e wyobra¿enie o tym, czym jest wznios³e i szlachetne ¿ycie, czym jest
solidna uczciwoæ, zosta³o wydarte z ludzkich serc, tak ¿e nie mo-
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¿emy siê ju¿ ubiegaæ o tytu³y szlacheckie i ksi¹¿êce na dworach
naszego Boga? Wiemy, ¿e jestemy Jego dzieæmi, poniewa¿ czynimy Jego dzie³a i mylimy tak, jak On myli. Ale chcemy byæ do
Niego podobni. Ach, czy¿ mia³oby byæ prawd¹ to, ¿e potrafiê przemierzyæ l¹dy i morza, by siêgn¹æ do serca matki i poczuæ, jak obejmuj¹ mnie jej ramiona, gdy tymczasem ja, dziecko Bo¿e, staj¹c
bezradnie we wszechwiecie naprzeciwko mocy, której nie potrafiê
pokonaæ, mia³bym nie móc wznieæ do Niego swych r¹k i wo³aæ, by
do mej duszy pos³a³ swego ducha i da³ mi poczuæ si³ê Jego wiecznego ramienia, wspieraj¹cego mnie w mej s³aboci?
I tu pojawia siê kaznodzieja, ten z dawnych dni i ten ze wspó³czesnego kocio³a, i mówi nam o tym, który zwyciê¿y³ wiat i który
przyszed³ z nieba. Nie potrzebujemy, ¿ebycie nam mówili, ¿e przyszed³ On z nieba, gdy¿ ¿aden cz³owiek narodzony z niewiasty nie
dokona³ takiej rzeczy. Przekonuje nas jednak to, ¿e dziêki ³asce i
drodze, któr¹ nam wskaza³, bymy na ni¹ wkroczyli, duch Bo¿y
wlewa siê w serca ludzkie; przekonuje mnie to, ¿e mogê go poczuæ
w sercu, jak pomaga mi w walce z grzechem i jak wzmacnia me
serce, by zdecydowanie trwa³o w tym, o czym, dziêki mieszkaj¹cej
we mnie boskoci, wiem, ¿e jest s³uszne.
I tak dr¿¹c¹ rêk¹, a jednoczenie z mocnym przekonaniem, w
wielkim zasmuceniu stanem ludzkoci, a jednoczenie raduj¹c siê
wiecznym triumfem, wkraczam razem z wami wszystkimi w z³ote
bramy dwudziestego wieku, gdzie zasiadaj¹ starcy przysz³ej wspólnoty ludzkoci, by wydaæ s¹d o religii, która winna przejæ przez te
bramy, by wspieraæ serca ludzkie. Widzê, ¿e obok staro¿ytnego,
wschodniego konfucjanizmus i wspó³czesnej teozofiis znajdzie siê
tam staro¿ytny, wschodni buddyzm i wspó³czesny spirytualizms, a
tak¿e wszystkie religie staro¿ytnoci razem ze wspó³czesnym materializmem, racjonalizmem i idealizmem  widzê tam staro¿ytne,
wschodnie chrzecijañstwo wraz z jego Chrystusem oraz moc¹ i
m¹droci¹ Bo¿¹. Widzê tam krzy¿ nieustannie promieniej¹cy mi³oci¹ Bo¿¹,
Wznosz¹cy siê ponad gruzami czasu.

Mówca ten, choæ nie by³ oficjalnym delegatem kocio³a ormiañsko-katolickiego, najwidoczniej prezentowa³ stanowisko
ormiañskich chrzecijan, którzy niedawno byli w sposób nie-
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zwykle barbarzyñski przeladowani przez Turków. Jego przemówienie zawiera wiele znakomitych uwag. Nie nale¿y jednak s¹dziæ, ¿e jest on typowym przyk³adem m³odego cz³owieka Wschodu. Daleko wyprzedza on bowiem tych, w imieniu
których siê wypowiada. Jego pogl¹dy nie odpowiadaj¹ te¿ oficjalnym pogl¹dom ormiañskiego katolicyzmu, który praktykuje modlitwy za zmar³ych, oddaje czeæ wiêtym i Marii Pannie, praktykuje spowied, uznaje bluniercz¹ doktrynê o mszy,*
a wszystko to przypomina wymys³y Antychrysta. Ci, którzy
ofiaruj¹ obrzydliwoæ mszy, pokazuj¹ przez to, ¿e s³abo rozumiej¹ i oceniaj¹ wartoæ rzeczywistego krzy¿a i jego jedynej ofiary, raz uczynionej. Wschodnie chrzecijañstwo,
na które wskazuje ten m³ody cz³owiek, nie jest tym, dla którego mamy szacunek i które jest naszym wzorem. Dla nas wa¿ne jest jeszcze wczeniejsze chrzecijañstwo g³oszone i wyobra¿ane przez Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela, oraz
przez Jego aposto³ów, chrzecijañstwo takie, które przedstawione jest w Pimie wiêtym  nie wschodnie ani nie zachodnie, ani te¿ nie katolickie (tj. uniwersalne czy powszechne),
ale takie, które jest moc¹ Bo¿¹ i m¹droci¹ Bo¿¹ ka¿demu
WIERZ¥CEMU ku sprawiedliwoci (Rzym. 1:16).
Myl¹cy obserwator, czytaj¹c o tych szlachetnych uczuciach
niektórych ludzi, którzy po omacku szukaj¹ Boga i d¹¿¹ do
sprawiedliwoci, na pewno zauwa¿y kontrast miêdzy ich powa¿n¹ szczeroci¹ i szlachetnoci¹ zamierzeñ i usi³owañ zmierzaj¹cych do tego, by okazaæ przed innymi ludmi najwy¿sze
idea³y sprawiedliwoci, jakie tylko uda³o im siê zrozumieæ, a
kompromisow¹ postaw¹ tak wielu chrzecijan, którzy bêd¹c
niezwykle uprzywilejowani poprzez fakt urodzenia w rodowisku znaj¹cym prawdê, chc¹ j¹ teraz sprzedaæ kosztem
ogromnej ofiary najbardziej szlachetnych zasad tej prawdy; a
to wszystko jedynie po to, by zjednaæ sobie doczesn¹ popularnoæ. Komu wiele dano, wiele siê od niego bêdzie upomina³
Pan, który wa¿y ich teraz wszystkich na wadze.
Chocia¿ kilku przedstawicieli zagranicznych zyska³o nasz
podziw i szacunek, to jednak ogromna wiêkszoæ z nich cieszy³a siê z przywileju obnoszenia siê ze swymi zabobonami i
*

Tom III, str. 98.
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zalecania ich wobec tak szanownego zgromadzenia cywilizowanych i owieconych narodów. Buddyzm, shintoizms, braminizms, konfucjanizms i islam znajdowa³y raz po raz bardzo
mia³ych obroñców, a pewien muzu³mañski aposto³ mia³ nawet czelnoæ zalecaæ wielo¿eñstwo. By³o to ju¿ chyba za wiele jak na to audytorium, jednak odg³osy sprzeciwu zosta³y szybko uciszone przez przewodnicz¹cego, dr Barrowsa, który przypomnia³ wszystkim, jaki jest cel Parlamentu  uczciwe wys³uchanie ka¿dego bez dyskusji. I tak ka¿dy mia³ mo¿liwoæ
obszernego wypowiadania siê i swobodnego argumentowania przed tysi¹cami wyznawców chrzecijañstwa o ju¿ wczeniej niezbyt ugruntowanych umys³ach. Nie bez racji wiêc
uczestnicy mogli mieæ wiele powodów, by spodziewaæ siê licznych nawróceñ na swoje religie wród Amerykanów. Tymi
samymi przywilejami cieszyli siê wyznawcy kierunków antychrzecijañskich, takich jak Christian Sciences, teozofias, swedenborgianizms itp.
Wypowiedzi koñcowe wielkiego Parlamentu
Wypowiedzi koñcz¹ce wielki Parlament dowodz¹, jak zdecydowany jest duch ustêpstw po stronie chrzecijañstwa protestanckiego. Tarapaty, w jakie zapêdzi³ ich s¹d tego dnia, s¹
tak beznadziejne, ¿e z najwiêkszym entuzjazmem witaj¹ oni
choæby najmniejsz¹ oznakê sk³onnoci zjednoczeniowych
nawet ze strony najciemniejszych form pogañstwa. Poni¿ej
zamieszczamy krótkie cytaty:
Suamie Vive Kananda (kap³an z Bombaju) powiedzia³:

Wiele powiedziano o wspólnym gruncie jednoci religijnej. Nie
mam zamiaru podejmowaæ ryzyka konstruowania swej w³asnej teorii, jeli jednak ktokolwiek ma nadziejê, ¿e zjednoczenie zostanie
przeprowadzone na drodze zwyciêstwa jednej z religii i obalenia
pozosta³ych, to takiemu cz³owiekowi mówiê: Bracie, twoja nadzieja jest niewykonalna. Czy ¿yczê sobie, by chrzecijanie stali siê
hinduistami? Bo¿e uchowaj! Czy pragnê, by hindusi lub buddyci
stali siê chrzecijanami? Bo¿e uchowaj! Chrzecijanin nie powinien stawaæ siê hinduist¹ ani buddysta nie powinien przechodziæ na
chrzecijañstwo. Nauczcie siê myleæ bez uprzedzeñ. ( ) Jeli teologia i dogmatyka stoj¹ wam na drodze do poszukiwania prawdy, to
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je od³ó¿cie na bok. B¹dcie gorliwi i pilnie pracujcie nad w³asnym
zbawieniem, a owoce wiêtobliwoci stan¹ siê waszym udzia³em.

Vichand Ghandi (d¿inistas z Indii) powiedzia³:

Jeli pozwolicie poganinowi, by og³osi³ swe poselstwo pokoju i mi³oci, to mogê was tylko prosiæ, bycie spojrzeli na ró¿norodne idee, które s¹ wam przedstawiane, w duchu liberalizmu, a nie z
uprzedzeniem i fanatyzmem. ( ) B³agam was, bycie rozpatrywali
ró¿ne systemy religijne z tego punktu widzenia.

Jego Wielebnoæ Shabita, najwy¿szy kap³an japoñskiej religii shintos, powiedzia³:

Moim ¿yczeniem by³oby pomóc wam w realizacji planów kszta³towania powszechnego braterstwa pod wspólnym dachem prawdy.
Wiecie, ¿e jednoæ to potêga. Modlê siê, by osiem milionów bóstw
strzeg¹cych piêknego kraju wini, Japonii, chroni³o was i wasze
rz¹dy na wieki i tymi s³owami mówiê wam: do widzenia.

Dharmapala z Cejlonu [Sri Lanka], powiedzia³:

W imieniu czterystu siedemdziesiêciu piêciu milionów wyznawców tej samej co ja religii, w imieniu naladowców uprzejmego
pana Buddhy Gautamy, wyra¿am moje najg³êbsze uczucia szacunku dla was. ( ) Zapoznalicie siê z religijnymi systemami Wschodu, przedstawionymi przez waszych braci, wyznawców tych religii; ( ) wys³uchalicie z godn¹ pochwa³y cierpliwoci¹ nauk
wszechmi³osiernego Buddy, przedstawionych przez jego pokornych
naladowców ( ).

Biskup Keane (z kocio³a rzymskokatolickiego) powiedzia³:

Gdy zaproszenie do uczestniczenia w tym Parlamencie zosta³o
wys³ane do starego kocio³a katolickiego, ludzie pytali: Zostanie
ono przyjête? Za stary koció³ katolicki powiedzia³: Któ¿ ma prawo do tego, by udaæ siê na Parlament wszystkich religii wiata,
wiêksze ni¿ stary katolicki koció³ powszechny? ( ) Nawet jeli
mia³by on staæ samotnie na tym podium, bêdzie tam sta³. I stary
koció³ przyszed³ i cieszy³ siê spotkaniem ze swymi wspó³braæmi,
swymi wspó³wierz¹cymi i wspó³mi³onikami sporód wszelkich
odcieni ras ludzkich i sporód wszelkich odcieni wyznañ religijnych. ( ) Ale czy¿ nie mamy siê modliæ, by zasiane tutaj ziarno
rozwinê³o siê w powszechn¹ i doskona³¹ jednoæ? Gdyby nie by³o
dla nas lepiej byæ w jednoci ni¿ trwaæ w podzia³ach, nasz Pan nie
modli³by siê przecie¿, abymy byli jedno, tak jak On i Ojciec jedno
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s¹. [Tylko ¿e oni nie modl¹ siê o tak¹ jednoæ, jaka panuje miêdzy
Ojcem i Synem. Proponowana unia ma ca³kowicie inny charakter.]

Uczucia wyra¿one w taki sposób znalaz³y jak najg³êbsze
zrozumienie wród protestanckich uczestników Parlamentu. I
tak na przyk³ad pastor dr Candlin, misjonarz w Chinach, powiedzia³:

Wed³ug konwencjonalnego pogl¹du, wyznawanego w ca³ym
chrzecijañskim wiecie, prawdziw¹ religi¹ jest chrzecijañstwo,
za wszystkie inne s¹ fa³szywe; chrzecijañstwo pochodzi od Boga,
za inne religie od diab³a. Czyli wyra¿aj¹c siê nieco oglêdniej: chrzecijañstwo ma charakter niebiañskiego objawienia, gdy za inne
religie s¹ sfabrykowanym ludzkim wymys³em. Sami najlepiej wiecie, i mo¿ecie o tym zawiadczyæ z najwy¿sz¹ wyrazistoci¹ i wielkim przekonaniem, ¿e miêdzy religiami mo¿e zostaæ ustanowiona
przyjañ w miejsce antagonizmu, ¿e tak jak Bóg jest na pewno naszym wspólnym Ojcem, tak nasze serca równie do Niego têskni¹, a
nasze dusze w najwy¿szej nabo¿noci wychwytuj¹ najcichsze szepty
³aski dochodz¹ce z Jego tronu. Gdy¿ to jest Piêædziesi¹tnica, a za
tym kryje siê nawrócenie wiata.

Czy¿by? Gdzie mo¿na siê dopatrzyæ podobieñstwa miêdzy
tymi ustêpstwami kosztem prawdy i sprawiedliwoci, których
celem jest pozyskanie spo³ecznoci z Antychrystem i ba³wochwalstwem, a owym wiernym i pe³nym modlitwy zgromadzeniem w Jerozolimie, które cierpliwie oczekiwa³o na moc z
wysokoci? Jakich objawów, podobnych do zes³ania ducha
wiêtego, mo¿na by siê dopatrzyæ wród tej ró¿norodnej grupy? Jeli nawrócenie wiata ma polegaæ na pod¹¿aniu w takim kierunku, to omielamy siê zapytaæ: Na có¿ ma siê ten
wiat nawróciæ? Taka obietnica, nawet jeliby jej towarzyszy³y huczne fanfary, nie zaspokoi badawczego nastawienia, jakie panuje w obecnej godzinie s¹du.
Czcigodny dr Bristol z kocio³a metodystycznego powiedzia³:

Parlament ten stanie siê ród³em nieskoñczonego dobra i tylko
dobra. Jestemy wiecznie i g³êboko zobowi¹zani wszystkim tym,
którzy przybyli tutaj z daleka. Niektórzy z nich reprezentuj¹ cywilizacje, które by³y ju¿ stare wtedy, gdy Romulus zak³ada³ Rzym.
Ich pieni by³y brzemienne m¹droci¹ i bogate w rytm, zanim jeszcze Homer zapiewa³ Grekom swoj¹ Iliadê. Oni to poszerzyli nasze
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pojêcie o wspólnym cz³owieczeñstwie. Przywieli nam wonne kwiaty wschodnich wierzeñ, kosztowne klejnoty ze starych kopalñ wielkich filozofii. Dzisiaj wieczorem stalimy siê bogatsi o ich wk³ad
intelektualny i duchow¹ spo³ecznoæ z nimi. [Có¿ za wyznanie!]
Nigdy jeszcze nie by³o takiego dnia, tak jasnego i tak pe³nego
nadziei dla naszego wspólnego cz³owieczeñstwa przy zachowaniu
tolerancji i powszechnego braterstwa. Mo¿emy mieæ pewnoæ, ¿e
poprzez wypowiedzi naszych goci i wp³yw, jaki wywarli, zostan¹
oni ubogaceni wiadomoci¹ wniesienia wk³adu w potê¿ny ruch,
który zawiera w sobie obietnicê jednej wiary, jednego Pana, jednego Ojca, jednego braterstwa.
Niechaj b³ogos³awieñstwo naszego Boga i Ojca bêdzie z wami,
bracia ze Wschodu. Niechaj b³ogos³awieñstwo naszego Zbawiciela, naszego starszego brata i nauczyciela w dziedzinie braterstwa
miêdzy ludmi, bêdzie z wami i waszymi narodami na zawsze.

Pastor Augusta Chapin powiedzia³a:

My, którzy uczestniczylimy w powitaniu, odprawiamy teraz
odje¿d¿aj¹cych goci. Cieszymy siê, ¿e przybylicie, o mêdrcy od
wschodu s³oñca. M¹droæ waszych s³ów, obfitoæ tolerancji i ³agodnoæ postêpowania sprawi³y, ¿e z przyjemnoci¹ siedzielimy u
waszych stóp i uczylimy siê od was tych rzeczy. Cieszymy siê, ¿e
moglimy zobaczyæ siê z wami twarz¹ w twarz i od tej pory bêdziemy was bardziej ni¿ dot¹d traktowaæ jako swych przyjació³ i wspó³pracowników w tej wspania³ej dziedzinie  religii.
Cieszymy siê wreszcie, ¿e odje¿d¿aj¹c do waszych odleg³ych stron
rodzinnych, opowiecie tam wszystko, co zosta³o tutaj na wielkim
Parlamencie powiedziane i uczynione i ¿e w ten sposób nadacie
zwi¹zkom Wchodu i Zachodu cilejszy charakter i oznajmicie sympatiê, jaka panuje miêdzy wszystkimi religiami. Cieszymy siê ze
s³ów, które pad³y z ust m¹drych mê¿czyzn i kobiet Zachodu, którzy
przybyli tutaj i podarowali nam starannie wyp³ukane z³ote ziarna.
Powtórzê to, co powiedzia³am na pocz¹tku Parlamentu: By³o to najwspanialsze zgromadzenie religijne, jakie kiedykolwiek odby³o siê
na obliczu ziemi.

Pastor Jenkin Lloyd Jones powiedzia³:

Proszê was, odje¿d¿aj¹cy gocie, bycie na drogê przyjêli moje
¿yczenie b³ogos³awieñstwa Bo¿ego wyrywaj¹ce siê z duszy, która
z radoci¹ uznaje w³asne pokrewieñstwo w stosunku do wszystkich
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krajów i wszystkich religii. Odje¿d¿aj¹c, pozostawiacie w naszych
sercach nie tylko przyjazne myli wzglêdem wierzeñ, które reprezentujecie, ale tak¿e wiêzy ciep³ego uczucia mi³oci, ³¹cz¹cego was
z nami w uniê, która stanie siê nasz¹ radoci¹ i naszym ¿yciem na
zawsze.

Dr Barrows (przewodnicz¹cy) powiedzia³:

Nasze nadzieje urzeczywistni³y siê bardziej, ni¿ siê spodziewalimy. Uczucie, które by³o inspiracj¹ dla zorganizowania tego Parlamentu, utrzyma³o nas w jednoci. Zasady, zgodnie z którymi przeprowadzona zosta³a ta historyczna konferencja, zosta³y wystawione na próbê, niekiedy nawet nadwerê¿one, ale udowodni³y swoj¹
przydatnoæ. Tolerancja, braterska uprzejmoæ, przekonanie o wzajemnej szczeroci, prostolinijne i gorliwe d¹¿enie do jednoci religii, uczciwe zamiary ka¿dej ze stron zmierzaj¹ce do przedstawienia swojej wiary w sposób bezkompromisowy, a jednoczenie pozbawiony nieprzyjaznego krytycyzmu  oto zasady, których niedoboru, dziêki waszej lojalnoci i odwadze, nie odczuwalimy.
Mieszkañcy Azji i Europy, wasze przybycie bardzo nas uradowa³o i przysporzy³o nam m¹droci. Jestem szczêliwy, ¿e nasza
gocinnoæ sprawi³a wam radoæ ( ).

Uwagi przewodnicz¹cego Bonneya by³y bardzo podobne.
Nastêpnie wielki Parlament zosta³ zakoñczony modlitw¹ ¿ydowskiego rabina i b³ogos³awieñstwem biskupa rzymskokatolickiego, a piêæ tysiêcy g³osów po³¹czy³o siê we wspólnym
powtarzaniu anielskiego poselstwa: A na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.
Perspektywa na przysz³oæ

Ach, jak¿e wysok¹ cenê zap³acono za mo¿liwoæ wydania
powy¿szych owiadczeñ, które obwieszczono wiatu kosztem
zasad, prawdy i lojalnoci wzglêdem Boga. A na dodatek
wszystko to odbywa siê w samym progu przepowiedzianego
przez Boga czasu ucinienia, jakiego nie by³o, jako narody
poczê³y byæ, ucinienia, z którego wszyscy myl¹cy ludzie
zaczynaj¹ sobie powoli zdawaæ sprawê, odczuwaj¹c ogromny
strach przed kryzysem i innymi zjawiskami, które bêd¹ jego
wynikiem. Ten w³anie strach zmusza niejednorodne masy
ludzkie do ³¹czenia siê w poszukiwaniu ochrony i wspó³pra-
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cy. Jest to jednak tylko wymys³ ludzkiej polityki, który ma na
celu uspokojenie obaw kocio³a poprzez wo³anie: Pokój,
pokój, choæ nie masz pokoju (Jer. 6:14). Takie wo³anie o pokój, pochodz¹ce od reprezentatywnych przedstawicieli kocio³a, zamyka siê w krêgu dok³adnie takiej samej nonsensownej
nieszczeroci, która objawi³a siê wród narodów uczestnicz¹cych w wielkich obchodach w Kilonii, opisanych w poprzednim rozdziale. Tak jak tam w³adze wieckie og³osi³y pokój
hukiem armat, tak tutaj w³adze kocielne obwieci³y ustanowienie pokoju, id¹c na wielki, wyrany i che³pliwy kompromis kosztem prawdy i sprawiedliwoci. Nadchodzi czas, gdy
Pan sam og³osi pokój narodom (Zach. 9:10), nie stanie siê to
jednak wczeniej, zanim nie obwieci swej obecnoci w wichrze rewolucji i w burzy ucisku (Nah.1:3).
Patrz¹c ze punktu widzenia uczestników, Parlament nale¿a³oby uznaæ za wielki sukces, a ludzie bezmylni, którym
zawsze imponuje blichtr, ha³as i wystawnoæ, zgodnie odpowiedzieli: Amen! Nierozs¹dnie wyobrazili oni sobie, ¿e ca³y
nie odrodzony wiat zbrata siê w powszechnym zwi¹zku religijnym, gdy tymczasem wszyscy bêd¹ myleæ, dzia³aæ i szukaæ po omacku w wielkich ciemnociach niewiedzy i przes¹dów, chodz¹c drogami wystêpku, o czym wspomniano wy¿ej,
tak jak zreszt¹ zawsze czynili, odrzucaj¹c wiat³oæ, któr¹
Chrystus rozwieci³ na swym obliczu i która jest jedyn¹ prawdziw¹ wiat³oci¹ (2 Kor. 4:6; Jan 1:9; 3:19). Tymczasem
chrzecijanie ciesz¹ siê takimi perspektywami, uznaj¹c tê mistyfikacjê za najwspanialsze wydarzenie historyczne.
Chocia¿ panuje powszechne przekonanie, ¿e wielki Parlament by³ pierwszym wielkim krokiem w kierunku urzeczywistnienia anielskiego poselstwa o pokoju na ziemi i dobrym
upodobaniu w ludziach, og³oszonego przy narodzeniu Chrystusa, to jednak, z poprawnego punktu widzenia, by³ on kolejnym objawem braku wiary wród chrzecijan. Zgodnie z tym,
co mówi prorok: Zginie m¹droæ m¹drych jego, a rozum roztropnych jego skryje siê  Izaj. 29:14. W innym miejscu s³yszymy s³owa tego samego proroka: Zbierajcie siê narody,
wszak¿e pot³umione bêdziecie. Przyjmujcie w uszy wszyscy
w dalekiej ziemi; przepaszcie siê [³¹czcie siê w zwi¹zki],

Zamieszanie Babilonu  Kocielne

239

wszak¿e pot³umieni bêdziecie; wnijdcie w radê, a bêdzie rozerwana; namówcie siê [do zjednoczenia], a nie ostoi siê; bo
Bóg z nami  Izaj. 8:9-10.
Pytamy razem z psalmist¹: Przecz¿e siê poganie buntuj¹,
a narody przemylaj¹ pró¿ne rzeczy? [Przecz¿e mówi¹: Pokój, pokój, choæ nie masz pokoju?] Schodz¹ siê królowie
ziemscy [wieccy i kocielni], a ksi¹¿êta radz¹ spo³em przeciwko Panu, i przeciw pomazañcowi jego, mówi¹c: Potargajmy zwi¹zki ich, a odrzuæmy od siebie powrozy ich.
Ale ten, który mieszka w niebie, mieje siê; Pan szydzi z
nich. Tedy bêdzie mówi³ do nich w popêdliwoci swojej, a w
gniewie swoim przestraszy ich  Psalm 2:1-5.
Porzucaj¹c S³owo Bo¿e i Jego kierownictwo przez poszukiwanie zwi¹zków z narodami, które nie znaj¹ Boga oraz przez
mieszanie Prawdy Bo¿ej ze wiatowymi filozofiami, wybrany lud Bo¿y  obecnie duchowy Izrael, podobnie jak Izrael
cielesny w dawnych czasach  nara¿a siê na niebezpieczeñstwo, z którego nie w pe³ni zdaje sobie sprawê. By³oby dla
niego lepiej, gdyby zwróci³ uwagê na Bosk¹ odp³atê, która
spad³a na pierwotny lud Bo¿y i potraktowa³ to jako ostrze¿enie dla siebie.
Mo¿na wyranie zauwa¿yæ wiele niekorzystnych skutków
Parlamentu:
(1) Wystawi³ on i tak ju¿ nie ugruntowane umys³y chrzecijan na dzia³anie rozmaitych filozofii pogañskich, przedstawiaj¹c je w najkorzystniejszym dla nich wietle. Nieco póniej
dowiedzielimy siê, ¿e jeden z indyjskich delegatów na Parlament, pan Virchandi R. Gandhi z Bombaju, sekretarz Stowarzyszenia D¿inistycznegos, powróci³ do Ameryki, aby rozpowszechniaæ swe pogl¹dy, a Chicago obra³ sobie za g³ówn¹ siedzibê. Poni¿ej cytujemy opublikowany opis jego zamierzeñ.

Celem przyjazdu pana Gandhiego nie jest nawracanie, gdy¿ zabraniaj¹ tego zasady wiary d¿inistów. Przyjecha³ on, by za³o¿yæ
szko³ê filozofii orientalnej, której siedzib¹ bêdzie Chicago, a jej
filie zostan¹ otwarte w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Cleveland,
Rochester i innych miastach. Nie przybywa on jako misjonarz w
celu nawracania Amerykanów na któr¹kolwiek z form hinduizmu.
Zgodnie z jego w³asnym stwierdzeniem, w prawdziwej idei kultu
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hinduskiego nie mieci siê zjawisko agitacji. Hinduizm to duch 
powszechny duch mi³oci i mocy, który polega na urzeczywistnianiu idei braterstwa, i to nie tylko braterstwa miêdzy ludmi, ale
tak¿e miêdzy wszystkimi istotami ¿ywymi. Uczucie takie znajduje
szczery wyraz w s³owach, wypowiadanych ustami narodów, ale w
praktyce wiatowej nie jest ono respektowane. Takie s¹ w przybli¿eniu zasady jego przekonañ, a wychodz¹c z takich za³o¿eñ nie
zwraca siê on do Amerykanów, by siê do niego przy³¹czyli, ale pragnie ich wspó³pracy.

W umys³ach wielu ludzi powsta³o niew¹tpliwie wra¿enie,
¿e w kwestiach religijnych nie ma ju¿ ¿adnych pewników. Taki
wniosek wysnu³ nawet jeden z delegatów syryjskich  Christophore Jibara. Daj¹c temu wyraz powiedzia³ on:

Bracia i siostry, którzy wspólnie uwielbiacie Boga! Wszystkie
religie przedstawiane na tym powszechnym i religijnym kongresie
s¹ na oczach ca³ego wiata traktowane jako równe sobie. Ka¿da z
nich ma swoich stronników, którzy wiadomie przedk³adaj¹ swoj¹
religiê nad inne. Potrafi¹ oni przedstawiæ argumenty i powody,
maj¹ce przekonaæ innych o wartoci i prawdzie swej w³asnej formy
religijnoci. Skutkiem takiej dyskusji mo¿e byæ zmiana religii albo
nawet zw¹tpienie co do prawdziwoci wszystkich religii. Kto mo¿e
te¿ dojæ do przekonania, ¿e wszystkie wierzenia s¹ identyczne. Na
skutek tego mo¿e nast¹piæ obni¿enie albo ca³kowite podwa¿enie szacunku dla ka¿dej religii. Mog¹ powstaæ w¹tpliwoci co do prawdziwoci natchnionych ksi¹g albo te¿ zapanuje nastrój powszechnego
lekcewa¿enia i nikt ju¿ nie bêdzie siê trzyma³ ¿adnej religii. Wielu
ludzi, na skutek duchowego niepokoju i przekonañ dominuj¹cych
w pewnej religii, mo¿e zacz¹æ ca³kowicie lekcewa¿yæ swe obowi¹zki
religijne, jak to siê dzieje wród milionów mieszkañców Europy i
Ameryki. Dlatego te¿ proponujê, by sporód wielkich religii wy³oniæ komitet, który zaj¹³by siê zbadaniem dogmatów i przeprowadzeniem pe³nego i wszechstronnego ich porównania w celu wy³onienia jednego s³usznego, który nastêpnie zostanie obwieszczony
ludziom.

(2) Doprowadzi³ on do szczególnego rodzaju przyjani miêdzy Wielkim Babilonem, matk¹ wszetecznic3, czyli kocio³em rzymskim, a jego córkami, czyli rozmaitymi sektami pro3

Obj. 17:5 (NB)  przyp.t³um.
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testanckimi, które chlubi¹ siê sw¹ hañb¹ i dumne s¹ ze swego
sromotnego zwi¹zku.
(3) Spowodowa³ on uczynienie wielkiego kroku  a mówi
siê ju¿ o nastêpnych, które za nim pójd¹  w kierunku swego
rodzaju zbli¿enia miêdzy wszystkimi religiami w kierunku
cilejszego zwi¹zku kocio³a (nominalnego) ze wiatem. Na
ostatnim posiedzeniu Parlamentu przewodnicz¹cy publicznie
owiadczy³, ¿e zostanie og³oszona odezwa o braterstwie, której celem bêdzie wsparcie we wszystkich czêciach wiata
dzia³añ na rzecz kontynuacji wielkiego dzie³a, w które zaanga¿owa³ siê kongres z 1893 roku.
(4) Praktycznie oznajmi³ on poganom, ¿e w³aciwie nie ma
potrzeby prowadzenia chrzecijañskiej dzia³alnoci misyjnej;
¿e chrzecijanie sami nie s¹ pewni swej religii; ¿e religie pogañskie s¹ wystarczaj¹co dobre, jeli siê je tylko szczerze
wyznaje; oraz ¿e chrzecijañstwo, ³agodnie mówi¹c, mog³oby
byæ przyjête co najwy¿ej z wielk¹ doz¹ nieufnoci. Ze zdumieniem mo¿na zauwa¿yæ, w jak s³uszny sposób przedstawiciele pogan ocenili nominalne chrzecijañstwo, jak wyranie
odró¿nili oni chrystianizm chrzecijañstwa od chrystianizmu Biblii oraz jak ostr¹ formê mia³y czêsto ich nagany.
(5) Skierowa³ on do podzielonego chrzecijañstwa s³owa:
Pokój, pokój, choæ nie masz pokoju, zamiast og³osiæ alarm,
o czym mówi³ prorok (Joel 2:1): Tr¹bcie w tr¹bê na Syonie, a
krzyczcie na wiêtej górze mojej! ( ) bo przychodzi dzieñ
Pañski, bo ju¿ bliski jest oraz nawo³ywaæ do uni¿ania siê pod
mocn¹ rêk¹ Bo¿¹.
(6) By³ on wyranym posuniêciem politycznym, maj¹cym
swe ród³o w strachu przywódców chrzecijañskich, którzy
dostrzegaj¹ zbli¿aj¹cy siê ucisk dnia Pañskiego. Ruch ten narodzi³ siê w podzielonym i zagubionym kociele prezbiteriañskim. Owo wo³anie: Pokój, pokój w samym rodku zrywaj¹cej siê burzy przypomina nam proroctwo: Bo gdy mówiæ
bêd¹: Pokój i bezpieczeñstwo! tedy na nich nag³e zginienie
przyjdzie  1 Tes. 5:3.
Niechaj wiêc dzieci Bo¿e nie daj¹ siê zwodziæ fa³szywymi
przepowiedniami Babilonu. Jedynie w Bogu mamy pewne
schronienie (Psalm 91). Zgromadmy siê blisko wokó³ krzy¿a
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Chrystusowego, który jest nasz¹ jedyn¹ nadziej¹. Niech powszechne braterstwo fa³szywych religii i odstêpczego chrzecijañstwa dowiedzie wartoci takiego zwi¹zku. My jednak
uznajmy braterstwo jedynie w Chrystusie  braterstwo wszystkich tych, którzy sw¹ ufnoæ z³o¿yli wy³¹cznie w Chrystusie,
gdy¿ On jest zbawieniem przez wiarê w Jego kosztown¹ krew.
Inni ludzie nie s¹ dzieæmi Bo¿ymi i nimi nie bêd¹ dopóki nie
przyjd¹ do Niego przez wiarê w Chrystusa jako swego Zbawiciela, jako swego zastêpcy. S¹ oni dzieæmi gniewu, którymi
bylimy i my zanim przyszlimy do Chrystusa (Efezj. 2:3), a
niektórzy s¹ nawet synami onego z³ego i wykonuj¹ jego
uczynki. Odk¹d Bóg skaza³ Adama i jego potomstwo na
mieræ, która by³a nastêpstwem grzechu, nie traktowa³ ich ju¿
jako sw¹ w³asnoæ, nie uznawa³ za synów. Tylko przez przyjcie do Chrystusa, przez wiarê w Jego kosztown¹ krew, cz³owiek mo¿e zostaæ przywrócony do tego b³ogos³awionego
zwi¹zku z Bogiem. W konsekwencji tego, jeli nie jestemy
ju¿ dzieæmi gniewu, lecz zostalimy przyjêci przez Boga jako
Jego synowie w Chrystusie, to inni ludzie, którzy nie zostali
w ten sposób uznani przez Boga, nie s¹ w ¿adnym sensie naszymi braæmi. Niech wszyscy synowie wiat³oci czuwaj¹ i
bêd¹ trzewi (1 Tes. 5:5,6). Niech ¿o³nierze krzy¿a dzielnie
staj¹ w obronie Prawdy i nie przyjmuj¹ innej ewangelii, nawet jeli by³aby ona zwiastowana przez anio³a z nieba (Gal.
1:8). Niech te¿ nie d¹¿¹ do zjednoczenia z kim innym, jak
tylko z powiêconymi i wiernymi naladowcami Baranka Bo¿ego, który g³adzi grzech wiata.
Podczas gdy nominalny koció³ tak gorliwie i chêtnie d¹¿y
do kompromisu i zjednoczenia wszystkich pogañskich religii
wiata w jedn¹ wielk¹ wiatow¹ religiê, która mog³aby podtrzymywaæ wszystkie ich fa³szywe doktryny i z³e praktyki, my
pos³uchamy, co wyznaj¹ i jakie fakty stwierdzaj¹ inni, którzy
nie s¹ a¿ tak oczarowani ide¹ jednoci religijnej. Fakty te dowodz¹ op³akanego stanu wiata, zgubnego wp³ywu fa³szywych
religii oraz ca³kowitego braku nadziei na nawrócenie wiata
za porednictwem kocio³a w jego obecnym stanie. Dok¹d
Koció³  nie ten fa³szywy, ale prawdziwy Koció³ sk³adaj¹cy
siê z cz³onków, których imiona s¹ zapisane w niebie, powiêconych, którzy okazali sw¹ lojalnoæ i wiernoæ, którzy s¹ sp³o-
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dzeni i prowadzeni duchem Bo¿ym  nie zostanie przyobleczony chwa³¹ z wysokoci, dok¹d ca³kowicie siê nie rozwinie
i nie zostanie wywy¿szony z Chrystusem w Tysi¹cletnim Królestwie, dot¹d nie bêdzie on w stanie dokonaæ nawrócenia
wiata do Boga i Jego sprawiedliwoci.
Kilka lat temu w Missionary Review [Przegl¹d Misyjny]
ukaza³o siê nastêpuj¹ce stwierdzenie przyznaj¹ce, ¿e koció³
dozna³ niepowodzenia w dziele nawracania wiata:
Tysi¹c milionów dusz, czyli dwie trzecie ludnoci ziemi,
to poganie, narody pogañskie, muzu³manie, z których wiêkszoæ nie widzia³a jeszcze nigdy Biblii i nie s³ysza³a poselstwa Ewangelii. Wród tego miliarda ludzi dzia³a nieca³e dziesiêæ tysiêcy misjonarzy protestanckich, kobiet i mê¿czyzn ³¹cznie, wysy³anych przez kocio³y chrzecijañskie. W Tybecie,
w prawie ca³ej Azji centralnej, Afganistanie, Belud¿ystanie
[p³d.-zach. Pakistan], prawie ca³ej Arabii, wiêkszej czêci
Sudanu, Abisynii [Etiopii] i wysp filipiñskich nie ma ani jednego misjonarza. Nikt te¿ nie zajmuje siê obszernymi terytoriami zachodnich Chin, wschodnim i centralnym Kongiem,
licznymi terytoriami w Po³udniowej Ameryce i wieloma wyspami morskimi.
Niewielka broszura zatytu³owana Stulecie misji protestanckiej autorstwa pastora Jamesa Jahnstona, cz³onka Towarzystwa Statystycznego, podaje nastêpuj¹ce liczby, które, jak zauwa¿ono, s¹ tak poruszaj¹ce, ¿e wystarcz¹, by zaelektryzowaæ ca³e chrzecijañstwo. Z broszury tej wynika, ¿e: (1) w
ci¹gu ostatnich stu lat protestantyzm pozyska³ 3 miliony nawróconych pogan, podczas gdy w tym samym okresie liczba
pogan wzros³a o co najmniej 200 milionów; (2) ideologie pogañskie zawdziêczaj¹ swój gwa³towny rozwój nie tylko przyrostowi naturalnemu narodów pogañskich. Zwolennicy Brahmy, Buddy i Mahometa mog¹ siê bowiem szczyciæ wiêksz¹
liczb¹ nawróceñ na ich przekonania ni¿ protestanckie kocio³y chrzecijañskie. I tak w miejsce jednego hindusa nawróconego na chrzecijañstwo, hinduizm pozyskuje tysi¹c osób z
pierwotnych plemion indyjskich, które nieustannie wch³aniaj¹ tê ideologiê. Buddyzm odnotowuje znacz¹ce postêpy miêdzy plemionami pó³nocnych prowincji Chin, a razem z emigrantami chiñskimi przenosi siê tak¿e na tereny Australii i
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Ameryki, gdzie powstaj¹ buddyjskie wi¹tynie. Najbardziej
niezwyk³e postêpy poczyni³ jednak islam. W niektórych czêciach Afryki rozprzestrzenia siê on z zadziwiaj¹c¹ szybkoci¹, a postêpy, jakie czyni ta religia w Indiach i na Archipelagu, s¹ tylko trochê wolniejsze. Autor artyku³u by³ zmuszony
wspomnieæ te wszystkie fakty, ale nie przeszkadza³o mu to
uciszaæ odg³osów krytyki, zapewniaj¹c, ¿e koció³ jest jeszcze w stanie nawróciæ ca³y wiat. Usi³uje on twierdziæ, ¿e kocio³y protestanckie dysponuj¹ wystarczaj¹co obfitymi zasobami, zarówno finansowymi jak i ludzkimi, by móc jeszcze
zmieniæ ten stan rzeczy i dokonaæ ewangelizacji wiata. Methodist Time, przytaczaj¹c powy¿sze stwierdzenia, wyra¿a
podobn¹ opiniê, dodaj¹c che³pliwie:
Niech nikogo nie przera¿aj¹ te straszne fakty, o których krótko
wspomnielimy. ( ) Bóg tak pokierowa³ biegiem spraw w ci¹gu
ostatniego stulecia, ¿e jak najbardziej jestemy w stanie podbiæ pogañski wiat w imieniu Pana. To, czego dokonalimy, dowodzi, czego
moglimy dokonaæ, zaopatruj¹c siê w dwa najistotniejsze sk³adniki
ludzkiego sukcesu  mia³¹ politykê i obfitoæ pieniêdzy.

Inny teoretyk mówi tak: Gdybymy dysponowali dziesi¹t¹
czêci¹ dochodów cz³onków kocio³a, to w zupe³noci wystarczy³oby to do prowadzenia ca³ej pracy ewangelizacyjnej w
kraju i za granic¹. Albo te¿, gdybymy otrzymywali na dzia³alnoæ zagraniczn¹ dziesi¹t¹ czêæ rocznych oszczêdnoci po
zap³aceniu wydatków domowych, to moglibymy wys³aæ jednoczenie 12 tysiêcy misjonarzy.
Rzeczywicie, pieni¹dze uwa¿ane s¹ za rzecz bardzo potrzebn¹. Gdyby tylko nominalny koció³ by³ w stanie wykrzesaæ z siebie wystarczaj¹c¹ iloæ ducha samozaparcia potrzebnego do pozyskania dziesi¹tej czêci dochodów swoich cz³onków albo chocia¿ dziesi¹tej czêci ich rocznych oszczêdnoci, zbawienie wiata mog³oby w ich oczach mieæ pewn¹ szansê
realizacji. Jest to jednak najbardziej beznadziejna w³aciwoæ
z³udnej nadziei. Znacznie ³atwiejsz¹ rzecz¹ by³oby dokonanie
po³owicznego nawrócenia pogan na to, co zwie siê chrzecijañstwem, ani¿eli takie pokonanie ducha wiatowoci panuj¹cego w kocio³ach.
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A zreszt¹, gdyby nawet uda³o siê wys³aæ do obcych krajów
dwanacie tysiêcy misjonarzy, to czy rzeczywicie byliby oni
skuteczniejsi od swoich braci w naszym uprzywilejowanym
kraju? Pos³uchajmy trafnego wyznania bardzo popularnego
ostatnio duchownego, pastora T. DeWitt Talmage. Wed³ug The
Christian Standard powiedzia³ on:

Ach, mamy w tym kraju znakomite zaplecze kocielne, mamy
szeædziesi¹t tysiêcy duchownych, mamy znakomit¹ muzykê i wspania³¹ szko³ê niedzieln¹, a mimo to dane statystyczne mówi¹, ¿e w
ci¹gu ostatnich dwudziestu piêciu lat ka¿dy z kocio³ów w tym kraju odnotowywa³ przeciêtnie mniej ni¿ dwa przypadki nawrócenia
rocznie.
W ka¿dym kociele umieraj¹ rednio cztery osoby rocznie. Ile
wiêc trzeba czasu, by przy takich wskanikach przyprowadziæ wiat
do Boga? Zyskujemy dwóch, a tracimy czterech. O wielki Bo¿e, do
czego to prowadzi. Powiem wam otwarcie, jeli nawet tu i ówdzie
jaki oddzia³ armii Chrystusowej posuwa siê jeszcze do przodu, to
i tak przewa¿aj¹ca wiêkszoæ kocio³a zmierza ku straszliwej klêsce, podobnej do Bull Runs.

Jaki czas temu Canon Taylor z kocio³a angielskiego omawia³ zagadnienie, czy chrzecijañska misja ponios³a fiasko?
Wyg³osi³ on odczyt na kongresie kocio³a Anglii. Zaj¹³ on stanowisko, ¿e islam jako religia pod wieloma wzglêdami dorównuje chrzecijañstwu, jest jednak od niego znacznie lepiej
przystosowany do potrzeb i mo¿liwoci wielu narodów Azji i
Afryki. Tak wiêc przy zachowaniu obecnego stopnia rozwoju,
chrzecijañstwo nigdy nie bêdzie mog³o ¿ywiæ nadziei na pokonanie pogañstwa. Szacuje siê, ¿e w Azji i Afryce liczba
urodzin przewy¿sza liczbê zgonów o 11 milionów rocznie, a
zatem przy rocznym przyrocie liczby chrzecijan o 60 tysiêcy, towarzystwa misyjne potrzebowa³yby 183 lat, by pozyskaæ
roczny przyrost ludnoci pogañskiej. Powiedzia³ on:

Wydzieranie dzieciom ze szkó³ niedzielnych ich zaoszczêdzonych grosików na rzekomy cel nawracania biednych pogan oraz
wydawanie blisko 12 tysiêcy funtów szterlingów rocznie na bezowocn¹ misjê w krajach, gdzie nie ma pogan, wydaje mi siê byæ
nieomal zbrodni¹, zbrodni¹ wy³udzania pieniêdzy na upozorowane
cele.
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Mówca przedstawi³ sw¹ opiniê na temat przyczyny niepowodzenia dzia³alnoci misyjnej, któr¹ w jego przekonaniu jest
sekciarstwo po³¹czone z brakiem zupe³nego oddania siê pracy ze strony misjonarzy, którzy usi³uj¹ prowadziæ ksi¹¿êce
¿ycie i cieszyæ siê wygodami, których nie mamy nawet w Europie. Nastêpnie powo³uj¹c siê na dr Legge, który od trzydziestu czterech lat dzia³a jako misjonarz, pan Taylor powiedzia³:

Uwa¿a on, ¿e bêdziemy odnosili niepowodzenia w nawracaniu
tak d³ugo, dok¹d chrzecijañstwo bêdzie odbierane jako ruch dotkniêty gorzk¹ wewnêtrzn¹ wrogoci¹ miêdzy sektami chrzecijañskimi oraz kojarzony przez rodzim¹ ludnoæ z pijañstwem, rozwi¹z³oci¹ i gigantyczn¹ niesprawiedliwoci¹ spo³eczn¹ zauwa¿aln¹ w
narodach chrzecijañskich. Biskup Steere uwa¿a³, ¿e dwie najwiêksze przeszkody na drodze do sukcesu, to k³ótnie miêdzy samymi
misjonarzami oraz rywalizacja miêdzy poszczególnymi towarzystwami misyjnymi.

Tak oto Canon Taylor i wielu innych, których uczucia znalaz³y wyraz na wielkim Parlamencie Religii, starali siê uciszaæ odg³osy krytyki, twierdz¹c, ¿e religie pogañskie s¹ wystarczaj¹co dobre i w dodatku lepiej od chrzecijañstwa przystosowane do potrzeb swych krajów. My za podamy inn¹
sugestiê zaczerpniêt¹ z raportu Fostera, by³ego biskupa kocio³a metodystyczno-episkopalnego, który wiele lat temu po
odbyciu d³ugiej podró¿y po wiecie przedstawi³ nastêpuj¹cy
obraz smutnego stanu wiata, pogr¹¿onego w mrokach pogañstwa. Powiedzia³ on:

Przywo³ajcie na pamiêæ wszystkie obrazy ubóstwa i wynaturzenia, które kiedykolwiek widzielicie w odosobnionych miejscach
krañcowego nieszczêcia  owe najsmutniejsze przypadki, których
wspomnienie d³ugo jeszcze bêdzie budziæ strach, mroczne siedliska brudu i ponurej nêdzy  st³oczcie je na jednym obrazie bez
retuszu czy kolorowych wiate³ i powiecie nad po³ow¹ globu ziemskiego, a i tak nie bêdzie to w pe³ni odpowiada³o rzeczywistoci.
Trzeba jeszcze do tego do³o¿yæ ponur¹ perspektywê beznadziejnej
niezmiennoci, braku jakiejkolwiek nadziei, a nawet d¹¿eñ do poprawy sytuacji. Widocznym objawem pogañstwa jest ubóstwo. Wy
nigdy nie widzielicie ubóstwa. Jest to s³owo, którego znaczenia
nie znacie. To, co wy nazywacie ubóstwem, jest bogactwem i luk-
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susem. Nie mylcie, ¿e mówiê tu o przypadkowych, peryferyjnych,
czy wyj¹tkowych miejscach najg³êbszej nêdzy. Jest to zjawisko powszechne, ogarniaj¹ce ca³y kontynent. Do³ó¿cie do tego g³ód, nagoæ, zezwierzêcenie, pozbawcie ten obraz jakiegokolwiek oczekiwania na lepsze jutro i nape³nijcie tym Afrykê, nape³nijcie tym Azjê.
Zagêæcie tê wizjê t³umem mê¿czyzn, kobiet i dzieci, których liczba dwudziestokrotnie przewy¿sza populacjê wszystkich waszych
wielkich miast, miasteczek, wiosek i osiedli  dwudziestu na ka¿dego mieszkañca waszych wszystkich stanów i terytoriów  a i to
jeszcze obraz nie bêdzie w pe³ni odpowiada³ rzeczywistoci.
Teraz do³ó¿cie do tego obrazu moralny cieñ braku Boga i nadziei. Pomylcie o tych milionach nieszczêsnych ludzi, ¿yj¹cych na
tej ziemi jak zwierzêta i nie oczekuj¹cych, ¿eby na wiecie mia³o
pojawiæ siê co lepszego. Pamiêtajcie przy tym, ¿e istoty te s¹ takimi samymi ludmi jak my, ¿e ich serca ¿ywi¹ takie same ludzkie
uczucia i mog¹ zostaæ oczyszczone i uszlachetnione. Gdyby te kraje, tak udrêczone nieszczêciami, mia³y to, co my moglibymy im
daæ, to mog³yby nam dorównaæ, a wiele z nich byæ mo¿e stanê³oby
wy¿ej. Domalujcie jeszcze na naszym obrazie niebo bez gwiazd,
poszarpane góry, które rzucaj¹ d³ugie, ponure cienie, powiecie gêste
zas³ony wzd³u¿ brzegów morskich i horyzontów krajobrazu, zaciemnijcie przesz³oæ, a przysz³oæ u³ó¿cie w coraz ciemniejsz¹ noc,
nape³nijcie ten straszliwy mrok twarzami g³odnych mê¿czyzn o
ponurych twarzach, kobiet pogr¹¿onych w smutku i dzieci pozbawionych nadziei  oto pogañski wiat, narody, o których prorok w
staro¿ytnej wizji pisa³, ¿e siedz¹ w krainie i w cieniu mierci. Do
nich nie dotar³a jeszcze wiat³oæ. Przez ca³¹ d³ug¹, d³ug¹ noc siedz¹ oni cicho w ciemnociach, czekaj¹c na wiat³o poranka.
Tysi¹ce milionów ludzi siedz¹cych w krainie i w cieniu mierci,
w tej samej krainie, w której dwadziecia piêæ wieków temu mieszkali ich ojcowie, siedzi i oczekuje w milczeniu, przechodz¹c przez
¿ycie w tak krañcowym ubóstwie, ¿e nie s¹ w stanie zaspokoiæ swoich nawet najbardziej prymitywnych potrzeb. Miliony z nich ¿ywi¹
siê korzeniami, rolinami i innym przypadkowym pokarmem, jakiego mo¿e im dostarczyæ sama natura nie ujarzmiona rozs¹dkiem.
Niektórzy z nich, ¿yj¹cy w krajach na wpó³ cywilizowanych, rz¹dzonych przez pewne formy rz¹dów, usi³uj¹cych na swój sposób
uregulowaæ problem ubóstwa i rozwijaæ przemys³, zostali obrabowani ze swych oszczêdnoci przez lokalnych tyranów i chc¹c prac¹
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pozyskaæ rodki utrzymania dla siebie i swoich dzieci, zarabiaj¹
nieca³e trzy centy dziennie, co nie wystarczy³oby nawet na utrzymanie przy ¿yciu zwierzêcia. T³umy ludzi, których g³ód nie jest
zaspokojony nawet do po³owy, którzy nie s¹ choæby w po³owie
odziani, mieszkaj¹ w zagrodach i chlewach, które nie nada³yby siê
nawet dla wiñ, pozbawieni jakiegokolwiek wyposa¿enia s³u¿¹cego zaspokojeniu ich ludzkich potrzeb, uginaj¹cy siê pod ciê¿arem
tyranii brutalnych si³, które zacieraj¹ w nich ostatnie lady cech
cz³owieczeñstwa, mo¿e z wyj¹tkiem pionowej postawy oraz niezniszczalnej, niemej i lepej têsknoty za czym, czego nie znaj¹ 
oto poganie, mê¿czyni i kobiety, nasi bracia i nasze siostry.
Te ponure i okrutne cienie krelonego przez nas obrazu na pewno by nas zmrozi³y, gdyby nie to, ¿e chêtnie rzucamy na nie perspektywê, b³ysk i po³ysk naszej fantazji. Z naszego punktu widzenia wygodnej obojêtnoci w³aciwie ca³kowicie one znikaj¹. S¹ zbyt
odleg³e, a my jestemy za bardzo zajêci naszymi przyjemnociami,
by je dostrzegaæ albo chocia¿ o nich pomyleæ. Nie pasuj¹ one do
naszych wyobra¿eñ. Nawet jeli nam siê zdarzy o nich pomyleæ,
to nie w kategoriach rzeczywistoci, ale myl¹cych pozorów. Patrzymy na wielkie miasta i wspania³oæ japoñskiego cesarza  Mikado i indyjskiego rad¿y, dostrzegamy przepych dworów i zmys³owe piêkno krajobrazów  wszystko to przetworzone przez wyobraniê oraz zwodniczy blask, którego przydaj¹ im dzie³a podró¿nicze.
Jestemy oczarowani tym, co widzimy. Gdy wgl¹dniemy nieco g³êbiej w zagadnienie domów ludzi i ich religii, to znów nasza uwaga
zostanie przyci¹gniêta przez wielkie wi¹tynie i eleganckie rysunki
podró¿ników, przedstawiaj¹ce malownicze i zachêcaj¹ce sceny rodzinne. Zostalimy pocieszeni. W³aciwie to wiat pogañski wcale
nie znajduje siê w a¿ tak z³ym po³o¿eniu. Maj¹ swoj¹ religiê, maj¹
swoje przyjemnoci. Gdy z t¹ myl¹ przypatrujemy siê wiatu, odczuwamy ulgê. Ach, jak¿e zgubne jest to z³udzenie! Rzeczywistoæ
kryje siê w cieniu. Miliony nêdznych, chodz¹cych po omacku,
grzesznych ludzi, ludzi bez Boga, bez nadziei, bezdomnych, zezwierzêconych, pozbawionych przyjani, urodzonych do dziedzictwa bezgwiezdnej nocy, skazane s¹ na ¿ycie i umieranie w gêstym
mroku  tego nie dostrzegamy. Ale oni tam s¹, przelizguj¹ siê przez
cienie mierci, ponurzy i g³odni, nadzy i pozbawieni nadziei, upodobnieni do dzikich zwierz¹t. I nie chodzi tu o niewielk¹ liczbê nieszczêników, czaj¹cych siê w zau³kach i ukrywaj¹cych siê przed
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blinimi. Takich s¹ miliony i jeszcze raz miliony! Jest ich pe³no we
wszystkich tych elegancko wymalowanych krajach, t³ocz¹ siê na
ulicach i w alejach swych wspania³ych miast i wo³aj¹ na nas, ¿ebymy chocia¿ na nich spojrzeli i dostrzegli, jak wielu ich jest. Tam
¿yli i umarli bez nadziei ich ojcowie. Tam oni przeklinaj¹ swe nêdzne
¿ycie. Tam rodz¹ siê ich dzieci, skazane na taki sam los. Tam ¿yj¹
albo umieraj¹, a nikt nie troszczy siê o ich dusze.
Taki jest niechrzecijañski wiat. S¹ tam wielkie miasta, ogromne wi¹tynie, wspania³e mauzolea, kilku rozbestwionych tyranów,
którzy p³awi¹ siê w przepychu i z³ocie, lecz blask ich sanktuariów i
tronów maluje siê na hebanowym tle ciemnoci, która spowija miliony skulonych ludzi, przera¿onych, g³odnych i w potrzebie. Widzia³em ich w smutnych domach, na demonicznych orgiach, od
Bosforu do Gangesu, w wi¹tyniach i na ucztach, p³aszcz¹cych siê
przed ponurymi ba³wanami, kamiennymi pos¹gami i ma³pimi bogami. Widzia³em ich t³ocz¹cych siê na ulicach i gociñcach, widzia³em ich g³odne twarze pozbawione blasku i nadziei. Ten obraz
nigdy nie zatrze siê w mej pamiêci.
Mylê, ¿e zgodzicie siê z mn¹, i¿ nie ma nadziei dla ludzi z niechrzecijañskiego wiata. Nie ma on nic, co móg³by nam daæ, ¿adnego promyka, ani okruszyny. Wisi on ciê¿kim kamieniem na szyi
rasy ludzkiej, pogr¹¿aj¹c j¹ coraz g³êbiej w otch³añ nocy i mierci.
Jego oddech to zaraza. Jego dotyk oznacza mieræ. Jego obecnoæ
przera¿a nas jak potworny upiór z królestwa nocy, wynosz¹cy siê i
rz¹dz¹cy przez stulecia, zaciemniaj¹cy wszystkie wieki.
Nie stawiam tu pytania, czy te niezliczone miliony ludzi mog¹
zostaæ zbawione w przysz³ym wiecie. Nie twierdzê, ¿e danie im
Ewangelii poprawi ich widoki na przysz³oæ, czy w ogóle da im
jak¹ szansê w tym zakresie. Mo¿liwe, ¿e bez Ewangelii bêdzie
wród nich tyle samo zbawionych, co z Ewangeli¹. To pytanie nie
wchodzi w zakres problemu, nad którym siê zastanawiam  spojrzenie na wiat  przez co rozumiem spojrzenie na obecny czas, a
nie na wiecznoæ. Gdyby w moim umyle choæ raz pojawi³a siê ta
straszliwa myl, ¿e ca³y wiat musi z koniecznoci zostaæ dotkniêty
wieczn¹ zag³ad¹ tylko dlatego, ¿e jest pogañski, to nigdy bym nie
pos³a³ do nich Ewangelii, która objawia takiego Boga. Ta okropna
myl sama z siebie doprowadzi³aby do zgaszenia wszelkiej nadziei
dla wiata, a z wiecznoci uczyni³aby wiêzienie, niezale¿nie od tego,
czy kto móg³by byæ zbawiony. Bo jak¿e by mog³o rozumne stwo-
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rzenie radowaæ siê niebiañskim stanem w obecnoci Boga, którego
rz¹dy splami³y siê takim bezwstydem i hañb¹, takim okrucieñstwem
i niesprawiedliwoci¹? Przekonajcie ludzi, ¿e na czele wszechwiata
stoi Bóg, który potêpi miliony umar³ych, ¿yj¹cych i maj¹cych siê
jeszcze narodziæ pogan, bez ¿adnej winy z ich strony, nie daj¹c im
szansy na ratunek, ¿e w tym samym czasie zamieni On ziemiê w
miejsce gigantycznej grozy, gdzie straszliwe przera¿enie nie znajdzie ¿adnego ukojenia, a przekonacie siê, ¿e nikt nie bêdzie oddawa³ mu czci, mo¿e z wyj¹tkiem demonów, gdy¿ taki bóg musia³by
byæ ich przywódc¹.

Biskup wspomnia³ te¿, ¿e wród ca³ej populacji ludzkoci,
której liczbê szacuje siê na 1450 mln blisko 1100 mln to niechrzecijanie oraz ¿e wielu, albo nawet prawie wszyscy nominalni chrzecijanie, s¹ albo poganami, albo antychrzecijanami. Wobec za niepowodzenia kocio³a w zakresie nawrócenia wiata w ci¹gu osiemnastu stuleci oraz wobec braku
nadziei na przysz³e wykonanie tego zadania, usi³owa³ on zdejmowaæ z kocio³a tê odpowiedzialnoæ, któr¹ sam na siebie
wzi¹³, sugeruj¹c, ¿e owe miliony pogan musz¹ zostaæ zbawione bez wiary w Chrystusa. Chc¹c za zwolniæ Boga z odpowiedzialnoci za obecne nieszczêcia ludzkoci, powiedzia³
on: Bóg czyni, co tylko mo¿e, w zakresie posiadanej przez
Niego mocy.
Kilka lat temu The Church Times opublikowa³ napisany
przez Maorysas artyku³, z którego cytujemy kilka fragmentów, niezwykle sugestywnie przedstawiaj¹cych przyczyny ca³kowitego niepowodzenia kocio³a na polu niesienia wiat³a
dla wiata. List ten ukaza³ siê pierwotnie w pewnej gazecie w
Nowej Zelandii i brzmia³ nastêpuj¹co:

Kilka dni temu opublikowalicie opis tego, co mia³o miejsce na
spotkaniu Maorysów, zwo³anym przez biskupa kocio³a chrzecijañskiego. By³em obecny na tym zebraniu i pragnê prosiæ was o
danie mi mo¿liwoci udzielenia odpowiedzi na jedno z pytañ zadanych nam przez biskupa, a mianowicie: Dlaczego chrzecijañska
wiara p³onie tak s³abym ogniem wród Maorysóws z mojej diecezji? Powiem wam, jaka jest moim zdaniem tego przyczyna. My
Maorysi jestemy zak³opotani i oszo³omieni niezwyk³ym sposobem,
w jaki wy, Europejczycy, traktujecie swoj¹ religiê. ¯aden z was nie
wydaje siê byæ pewny, czy ma ona jakie znaczenie, czy mo¿e nie
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ma ¿adnego. Na wezwanie pierwszych misjonarzy zast¹pilimy religiê naszych ojców, o której oni mówili, ¿e jest fa³szywa, g³oszon¹
przez nich rzekom¹ prawdziw¹ religi¹. Przyjêlimy Ksiêgê, zawieraj¹c¹ historiê i zasady Prawdziwej Religii, jako rzeczywiste S³owo Bo¿e, które obowi¹zuje nas, Jego stworzenia. Codziennie rano i
wieczorem oddawalimy czeæ Stworzycielowi w ka¿dym obozie i
w ka¿dej wiosce w ca³ej Nowej Zelandii. Czcilimy siódmy dzieñ
jako wiêty, powstrzymywalimy siê od wszelkiej pracy kierowani
szacunkiem dla Boskiego przykazania. Z tego samego powodu znielimy niewolnictwo i poligamiê. Czyni¹c to jednak, ca³kowicie
zdezorganizowalimy nasz system spo³eczny, skazuj¹c nasze ziemiañstwo na ¿ycie w ubóstwie i zadaj¹c wiele bólu tym, którzy
zmuszeni byli zrywaæ najczulsze wiêzy swych ludzkich stosunków.
W³anie gdy zaczynalimy æwiczyæ nasze dzieci w znajomoci i
pos³uszeñstwie Bogu, który objawi³ siê w Jezusie Chrystusie, do
naszego kraju przyby³y liczne rzesze Europejczyków. Odwiedzali
nasze wioski i wydawali siê byæ bardzo przyjanie nastawieni, zdawa³o nam siê jednak, ¿e nie oddaj¹ oni takiego samego szacunku
Biblii, jak czynilimy to my, nowicjusze. Rzymscy katolicy mówili
nam, ¿e tylko oni znaj¹ poprawn¹ interpretacjê i jeli siê do nich
nie przy³¹czymy, to nasze dusze bêd¹ zgubione. Potem przyszli baptyci, którzy wymiali nas, ¿e oddajemy Chrystusowi w chrzcie nasze dzieci, mówi¹c, ¿e jeli nie zostalimy zanurzeni, to nie jestemy w ogóle ochrzczonymi chrzecijanami. Jako nastêpni pojawili
siê prezbiterianie, którzy przekonywali nas, ¿e urz¹d biskupa nie
ma podstawy w Pimie wiêtym i ¿e poddaj¹c siê konfirmacji przeprowadzonej przez biskupa Selwyna uczestniczylimy jedynie w
uroczystoci bez znaczenia. Na koniec przyszli bracia z Plymouth,
którzy powiedzieli nam, ¿e Chrystus nigdy nie ustanowi³ widzialnego kocio³a i w ogóle duchowieñstwa, a zamiast tego ka¿dy ma
byæ Jego duchownym i sporz¹dzaæ swe w³asne wyznanie wiary.
Niezale¿nie od zamieszania w naszych umys³ach, spowodowanego bezbo¿nym przyk³adem wiêkszoci Europejczyków i sprzecznym nauczaniem religii przez ich duchownych, zagadk¹ by³o dla
nas postêpowanie rz¹du, który twierdz¹c, ¿e jest zobowi¹zany do
przestrzegania moralnego prawa zawartego w Biblii, gdy tylko zauwa¿y³ nasz¹ bezsilnoæ, nie zawaha³ siê z³amaæ uroczystych obietnic uczynionych nam, gdy bylimy jeszcze liczni i silniejsi od Europejczyków. Wielkie te¿ by³o nasze zaskoczenie, gdy parlament,
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w którego sk³ad nie wchodz¹ przecie¿ ludzie proci i pozbawieni
wiedzy, tylko europejscy d¿entelmeni i wyznawcy chrzecijañstwa,
zadecydowa³, ¿e nale¿y usun¹æ Bibliê z nauczania szkolnego i nakazywa³ nauczycielom, by pilnie uczyli nowozelandzkie dzieci
wszystkich dyscyplin wiedzy, ale pod ¿adnym pozorem nie wspominali ani s³owem o religii chrzecijañskiej, o Bogu i Jego prawach. Mój pogañski mistrz nauczy³ mnie bojani i szacunku wzglêdem Niewidzialnych Mocy. Równie¿ moi rodzice uczyli mnie, abym
w moim postêpowaniu kierowa³ siê zasad¹ pos³uszeñstwa bogu
Atuasowi, który ukara³by mnie, gdybym go obrazi³. Tymczasem
moje dzieci w szko³ach tego chrzecijañskiego kraju nie s¹ uczone
szacunku dla kogokolwiek innego poza policjantem i strachu przed
os¹dzeniem ich postêpowania przez kogokolwiek innego poza urzêduj¹cym sêdzi¹.
Mylê wiêc, ¿e je¿eli biskup kocio³a Chrystusowego pewnego
dnia zadaje nam pytanie, które przytoczy³em powy¿ej, to mamy
prawo wymagaæ od niego, by najpierw on nam powiedzia³, dlaczego p³omieñ wiary ledwie siê tli wród jego rodaków. Mo¿na by
tutaj zacytowaæ trafne stwierdzenie pochodz¹ce z Ksiêgi, któr¹
Anglicy chcieliby uczyniæ podstaw¹ zasad ¿ycia dla wszystkich ludzi z wyj¹tkiem samych siebie i oddaæ mu czeæ nale¿n¹ S³owu
¿ywego Boga: Lekarzu! ulecz samego siebie!
Czy¿ mo¿na wiêc oskar¿aæ prostego Maorysa o letnioæ w s³u¿bie Bo¿ej, którego istnienia, wed³ug s³ów jednego z Jego ustanowionych s³ug, ¿aden chrzecijanin nie potrafi udowodniæ? Mylê
czasami, proszê pana, ¿e moje dzieci mia³yby wiêksz¹ szansê wyroniêcia na uczciwych ludzi, mia³yby lepsze widoki na osi¹gniêcie stanu szczêliwoci, gdy przyjdzie dla nich czas wejcia do niewidzialnego wiata i spotkania siê z ich Twórc¹, gdybym, tak jak
pierwszy król Maorysów (Potatu), odmówi³ otwartego wyznania
waszej religii, mówi¹c tak jak on: Ustalilicie sami miêdzy sob¹,
czym jest naprawdê religia. Mylê, ¿e lepsza jest rzeczywista wiara w niewidzialny wiat duchowy, która dodawa³a si³ moim przodkom, ni¿ sztucznie wymylona wiara, któr¹ Europejczycy nakazali
nam wyznawaæ, zamiast tamtej.

Wasz

TANGATA MAORYS
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Kolejny cytat, pochodz¹cy z artyku³u w North American
Review [Przegl¹d Pó³nocnoamerykañski], autorstwa Wong
Chin Foo, wykszta³conego Chiñczyka, absolwenta jednej z
naszych uczelni w Nowej Anglii, sugestywnie podaje podobne powody, dla których przedk³ada on religiê ojców nad chrzecijañstwo. Wong Chin Foo stwierdza:

Bêd¹c urodzony i wychowany jako poganin, studiowa³em i praktykowa³em nasz kodeks moralny i religijny. Postêpowanie takie przynosi³o po¿ytek mnie samemu i wielu innym ludziom. Moje sumienie by³o czyste, a nadziei na przysz³e ¿ycie nie zaciemnia³y rozpraszaj¹ce w¹tpliwoci. Maj¹c siedemnacie lat znalaz³em siê w samym centrum waszej efektownej cywilizacji chrzecijañskiej. W
tym wra¿liwym okresie mojego ¿ycia chrzecijañstwo pokaza³o mi
siê ze swej najbardziej zwodniczej strony. Uprzejmi chrzecijañscy
przyjaciele okazywali szczególn¹ troskê o mój materialny i religijny dobrobyt, a ja nazbyt chêtnie garn¹³em siê do prawdy. Nastêpnie
przekonano mnie, abym powiêci³ swoje ¿ycie dla sprawy chrzecijañskiej dzia³alnoci misyjnej. Zanim jednak mog³em zacz¹æ
pe³niæ tê zaszczytn¹ misjê, musia³em nauczyæ siê doktryny chrzecijañskiej, któr¹ mia³em g³osiæ. Tutaj za od samego pocz¹tku zosta³em oszo³omiony mnogoci¹ sekt chrzecijañskich, z których
ka¿da twierdzi³a, ¿e ma monopol na jedyn¹ i to w¹sk¹ drogê do
nieba.
Zapozna³em siê z prezbiterianizmem, ale tylko po to, by z odraz¹
odwróciæ siê od wiary w niemi³osiernego Boga, który ju¿ dawno
temu skaza³ wiêkszoæ bezradnego rodzaju ludzkiego na wieczny
pobyt w piekle. G³oszenie takiej nauki inteligentnym poganom wzbudzi³oby jedynie w ich umys³ach powa¿ne w¹tpliwoci co do mojego zdrowia psychicznego, chyba ¿e uznaliby, ¿e k³amiê. Nastêpnie
zanurzy³em siê w nauki baptystów. Stwierdzi³em jednak, ¿e jest tak
wiele sekt, które ró¿ni¹ siê jedynie skorupami, a tocz¹ walki o to,
w jakim czasie i przy u¿yciu jakiej metody nale¿y zastosowaæ inicjacjê zimno-wodn¹. Banalnoæ tych dyskusji napawa³a mnie niesmakiem. Zagadnienie uczestniczenia w cis³ej komunii wywar³o
na mnie tylko takie wra¿enie, ¿e jedni s¹ sk³onni bardzo oszczêdzaæ
swój kawa³ek chleba i wina, a inni trochê mniej. Metodyzm uderzy³
mnie jako religia b³yskawicy i grzmotu  tylko gadanie i ha³as. Albo
ty go powalisz, albo on ciebie cinie spazmami i w taki sposób
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dozna³e prze¿ycia religijnego. Kongregacjonalici odstraszyli
mnie swoj¹ sztywnoci¹ zachowania, w³asnym przekonaniem o swej
prawdziwej dobroci oraz pragnieniem utrzymywania jedynie najbardziej elitarnych zwi¹zków. Unitarianies, jak mi siê zdawa³o, we
wszystko w¹tpili, nawet w samych siebie. Ca³y szereg innych sekt
protestanckich, bazuj¹cych na oryginalnoci i ekscentrycznoci 
jak choæby kwakrzys  wyda³ mi siê niegodny powa¿nych studiów
dla niechrzecijanina. By³ jednak jeden punkt, w którym ca³e to
k³ótliwe protestanckie towarzystwo wykazywa³o wyj¹tkow¹ zgodnoæ. £¹czy³a ich zgodna nienawiæ do katolicyzmu, starszej formy
chrzecijañstwa. Katolicyzm za odp³aca³ im z nawi¹zk¹ tê wrogoæ. Wyniole og³asza³ siê byæ jedynym prawdziwym kocio³em,
poza którym nie ma zbawienia  zw³aszcza dla protestantów. Twierdzi³, ¿e ich pra³at jest przedstawicielem Boga na ziemi oraz ¿e jest
nieomylny. Tutaj panowa³a religijna jednoæ, w³adza i autorytet
pomsty. Jednak moi uczynni protestanccy przyjaciele zgodnym chórem b³agali mnie, bym nie tyka³ siê katolicyzmu, twierdz¹c, ¿e jest
on gorszy od pogañstwa  i zgodzi³em siê z nimi. Tylko ¿e podobna
argumentacja przekonywa³a mnie, ¿e protestantyzm nale¿y do tej
samej kategorii. Co wiêcej, im bardziej poznawa³em chrzecijañstwo w jego rozmaitych formach, im wiêcej przys³uchiwa³em siê
wzajemnym oskar¿eniom ró¿nych sekt, tym bardziej wydawa³o mi
siê ono byæ miedzi¹ brz¹kaj¹c¹ albo cymba³em brzmi¹cym.
Nazywajcie nas poganami, jeli chcecie, ale Chiñczycy i tak stoj¹ wy¿ej pod wzglêdem zarz¹du i porz¹dku spo³ecznego. Wród
czterystu milionów Chiñczyków dokonuje siê rocznie mniej morderstw i rozbojów ni¿ w stanie Nowy Jork. To prawda, Chiny utrzymuj¹ kosztownego monarchê, którego ka¿dy kaprys musi byæ spe³niony. Mimo to jednak jego podw³adni nale¿¹ do najmniej opodatkowanych ludzi na wiecie, którzy nie p³ac¹ nic ponad podatek od
uprawnej ziemi, ry¿u i soli. A przy tym Chiny nie maj¹ ani dolara
narodowego d³ugu. ( )
Chrzecijanie podnosz¹ nieustanny ha³as wokó³ religii. Buduj¹
wielkie kocio³y i zanosz¹ d³ugie modlitwy, a mimo to w s¹siedztwie jednej parafii w Nowym Jorku licz¹cej tysi¹c ludzi wiêcej jest
bezbo¿noci ni¿ wród miliona pogan, którzy nie maj¹ kocio³ów i
nie chodz¹ na nabo¿eñstwa. Chrzecijanie wiod¹ d³ugie i g³one
rozmowy o tym, jak byæ dobrym i jak prowadziæ dzia³alnoæ chary-
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tatywn¹. Tylko ¿e to, co robi¹, jest ³ask¹, a nie braterstwem  Naci piesku, masz skórkê i ciesz siê. Czy¿ mo¿na siê wiêc dziwiæ, ¿e
w jednym tylko stanie Nowy Jork wiêcej jest za³amañ psychicznych i samobójstw ni¿ w ca³ych Chinach?
Ró¿nica pomiêdzy poganami a chrzecijanami polega na tym, ¿e
poganie postêpuj¹ dobrze dla samego czynienia dobrze. Chrzecijanin za czyni dobro (a i to rzadko) dla doczesnego zaszczytu i
przysz³ej nagrody. Po¿ycza Panu Bogu i domaga siê pomno¿onych
odsetek. W rzeczywistoci chrzecijanin jest godnym dziedzicem
swych religijnych przodków. Poganin czyni wiele i ma³o o tym mówi,
chrzecijanin za czyni niewiele dobrego, ale jeli czego dokona,
to natychmiast domaga siê pochwa³ w gazecie i na nagrobku. Praktyczn¹ zasad¹ chrzecijanina jest mi³owanie ludzi za dobro, które
mu wywiadczaj¹, a nie za dobro, które nale¿y im wywiadczyæ w
ramach humanitarnego obowi¹zku. W taki sposób chrzecijanie mi³uj¹ pogan. Owszem, mi³uj¹ oni posiad³oæ pogan. Proporcjonalnie
do wartoci dóbr wzrasta intensywnoæ mi³oci chrzecijanina. Kiedy Anglicy po¿¹dali chiñskiego z³ota i handlu, mówili, ¿e pragn¹,
by Chiny zosta³y otwarte dla ich misjonarzy. Potem za okaza³o
siê, ¿e najwa¿niejszym, a w³aciwie jedynym misjonarzem, o którego troszczyli siê po zmuszeniu nas do otwarcia portów, by³o opium.
Ten haniebny chrzecijañski wynalazek dokona³ w Chinach takiego spustoszenia socjalnego i moralnego, ¿e wszystkie organizacje
humanitarne razem nie bêd¹ w stanie go opanowaæ ani za dwiecie
lat. A na was, chrzecijan, i na wasz¹ ¿¹dzê z³ota sk³adamy odpowiedzialnoæ za zbrodniê, jaka z tego wynik³a, zbrodniê, która posy³a dziesi¹tki milionów uczciwych i u¿ytecznych ludzi na przedwczesn¹ mieræ po krótkim i nêdznym ¿yciu, zbrodniê, która nawet
jeli przedwczenie nie zabija, to doprowadza ludzi do fizycznego i
moralnego za³amania! A w to wielkie narodowe przekleñstwo zostalimy wpêdzeni przy pomocy chrzecijañskich bagnetów. I wy
siê jeszcze dziwicie, ¿e jestemy poganami? Jedynym przekonaniem, którym chrzecijanie zaimponowali poganom, jest sk³onnoæ
do powiêcenia religii, honoru, zasad, a nawet ¿ycia dla z³ota. A
do tego z wiêtobliw¹ min¹ mówi¹ oni biednym poganom: Musicie zbawiæ swoje dusze, wierz¹c tak, jak my wierzymy! ( )
Wszystko, co bycie chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im
czyñcie albo mi³uj bliniego twego, jako siebie samego, oto za-
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sady wspania³ego boskiego Prawa, które obowi¹zuj¹ zarówno chrzecijan, jak i pogan, s¹ one jednak przez chrzecijan lekcewa¿one. I
to w³anie dlatego ci¹gle pozostajê poganinem. Gor¹co te¿ zachêcam wszystkich chrzecijan z Ameryki, by przechodzili na konfucjanizms.

Inny podobny przypadek zosta³ opisany w prasie. Pewna
kobieta z Indii, Pundita Ramabai, odwiedzi³a kilka lat temu
Boston i przygotowywa³a siê do powrotu do Indii z zamiarem
nauczania kobiet z wy¿szych kast indyjskich. By³o jej trudno
okreliæ, do jakiej grupy chrzecijañskiej nale¿y. Zapytana o
to przez reportera odpowiedzia³a:

Nale¿ê do powszechnego kocio³a Chrystusowego. Spotykam
dobrych baptystów, metodystów, episkopalnych i prezbiterian i ka¿dy z nich mówi co na temat Biblii. St¹d wydaje mi siê, ¿e najlepiej
robiê, gdy udajê siê bezporednio do niej i wyszukujê to, co dla
mnie najlepsze [m¹dra decyzja]. A tam znajdujê Chrystusa, Zbawiciela wiata i Jemu oddajê swe serce. Zosta³am ochrzczona bêd¹c
w Anglii, a spo³ecznoæ utrzymujê ze wszystkimi, którzy mi na to
pozwalaj¹. Nie przyznajê siê do przynale¿noci do ¿adnego z wyznañ, gdy¿ pragnê powróciæ do Indii po prostu jako chrzecijanka.
Jak na moje mo¿liwoci umys³owe, wydaje mi siê, ¿e Nowy Testament, a szczególnie s³owa naszego Zbawiciela, stanowi¹ wystarczaj¹co rozwiniête wyznanie wiary. Wierzê w to, co powiedzia³
Zbawiciel, a przekaza³ nam w. Jan: ¿e Bóg jest duchem, wiat³oci¹ i mi³oci¹; ¿e stworzy³ On, owieca i przenika wszechwiat; ¿e
Jezus, Jego Syn i S³uga, aposto³ naszej wiary, zosta³ pos³any przez
Niego, aby staæ siê Zbawicielem i przewodnikiem Jego dzieci; ¿e
wszyscy, którzy w Niego wierz¹, maj¹ prawo staæ siê synami Bo¿ymi; ¿e duch wiêty jest naszym przewodnikiem i pocieszycielem,
wielkim darem Bo¿ym, udzielonym przez Chrystusa; ¿e jest jeden
Koció³ a wszyscy, którzy uznaj¹ Jezusa za swego Zbawiciela s¹
cz³onkami tego Kocio³a. Wierzê, ¿e bêdzie mi dane wszystko, co
potrzebne do mojego zbawienia i modlê siê gor¹co, ¿eby Bóg udzieli³
mi ³aski poszukiwania i naladowania Prawdy oraz czynienia Jego
woli. W Bostonie powiedziano mi, ¿e jestem unitariank¹s. Ale odpowiedzia³am im, ¿e nie jestem. Nie jestem te¿ jednak trynitariank¹. W ogóle nie rozumiem tych nowoczesnych wymys³ów. Jestem
po prostu chrzecijank¹, a mojej religii uczy mnie Nowy Testament.
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Japoñczycy, którzy nawrócili siê na chrzecijañstwo, objawiaj¹ podobnego ducha, a ich szlachetne postêpowanie jest z
jednej strony powa¿nym zarzutem wobec nominalnych kocio³ów i ich wyznañ wiary, z drugiej za piêknym komentarzem
na temat mocy S³owa Bo¿ego. Poni¿ej cytujemy opublikowany opis ich pogl¹dów na temat chrzecijañskich wyznañ wiary oraz ich determinacji w trzymaniu siê wy³¹cznie Biblii:

Gdy cesarstwo japoñskie stanê³o otworem dla amerykañskiego
handlu, amerykañskie kocio³y wykazywa³y wielk¹ gorliwoæ w
nawracaniu naszego kraju na rozmaite odmiany swej wiary. Misjonarze od pocz¹tku stwierdzili jednak, ¿e podzia³y bêd¹ stanowi³y
istotn¹ przeszkodê na drodze do sukcesu i zgodzili siê, ¿e dok¹d nie
zostan¹ za³o¿one silne fundamenty, bêd¹ ukrywaæ rozbie¿noci i
pracowaæ wy³¹cznie nad duszami, g³osz¹c jedynego Boga i Chrystusa ukrzy¿owanego za grzechy. Owo ukrywanie prawdy powiod³o siê do tego stopnia, ¿e gdy w 1873 roku rodzime organizacje
podnios³y wrzawê, by misjonarze bardziej zadbali o sekciarskie
¿niwo, uznano, ¿e nawróconych jest ju¿ tak du¿o, i¿ mo¿na przyst¹piæ do podzia³u ³upów.
Gdy jednak przyst¹piono do starannego wyjawienia tego oszustwa nawróconym poganom, powsta³y nieoczekiwane trudnoci.
Japoñscy chrzecijanie zgromadzili siê i opracowali petycjê, w której dali wyraz radoci, pokojowi i sprawiedliwoci, jakie znaleli w
Chrystusie Jezusie, oraz wyrazili sprzeciw wobec podzia³ów, które
s¹ przeciwne S³owu i duchowi Bo¿emu. Misjonarzy za zachêcano
w niej, by w obliczu tak po¿a³owania godnego stanu we w³asnym
kraju powrócili do Ameryki, a dalsz¹ ewangelizacjê Japonii pozostawili im.
Kopia tej petycji zosta³a przekazana zarz¹dom rozmaitych organizacji, które popiera³y i kontrolowa³y misjonarzy. Wys³ano tak¿e
przedstawicieli, którzy mieli zbadaæ sprawê i zdaæ sprawozdanie.
Jeden z tych wys³anników, którego list zosta³ opublikowany w nowojorskim The Independent, powiedzia³, ¿e ludziom tym, dopiero
co wyprowadzonym z mroków pogañstwa, prosta radoæ zbawienia zakry³a inne troski oraz ¿e potrzeba wielu lat, by zmusiæ ich
do pojêcia subtelnych ró¿nic, które dziel¹ chrzecijañstwo. Mimo
to jednak ci, którym inne powody przes³oni³y radoæ zbawienia
i zgasi³y w nich mi³oæ Bo¿¹, nie ustawali w wysi³kach na rzecz
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doprowadzenia do podzia³ów. Duch Bo¿y pobudza³ jednak szczere
dusze, tak jak zwykle, do zgromadzania siê wy³¹cznie w imieniu
Jezusa. Najtrudniejszym zadaniem dla misjonarzy sekciarstwa by³o
wiêc wpojenie nawróconym subtelnych ró¿nic, jakie dziel¹ chrzecijañstwo. Bardzo niewielu zwolenników sekt w Ameryce posiada rzeteln¹ wiedzê na ten temat. S¹ oni uprzedzeni i poch³oniêci
innymi troskami ni¿ rzeczywiste przekonania. Jedynie niewielka
czêæ ludzi posiada co na kszta³t inteligentnej wiadomoci swojego wyznania wiary i ró¿nic dziel¹cych go od innych sekt.

Takie nastroje panuj¹ wród inteligentnych pogan, zdezorientowanych i zak³opotanych fa³szywymi pogl¹dami na temat charakteru Boga i Jego doktryn. Cieszy nas jednak to, ¿e
niezale¿nie od sprzecznoci miêdzy wyznaniami wiary oraz
niechrzecijañskiego postêpowania mas rzekomych wyznawców chrzecijañstwa i tak zwanych narodów chrzecijañskich,
nie wszystkie wysi³ki misjonarzy posz³y na marne, a tu i tam
ziarno Boskiej Prawdy wpad³o w dobre i uczciwe serce, przynosz¹c owoc sprawiedliwoci i prawdziwego chrzecijañskiego charakteru. Owoców tych nie nale¿y jednak przypisywaæ
wyznaniom wiary, ale S³owu Bo¿emu i Jego duchowi, dzia³aj¹cemu niezale¿nie od zamieszania panuj¹cego w ludzkich
wyznaniach wiary. Pan okrela Stary i Nowy Testament mianem swych dwóch wiadków (Obj. 11:3), którzy wiernie
wydawali wiadectwo przed wszystkimi narodami.
Nie mamy wystarczaj¹cych podstaw, by twierdziæ, ¿e wyznawcy religii pogañskich bêd¹ wykazywali sk³onnoæ do ³¹czenia siê z nominalnym chrzecijañstwem. Wrêcz przeciwnie, ich przedstawiciele na wiatowym Parlamencie Religii
odnieli wra¿enie, ¿e ich religie stoj¹ znacznie wy¿ej od chrzecijañstwa. Mocniejsza mowa prorocka wyranie wskazuje
jednak na to, ¿e rozmaite sekty protestanckie bêd¹ ze sob¹
wspó³dzia³a³y, tworz¹c uniê lub federacjê, i ¿e katolicyzm
sprzymierzy siê z protestantyzmem w taki sposób, ¿e ¿adna
ze stron nie utraci swej to¿samoci. To s¹ owe dwa koñce kocielnych niebios, które w miarê pog³êbiania siê panuj¹cego
wród nich zamieszania, zwin¹ siê dla w³asnej obrony jako
ksiêgi (Izaj. 34:4; Obj. 6:14)  jako ró¿ne i oddzielne zwoje,
ale pozostaj¹ce w bezporednim kontakcie.
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D¹¿¹c do tego protestanci wydaj¹ siê byæ sk³onni do pójcia na prawie ka¿dy kompromis, papiestwo za przyjmuje
niezwykle pojednawcz¹ postawê. Ka¿dy myl¹cy obserwator
jest wiadomy tych faktów. Ka¿dy, kto zajmuje siê histori¹,
zna zgubny charakter tego wielkiego systemu antychrystusowego, który w wielkim zamieszaniu panuj¹cym obecnie wród
protestantów upatruje swej szansy na ponowne objêcie w³adzy. Przy ca³ej wiadomoci posiadania wiêkszej si³y ni¿ podzielony protestantyzm, wielki system papieski równie¿ obawia siê nadci¹gaj¹cego kryzysu i dlatego niezwykle gor¹co
pragnie zjednoczenia ca³ego chrzecijañstwa  papieskiego i
protestanckiego, wieckiego i religijnego.
Poni¿szy fragment wyst¹pienia znanego ojca paulina Waltera Elliota z Nowego Jorku wyg³oszonego na Katolickim Kongresie wiata Kolumbijskiego w 1893 roku wskazuje na powód, dla którego koció³ rzymskokatolicki pragnie wykorzystaæ zamieszanie panuj¹ce obecnie wród protestantów. Stwierdzi³ on:
Upadek dogmatycznego protestantyzmu jest dla nas wielk¹ szans¹. Na naszych oczach rozlatuj¹ siê denominacje, wyznania wiary,
szko³y, wierzenia. Powstawa³y one za spraw¹ wielkich ludzi, ale
mali potrafi¹ je unicestwiæ. Nasz m³ody naród mo¿e spogl¹daæ jedynie z pogard¹ na instytucje [protestanckie], których historia jest
zaledwie dwukrotnie d³u¿sza od naszej krótkiej narodowej egzystencji. Musi natomiast patrzeæ z podziwem na instytucjê [koció³
rzymskokatolicki], która istnieje tak d³ugo, ¿e historia wielkiej republiki mog³aby siê w tym czasie rozegraæ blisko dwadziecia razy.
Powiadam wam, ¿e ¿ywotnoæ narodowej m³odoci musi wpaæ w
podziw na widok wie¿oci wiecznej [rzymskokatolickiej] religii,
któr¹ wkrótce musi przyj¹æ jako Bosk¹. Dogmaty starego protestantyzmu bledn¹ i zanikaj¹ z umys³ów naszych rodaków.

W swej encyklice papie¿ Leon XIII obiecuje katolikom nagrodê, by sk³oniæ ich do modlitw o nawrócenie protestantów
na katolicyzm. Nagrod¹ mia³oby byæ uwolnienie od czêci m¹k
czyæca. Z tej czêci jego encykliki, która skierowana jest do
protestantów, cytujemy nastêpuj¹cy fragment:

Ogarniêci p³omieniem zmi³owania, zwracamy siê obecnie do
tych ludzi, którzy stosunkowo niedawno temu, pod wp³ywem wy-
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j¹tkowych wstrz¹sów doczesnych i materialnych, opucili ³ono kocio³a rzymskokatolickiego. Zapominaj¹c o dawnej niesta³oci, niech
duch ich wzniesie siê ponad cielesnoæ, a po¿¹daj¹c jedynie prawdy i zbawienia niech zwa¿¹ na koció³ za³o¿ony przez Jezusa Chrystusa. Gdy tylko porównaj¹ swe w³asne kocio³y z tym kocio³em i
przyjrz¹ siê, do jakiego stanu doprowadzili wraz z nimi religiê, na
pewno bêd¹ gotowi przyznaæ, ¿e dziêki porzuceniu w wielu istotnych kwestiach pierwotnych tradycji, przyp³ywy i odp³ywy nowoci spowodowa³y zakradanie siê innych rzeczy. Nie zaprzecz¹ te¿,
¿e prawdy, które autorzy nowego stanu rzeczy zabrali ze sob¹, nigdy nie zosta³y sformu³owane w sposób pewny i autorytatywny.
( )
Wiemy wystarczaj¹co dobrze, ile czasu i bolesnego wysi³ku potrzeba, by ustanowiæ porz¹dek rzeczy, który pragniemy przywróciæ. Niektórzy mog¹ nawet pomyleæ, ¿e brak nam realizmu, skoro
pod¹¿amy za idea³ami, których owszem mo¿na pragn¹æ, ale nie
oczekiwaæ ich realizacji. My jednak pok³adamy ca³¹ nasz¹ nadziejê
i ufnoæ w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu ludzkoci, pamiêtaj¹c na
wielkie rzeczy, jakie siê niegdy dokona³y dziêki tak zwanemu g³upstwu krzy¿a i jego g³oszeniu m¹dremu wiatu, który wygl¹da³ na
zdumiony i zak³opotany. B³agamy zw³aszcza ksi¹¿¹t i w³adców, w
imiê ich politycznej dalekowzrocznoci i w interesie ich w³asnych
narodów, by nale¿ycie rozwa¿yli nasze zamierzenia i poparli je sw¹
³ask¹ i powag¹. Gdyby choæby czêæ owocu, którego oczekujemy,
dojrza³a, to i tak korzyæ bêdzie niema³a wobec teraniejszego gwa³townego upadku wszystkich rzeczy oraz wtedy, gdy do powszechnie panuj¹cego niepokoju do³¹czy jeszcze strach przed przysz³oci¹.
Minione stulecie pozostawi³o Europê wyczerpan¹ klêskami i dr¿¹c¹ jeszcze od konwulsji, którymi zosta³a wstrz¹niêta. Dlaczego by
wiêc to stulecie, które teraz dobiega koñca, nie mia³o przekazaæ
potomnoci dziedzictwa choæby kilku rêkojmi porozumienia i nadziei na wielkie korzyci p³yn¹ce z jednoci wiary chrzecijañskiej?

Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e protestantyzm wykazuje wyranie prorzymskie nastawienie. Takie by³o rzeczywiste znaczenie powierzenia katolikom prowadzenia istotnych czêci wielkiego Parlamentu Religii. Usilnym d¹¿eniem, wyra¿anym
przez wszystkich zainteresowanych protestanckim ruchem
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zjednoczeniowym, jest zawarcie sojuszu, jeli nie unii, z kocio³em rzymskokatolickim. Jeden z punktów prezbiteriañskiego wyznania wiary uwa¿any jest obecnie za niepo¿¹dany i proponuje siê, aby zosta³ zmieniony. Chodzi o artyku³ okrelaj¹cy papiestwo mianem Antychrysta.
Poni¿szy list duchownego metodystycznego skierowany do
kardyna³a Gibbonsa, a dotycz¹cy unii kocio³ów, wyranie
wskazuje na tak¹ tendencjê wród protestantów.

Taunton, Massachusetts
Drogi Kardynale  Jeste bez w¹tpienia dobrze poinformowany i
zainteresowany zagadnieniem ruchu zjednoczeniowego wród kocio³ów protestanckich. Jeli takie ponowne zjednoczenie mia³oby
nast¹piæ, dlaczego nie mog³oby ono obj¹æ tak¿e kocio³a rzymskokatolickiego? Czy koció³ rzymski nie powinien zaproponowaæ fundamentu, na którym wszyscy moglibymy stan¹æ? Czy nie móg³by
on, jeli uwa¿a, ¿e b³¹dzimy, wyjæ nam naprzeciw z pewnym doranym ustêpstwem, dopóki lepiej nie poznamy Chrystusa i Jego
zamierzeñ?
Jednego jestem pewien, ¿e osobicie wzrasta we mnie sk³onnoæ
do coraz bardziej uwa¿nego doszukiwania siê dobrych stron w ka¿dym z od³amów kocio³a chrzecijañskiego. A s¹dzê, ¿e nie jestem
w tej sprawie osamotniony. Z powa¿aniem, wasz
George W. King, Pastor Pierwszego Kocio³a M.E.

Kardyna³ odpowiedzia³ na to w sposób nastêpuj¹cy:

Rezydencja Kardyna³a, Baltimore
Czcigodny George W. King, Drogi Panie  W odpowiedzi na pañskie ³askawe s³owa spieszê donieæ, ¿e wasze d¹¿enia do ponownego zjednoczenia chrzecijañstwa s¹ godne ka¿dej pochwa³y.
Taka jednoæ by³aby tylko fragmentaryczna, gdyby zosta³ z niej
wy³¹czony koció³ katolicki. By³aby te¿ zreszt¹ niemo¿liwa do osi¹gniêcia, gdy¿ trudno sobie wyobraziæ zjednoczenie bez solidnej
podstawy Pisma wiêtego, a to wiedzie do uznania w. Piotra i jego
nastêpców za widzialne g³owy kocio³a.
¯aden rz¹d, czy to w ¿yciu wieckim, czy wojskowym, czy kocielnym, nie bêdzie stabilny, jeli nie bêdzie mia³ przywódcy. Ka¿dy
stan musi mieæ swojego gubernatora, ka¿de miasto swojego burmistrza, czy przewodnicz¹cego miasta nosz¹cego jaki inny tytu³. Jeli kocio³y wiata rozgl¹daj¹ siê w poszukiwaniu przywódcy, to
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gdzie znajd¹ takiego, który odpowiada³by wszelkim wymaganiom
powagi i nakazów, jeli nie na urzêdzie biskupa Rzymu? Przecie¿
nie w Canterbury czy Konstantynopolu.
Co do warunków ponownego zjednoczenia, to s¹ one ³atwiejsze
ni¿ siê powszechnie uwa¿a. Koció³ katolicki obstaje przy wszystkich zasadniczych naukach wyznawanych przez kocio³y protestanckie, za uznanie sêdziowskiego prymatu papie¿a otworzy drogê do
uznania wszystkich pozosta³ych nauk. Znajdujecie siê bli¿ej nas,
ani¿eli przypuszczacie. Wiele nauk przypisywanych kocio³owi jest
przez niego odrzucanych.
Szczerze oddany w Chrystusie, J. Kardyna³ Gibbons

W odpowiedzi na to wys³ane zosta³o jeszcze jedno pismo.
Za zgod¹ obu stron listy zosta³y opublikowane w interesie
upragnionego zjednoczenia.

Drogi Kardynale  Twoj¹ odpowied przeczyta³em z najwiêkszym zainteresowaniem. Niech mi wobec tego bêdzie wolno zapytaæ, czy nie by³oby rzecz¹ m¹dr¹ i po¿yteczn¹, gdyby koció³ katolicki wyznaczy³ dla kocio³ów protestanckich mo¿liw¹ podstawê
zjednoczenia (wraz z dostatecznie szczegó³owym opisem), w rodzaju wytycznych kocio³a episkopalnego przed³o¿onych na konferencjach w Chicago i Lambeth? Wiem jak mylnie odbierany jest
koció³ metodystyczny, a w rzeczywistoci ca³y koció³ chrzecijañski, dlatego przyznajê, ¿e jest rzecz¹ wiêcej ni¿ prawdopodobn¹, ¿e i koció³ katolicki nie jest dobrze rozumiany i os¹dzany w
wielu sprawach. Gdyby wiêc koció³ katolicki móg³ sprostowaæ,
przynajmniej w znacznym stopniu, b³êdne pojêcia wród protestantów, przyspieszy³oby to po¿¹dane zjednoczenie.
Uwa¿am, ¿e obecne podzia³y wród chrzecijan s¹ zupe³nym szaleñstwem, wstydem i hañb¹, i dlatego nie sprzeciwiam siê idei centralnej w³adzy przy zastosowaniu pewnych ograniczeñ i powci¹gliwoci.
Z powa¿aniem, wasz, George W. King

Przychylne nastawienie popularnej organizacji Young Peoples Society of Christian Endeavors [M³odzie¿owe Stowarzyszenie D¹¿eñ Chrzecijañskich] wzglêdem kocio³a rzymskokatolickiego by³o wyranie widoczne na ich dorocznej konferencji w Montrealu w 1893 roku. Wród delegatów tego zjazdu by³ znany Hindus z Bombaju w Indiach, pastor Karmarkar,
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który nawróci³ siê na protestantyzm. W swych wypowiedziach
do delegatów Stowarzyszenia stwierdzi³ on, ¿e rzymski katolicyzm jest przeszkod¹ dla dzia³alnoci misyjnej w Indiach.
Owiadczenie to spotka³o siê z bardzo wyran¹ dezaprobat¹
wród uczestników konferencji. Nastêpnie temat ten podjê³y
francuskie gazety katolickie, publikuj¹c wypowied Hindusa
wraz ze swymi gniewnymi komentarzami. Rezultat by³ taki,
¿e t³um rzymskich katolików zak³óci³ kolejne posiedzenie
konferencji, a urzêdnik przewodnicz¹cy na tym posiedzeniu,
usi³uj¹c uspokoiæ ich gniew, stan¹³ w porodku zgromadzenia
i owiadczy³, ¿e ani on, ani delegaci nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za s³owa pana Karmarkara i tym samym pozostawi³ swego gocia w osamotnieniu, wystawiaj¹c go na ataki
ich gniewu za to, ¿e tak odwa¿nie wyda³ wiadectwo prawdzie. Najwidoczniej pan Karmarkar by³ jedynym protestantem na tej konferencji, jedynym, który ani siê nie ba³ bestii,
ani z ni¹ nie sympatyzowa³, ani te¿ nie oddawa³ jej czci (Obj.
20:4). Poni¿ej cytujemy jego s³owa tak, jak zosta³y one opublikowane w The American Sentinel [Amerykañski Wartownik], w sierpniu 1893 roku.

Wystêpuje znamienne podobieñstwo miêdzy kultem rzymskim
i kultem hinduskim. Rzymski katolicyzm jest jedynie now¹ nalepk¹ na starych butelkach pogañstwa, zawieraj¹cych mierteln¹ truciznê ba³wochwalstwa. Hindusi, przygl¹daj¹c siê rzymskim obrzêdom, pytaj¹ nas czêsto, jaka jest ró¿nica miêdzy chrzecijañstwem
a hinduizmem. W Indiach musimy siê wiêc zmagaæ nie tylko z wielog³ow¹ hydr¹ pogañstwa, ale i z omiornic¹ rzymskiego katolicyzmu.

Wród nielicznych g³osów, jakie podnios³y siê przeciwko
takiemu dzia³aniu Christian Endeavor Society znalaz³y siê
nastêpuj¹ce uchwa³y przedstawione na patriotycznym zgromadzeniu obywateli Bostonu i jednog³onie przyjête przez dwa
tysi¹ce ludzi:

Zwa¿ywszy na to, ¿e na konferencji Christian Endeavor, odbywaj¹cej siê obecnie w Montrealu, Pastor S. V. Karmarkar jasno i
zgodnie z prawd¹ okreli³ przeszkody, jakie staj¹ na drodze rozwoju chrzecijañstwa w Indiach, wspominaj¹c o demoralizuj¹cym
wp³ywie kocio³a rzymskokatolickiego, wzbudzaj¹c przez to wrogoæ francuskich katolików, którzy usi³owali uniemo¿liwiæ swobod-
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ne wypowiadanie siê na protestanckiej konferencji poprzez wszczynanie awantur, przeto:
Postanawia siê, ¿e my protestanccy obywatele Bostonu w pe³ni
popieramy pastora S. V. Karmarkara dobitnie stwierdzaj¹cego fakty. Wyra¿amy jednoczenie g³êbokie ubolewanie z tego powodu, ¿e
pewna grupa chrzecijan d¹¿y³a do uspokojenia katolików przez
okazanie dezaprobaty na drodze otwartego g³osowania (które znalaz³o g³ony poklask), zmierzaj¹cego najwyraniej do ocenzurowania wypowiedzi mê¿a Bo¿ego g³osz¹cego prawdê.
Postanawia siê, ¿e kopia tych uchwa³ zostanie przes³ana do prasy codziennej i gazet patriotycznych oraz przekazana pastorowi S.
V. Karmarkarowi.

Inna popularna instytucja protestancka, Chautauqua s Literary Circle [Ko³o Literackie Chautauqua], w czasie jednej ze
swych wielkich dorocznych konferencji przes³a³a depeszê do
podobnego zgromadzenia rzymskich katolików, które zosta³o
za³o¿one nieco póniej w Lake Champlain. Treæ depeszy zosta³a uchwalona jednog³onie i przyjêta z wielkim entuzjazmem. Brzmia³a ona:

Chautauqua przesy³a pozdrowienia i najlepsze ¿yczenia dla
Katolickiej Szko³y Letniej. W odpowiedzi kanclerz Vincent otrzyma³ nastêpuj¹c¹ wiadomoæ od dr Thomasa J. Conarty, przewodnicz¹cego Katolickiej Szko³y Letniej w Plattsburgh, Lake Champlain: Uczniowie Katolickiej Szko³y Letniej w Ameryce wyra¿aj¹
g³êbok¹ wdziêcznoæ za serdeczne pozdrowienia otrzymane od
Chautauqua i z swej strony ¿ycz¹ Chautauqua wszystkiego najlepszego.

Inna grupa protestancka, sk³adaj¹ca siê g³ównie z prezbiterian, bardzo troszczy siê o to, by naród ten (który od pocz¹tku
swego istnienia odrzuci³ doktrynê o boskich prawach królów i
nigdy nie uzna³ prawa ¿adnego cz³owieka do sprawowania
w³adzy w charakterze króla z ³aski Bo¿ej) przywdzia³ na
siebie szaty wyznania chrzecijañskiego, niezale¿nie od tego,
jak wielk¹ mo¿e to byæ hañb¹ dla tego wyznania. Jednym z
g³ównych celów owego Narodowego Ruchu Reformatorskiego, jak siê ich nazywa, jest zmuszenie wszystkich do cis³ego
przestrzegania niedzieli jako dnia powiêconego na nabo¿eñstwo. W nadziei zrealizowania swych zamierzeñ przez osi¹gniêcie poparcia wiêkszoci¹ g³osów ludzi, bardzo troskliwie
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zabiegaj¹ oni o to, by ich si³a oddzia³ywania zosta³a zwiêkszona o g³osy katolickie. St¹d te¿ wyra¿aj¹ oni gotowoæ pójcia na niemal ka¿de ustêpstwo, zaprzedaj¹c nawet sw¹ wolnoæ religijn¹, okupion¹ krwi¹ mêczenników, aby tylko pozyskaæ do wspó³pracy koció³ rzymskokatolicki. Pos³uchajcie
ich propozycji wyra¿anych przez najwa¿niejsz¹ gazetê tej grupy, The Christian Statesman [Chrzecijañski M¹¿ Stanu], które
brzmi¹ tak:

Jeli tylko [cz³onkowie kocio³a rzymskokatolickiego] zechc¹
wspó³pracowaæ w zakresie przeciwstawiania siê rozwojowi politycznego ateizmu, chêtnie podamy im rêkê do wspó³pracy. I znów:
Nasze pierwsze oferty mog¹ spotkaæ siê z odmow¹, gdy¿ czas jeszcze nie dojrza³ do tego, by koció³ rzymski ucisn¹³ rêkê innego
kocio³a jako takiego. Nadszed³ jednak czas, by posuwaæ siê do
przodu i z zadowoleniem godziæ siê na wspó³pracê w ka¿dej formie, do jakiej bêd¹ oni gotowi przejawiaæ chêæ. Taki jest jeden z
wymogów sytuacji. Czcigodny S. F. Scovel (prezbiterianin).

To samo czasopismo wskaza³o jednoczenie na obowi¹zek
rz¹du Stanów Zjednoczonych: Naszym rodkiem zaradczym
przeciwko wszystkim szkodliwym wp³ywom jest sk³onienie
rz¹du, by ustanowi³ moralne prawo, uznaj¹c Boski autorytet,
który za nim stoi, oraz mia³ pod kontrol¹ wszystkie religie,
które nie potwierdzaj¹ tej zasady. Owszem, wymogi sytuacji istotnie narzucaj¹ religijnym w³adzom chrzecijañstwa
koniecznoæ zajêcia osobliwych pozycji i nawet niezbyt spostrzegawczy obserwator zauwa¿y, ¿e ko³a rozwoju religijnego krêc¹ siê wstecz, a wolnoæ religii mo¿e w niektórych przypadkach zostaæ nagle zniesiona.
Duchowny episkopalny, pastor F. H. Hopkins, w artykule
opublikowanym przez The Century Magazine napisa³:

Jednego jestem pewien: Gdyby w czasie któregokolwiek z wielkich roz³amów w chrzecijañstwie w przesz³oci sytuacja w kociele by³a taka, jak obecnie, oraz gdyby umys³y i temperamenty
tych, którzy siê od³¹czali, by³y takie jak obecnie wród przedstawicieli zapocz¹tkowanych przez nich ruchów, to prawdopodobnie nie
dosz³oby w ogóle do ¿adnego roz³amu [bardzo s³uszne spostrze¿enie!]. Owa zmiana po obu stronach jest dla mnie dowodem, ¿e Bóg
jednoci i mi³oci w swoim czasie i na swój sposób gromadzi nas
wszystkich z powrotem do siebie. [Jednak dla tych, którzy nie s¹
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oszo³omieni duchem, czyli winem wielkiego Babilonu (Obj. 17:2)
jest to dowodem upadku ¿yciowej pobo¿noci, mi³oci i prawdy, a
tak¿e dowodem obumarcia ducha szlachetnego ruchu Wielkiej Reformacji.]

Pos³uchajmy z kolei nieco bardziej trzewego wiadectwa
archidiakona Farrara. Rezygnuj¹c z posady redaktora naczelnego The Review of the Churches [Przegl¹d Kocio³ów] wyda³ on nastêpuj¹ce znamienne owiadczenie:

Ca³a idea Reformacji upada. Jeli wyobcowany laikat w porê
siê nie przebudzi i nie zacznie domagaæ siê przys³uguj¹cego mu
prawa udzia³u w powszechnym kap³añstwie wszystkich chrzecijan, to mo¿e siê zdarzyæ, ¿e obudz¹ siê oni zbyt póno, gdy bêd¹ ju¿
cz³onkami kocio³a, który z wyj¹tkiem nazwy bêdzie ca³kowicie
papieski.

Podczas gdy koció³ nominalny w naszym kraju, zarówno
papieski jak i protestancki, ubiega siê o opiekê i wspó³pracê
pañstwa, gdy rozmaite sekty ³¹cz¹ siê z sob¹, by siê wzajemnie wspieraæ i broniæ, pomijaj¹c przy tym dziel¹ce ich ró¿nice
doktrynalne, a podkrelaj¹c punkty wspólne, gdy wszyscy a¿
pal¹ siê do tego, by siê jak najprêdzej zjednoczyæ, bêd¹c gotowi do poniesienia dowolnych kosztów, byle tylko nie ucierpia³a na tym ich polityka, to w tym samym czasie w Europie
sprawy wygl¹daj¹ nieco inaczej. Tam raczej w³adze wieckie
maj¹ wiêksze poczucie braku bezpieczeñstwa i zagro¿enia,
st¹d te¿ to one spogl¹daj¹ w kierunku w³adz kocielnych, by
przekonaæ siê, czy mog¹ im one zapewniæ jakie wsparcie.
Tutaj koció³ têsknym okiem spogl¹da b³agalnie na pañstwo,
podczas gdy tam chwiej¹ce siê trony szukaj¹ oparcia w kociele.
Tak przedstawia siê przykra sytuacja owego wielkiego systemu, który staje obecnie na s¹dzie w obecnoci zgromadzenia ca³ego wiata  systemu, który dumnie okrela sam siebie
mianem chrzecijañstwa (królestwa Chrystusowego), podczas
gdy Pan zdecydowanie i stanowczo siê go wypar³ i okreli³
najw³aciwszym dla niego mianem Babilonu. Jak¿e wielkim absurdem jest okrelanie królestw tego wiata mianem
chrzecijañstwa! Czy prorocy, opisuj¹c chwalebne Królestwo
Bo¿e, przypisuj¹ mu taki stan rzeczy? Czy wielki Ksi¹¿ê Po-
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koju bêdzie obchodzi³ narody, b³agaj¹c, by raczy³y uznaæ Jego
w³adzê i udzieliæ mu swych praw do terytorium, bogactwa i
do panowania? Czy bêdzie prosi³ najbiedniejszych wieniaków o ja³mu¿nê albo ubiega³ siê na dworach o przywilej bogactwa? A mo¿e bêdzie b³aga³ swych poddanych, by powstali
i u¿yli swych omdlewaj¹cych si³ w celu wsparcia Jego chwiej¹cego siê tronu? O nie! Gdy nadejdzie wyznaczony czas, z
dostojeñstwem i powag¹ ujmie On sw¹ wielk¹ w³adzê i rozpocznie chwalebne królowanie. I któ¿ mu przeszkodzi, kto
stanie na drodze?
Tymczasem za obserwujemy powszechne ³¹czenie siê
w³adz, które s¹, zarówno tych wieckich jak i kocielnych,
oraz ich wzajemn¹ od siebie zale¿noæ. Wi¹¿¹ siê z tym bowiem interesy bogatych, wielkich i mo¿nych  interesy królów, cesarzy, polityków, lordów i ksiê¿nych, utytu³owanych
urzêdników, ksiê¿y, biskupów oraz kleru w ró¿nej randze,
wielkich kapitalistów, bankierów, monopolistycznych korporacji itd.. W obecnym stadium konfliktu cieraj¹ siê na razie
idee i przeprowadza siê powszechne przygotowania do nadci¹gaj¹cego kryzysu. W³adze kocielne, okrelane w Pimie
wiêtym mianem w³adz niebieskich (nominalne w³adze duchowe), zbli¿aj¹ siê do siebie, zaprawdê niebiosa jako ksiêgi
zwinione bêd¹. Bo jak ciernie razem splecione [gdy¿ nie
jest mo¿liwy pokojowy i nieskrêpowany zwi¹zek miêdzy mi³uj¹cymi wolnoæ protestantami a tyrañskim duchem papiestwa] i jak pijacy winem upojeni [odurzeni duchem tego wiata,
winem Babilonu], jak wysch³e r¿ysko bêd¹ wyniszczeni (Nah.
1:10 BT) w wielkiej katastrofie ucisku i anarchii, która wed³ug
przepowiedni S³owa Bo¿ego ma poprzedziæ tysi¹cletnie Królestwo.
***
Nie chcielibymy byæ zrozumiani, ¿e zaliczamy wszystkich
chrzecijan do Babiloñczyków. Wprost przeciwnie. Tak jak
Pan uznaje niektórych mieszkañców Babilonu za swych wiernych wyznawców i zwraca siê do nich obecnie s³owami: Wynijdcie z niego, ludu mój (Obj. 18:4), tak samo czynimy i
my. Cieszymy siê te¿ przekonaniem, ¿e s¹ jeszcze dzisiaj ty-
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si¹ce takich, którzy nie sk³onili swego kolana przed Baalem
naszych dni  mamon¹, pych¹ i ambicj¹. Niektórzy z nich
pos³usznie wyszli ju¿ z niego, a pozosta³a reszta wystawiona jest jeszcze na próbê w tym wzglêdzie, zanim plagi nie
zostan¹ wylane na Babilon. Ci, którzy mi³uj¹ samych siebie,
popularnoæ, wiatowe powodzenie, czeæ ludzk¹ ponad mi³oæ naszego Pana, którzy czcz¹ ludzkie teorie i kulty bardziej
ni¿ S³owo Pañskie, nie wyjd¹ z Babilonu tak d³ugo, dopóki
nie upadnie, i przejd¹ przez wielki ucisk (Obj. 7:9,14). Nie
zostan¹ oni jednak uznani za godnych udzia³u w Królestwie
(por. Obj. 2:26; 3:21; Mat. 10:37; Mar. 8:34,35; £uk. 14:26,27).
***
Gdy promieñ s³oñca poród przestworza
Skryj¹ potworne ucisku chmury,
Gdy wród zamêtu wstrz¹sn¹ siê góry
I zaczn¹ padaæ w porodek morza;
Dodaj nam Panie odwagi, si³y,
Oddal serc trwogê i wesprzyj wolê.
Daj przetrwaæ z wiar¹ srog¹ niedolê,
By siê nadzieje nasze spe³ni³y.
Choæ noc nastaje, jednak wierzymy,
¯e wkrótce b³ynie cudny zaranek,
Zatryumfuje Bo¿y Baranek,
Z którym królestwo odziedziczymy.
Daj nam moc cierpieæ próby, cierpienia,
Na chwa³ê Panu, dla dobra Jego.
Uchroñ od pokus, ocal od z³ego,
Nie dopuæ do nas chwili zw¹tpienia.
A gdy ju¿ przejdziem ucisku tchnienie
I brzasku s³oñca b³ynie godzina,
W cudownej chwale Twojego Syna,
Spocznie zwyciêskie Nowe Stworzenie.

WYK£AD VII
ZGROMADZENIE NARODÓW I PRZYGOTOWANIE ¯YWIO£ÓW DLA WIELKIEGO
OGNIA ZAPALCZYWOCI PAÑSKIEJ
JAK

 PRZYGOTOWYWANIE ¯YWIO£ÓW
 GROMADZENIE SKARBÓW  WZMAGANIE SIÊ UBÓSTWA  TARCIA SPO£ECZNE PRZYBLI¯AJ¥ MOMENT ZAP£ONU  S£OWA PRZEWODNICZ¥CEGO AMERYKAÑSKIEJ FEDERACJI WIATA P RACY  B OGACZE BYWAJ¥ CZASAMI ZBYT OSTRO POTÊPIANI  PO£¥CZENIE SAMOLUBSTWA Z
WOLNOCI¥  P OGL¥D BOGATYCH I BIEDNYCH NA TEMAT NIEZALE¯NOCI  DLACZEGO OBECNA SYTUACJA NIE MO¯E BYÆ TRWA£A  MASZYNY WA¯NYM CZYNNIKIEM W DZIELE PRZYGOTOWANIA DO WIELKIEGO OGNIA  KONKURENCJA ZE STRONY ¯EÑSKIEJ SI£Y ROBOCZEJ  R OZS¥DNA I NIEROZS¥DNA OCENA SYTUACJI ZE
STRONY WIATA PRACY  NIEUGIÊTE PRAWO PODA¯Y I POPYTU OBOWI¥ZUJ¥CE
WSZYSTKICH  ZATRWA¯AJ¥CE SPOJRZENIE NA ZAGRANICZN¥ KONKURENCJÊ W
PRZEMYLE  OBAWY PANA J USTINA MCCARTHY DOTYCZ¥CE ANGLII  WYPOWIED PARLAMENTARZYSTY KEIRA HARDIE NA TEMAT SPOJRZENIA NA WIAT PRACY
W ANGLII  P ROROCZE S£OWA J. CHAMBERLAINA SKIEROWANE DO BRYTYJSKICH
ROBOTNIKÓW  ZWI¥ZEK AGRESJI NARODOWEJ Z INTERESEM PRZEMYS£OWYM 
WYPOWIED PANA LIEBKNECHTA NA TEMAT SPO£ECZNEJ I PRZEMYS£OWEJ WOJNY W NIEMCZECH  UCHWA£Y KONGRESU MIÊDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI
HANDLU  OLBRZYMOWIE NASZYCH DNI  LISTA TRUSTÓW I KONSORCJÓW 
BARBARZYÑSKIE NIEWOLNICTWO A CYWILIZOWANA NIEWOLA  MASY SPO£ECZNE MIÊDZY GÓRNYM I DOLNYM KAMIENIEM M£YÑSKIM  POWSZECHNOÆ TEJ
SYTUACJI ORAZ BRAK MO¯LIWOCI UREGULOWANIA JEJ MOC¥ LUDZK¥.
I DLACZEGO ZGROMADZANE S¥ NARODY

SPO£ECZNYCH DLA WIELKIEGO OGNIA

PRZETO oczekujcie na miê, mówi Pan, do dnia, którego powstanê do ³upu; bo s¹d mój jest, abym zebra³ narody i zgromadzi³ królestwa, abym na nie wyla³ rozgniewanie moje i wszystkê popêdliwoæ gniewu mego; ogniem zaiste gorliwoci mojej
bêdzie po¿arta ta wszystka ziemia. Bo na ten czas przywrócê
narodom wargi czyste, którymi by wzywali wszyscy imienia
Pañskiego, a s³u¿yli mu jednomylnie  Sof. 3:8,9.
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Zgromadzenie narodów w tych ostatecznych dniach, stanowi¹ce wype³nienie zacytowanego powy¿ej proroctwa, jest niezwykle znamienne. Wspó³czesne odkrycia i wynalazki sprawi³y, ¿e naprawdê nawet najodleglejsze krañce ziemi znalaz³y
siê obecnie w bliskim s¹siedztwie. Podró¿e, urz¹dzenia pocztowe, telegraf, telefon, handel, rozpowszechnienie ksi¹¿ek i
gazet oraz inne podobne zjawiska doprowadzi³y do tego, ¿e
wiat osi¹gn¹³ nieznany dot¹d stopieñ wspólnoty myli i dzia³ania. Taki stan rzeczy spowodowa³ ju¿ nawet koniecznoæ
ustanowienia miêdzynarodowych praw i uregulowañ, które
powinny byæ przestrzegane przez wszystkie kraje. Przedstawiciele pañstw spotykaj¹ siê na naradach, a ka¿dy kraj ma w
obcych pañstwach swych ambasadorów albo innych przedstawicieli. Jednym z rezultatów owego s¹siedztwa narodów
jest organizowanie wystaw miêdzynarodowych. ¯aden kraj nie
mo¿e ju¿ cieszyæ siê wy³¹cznoci¹, która mog³aby zagrodziæ
innym pañstwom drogê do jego portów. Z koniecznoci wiêc
otwar³y siê wszystkie bramy i stan ten nie mo¿e ju¿ ulec zmianie. Z ³atwoci¹ pokonywane s¹ nawet bariery jêzykowe.
Przedstawiciele narodów cywilizowanych nie czuj¹ siê ju¿
cudzoziemcami w ¿adnej czêci wiata. Wspania³e statki morskie ³atwo i wygodnie przewo¿¹ do najbardziej odleg³ych zak¹tków ziemi przedstawicieli handlu i przemys³u, wys³anników politycznych oraz ciekawskich poszukiwaczy przygód.
We wspania³ych wagonach kolejowych udaj¹ siê oni nastêpnie w g³¹b l¹du, sk¹d przywo¿¹ ogromn¹ iloæ informacji i
pomys³ów, o¿ywiaj¹cych nowe projekty i przedsiêwziêcia.
Nawet nieowiecone narody pogañskie budz¹ siê z wiekowego snu i z zaciekawieniem oraz podziwem przygl¹daj¹ siê
dalekim przybyszom, którzy opowiadaj¹ im o swych cudownych osi¹gniêciach. Obecnie za tak¿e i one wysy³aj¹ za granice swoich przedstawicieli, aby skorzystali z tych nowych
znajomoci.
Jak¿e niezwyk³ym wydarzeniem wydawa³o siê za dni Salomona to, ¿e królowa z Saby przeby³a oko³o osiemset kilometrów, by s³uchaæ m¹droci Salomona i ogl¹daæ jego wielkoæ.
Tymczasem dzisiaj ogromna iloæ ludzi, nawet nie utytu³owa-
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nych, przemierza ca³y wiat, którego wiêksza czêæ by³a jeszcze wtedy w ogóle nieznana, aby zobaczyæ wszystkie bogactwa, które zosta³y zgromadzone, i przekonaæ siê o dokonanych postêpach. Dzisiaj mo¿na wygodnie, a nawet luksusowo, objechaæ ziemiê dooko³a w czasie krótszym ni¿ osiemdziesi¹t dni.
Zaiste narody zosta³y zgromadzone w sposób zgo³a nieoczekiwany. Jest to jednak jedyny sposób, w jaki mog³o siê to
odbyæ, tj. poprzez zgromadzenie we wspólnych interesach i
przedsiêwziêciach; niestety jednak nie jest to zgromadzenie
w braterskiej mi³oci, gdy¿ ka¿dy krok na drodze tego postêpu nacechowany jest samolubstwem. Duch przedsiêbiorczoci, którego si³¹ motywacyjn¹ jest samolubstwo, pobudzi³ rozwój kolei, statków parowych, linii telegraficznych, kablowych
i telefonicznych. Samolubstwo jest czynnikiem reguluj¹cym
handel, miêdzynarodowe stosunki wzajemne oraz wszelkie
inne zamierzenia i przedsiêwziêcia, z wyj¹tkiem mo¿e g³oszenia Ewangelii i zak³adania instytucji dobroczynnych. Nawet jednak i w tych dziedzinach mo¿na ¿ywiæ obawê, ¿e wiele z tego, co siê czyni, ma inne pobudki, ni¿ tylko czysta mi³oæ wzglêdem Boga i ludzkoci. Samolubstwo zgromadzi³o
narody i ustawicznie przygotowuje je na przepowiedzian¹, a
obecnie nadci¹gaj¹c¹ ju¿ wielkimi krokami, odp³atê anarchii,
obrazowo przedstawionej jako ogieñ zapalczywoci Pañskiej
albo Jego gniewu, który ju¿ niebawem ca³kowicie poch³onie
obecny porz¹dek spo³eczny  wiat, który jest (2 Piotra 3:7).
Tak to wygl¹da z punktu widzenia cz³owieka; prorok przypisuje jednak dzie³o zebrania narodów Bogu. Obydwa te stwierdzenia s¹ s³uszne, gdy¿ cz³owiek cieszy siê swobod¹ dzia³ania, ale Bóg dziêki swej przemo¿nej opatrznoci kszta³tuje bieg
ludzkich spraw tak, by odpowiada³y Jego m¹drym zamierzeniom. A zatem cz³owiek ze swymi uczynkami i metodami stanowi czynnik wykonawczy, ale to Bóg jest wielkim Zarz¹dc¹,
który zbiera obecnie narody i gromadzi królestwa ze wszystkich krañców ziemi, co stanowi przygotowanie do przekazania w³adzy nad ziemi¹ temu, co do niej ma prawo  Immanuelowi.
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Prorok informuje nas, dlaczego Pan zbiera narody, mówi¹c:
Abym na nie wyla³ rozgniewanie moje i wszystk¹ popêdliwoæ gniewu mego; ogniem zaiste gorliwoci mojej bêdzie
po¿arta ta wszystka ziemia [ca³a struktura spo³eczna]. Poselstwo to nios³oby dla nas jedynie smutek i udrêczenie, gdyby
nie zapewnienie, ¿e rezultaty tych wydarzeñ oka¿¹ siê korzystne dla wiata dziêki obaleniu rz¹dów samolubstwa i ustanowieniu za porednictwem tysi¹cletniego Królestwa Chrystusowego panowania sprawiedliwoci, o której mówi prorok:
Bo na ten czas przywrócê narodom wargi czyste [ich stosunki wzajemne nie bêd¹ ju¿ oparte na samolubstwie, ale bêd¹
czyste, wierne i pe³ne mi³oci], którymi by wzywali wszyscy
imienia Pañskiego, a s³u¿yli mu jednomylnie.
Owo zebranie narodów przyczyni siê do wzmocnienia
surowoci s¹du, a jednoczenie sprawi, ¿e nikt go nie uniknie.
Sprawi to, ¿e ucisk bêdzie krótki i stanowczy, tak jak jest napisane: Sprawê zaiste skrócon¹ uczyni Pan na ziemi (Rzym.
9:28; Izaj. 28:22).
Przygotowywanie ¿ywio³ów spo³ecznych
dla wielkiego ognia
Rozgl¹daj¹c siê wokó³ siebie dostrzegamy ¿ywio³y przygotowuj¹ce siê na ogieñ owego dnia  na ogieñ gniewu Bo¿ego. Samolubstwo, wiedza, bogactwo ambicja, nadzieja, niezadowolenie, strach i rozpacz stanowi¹ czynniki, których wzajemne tarcie ju¿ niebawem doprowadzi do rozpalenia gniewnych namiêtnoci wiata i spowoduje, ¿e rozmaite ¿ywio³y
spo³eczne rozpalone ogniem stopniej¹. Rozgl¹daj¹c siê po
wiecie, zauwa¿amy jakie zmiany zasz³y w zwi¹zku z tymi
namiêtnociami na przestrzeni minionego stulecia, a zw³aszcza w ci¹gu ostatnich czterdziestu lat. Dawne zadowolenie
wynikaj¹ce z zaspokojenia opuci³o wszystkie klasy  bogatych i biednych, mê¿czyzn i kobiety, wykszta³conych i niewykszta³conych. Ka¿dy jest niezadowolony. Wszyscy samolubnie i coraz gwa³towniej domagaj¹ siê swoich praw albo ubo-
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lewaj¹ z powodu bezprawia. A zaiste jest to bezprawie,
straszliwe bezprawie, które trzeba naprawiæ, a prawami trzeba siê cieszyæ i je respektowaæ, lecz nasze czasy, czasy wzrostu wiedzy i niezale¿noci, cechuj¹ siê sk³onnoci¹ do jednostronnego spojrzenia, do zwracania bacznej uwagi na w³asne
interesy przy jednoczesnym lekcewa¿eniu strony przeciwnej.
Wed³ug przepowiedni proroka doprowadzi to w koñcu do tego,
¿e rêka ka¿dego cz³owieka obróci siê przeciwko bliniemu,
co stanie siê bezporedni¹ przyczyn¹ wielkiej ostatecznej katastrofy. Wobec zdecydowanego przekonania o posiadaniu
praw osobistych S³owo Bo¿e i Opatrznoæ oraz lekcje z przesz³oci posz³y w niepamiêæ, co uniemo¿liwia ludziom wszystkich klas obranie m¹drzejszego i bardziej umiarkowanego kierunku postêpowania, kierunku, którego nawet nie s¹ w stanie
dostrzec, gdy¿ samolubstwo zalepi³o ich do tego stopnia, ¿e
nie widz¹ niczego, co nie pasuje do ich stereotypów. ¯adna z
klas nie potrafi bezstronnie uwzglêdniæ dobra i praw innych.
Z³ota regu³a jest powszechnie lekcewa¿ona, a brak m¹droci,
podobnie jak i niesprawiedliwoæ takiego postêpowania, stanie siê niebawem oczywista dla wszystkich klas, gdy¿ wszystkie klasy bêd¹ straszliwie cierpieæ w czasie ucisku. Z tym ¿e
bogaci, jak informuje nas Pismo wiête, bêd¹ cierpieæ najbardziej.
Oto bogacze pilnie gromadz¹ bajeczne skarby na ostanie
dni, burz¹ spichlerze, po to, by na ich miejsce wznieæ wiêksze, mówi¹c sobie i potomnym: Duszo! masz wiele dóbr z³o¿onych na wiele lat; odpocznij¿e, jedz, pij, b¹d dobrej myli.
Tymczasem Bóg przemawia do nich przez proroka: O g³upi,
tej nocy upomnê siê duszy twojej od ciebie, a to, co nagotowa³, czyje¿ bêdzie? (£uk. 12:15-20)
Owszem prêdko zbli¿a siê przepowiedziana ciemna noc
(Izaj. 21:12; 28:12,13,21,22; Jan 9:4), która jak sid³o przypadnie na ca³y wiat. A wtedy, rzeczywicie, do kogó¿ bêd¹
nale¿a³y zgromadzone skarby, skoro w owej godzinie ucisku
srebro swoje po ulicach rozrzuc¹, a z³oto ich bêdzie jako nieczystoæ? Srebro ich i z³oto ich nie bêdzie ich mog³o wyba-
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wiæ w dzieñ popêdliwoci Pañskiej; ( ) przeto, ¿e im jest ku
obra¿eniu nieprawoæ ich  Ezech. 7:19.
Gromadzenie skarbów
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e ¿yjemy w czasach, które przyæmi³y wszystkie inne epoki pod wzglêdem nagromadzenia bogactw
oraz rozkoszy, czyli rozrzutnego ¿ycia prowadzonego przez
bogaczy (Jak. 5:3,5). Pos³uchajmy wiadectw w tym zakresie
pochodz¹cych z bie¿¹cej literatury. Jeli mo¿na bowiem jednoznacznie udowodniæ, ¿e tak jest, to bêdziemy mieli kolejny
dowód na to, ¿e ¿yjemy w ostatnich dniach obecnej dyspensacjis i ¿e zbli¿a siê wielki ucisk, który ostatecznie usunie obecny porz¹dek wiata i zaprowadzi nowy ³ad pod panowaniem
Królestwa Bo¿ego.
Pan William E. Gladstone w szeroko komentowanym przemówieniu okreli³ obecny czas mianem wieku produkcji bogactw. Potem za powiedzia³:
Mam tu przed sob¹ panów, którzy za swego ¿ycia zaznali
wiêkszego nagromadzenia bogactw ni¿ to mia³o miejsce we
wszystkich poprzedzaj¹cych okresach od dni Juliusza Cezara.
Zwróæcie uwagê na to stwierdzenie w ustach jednego z najlepiej poinformowanych ludzi na wiecie. Ten tak dla nas trudny do pojêcia fakt, ¿e w ci¹gu ostatnich piêædziesiêciu lat
wyprodukowano i zgromadzono wiêcej bogactw, ni¿ na przestrzeni poprzednich dziewiêtnastu stuleci, jest i tak wed³ug
statystyki oparty na bardzo ostro¿nym szacunku, a nowa sytuacja, jaka siê przez to wytwarza, ma ju¿ niebawem odegraæ
istotn¹ rolê w ponownym uregulowaniu spo³ecznego porz¹dku wiata.
Gazeta The Boston Globe, opublikowa³a kilka lat temu nastêpuj¹ce zestawienie niektórych bogatych ludzi w Stanach
Zjednoczonych:

Dwudziestu jeden magnatów kolejowych, którzy spotkali siê w
poniedzia³ek w Nowym Jorku, aby przedyskutowaæ zagadnienie
konkurencji na kolei, dysponuje kapita³em o wysokoci 3 miliardów dolarów. ¯yj¹ jeszcze ludzie pamiêtaj¹cy te czasy, gdy w na-
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szym kraju by³o zaledwie kilku milionerów. Obecnie liczbê milionerów oblicza siê na 4600, a mówi siê, ¿e roczny dochód wielu z
nich przekracza milion dolarów.
Wed³ug ostro¿nych szacunków w Nowym Jorku jest zaskakuj¹co wysoka liczba 1157 ludzi i maj¹tków, z których ka¿dy jest wart
milion dolarów. W Brooklynie jest 162 ludzi i maj¹tków o wartoci
przekraczaj¹cej milion dolarów. Tak wiêc w tych dwóch miastach
jest 1319 milionerów, przy czym maj¹tek wielu z nich przekracza
milion dolarów. S¹ oni wiêc multimilionerami. Ró¿ny jest te¿ charakter tych wielkich fortun, tote¿ przynosz¹ one ró¿ne dochody.
Rentownoæ tych bardziej okaza³ych liczy siê w okr¹g³ych cyfrach.
I tak: maj¹tek Johna D. Rockefellera przynosi 6 procent, Williama
Waldorfa Astora  7 procent, maj¹tek Jaya Goulda, który po przejêciu go przez korporacjê pozosta³ praktycznie nadal nie podzielony  4 procent, Corneliusa Vanderbilta  5 procent oraz Williama
K. Venderbilta  5 procent.
Licz¹c wed³ug podanej rentownoci i doliczaj¹c odsetki kapitalizuj¹ce siê w cyklu pó³rocznym, roczny i dzienny dochód czterech
wymienionych osób i maj¹tków jest nastêpuj¹cy:
Rocznie

Dziennie

William Waldorf Astor ........................$8 900 000
John D. Rockefeller .............................. 7 611 250
Maj¹tek Jaya Goulda ............................ 4 040 000
Cornelius Vanderbilt ............................. 4 048 000
William K. Vanderbilt .......................... 3 795 000

$23 277
20 853
11 068
11 090
10 397

Powy¿sze kwoty z pewnoci¹ oszacowane s¹ bardzo ostro¿ne, gdy¿ ju¿ szesnacie lat temu odnotowano, ¿e kwartalna
dywidenda pana Rockefellera od akcji koncernu Standard Oil
Company, w którym jest on jednym z g³ównych udzia³owców, opiewa³a na cztery miliony dolarów, a przecie¿ ten sam
pakiet udzia³ów przynosi dzisiaj znacznie wiêksze dochody.
Gazeta The Niagara Falls Review jeszcze przed nastaniem
obecnego wieku opublikowa³a nastêpuj¹ce ostrze¿enie:

Jedno z najwiêkszych niebezpieczeñstw zagra¿aj¹cych obecnie
stabilnoci amerykañskich instytucji to wzrost liczby milionerów i
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systematyczna koncentracja w³asnoci i pieniêdzy w rêkach jednostek. Niedawny artyku³ w licz¹cej siê gazecie wydawanej w Nowym Jorku podaje liczby, które powinny zwróciæ uwagê opinii publicznej na rozwój tego zagro¿enia. Poni¿sza lista zawiera nazwiska dziewiêciu osób, o których mówi siê, ¿e s¹ w³acicielami najwiêkszych fortun w Stanach Zjednoczonych:
William Waldorf Astor ............................................. $150 000 000
Jay Gould ................................................................... 100 000 000
John D. Rockefeller ..................................................... 90 000 000
Cornelius Vanderbilt .................................................... 90 000 000
William K. Vanderbilt ................................................. 80 000 000
Henry M. Flagler ......................................................... 60 000 000
John L. Blair ................................................................ 50 000 000
Russell Sage ................................................................. 50 000 000
Collis P. Huntington..................................................... 50 000 000
£¹cznie ................................ $720 000 000
Jeliby oszacowaæ dochody przynoszone przez te ogromne sumy
przyjmuj¹c przeciêtne odsetki, jakie uzyskuje siê przy innych tego
typu inwestycjach, to otrzymuje siê nastêpuj¹ce kwoty:
Rocznie
Astor ....................................................$9 135 000
Rockefeller ........................................... 5 481 000
Gould .................................................... 4 040 000
Vanderbilt, C. ........................................ 4 554 000
Vanderbilt, W. K. .................................. 4 048 000
Flagler ................................................... 3 036 000
Blair ...................................................... 3 045 000
Sage ...................................................... 3 045 000
Huntington ............................................ 1 510 000

Dziennie
$25 027
16 003
11 068
12 477
11 090
8 318
8 342
8 342
4 137

Niemal wszyscy ci ludzie prowadz¹ stosunkowo prosty tryb ¿ycia i nie s¹ w stanie wydaæ nawet skromnej czêci tych ogromnych
dziennych i rocznych dochodów. W konsekwencji nadwy¿ka staje
siê kapita³em i przyczynia siê do dalszego wzrostu bogactwa tych
osób. Rodzina Vanderbiltów posiada obecnie nastêpuj¹ce ogromne
sumy pieniêdzy:
(Ostatnie kilka lat zapewne znacznie zwiêkszy³y niektóre z tych liczb.)
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Cornelius Vanderbilt ................................................... $90 000 000
William K. Vanderbilt ................................................. 80 000 000
Frederick W. Vanderbilt ............................................... 17 000 000
George W. Vanderbilt .................................................. 15 000 000
Mrs. Elliot F. Sheppard ................................................ 13 000 000
Mrs. William D. Sloane ............................................... 13 000 000
Mrs. Hamilton McK. Twombly ................................... 13 000 000
Mrs. W. Seward Webb ................................................. 13 000 000
£¹cznie ............................... $254 000 000
Jeszcze bardziej zdumiewaj¹ca jest akumulacja kapita³u dokonana przez trust Standard Oil, który zosta³ niedawno rozwi¹zany i
przejêty przez Standard Oil Company. Maj¹tki z tej inwestycji by³y
nastêpuj¹ce:
John D. Rockefeller ................................................... $90 000 000
Henry M. Flagler ......................................................... 60 000 000
William Rockefeller .................................................... 40 000 000
Benjamin Brewster ...................................................... 25 000 000
Henry H. Rogers .......................................................... 25 000 000
Oliver H. Payne (Cleveland) ....................................... 25 000 000
Wm. G. Warden (Philadelphia) ................................... 25 000 000
Maj¹tek Chas. Pratta (Brooklyn) ................................. 25 000 000
John D. Archbold......................................................... 10 000 000
£¹cznie ................................ $325 000 000
Bogactwo to zosta³o zgromadzone w rêkach omiu, czy dziewiêciu ludzi w ci¹gu zaledwie dwudziestu lat. I w tym w³anie tkwi
zagro¿enie. W rêkach Goulda, Vanderbiltów i Huntingtona znajduj¹ siê wielkie koleje Stanów Zjednoczonych. W posiadaniu Sagea,
Astorów i innych s¹ pozosta³e wielkie odcinki na terenie Nowego
Jorku, które nieustannie nabieraj¹ wartoci. Na skutek naturalnej
akumulacji po³¹czone maj¹tki tych dziewiêciu rodzin w ci¹gu dwudziestu piêciu lat wzros³yby do kwoty 2 754 000 000 dolarów. Maj¹tek samego Williama Waldorfa Astora, wy³¹cznie dziêki czystej
sile akumulacji, jeszcze przed jego mierci¹ osi¹gnie wartoæ miliarda dolarów, a pieni¹dze te, podobnie jak u Vanderbiltów i innych, przejd¹ na rodzinê, tworz¹c arystokracjê finansow¹, która jest
skrajnym zagro¿eniem dla ogólnego dobrobytu oraz stanowi osobliwy komentarz w stosunku do arystokracji z urodzenia czy talentu, któr¹ Amerykanie uwa¿aj¹ za bardzo szkodliw¹ dla Wielkiej
Brytanii.
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Istniej¹ tak¿e i inne wielkie maj¹tki, a kolejne fortuny dopiero powstaj¹. Wymienimy tylko niektóre z nich:
William Astor ............................................................. $40 000 000
Leland Stanford ........................................................... 30 000 000
Mrs. Hetty Green ......................................................... 30 000 000
Philip D. Armour ......................................................... 30 000 000
Edward F. Searles ........................................................ 25 000 000
J. Pierpont Morgan ...................................................... 25 000 000
Maj¹tek Charlesa Crockera ......................................... 25 000 000
Darius O. Mills ............................................................ 25 000 000
Andrew Carnegie ......................................................... 25 000 000
Maj¹tek E. S. Higginsa ................................................ 20 000 000
George M. Pullman ...................................................... 20 000 000
£¹cznie ............................... $295 000 000
I tak kapita³ o niewyobra¿alnej wysokoci znalaz³ siê w rêkach
jednostek, co pozbawi³o wielu innych [potencjalnych okazji]. Nie
ma ludzkiej si³y, która by³aby w stanie uregulowaæ tê drêcz¹c¹ kwestiê. Jest le, a bêdzie jeszcze gorzej.

O niektórych amerykañskich milionerach i o tym,
jak zdobyli swoje miliony
Wydawca czasopisma Review of Reviews [Przegl¹d Przegl¹dów] podaje informacjê, któr¹ sam okrela w nastêpuj¹cy
sposób: Kilka wyj¹tków z najbardziej pouczaj¹cej i zabawnej gazety, której jedynym uchybieniem jest zbyt optymistyczne
spojrzenie na plutokratyczn¹s omiornicê. Oto jego s³owa:

Pewien zastrzegaj¹cy sobie anonimowoæ Amerykanin, na podstawie swoich osobistych dowiadczeñ, z wielk¹ sympati¹ opowiada dla Cornhill Magazine historiê niektórych milionerów naszej
olbrzymiej republiki. Utrzymuje on, ¿e nawet jeli cztery tysi¹ce
milionerów dzieli miêdzy sob¹ czterdzieci miliardów dolarów z
siedemdziesiêciu szeciu miliardów, które stanowi¹ ogólny maj¹tek ca³ego narodu, to i tak dla pozosta³ych przypada rednio 500
dolarów na ka¿dego obywatela, wobec 330 dolarów, które przypada³y na osobê czterdzieci piêæ lat temu. Twierdzi on, ¿e milionerzy
wzbogacili siê nie zubo¿aj¹c pozosta³ych klas, ale czyni¹c je bogatszymi.
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Komandor Vanderbilt, który zarobi³ pierwszy milion dla rodziny Vanderbiltów, urodzi³ siê zaledwie sto lat temu. Jego kapita³em
by³y tradycyjnie bose stopy, puste kieszenie i wiara we w³asne szczêcie  fundament tak wielu amerykañskich fortun. Ciê¿ka praca od
szóstego do szesnastego roku ¿ycia dostarczy³a mu kolejnego, bardziej namacalnego kapita³u w postaci stu dolarów gotówk¹. Pieni¹dze te zainwestowa³ w niewielk¹ ³ódkê, dziêki której uruchomi³
swój w³asny interes  transport jarzyn do Nowego Jorku. Maj¹c
dwadziecia lat o¿eni³ siê i odt¹d razem z ¿on¹ zajêli siê robieniem
pieniêdzy. On p³ywa³ swoj¹ ³ódk¹, a ona prowadzi³a hotel. Trzy
lata póniej mia³ ju¿ dziesiêæ tysiêcy dolarów. Potem szybko przybywa³o mu pieniêdzy  tak szybko, ¿e gdy wybuch³a wojna domowa, ch³opiec, który zaczyna³ od jednej ³ódki o wartoci stu dolarów, by³ w stanie ofiarowaæ swemu narodowi jeden ze swoich statków o wartoci omiuset tysiêcy dolarów, nie nadwyrê¿aj¹c przy
tym swych zasobów finansowych i mo¿liwoci swej floty. W wieku siedemdziesiêciu lat posiada³ fortunê o wartoci siedemdziesiêciu milionów dolarów.
Fortuna Astora zawdziêcza swe istnienie umys³owi jednego cz³owieka i naturalnemu rozwojowi wielkiego narodu. Wród czterech
pokoleñ John Jacob Astor by³ jedynym, który na prawdê umia³ zbiæ
maj¹tek. Pieni¹dze, które zdobywa³, nie wnikaj¹c w to w jaki sposób, inwestowa³ w nieruchomoci miejskie w Nowym Jorku. Obszar tego miasta jest ograniczony, gdy¿ jest ono po³o¿one na wyspie, tak wiêc rozwój miasta Nowy Jork, który by³ skutkiem rozwoju ca³ej republiki, sprawi³, ¿e jego skromny maj¹tek z osiemnastego wieku sta³ siê jedn¹ z najwiêkszych fortun amerykañskich dziewiêtnastego wieku. Pierwszym i ostatnim z Astorów, nad którego
mistrzostwem w robieniu milionów warto siê zastanawiaæ, by³ przeto
John Jacob Astor, który uprzykrzywszy sobie pracê jako pomocnik
w sklepie rzeniczym ojca, znajduj¹cym siê w Waldorf, oko³o sto
dziesiêæ lat temu wybra³ siê, by spróbowaæ szczêcia w nowym wiecie. Na statku zbi³ on, w pewnym sensie, swoj¹ ca³¹ fortunê. Tam
bowiem spotka³ starego handlarza skórami, który nauczy³ go sztuczek, jakimi pos³ugiwa³ siê wród Indian prowadz¹c handel skórami. Astor zaj¹³ siê takim handlem i zrobi³ na tym pieni¹dze. Nastêpnie o¿eni³ siê z bystr¹ i energiczn¹ m³od¹ kobiet¹ imieniem Sarah
Todd. Sarah i John Jacob mieli niewyszukany zwyczaj spêdzania
wszystkich wieczorów w swym sklepie przy sortowaniu futer. ( )
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W ci¹gu piêtnastu lat John Jacob i Sarah, jego ¿ona, zgromadzili
dwa i pó³ miliona dolarów. ( ) Obracaj¹c z powodzeniem obligacjami Stanów Zjednoczonych, których cena by³a wtedy bardzo niska, John Jacob podwoi³ swój maj¹tek, który nastêpnie zosta³ ulokowany w nieruchomociach i w tym stanie przetrwa³ do dzisiaj.
Leland Stanford, Charles Crocker, Mark Hopkins i Collis P. Huntington udali siê do Kalifornii w okresie gor¹czki z³ota w 1849 roku.
Gdy pojawi³a siê kwestia budowy kolei transkontynentalnej, owa
czwórka dostrzeg³a w tym miliony i razem za³o¿yli Union Pacific. Maj¹tek tych czterech ludzi, którzy w 1850 roku byli nêdzarzami, ocenia siê dzisiaj na 200 milionów dolarów.
Jeden z nich, Leland Stanford, postanowi³ za³o¿yæ rodzinê. Jednak dziesiêæ lat temu zmar³ jego jedyny syn i w tej sytuacji zdecydowa³ siê on ufundowaæ uniwersytet ku czci swego syna. A dokona³ tego w icie ksi¹¿êcym stylu. Bêd¹c jeszcze w ciele przekaza³
cz³onkom rady powierniczej trzy gospodarstwa o ³¹cznej powierzchni 34 400 hektarów, które dziêki swym wspania³ym winnicom warte by³y 6 milionów dolarów. Do tego doda³ 14 milionów w papierach wartociowych, a w dniu swej mierci pozostawi³ uniwersytetowi spadek w wysokoci 2,5 miliona dolarów, zamykaj¹c ca³¹ kwotê
swej darowizny od pojedynczego cz³owieka dla placówki owiatowej sum¹ 22,5 miliona dolarów, która jest prawdopodobnie rekordem wiata w tej dziedzinie. Równie¿ jego ¿ona powiadomi³a, ¿e
ma zamiar przekazaæ uniwersytetowi osobisty maj¹tek o wartoci
oko³o 10 milionów dolarów.
Najznakomitszego przyk³adu robienia pieniêdzy w historii amerykañskich milionów dostarcza Standart Oil Trust.
Trzydzieci lat temu piêciu m³odych ludzi mieszkaj¹cych w wiêkszoci w ma³ym miecie Cleveland (w stanie Ohio) i stosunkowo
niezamo¿nych (prawdopodobnie ca³a ta grupa nie mog³a siê poszczyciæ nawet 50 tysi¹cami dolarów) dostrzeg³o mo¿liwoci finansowe tkwi¹ce w ropie naftowej. Mówi¹c obrazowym jêzykiem
przewodników znad starej rzeki natychmiast w to weszli i to z
powodzeniem. Dzisiaj ta sama pi¹tka obraca maj¹tkiem o wartoci
600 milionów dolarów. ( ) John D. Rockefeller, umys³ i motor
tego wielkiego trustu, jest cz³owiekiem rumianej twarzy, ³agodnego oka oraz tak jowialnych manier, ¿e trudno by³oby go nazwaæ
zaborczym monopolist¹. Jego aktualnym hobby jest edukacja, a
swoje hobby uprawia w sposób niezwykle krzepki i mêski. Wzi¹³
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on pod swoje skrzyd³a Uniwersytet Chicagowski i jak do tej pory
do kasy nowej placówki edukacyjnej w drugim co do wielkoci
miecie republiki wp³ynê³o z jego w³asnej kieszeni siedem milionów dolarów.

W artykule zamieszczonym w Forum pan Thomas G. Shearman, nowojorski statystyk, poda³ nazwiska siedemdziesiêciu Amerykanów, których maj¹tki maj¹ ³¹czn¹ wartoæ 2,7
miliarda dolarów, co daje redni¹ 38,5 miliona na ka¿dego.
Twierdzi te¿, ¿e mo¿na by zestawiæ listê dziesiêciu osób, którzy maj¹ rednio po 100 milionów dolarów albo stu, których
maj¹tek wyniós³by rednio po 25 milionów dolarów na ka¿dego, a przy tym redni dochód roczny owej setki najbogatszych Amerykanów wynosi co najmniej 1,2 miliona dolarów
[na ka¿dego], a najprawdopodobniej przekracza 1,5 miliona.
Komentuj¹c to ostatnie stwierdzenie, pewien zdolny pisarz
(pastor Josiah Strong) powiada:

Jeliby stu robotników mog³o zarobiæ po tysi¹c dolarów rocznie, to ka¿dy z nich musia³by pracowaæ tysi¹c dwiecie albo i tysi¹c
piêæset lat, aby zarobiæ tyle, ile wynosi roczny dochód owej setki
najbogatszych Amerykanów. A nawet gdyby robotnik móg³ zarobiæ 100 dolarów dziennie, to musia³by pracowaæ, nie bior¹c ani jednego dnia urlopu, a¿ osi¹gnie wiek piêciuset czterdziestu siedmiu
lat, ¿eby zaoszczêdziæ tyle, ile posiadaj¹ niektórzy Amerykanie.

Poni¿sza tabela porównuje maj¹tek czterech najbogatszych
narodów wiata w 1830 i 1893 roku. Zestawienie to pokazuje,
w jaki sposób gromadzone jest narodowe bogactwo w tych
ostatnich dniach obecnego wieku, wieku bajecznej akumulacji dóbr.
1830
£¹czny maj¹tek Wielkiej Brytanii .. $16 890 000 000
£¹czny maj¹tek Francji .................... 10 645 000 000
£¹czny maj¹tek Niemiec ................. 10 700 000 000
£¹czny maj¹tek Stanów Zjednocz. .... 5 000 000 000

1893
$50 000 000 000
40 000 000 000
35 000 000 000
72 000 000 000

Aby czytelnik móg³ sobie wyrobiæ pojêcie o tym, w jaki
sposób statystycy otrzymuj¹ wyniki dotycz¹ce tak obszernych
dziedzin, podajemy poni¿szy przyk³ad szacunkowej oceny
maj¹tku Stanów Zjednoczonych:
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Nieruchomoci w miastach i wsiach ............................... $15 500 000 000
Nieruchomoci inne ni¿ w miastach i wsiach .................. 12 500 000 000
W³asnoæ prywatna (nie wymieniona poni¿ej) .................. 8 200 000 000
Koleje i ich wyposa¿enie ................................................... 8 000 000 000
Kapita³ zainwestowany w fabrykach ................................. 5 300 000 000
Wyprodukowane towary .................................................... 5 000 000 000
Produkty (³¹cznie z we³n¹) ................................................ 3 500 000 000
Posiad³oci i pieni¹dze zainwestowane za granic¹ ............ 3 100 000 000
Budynki publiczne, arsena³y, okrêty wojenne itp. ............. 3 000 000 000
Zwierzêta domowe w gospodarstwach rolnych ................. 2 480 000 000
Zwierzêta domowe w miastach i miasteczkach ................. 1 700 000 000
Pieni¹dze, monety krajowe i zagraniczne, banknoty itp. ... 2 130 000 000
Grunty publiczne (licz¹c 3,1 dolara za hektar) .................. 1 000 000 000
Dobra mineralne (wszelkiego rodzaju) ................................. 590 000 000
£¹cznie ................................. $72 000 000 000

Kilka lat temu stwierdzono, ¿e maj¹tek Stanów Zjednoczonych zwiêksza siê w tempie czterdziestu milionów dolarów
na tydzieñ, czyli dwóch miliardów dolarów rocznie.
(Ca³kowite zad³u¿enie Stanów Zjednoczonych, obejmuj¹ce d³ug publiczny i prywatny, oszacowano wówczas na dwadziecia miliardów dolarów.)
Owo gromadzenie skarbów na ostatnie dni, którego przyk³ady tutaj podajemy, obejmuje przewa¿nie Stany Zjednoczone, ale zjawiska te odnosz¹ siê do ca³ego cywilizowanego
wiata. Wielka Brytania jest bogatsza od Stanów Zjednoczonych, jeli liczyæ maj¹tek przypadaj¹cy na osobê i stanowi
najbogatszy naród wiata. Nawet w Chinach i Japonii s¹ od
niedawna milionerzy. Klêskê Chin, poniesion¹ w 1894 roku
w wojnie z Japoni¹, przypisuje siê g³ównie sk¹pstwu urzêdników rz¹dowych, o których mówi siê, ¿e dostarczali gorsze
armaty i kule armatnie, albo nawet ich imitacje, chocia¿ urzêdnicy p³acili wielkie sumy za prawdziw¹ broñ.
Oczywicie bogactwa zdobywaj¹ jedynie nieliczni sporód
tych, którzy siê o nie ubiegaj¹. Po¿¹danie bogactw i pogoñ za
nimi nie zawsze bywaj¹ wynagradzane. Zmora samolubstwa
gnêbi nie tylko tych, którym siê powiod³o. Aposto³ pisze bowiem: Którzy chc¹ bogatymi byæ [którzy s¹ zdecydowani
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zdobyæ bogactwo za wszelk¹ cenê], wpadaj¹ w pokuszenie i
w sid³o, i w wiele g³upich i szkodliwych po¿¹dliwoci, które
pogr¹¿aj¹ ludzi na zatracenie i zginienie. Albowiem korzeñ
wszystkiego z³ego jest mi³oæ pieniêdzy [bogactwa]  1 Tym.
6:9-10. Wiêkszoæ z tych, którzy podejmuj¹ to ryzyko, nie
posiadaj¹c dowiadczenia spotyka siê z rozczarowaniem i strat¹. Tylko nieliczni, obdarzeni wiatow¹ m¹droci¹ i zapa³em,
zgarniaj¹ najwiêksze zyski podejmuj¹c niewielkie ryzyko. I
tak na przyk³ad po³udniowoafrykañska gor¹czka z³ota, która szerzy³a siê niegdy w Wielkiej Brytanii i we Francji, w
rzeczywistoci doprowadzi³a do przekazania setek milionów
dolarów z kieszeni i kont bankowych przedstawicieli klasy
redniej na konta bogatych kapitalistów i bankierów, którzy
ponosili najmniejsze ryzyko. W rezultacie klasa rednia, pragn¹c siê szybko wzbogaciæ i ryzykuj¹c ca³ym maj¹tkiem, ponios³a niew¹tpliwie wielkie straty. Prowadzi to do niezadowolenia wród tej na ogó³ konserwatywnie nastawionej klasy,
która w przeci¹gu kilku lat mo¿e okazaæ siê gotowa do przyjêcia którego z pomys³ów socjalistycznych, jako ¿e ich autorzy obiecuj¹ korzyci dla klasy redniej.
Wzmaganie siê ubóstwa
Czy jednak prawd¹ jest i to, ¿e w tej ziemi obfitoci, w której tak wiele osób gromadzi swe bajeczne bogactwa, s¹ tak¿e
ludzie biedni i w potrzebie? Czy nie s¹ sami sobie winni, ¿e
dysponuj¹c dobrym zdrowiem nie s¹ w stanie zapewniæ sobie
wygodnego ¿ycia? Czy przejmowanie odpowiedzialnoci za
losy biedniejszych klas przez tych, którym siê powiod³o, nie
bêdzie prowadziæ do rozwijania biedy i uzale¿nieñ? Tak patrzy na to zagadnie wielu sporód ludzi bogatych, którzy czêsto przed dwudziestoma piêcioma laty sami byli biedni i dobrze pamiêtaj¹, ¿e w tamtym czasie nie brakowa³o pracy i ka¿dy, kto tylko móg³ i chcia³ pracowaæ, móg³ co robiæ. Ludzie
ci nie uwiadamiaj¹ sobie, jak wielkie zmiany zasz³y od tamtego czasu i ¿e wraz z cudownym rozmno¿eniem siê ich maj¹tków, warunki ¿ycia mas spo³ecznych bardzo siê uwsteczni³y, a zw³aszcza w ci¹gu ostatnich siedmiu lat. To prawda, ¿e w
obecnym czasie zarobki s¹ na ogó³ uczciwe, gdy¿ dbaj¹ o to
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zwi¹zki zawodowe i inne organizacje, jednak wielu ludzi pozostaje bez pracy, a wielu z tych, którzy s¹ na posadach, maj¹
ograniczony czas pracy o po³owê albo i jeszcze bardziej, tak
¿e nawet przy bardzo oszczêdnej gospodarce prawie nie s¹ w
stanie prowadziæ przyzwoitego i uczciwego ¿ycia.
Gdy przychodz¹ szczególnie dotkliwe kryzysy gospodarcze,
jak ten w latach 1893-96, wielu bezrobotnych zdanych jest na
³askê przyjació³, choæ i oni nie bardzo mog¹ poradziæ sobie z
tym dodatkowym obci¹¿eniem. Ci za, którzy nie maj¹ przyjació³, zmuszeni s¹ korzystaæ z us³ug instytucji dobroczynnych, które w takich okresach nie s¹ w stanie podo³aæ zwiêkszonym potrzebom.
Kryzys gospodarczy 1893 roku przetoczy³ siê jak fala przez
ca³y wiat, a jego ciê¿kie brzemiê ci¹gle jeszcze jest odczuwalne, choæ daje siê powoli zauwa¿yæ o¿ywcze tchnienie
ozdrowienia. Jednak, jak wskazuje Pismo wiête, obecny ucisk
przychodzi falami, w skurczach  jako ból na niewiastê brzemienn¹ (1 Tes. 5:3)  a ka¿dy kolejny skurcz bêdzie prawdopodobnie powa¿niejszy, a¿ do tego ostatecznego. Ludzie wiod¹cy dostatnie i wygodne ¿ycie maj¹ na ogó³ trudnoci z uwiadomieniem sobie nêdzy, jaka szerzy siê wród niezwykle szybko rosn¹cej klasy najubo¿szych. W rzeczywistoci nawet ci
przedstawiciele klasy redniej i bogatej, którzy maj¹ zrozumienie i wspó³czucie dla ubóstwa ludzi bardzo biednych, zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e nie ma ¿adnej mo¿liwoci przeprowadzenia takich zmian w obecnym porz¹dku spo³ecznym, które przynios³yby trwa³¹ ulgê dla najbiedniejszych. I tak ka¿dy
czyni tyle, ile mo¿e i co mu siê wydaje byæ jego obowi¹zkiem
wzglêdem najbli¿szych, staraj¹c siê jednoczenie zapomnieæ
o ustawicznie docieraj¹cych do niego raportach na temat ubóstwa.
Poni¿sze cytaty z prasy codziennej przypominaj¹ warunki,
jakie panowa³y w roku 1893, a przecie¿ niebawem sytuacja
mo¿e siê powtórzyæ i to z naddatkiem. Dziennik The California Advocte pisa³:

Koncentracja wielotysiêcznych t³umów bezrobotnych w naszych
wielkich miastach jest makabrycznym widowiskiem, a ich ¿a³osne
wo³anie o pracê i chleb rozlega siê po ca³ym kraju. Jest to stary, nie
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rozwi¹zany problem ubóstwa, który zosta³ zwielokrotniony przez
bezprecedensowy kryzys gospodarczy. Przymusowa bezczynnoæ
staje siê coraz bardziej dokuczliwym efektem ubocznym cywilizacji. Jest ona z³owrogim cieniem, który nieustannie wlecze siê za
cywilizacj¹, rosn¹c i nabieraj¹c intensywnoci w miarê jej rozwoju. Z ca³¹ pewnoci¹ nie jest normalny stan, w którym cz³owiek
chc¹cy pracowaæ, pragn¹cy pracy, nie mo¿e znaleæ miejsca, gdzie
móg³by co robiæ, choæ jego ¿ycie uzale¿nione jest od pracy. Utraci³o ju¿ sw¹ aktualnoæ stare powiedzenie, ¿e wiat winien jest
ka¿demu cz³owiekowi ¿ycie. Prawd¹ jest jednak to, ¿e wiat powinien zapewniæ ka¿demu cz³owiekowi szansê zarobienia na ¿ycie.
Opracowano ju¿ wiele teorii, podjêto wiele wysi³ków, aby zapewniæ niezbywalne prawo do pracy ka¿demu, kto chce pracowaæ.
Jednak jak dot¹d wszystkie te próby koñczy³y siê marnym niepowodzeniem. Zaiste, dobroczyñc¹ ludzkoci bêdzie ten, komu uda
siê skutecznie rozwi¹zaæ problem zapewnienia jakiej pracy ka¿demu chc¹cemu pracowaæ robotnikowi, uwalniaj¹c w ten sposób wiat
od przekleñstwa przymusowej bezczynnoci.

Inny artyku³ opisuje marsz ponad czterotysiêcznego t³umu
bezrobotnych, którzy przeszli ulicami w centrum Chicago. Na
czele szed³ jeden z nich nios¹c tablicê z nagryzmolonym ponurym has³em: Chcemy pracy. Nastêpnego dnia robotnicy
maszerowali z wieloma transparentami, na których by³y nastêpuj¹ce has³a: ¯yjcie i pozwólcie ¿yæ, Chcemy szansy
utrzymania naszych rodzin, Praca albo chleb itp. Armia
bezrobotnych przemaszerowa³a przez San Francisco z transparentami, na których by³o napisane: Tysi¹ce domów do
wynajêcia i tysi¹ce ludzi bezdomnych, G³odni i nêdzni,
Batem g³odu wpêdzeni w ¿ebractwo, Zejdcie nam z pleców, a pomo¿emy sobie sami itp.
W innym wycinku z gazety czytamy:
NEWARK, Stan New Jersey, 21 sierpnia  Niezatrudnieni robotnicy zorganizowali dzisiaj wielki pochód. Na jego czele szed³ cz³owiek z wielk¹ czarn¹ flag¹, na której bia³ymi literami by³o napisane: Znak czasu  przymieram g³odem, bo on jest t³usty. Poni¿ej
namalowany by³ gruby, najedzony cz³owiek w cylindrze, a obok
niego g³oduj¹cy robotnik.
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Inna gazeta w nastêpuj¹cy sposób pisa³a o strajku angielskich górników:

Bolenie mno¿¹ siê w Anglii doniesienia o prawdziwych nieszczêciach, a nawet g³odzie, podczas gdy zastój w przemyle i chaos
na kolei przybiera rozmiar powa¿nej narodowej klêski. ( ) Jak
mo¿na siê by³o spodziewaæ, rzeczywista przyczyna tkwi w ogromnych op³atach za prawo do eksploatacji, jakie najemcy musz¹ p³aciæ w³acicielom ziemskim, od których dzier¿awi¹ kopalnie. Milionerzy, których prawa do pobierania op³at eksploatacyjnych wisz¹
kamieniem m³yñskim na szyi przemys³u wêglowego, w wiêkszoci
s¹ równoczenie wybitnymi cz³onkami Izby Lordów, co prowadzi
do szybkiego skojarzenia tych dwóch spraw w gniewnej wiadomoci spo³ecznej. ( ) Radykalne gazety sporz¹dzaj¹ z³owieszcze
wykazy lordów, na podobnej zasadzie jak wykazy trustów w Ameryce, uwidaczniaj¹c swoje szacunkowe dane o ich gigantycznych
poborach, które otrzymuj¹ z tytu³u w³asnoci ziemi.
Z miast dobiega wo³anie o chleb. Jest ono bardziej przenikliwe,
chrapliwe i donone ni¿ kiedykolwiek. Wyrywa siê bowiem ze ciniêtych ¿o³¹dków i s³abn¹cych szkieletów. Pochodzi ono od mê¿czyzn, którzy w³ócz¹ siê po ulicach w poszukiwaniu pracy. Pochodzi od kobiet przesiaduj¹cych bez nadziei w pustych pokojach. Pochodzi od dzieci.
Biedacy z Nowego Jorku znaleli siê w takiej nêdzy, jakiej dot¹d
nie znano. Prawdopodobnie ¿adna z ¿yj¹cych osób nie rozumie, jak
straszne jest cierpienie, jak okropna nêdza. Nikt nie ma pogl¹du na
ca³oæ. Niczyja wyobrania nie jest w stanie tego ogarn¹æ.
Tylko nieliczni sporód tych, którzy bêd¹ to czytali, s¹ w stanie
zrozumieæ, co to znaczy nie mieæ chleba. Jest to sytuacja tak przera¿aj¹ca, ¿e nie sposób sobie tego uwiadomiæ. Ka¿dy mówi sobie:
Ludzie ci na pewno mog¹ siê gdzie udaæ, by dostaæ co do zjedzenia, tyle ¿eby podtrzymaæ swe ¿ycie. Mog¹ pójæ do przyjació³.
Ale dla dotkniêtych g³odem nie ma ¿adnego gdzie. Ich przyjaciele s¹ tak samo biedni jak oni. S¹ ludzie tak os³abieni brakiem
¿ywnoci, ¿e nie mog¹ pracowaæ, nawet jeli kto im zaproponuje
pracê.

Examiner z San Francisco napisa³ w artykule redakcyjnym:

Jak to jest? Mamy tak du¿o jedzenia, ¿e rolnicy narzekaj¹ na
niskie ceny produktów rolnych. Mamy tak du¿o ubrañ, ¿e zamyka
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siê zak³ady bawe³niane i we³niane, poniewa¿ nikt nie chce kupowaæ ich wyrobów. Mamy tak du¿o wêgla, ¿e firmy kolejowe zajmuj¹ce siê jego transportem s¹ na krawêdzi bankructwa. Mamy tak
du¿o domów, ¿e murarze s¹ bez pracy. Wszystkie potrzeby i wygody ¿ycia wystêpuj¹ w takiej obfitoci, jakiej nie mielimy nawet w
najbardziej pomylnych latach naszej historii. Jeli wiêc kraj ma
dostatek ¿ywnoci, ubrañ, paliwa i schronienia dla ka¿dego, to dlaczego mamy tak ciê¿kie czasy? Na pewno nie jest temu winna natura. A wiêc co, albo kto?
Problem bezrobocia jest jednym z najpowa¿niejszych zadañ, z
jakimi musz¹ siê zmierzyæ Stany Zjednoczone. Wed³ug statystyk
opracowanych przez Bradstreet na pocz¹tku tego roku w 119 najwiêkszych miastach Stanów Zjednoczonych nieco ponad 801 tysiêcy osób zdolnych do pracy pozostawa³o bez zatrudnienia, za
liczba osób zale¿nych od ich dochodów przekracza 2 miliony. Gdyby sytuacja w owych 119 miastach odpowiada³a redniej krajowej,
oznacza³oby to, ¿e ca³kowita liczba pracowników najemnych pozostaj¹cych bez pracy przekracza 4 miliony, a liczba osób od nich
zale¿nych wynosi ponad 10 milionów. Poniewa¿ jednak bezrobotni
na ogó³ znajduj¹ siê w miastach, to mo¿na bezpiecznie przyj¹æ, ¿e
liczby te nale¿y podzieliæ przez cztery. Nawet jeli przyjmiemy taki
wniosek, to i tak liczba pracowników najemnych pozostaj¹cych bez
zatrudnienia bêdzie ogromn¹, rozdzieraj¹c¹ serce sum¹.
Europa od dawna ju¿ pod¹¿a ciê¿k¹ drog¹ biedy, której koñcem
jest ubóstwo, st¹d te¿ w³adze Starego wiata wiedz¹ znacznie lepiej, jak obchodziæ siê z tym problemem, ni¿ wzglêdnie zamo¿ne
spo³eczeñstwo z tej strony oceanu. Zarobki w Europie s¹ tak niskie,
¿e w wielu pañstwach ludzie na staroæ musz¹ szukaæ schronienia
w przytu³ku dla ubogich. Nawet przy du¿ej dozie przedsiêbiorczoci i oszczêdnoci robotnik nie jest w stanie od³o¿yæ pieniêdzy, które mog³yby byæ zabezpieczeniem na staroæ. Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami jest tak niewielka, ¿e kilka dni choroby albo
braku zatrudnienia doprowadza robotnika do natychmiastowej nêdzy. Tamtejsze rz¹dy by³y zmuszone zabraæ siê za t¹ sprawê bardziej naukowo, a nie stosowaæ popularnej amerykañskiej metody
jako to bêdzie, dziêki której nie pracuj¹cy w³óczêga ¿yje znakomicie, a pe³en godnoci cz³owiek, który znajdzie siê w potrzebie,
musi cierpieæ g³ód.
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Wydawca czasopisma The Arena tak pisze w swym CYWI-

LIZACYJNYM PIEKLE:

Granice martwego morza potrzeb staj¹ siê coraz bardziej rozleg³e w ka¿dym wiêkszym skupisku ludzkim. Szemranie gniewnego
niezadowolenia z³owieszczo narasta wraz z up³ywem ka¿dego roku.
Si³a sk¹pstwa, ka¿¹ca odmówiæ biednym sprawiedliwoci, postawi³a nas w obliczu niewiarygodnego kryzysu, któremu teraz jeszcze mo¿na by zapobiec, gdybymy tylko byli na tyle m¹drzy, by
okazaæ sprawiedliwoæ i ludzkie uczucia. Z problemu tego nie da
siê ju¿ jednak szydziæ, tak jakby by³ on bez znaczenia. Nie jest to
ju¿ zjawisko lokalne. Swym oddzia³ywaniem i zagro¿eniem ogarnia ono ca³¹ dzia³alnoæ polityczn¹. Jeszcze kilka lat temu jeden z
najbardziej szanowanych duchownych w Ameryce owiadczy³, ¿e
w naszej republice nie ma zjawiska biedy, nad którym warto by siê
zastanawiaæ. Dzisiaj ¿adna myl¹ca osoba nie zaprzeczy, ¿e problem ten przybra³ ogromne rozmiary. Niedawno temu zatrudni³em
pewnego cz³owieka z Nowego Jorku, by osobicie przegl¹daj¹c miejskie raporty s¹dowe, upewni³ siê, jaka jest dok³adna liczba nakazów eksmisji wydanych w ci¹gu dwunastu miesiêcy. I jaki by³ rezultat? Sprawozdania dowodz¹ zatrwa¿aj¹cego faktu, ¿e w okresie
dwunastu miesiêcy, do 1 wrzenia 1892 roku, w Nowym Jorku
wydano 29 720 nakazów eksmisji.
W artykule, jaki ukaza³ siê w Forum w grudniu 1892 roku, pan
Jacob Riis pisze na temat szczególnych potrzeb ubogich mieszkañców Nowego Jorku. Cytujemy: W Nowym Jorku niezmiennie od
wielu lat jedna dziesi¹ta ludzi umieraj¹cych w tym bogatym miecie jest grzebana na cmentarzu dla ubogich. Sporód 382 530 pogrzebów odnotowanych w ci¹gu ostatniej dekady 37 966 odby³o
siê na tym cmentarzu. Dalej pan Riis wskazuje na fakty, dobrze
znane wszystkim, którzy zajmuj¹ siê zagadnieniem warunków socjalnych i którzy osobicie badaj¹ sprawê ubóstwa w wielkich miastach, wiadcz¹ce o tym, ¿e wskanik cmentarza dla ubogich, pomimo istotnego znaczenia, nie jest adekwatn¹ miar¹ zjawiska ubóstwa, jako problemu wielkich miast. I dalej pisze on na ten temat:
Jeli kto mia³ jak¹kolwiek osobist¹ stycznoæ z ubogimi i wie,
jak wielki strach towarzyszy ich zmaganiom z ogarniaj¹c¹ ich nêdz¹, jak planuj¹, jak spiskuj¹ i martwi¹ siê, ¿eby tylko ucieszyæ siê
nêdznym przywilejem bycia z³o¿onym w spokoju do w³asnego,
op³aconego grobu, choæ przez ca³e ¿ycie nie mieli ani szopy, któr¹
mogliby nazwaæ w³asn¹, to na pewno siê ze mn¹ zgodzi co do s³usz-
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noci przypuszczenia, ¿e tam, gdzie jeden cz³owiek, mimo tych
wszystkich starañ, bywa wrzucany do owego straszliwego rowu,
tam dwóch lub trzech stoi krok od jego krawêdzi. Te szacunkowe
obliczenia, wskazuj¹ce na dwadziecia do trzydziestu procent naszej ludnoci, która ci¹gle musi odpêdzaæ wilka biedy od swoich
drzwi, owe przera¿aj¹ce w¹tpliwoci, znajduj¹ wystarczaj¹ce potwierdzenie w dobrze znanych, choæ odosobnionych akcjach dobroczynnych przeprowadzanych w Nowym Jorku.
W 1890 roku oficjalnie odnotowano w Nowym Jorku 239 samobójstw. Sprawozdania s¹dowe, jak nigdy dot¹d, pe³ne s¹ przypadków prób samobójczych. Jeste, mówi³ naczelny sêdzia miejski
Smyth, zwracaj¹c siê do biednej istoty, która szuka³a ucieczki w
mierci przez skok do East River, drugim przypadkiem usi³owania
samobójstwa, jaki pojawia siê w naszym s¹dzie dzisiaj przed po³udniem. A, mówi³ dalej, nie przypominam sobie, ¿eby w ogóle
kiedykolwiek by³o tak wiele prób samobójczych, jak w ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy.
Nad setkami, tysi¹cami naszych obywateli powoli, lecz nieuchronnie, zapada noc ubóstwa i rozpaczy. S¹ oni wiadomi jej nadejcia,
ale powstrzymanie jej postêpów jest poza zasiêgiem ich mo¿liwoci. Ka¿dego roku czynsze rosn¹, a zarobki malej¹, i co my mo¿emy na to poradziæ, powiedzia³ pewien robotnik na temat perspektyw na przysz³oæ. Nie widzê ¿adnego wyjcia z tej sytuacji, gorzko
doda³ i trzeba przyznaæ, ¿e perspektywy s¹ bardzo ponure, jeli szybko nie zostanie podjêta jaka radykalna reforma ekonomiczna, gdy¿
poda¿ na rynku pracy ronie znacznie szybciej ni¿ popyt. Dziesiêæ
kobiet na jedno miejsce pracy, choæby najgorsze brzmia³o obojêtne stwierdzenie pewnego urzêdnika, który niedawno przeprowadza³ ukierunkowane badania w zakresie pracy kobiet. Setki dziewcz¹t, pisze dalej ten sam autor, rujnuje swoj¹ przysz³oæ i traci
zdrowie w dusznych, niedostatecznie wietrzonych magazynach i
warsztatach, a mimo to dziesi¹tki innych przybywaj¹ co tydzieñ ze
wsi i ma³ych miasteczek, by zaj¹æ zwolnione miejsca pracy. I nie
wyobra¿ajmy sobie, ¿e Nowy Jork jest pod tym wzglêdem wyj¹tkowym miastem. To co dzieje siê w metropolii, jest pod pewnymi
wzglêdami typowe dla ka¿dego wielkiego miasta w Ameryce. W
odleg³oci strza³u armatniego od Beacon Hill w Bostonie, gdzie
dumnie wznosi siê z³ota kopu³a Kapitolu, mieszkaj¹ setki rodzin,
które powoli umieraj¹ z g³odu i dusz¹ siê, rodzin, które dzielnie
walcz¹ o zaspokojenie najprostszych potrzeb ¿yciowych, podczas
gdy z roku na rok ich sytuacja staje siê coraz bardziej beznadziejna,
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walka o chleb coraz bardziej za¿arta, a widoki na przysz³oæ coraz
bardziej posêpne. W rozmowie jeden z tych umêczonych ludzi powiedzia³ z pewnym smutkiem i przygnêbieniem, znamionuj¹cym
brak nadziei, a mo¿e i przytêpion¹ wra¿liwoæ, która uniemo¿liwia³a mu uchwycenie pe³ni straszliwego znaczenia swych s³ów:
S³ysza³em raz o cz³owieku zamkniêtym przez pewnego tyrana w
¿elaznej klatce, której ciany codziennie przesuwa³y siê bli¿ej niego. A¿ w koñcu, ciany klatki by³y tak blisko siebie, ¿e ka¿dego
dnia wyciska³y ju¿ po kawa³ku ¿ycia z tego cz³owieka, a wydaje mi
siê, powiedzia³ on, ¿e w pewnym sensie jestemy w sytuacji ca³kiem podobnej do tej, w jakiej znalaz³ siê tamten cz³owiek, gdy
bowiem widzê, jak codziennie wynosi siê te ma³e skrzynki, mówiê
czasem do ¿ony: Znowu wyciniêty zosta³ kawa³ek ¿ycia, którego
dnia wynios¹ nas tak¿e.
Odwiedzi³em ostatnio ponad dwadziecia mieszkañ czynszowych,
w których ¿ycie toczy walkê ze mierci¹, w których z cierpliwym
heroizmem, dalece przewy¿szaj¹cym mia³e zwyciêstwa odniesione wród podnios³ych okrzyków pól bitewnych, matki i córki bez
przestanku trudz¹ siê z ig³¹ w rêku. W wielu domach widzia³em
przykutych do ³ó¿ka inwalidów. W ich zapad³ych oczach i zmizerowanych obliczach wyranie mo¿na by³o przeczytaæ historiê miesiêcy, a mo¿e lat powolnego umierania mierci¹ g³odow¹ w nêdzy, w
przyprawiaj¹cym o md³oci odorze oraz w niemal powszechnym
brudzie tych socjalnych piwnic. Tutaj dopiero uzyskuje siê bolesn¹
wiadomoæ upiornego g³odu i wszechobecnego strachu. Serca tych
wygnañców przez ca³e ¿ycie ciniête s¹ mia¿d¿¹cym ciê¿arem lêku.
Nieustannie staje im przed oczyma obraz w³aciciela pojawiaj¹cego siê w drzwiach z nakazem eksmisji. Na ka¿dym kroku przeladuje ich strach przed chorob¹, gdy¿ dla nich choroba oznacza brak
mo¿liwoci zapewnienia rodzinie choæby skromnego wy¿ywienia,
koniecznego do utrzymania siê przy ¿yciu. Rozpacz w obliczu niepewnej przysz³oci najczêciej zatruwa im nawet chwilê spoczynku. Taki jest obecnie wspólny los cierpliwych i utrudzonych robotników w slumsach naszych wielkich miast. Na twarzach wiêkszoci z nich mo¿na zobaczyæ wyraz ponurego smutku i niemej rezygnacji.
Czasami jednak w ich zapadniêtych oczodo³ach zab³ynie jakie
kapryne wiat³o, nieszczêsny b³ysk zdradzaj¹cy tl¹ce siê jeszcze
ognie niezatartej wiadomoci doznanych krzywd. Podwiadomie
czuj¹ oni, ¿e los polnych zwierz¹t jest bardziej radosny, ni¿ ich przeznaczenie. Nawet jeli jeszcze zmagaj¹ siê od witu a¿ do pónej
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nocy, by zdobyæ kawa³ek chleba i utrzymaæ obskurny pokój, wiedz¹, ¿e w wielkich, pulsuj¹cych orodkach chrzecijañstwa zamyka siê dla nich okno nadziei. Zaprawdê smutkiem napawa myl, ¿e
w tym samym czasie, gdy nasza ziemia, jak nigdy dot¹d, pe³na jest
majestatycznych wi¹tyñ pod wezwaniem wielkiego Nazarejczyka, który powiêci³ swe ¿ycie na s³u¿bê ubogim, poni¿onym i odrzuconym, widzimy jak podnosi siê fala ubóstwa, jak nieproszona
bieda staje siê nieuchronnym przeznaczeniem kolejnych tysiêcy osób
ka¿dego roku. Nigdy jeszcze altruizms nie by³ w takim stopniu obecny na ustach ludzi. Jeszcze nigdy ludzkie serce nie têskni³o tak jak
obecnie za prawdziwymi przejawami ludzkiego braterstwa. Nigdy
jeszcze ca³y cywilizowany wiat nie by³ tak g³êboko poruszony niezmiennym od wieków marzeniem  o ojcostwie Boga i braterstwie
ludzi. A tu tymczasem, dziwna nieprawid³owoæ! P³acz niewinnych,
pogwa³cenie sprawiedliwoci, wo³ania milionów ludzi zaprzêgniêtych w ten kierat dobiegaj¹ z ka¿dego cywilizowanego kraju, jak
nigdy dot¹d. G³os Rosji miesza siê z wo³aniem Irlandii. Wypêdzeni
z Londynu ³¹cz¹ siê z wyrzutkami wszystkich wielkich miast Europy i Ameryki w jednym wielkim, potê¿nym, wstrz¹saj¹cym ziemi¹
¿¹daniu sprawiedliwoci.
W samym Londynie na krawêdzi przepaci ¿yje ponad trzysta
tysiêcy ludzi, których ka¿de uderzenie serca przeszyte jest lêkiem,
którzy, jak w nocnym koszmarze, przez ca³e ¿ycie przeladowani s¹
myl¹, ¿e zostan¹ pozbawieni nêdznej nory, któr¹ oni nazywaj¹
domem. Ni¿ej od nich stoczy³o siê dwiecie tysiêcy istnieñ, którym
zagra¿a g³ód. Jeszcze ni¿ej jest trzysta tysiêcy tych, którzy ju¿ znaleli siê w warstwie g³odu, w strefie, gdzie g³ód drêczy dzieñ i noc,
gdzie ka¿da sekunda ka¿dej minuty ka¿dej godziny ka¿dego dnia
przesycona jest agoni¹. Jeszcze ni¿ej od g³oduj¹cych znaleli siê
bezdomni  ci, którzy ju¿ zupe³nie nie maj¹ za co wynaj¹æ mieszkania nawet w najgorszych dzielnicach, ci, którzy przez ca³y rok
nocuj¹ bez schronienia, których setkami mo¿na znaleæ w nocy na
zimnych, kamiennych p³ytach wzd³u¿ nabrze¿a Tamizy. Niektórzy
maj¹ gazetê, któr¹ mog¹ po³o¿yæ na wilgotnych kamieniach, wiêkszoæ jednak nie mo¿e sobie pozwoliæ nawet na taki luksus. Armia
tych ca³kowicie bezdomnych liczy w Londynie trzydzieci trzy tysi¹ce.

Mo¿e kto powie, ¿e w tym ujêciu jest wiele przesady? Niech
siê sam przekona. Nawet jeli jest to tylko w po³owie prawd¹,
to i tak sytuacja jest rozpaczliwa!
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Niezadowolenie, nienawiæ i tarcia przybli¿aj¹
gwa³townie moment spo³ecznego zap³onu
Choæby nie wiadomo jak t³umaczyæ biednym, ¿e bogaci nigdy nie byli tak mi³osierni jak teraz, ¿e obecne spo³eczeñstwo
hojniej ni¿ kiedykolwiek troszczy siê o biednych, lepych,
chorych i tych, co nie maj¹ zapewnionej opieki, ¿e ³o¿y siê
ogromne sumy pochodz¹ce z podatków na utrzymanie tych
instytucji dobroczynnych, to i tak nie zadowoli to cz³owieka
pracy. Maj¹c szacunek dla samego siebie i bêd¹c inteligentnym obywatelem, nie prosi on o ja³mu¿nê. Nie d¹¿y do zapewnienia sobie przywileju korzystania z przytu³ku dla ubogich, dobroczynnego leczenia w szpitalu w razie choroby. Chce
on mieæ szansê uczciwego i przyzwoitego zarobku na chleb,
pragnie w pocie czo³a i z godnoci¹ uczciwego, ciê¿ko pracuj¹cego robotnika móc utrzymaæ swoj¹ rodzinê. Widzi za, jak
on sam i jego przyjaciel robotnik wpada w coraz wiêksze uzale¿nienie od czyjej ³aski i wp³ywów, mog¹cych mu pomóc
znaleæ i utrzymaæ miejsce pracy, widzi jak niewielki sklepikarz, murarz czy rzemielnik boryka siê ciê¿ej ni¿ kiedykolwiek, ¿eby zarobiæ na uczciwe ¿ycie, podczas gdy jednoczenie czyta o tym, jak dobrze powodzi siê bogatym, jak ronie
liczba milionerów, jak ³¹cz¹ siê kapita³y, aby lepiej kontrolowaæ przemys³  przemys³ miedziowy, stalowy, szklany, naftowy, zapa³czany, papierowy, wêglowy, lakierniczy, gospodarstwa domowego, telegraficzny i ka¿dy inny. Widzi te¿, jak ów
po³¹czony kapita³ kontroluje przebieg spraw wiatowych, tak
aby równoczenie ze spadkiem wartoci jego pracy, spowodowanym konkurencj¹, ros³y jednoczenie ceny towarów i
us³ug, albo przynajmniej nie spada³y proporcjonalnie do redukcji kosztów wytwarzania, spowodowanej zastosowaniem
ulepszonych maszyn zastêpuj¹cych ludzki umys³ i miênie.
W takich okolicznociach nie ma siê co dziwiæ, ¿e na trzynastym dorocznym kongresie pracy w Chicago wiceprzewodnicz¹cy Zrzeszenia Rzemielników powita³ goci nastêpuj¹cymi sarkastycznymi s³owami:
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¯yczylibymy sobie, bymy mogli was powitaæ w dobrze prosperuj¹cym miecie, jednak fakty nie potwierdza³yby takiego stwierdzenia. Sytuacja jest tutaj taka, jaka jest, ale nie taka, jak byæ powinna. Dlatego pozwalamy sobie powitaæ was w imieniu stu monopolistów oraz piêædziesiêciu tysiêcy w³óczêgów, w miecie, w którym mamona wiêci karnawa³ w pa³acach, a w tym samym czasie
matki wyp³akuj¹ sobie oczy, dzieci przymieraj¹ g³odem, za mê¿czyni daremnie szukaj¹ pracy. Pozwalamy sobie powitaæ was w
imieniu stu tysiêcy bezrobotnych i w imieniu w³acicieli budowli
powiêconych Bogu na chwa³ê, których drzwi s¹ jednak noc¹ zamkniête przed g³oduj¹cymi i biednymi; w imieniu duchownych,
którzy pas¹ siê na winnicy Bo¿ej, zapominaj¹c o dzieciach Bo¿ych,
które s¹ g³odne i nie maj¹ miejsca, gdzie mog³yby sk³oniæ g³owê; w
imieniu filarów systemu wyciskania potu, milionerów i diakonów,
których dusze s¹ zagro¿one po¿¹dliwoci¹ z³ota; w imieniu najemnych pracowników, których krwawy pot przekuwa siê tutaj na z³ote
dukaty; w imieniu schronisk dla ob³¹kanych i przytu³ków dla biednych, w których t³ocz¹ siê ludzie odchodz¹cy od zmys³ów na skutek licznych trosk drêcz¹cych ich w tej krainie obfitoci.
Poka¿emy wam widoki z Chicago, których nie ogl¹da siê na terenach wystawowych  obrazy wielkoci i s³aboci naszego miasta.
Dzi w nocy poka¿emy wam setki ludzi pi¹cych na surowych kamieniach korytarzy tego budynku, w którym siê teraz znajdujemy 
bez domu i bez jedzenia  ludzi, którzy mog¹ i chc¹ pracowaæ, ale
dla których nie ma pracy. By³by najwy¿szy czas, bymy podnieli
alarm  alarm przeciwko dalszemu utrzymywaniu rz¹du, którego
suwerenne prawa przekazywane s¹ magnatom kolejowym, baronom wêglowym i spekulantom, alarm przeciwko dalszemu utrzymywaniu rz¹du federalnego, którego polityka finansowa powstaje
na Wall Street pod dyktando finansowych baronów z Europy. Spodziewamy siê, ¿e podejmiecie kroki, które pozwol¹ na skorzystanie
z przywilejów, tak aby odsun¹æ od w³adzy niewiernych s³ug narodu, którzy ponosz¹ odpowiedzialnoæ za istniej¹cy stan rzeczy.

Mówca ten pope³nia oczywicie ogromny b³¹d s¹dz¹c, ¿e
zmiana urzêdnika czy partii mo¿e uleczyæ istniej¹ce z³o. T³umaczenie mu jednak, podobnie zreszt¹ jak i ka¿demu innemu
cz³owiekowi przy zdrowych zmys³ach, ¿e to nie ustrój spo³eczny stanowi przyczynê wystêpowania krañcowego bogac-

294

Walka Armagieddonu

twa i ubóstwa, mija³oby siê z celem. Niezale¿nie jednak od
ró¿nic, jakie wystêpuj¹ miêdzy ludmi w zakresie oceny przyczyn takiej sytuacji i metod jej uzdrowienia, wszyscy zgadzaj¹ siê z jednym, ¿e mamy tu do czynienia z chorob¹. Jedni,
pod¹¿aj¹c w fa³szywych kierunkach, bezowocnie poszukuj¹
rodka zaradczego, a tymczasem wielu innych, niestety, nie
¿yczy sobie, aby takowy zosta³ znaleziony, a przynajmniej nie
wczeniej, a¿ zd¹¿¹ wykorzystaæ obecn¹ sytuacjê.
Zgodnie z tym wypowiada³ siê George E. McNeill. W swym
przemówieniu na wiatowym kongresie pracy powiedzia³:

Przyczyn¹ narodzin ruchu klasy robotniczej jest g³ód  g³ód
chleba, g³ód mieszkañ, ciep³a, odzie¿y i przyjemnoci. W ludzkim
d¹¿eniu do szczêcia, ka¿dy ubiega siê o swoje idea³y, lekcewa¿¹c
przy tym, czêsto ze stoickim spokojem, idea³y innych. System gospodarczy opiera siê na diabelskiej, ¿elaznej zasadzie: Ka¿dy dla
siebie. Czy¿ wiêc jest w tym co niezrozumia³ego, ¿e ludzie, którzy
najwiêcej cierpi¹ pod rz¹dami samolubstwa i chciwoci, organizuj¹ siê w celu obalenia diabelskiego systemu rz¹dów?

Gazety pe³ne s¹ opisów modnych wesel i balów, na których
tak zwana mietanka towarzyska pojawia siê w kosztownych ubraniach i rzadkich klejnotach. Pewna dama na balu w
Pary¿u mia³a podobno ubraæ na siebie diamenty o wartoci
1,6 miliona dolarów. New York World z sierpnia 1896 opublikowa³ zdjêcie Amerykanki ozdobionej diamentami i innymi
klejnotami wycenionymi na milion dolarów, a wcale nie nale¿a³a ona do najbogatszej warstwy spo³ecznej. Prasa codzienna donosi o rozrzutnym rozdawaniu tysiêcy dolarów na urz¹dzanie takich bankietów  na wyborowe wina, ozdoby kwiatowe itp. Mo¿na przeczytaæ o pa³acach wznoszonych dla bogatych ludzi, z których wiele kosztuje ponad 50 tysiêcy dolarów1, a niektóre nawet 1,5 miliona. Opowiada siê o spotkaniach towarzyskich dla piesków, na których zwierzêta pod
opiek¹ nianiek karmione s¹ wykwintnymi potrawami. Czyta siê o 10 tysi¹cach dolarów wydanych na potrawê deserow¹,
6 tysi¹cach za artystyczne wazony z kwiatami, 50 tysi¹cach

1 W celu uzyskania w³aciwego wyobra¿enia o dzisiejszej wartoci przytaczanych
kwot pieniê¿nych nale¿a³oby je pomno¿yæ mniej wiêcej przez 20  przyp.t³um.
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za dwie ró¿owe wazy. Prasa podaje, ¿e angielski ksi¹¿ê zap³aci³ 350 tysiêcy dolarów za konia, ¿e pewna kobieta z Bostonu
pochowa³a swojego mê¿a w trumnie o wartoci 50 tysiêcy
dolarów, ¿e inna dama wyda³a 5 tysiêcy na pogrzeb swojego ukochanego pudelka, ¿e nowojorscy milionerzy p³ac¹ a¿
800 tysiêcy dolarów za jeden jacht.
Czy¿ mo¿na siê wiêc dziwiæ, ¿e wielu zazdroci, a inni gniewaj¹ siê i s¹ rozgoryczeni, gdy porównuj¹ tak¹ rozrzutnoæ z
niedostatkiem albo przynajmniej z przymusow¹ oszczêdnoci¹ w swych rodzinach? Bior¹c pod uwagê to, ¿e tylko nieliczni s¹ Nowymi Stworzeniami, tymi, którzy swe uczucia
kieruj¹ ku rzeczom wy¿szym, a nie doczesnym, którzy nauczyli siê, ¿e jestci wielki zysk pobo¿noæ z przestawaniem
na swem i którzy czekaj¹ na Pana z dochodzeniem sprawiedliwoci w swej sprawie, trudno siê dziwiæ, ¿e budzi to w sercach ludzkich uczucia zazdroci, nienawici, z³oci i niezgody. Uczucia te dojrzej¹ w koñcu do otwartego buntu, który
bêdzie ostatecznym wykonaniem wszystkich uczynków cia³a
i diab³a w czasie zbli¿aj¹cego siê wielkiego ucisku.
Oto ta by³a nieprawoæ Sodomy ( ) pycha, sytoæ chleba,
i obfitoæ pokoju; co ona maj¹c ( ) rêki jednak ubogiego i
nêdznego nie posila³a  Ezech. 16:49,50.
Kalifornijski Christian Advocate, opisuj¹c wytworne bale
w Nowym Jorku, pisze:

Rozrzutne zbytki i k³uj¹ce w oczy ekstrawagancje staro¿ytnych
bogaczy greckich i rzymskich przesz³y do historii. Tymczasem jednak podobnie lekkomylne efekciarstwo znów pojawia siê w tak
zwanych dobrych towarzystwach naszego kraju. Jeden z naszych
korespondentów opowiada o pewnej damie z Nowego Jorku, która
w jednym tylko sezonie na rozrywki wyda³a 125 tysiêcy dolarów.
Charakter i wartoæ tych rozrywek mo¿na oceniæ na podstawie faktu, ¿e uczy³a ona swych goci, jak ( ) siê mrozi rzymski poncz w
kielichach czerwonych i ¿ó³tych tulipanów oraz jak siê je ¿ó³wie
z³otymi ³y¿kami ze srebrnych czó³en. Inni zwolennicy rozrywek pokrywaj¹ swe sto³y drogimi ró¿ami, a jeden z owych czterystu mia³
podobno wydaæ 50 tysiêcy na jedno przyjêcie. Rozrzutne wydawanie tylu pieniêdzy na tak nêdzne cele jest rzecz¹ grzeszn¹ i haniebn¹, niezale¿nie od tego, jak wielki kto posiada maj¹tek.
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Messiahs Herald podaje:

Stu czterdziestu czterech spo³ecznych autokratów pod wodz¹
jednego arystokraty urz¹dzi³o wielki bal. Swym blaskiem przyæmi³
on bale królewskie. By³ nies³ychanie ekskluzywny. Wino la³o siê
strumieniami. Piêkno u¿yczy³o swych uroków. Nawet Marek Antoniusz z Kleopatr¹ nie otaczali siê takim przepychem. By³a to kolekcja milionerów. Skarbce wiata zosta³y ogo³ocone z pere³ i diamentów. Naszyjniki z klejnotami o wartoci 200 tysiêcy dolarów, i nieco tañsze, zdobi³y dziesi¹tki dekoltów. Tañczono wród przepychu
Alladyna. Radoci nie by³o koñca. W tym samym czasie, jako podaje gazeta, 100 tysiêcy g³oduj¹cych górników z Pensylwanii czyci³o ulice w poszukiwaniu czego do jedzenia, niektórzy z nich
¿ywili siê kotami, a wielu pope³ni³o samobójstwo, by nie patrzeæ na
swe dzieci umieraj¹ce z g³odu. Tymczasem jeden naszyjnik ze sto³ecznego balu uchroni³by ich wszystkich od g³odu. By³o to jedno z
wielkich wydarzeñ towarzyskich narodu zwanego chrzecijañskim.
Có¿ za sprzecznoæ! I na to nie ma lekarstwa. Tak bêdzie a¿ On
przyjdzie.

A¿ On przyjdzie? O nie, raczej tak bêdzie i za dni Syna
cz³owieczego, gdy On przyszed³, gdy zgromadza swych wybranych do siebie i przez to ustanawia swe Królestwo, które
zostanie zapocz¹tkowane przez pokruszenie na kawa³ki
obecnego systemu spo³ecznego w czasie wielkiego ucisku i
anarchii, w przygotowaniu do ustanowienia Królestwa sprawiedliwoci (Obj. 2:26,27; 19:15). Jako siê dzia³o za dni Lotowych, tak bêdzie i za dni Syna cz³owieczego. A jako by³o za
dni Noego, tak bêdzie i przyjcie [parousia  obecnoæ] Syna
cz³owieczego (Mat. 24:37; £uk. 17:26,28).
Czy bogacze bywaj¹ zbyt ostro potêpiani?
Cytujemy fragment z artyku³u redakcyjnego gazety Examiner z San Francisco:

Nale¿¹cy do pana W. K. Vanderbilta ogromny brytyjski jacht
parowy Valiante do³¹czy³ w nowojorskim porcie do brytyjskiego
jachtu parowego Conqueror, który stanowi w³asnoæ pana F. W.
Vanderbilta. Valiante jest wart 800 tysiêcy dolarów. Jest to równoznaczne z dochodem ze zbiorów 15 tysiêcy buszlis pszenicy, przy
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cenie szeædziesi¹t centów za buszel albo ca³kowit¹ produkcj¹ co
najmniej 8 tysiêcy gospodarstw o powierzchni 64 hektarów ka¿de.
Innymi s³owy, 8 tysiêcy rolników reprezentuj¹cych 40 tysiêcy mê¿czyzn, kobiet i dzieci, pracowa³o w s³oñcu i w deszczu, by umo¿liwiæ panu Vanderbiltowi zbudowanie w zagranicznej stoczni jachtu, jakim nie mog¹ siê poszczyciæ nawet w³adcy europejscy. Budowa jachtu wymaga³a pracy co najmniej tysi¹ca mechaników przez
okres roku. Gdyby te pieni¹dze, które zap³acono za jacht, puciæ w
obieg miêdzy robotnikami, to na przestrzeni kilku kwarta³ów wywiera³yby one odczuwalny wp³yw na nastroje obecnego czasu.

J. R. Buchanan pisz¹c w czasopimie Arena na temat bezdusznej rozrzutnoci bogaczy, powiada:

Jej zbrodniczoæ nie polega na bezdusznoci pobudek, ale na
niczym nie usprawiedliwionym niszczeniu szczêcia i ¿ycia ludzkiego w imiê osi¹gniêcia samolubnych celów. Po dok³adniejszym
zbadaniu tej sprawy przekonamy siê, ¿e takie jawne trwonienie
maj¹tku na zwyk³e wygody jest przestêpstwem. Wybudowanie stajni
dla koni za 700 tysiêcy dolarów, jak to uczyni³ pewien milioner z
Syracuse, czy te¿ wydanie 50 tysiêcy dolarów na jeden posi³ek nie
stanowi³oby niczyjej krzywdy, gdyby pieni¹dze by³y tak samo ogólnie dostêpne jak powietrze i woda, tymczasem jednak ka¿dy dolar
wyobra¿a przeciêtn¹ dniówkê robotnika. Dlatego te¿ stajnia za 700
tysiêcy dolarów odpowiada pracy tysi¹ca ludzi przez dwa lata i cztery
miesi¹ce. Jest ona tak¿e równowa¿na 700 istnieniom ludzkim, jako
¿e 1000 dolarów wystarczy³oby na wy¿ywienie dziecka do dziesi¹tego roku ¿ycia, a na nastêpne dziesiêæ lat dziecko mog³oby ju¿ w
pe³ni samo na siebie zarobiæ. Tak wiêc modna stajnia stanowi równowartoæ fizycznej podstawy utrzymania dla 700 osób, co dowodzi, ¿e w³aciciel ceni j¹ sobie bardziej ni¿ 700 ludzi, którzy umr¹,
aby on móg³ zaspokoiæ sw¹ pró¿noæ.

The Literary Digest pisze w artykule redakcyjnym:
Nie tak dawno temu pewien duchowny z Nowej Anglii wystosowa³ list do pana Samuela Gompersa, przewodnicz¹cego Amerykañskiej Federacji Pracy, z zapytaniem dlaczego, w jego opinii, tak
wielu inteligentnych robotników nie uczêszcza do kocio³a. W odpowiedzi pan Gompers stwierdzi³, ¿e jedn¹ z przyczyn jest to, ¿e
kocio³y przesta³y ju¿ odpowiadaæ nadziejom i aspiracjom robotników, nie okazuj¹ te¿ one wspó³czucia wobec ich nieszczêæ i brze-
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mion. Pastorzy albo nie maj¹ potrzebnej wiedzy, mówi³ on, albo
nie maj¹ odwagi, by otwarcie zza kazalnic oznajmiæ prawa i krzywdy milionów robotników. Koció³ krzywym okiem patrzy na organizacje, które okazuj¹ siê najskuteczniejsze w zapewnianiu poprawy warunków ¿ycia. Uwaga robotników by³a kierowana w stronê
s³odkiej przysz³oci, przy ca³kowitym lekcewa¿eniu okolicznoci
wynikaj¹cych z gorzkiej teraniejszoci. Koció³ i duchowieñstwo
usprawiedliwiaj¹ i broni¹ bezprawia pope³nianego przeciwko interesom ludu, dlatego ¿e ci, którzy siê go dopuszczaj¹, s¹ bogaci.
Zapytany o to, co jego zdaniem mog³oby pomóc w doprowadzeniu
do pojednania kocio³a z masami spo³ecznymi, pan Gompers opowiedzia³ siê za ca³kowit¹ zmian¹ obecnego stanowiska. Sw¹ odpowied koñczy takimi s³owami: Ten kto nie potrafi okazywaæ
wspó³czucia robotnikom, kto w spokoju ducha albo z obojêtnoci¹
przypatruje siê straszliwym rezultatom obecnych stosunków ekonomicznych i spo³ecznych, ten jest nie tylko przeciwnikiem najwa¿niejszych interesów rodziny ludzkiej, ale te¿ particeps criminis
[uczestnikiem zbrodni] wszystkich krzywd wyrz¹dzanych mê¿czyznom i kobietom naszych czasów, dzieciom dnia dzisiejszego, ludzkoci dnia jutrzejszego.

Przytaczaj¹c odg³osy opinii publicznej potêpiaj¹ce klasê
bogaczy oraz stwierdzaj¹c potêpienie ze strony Pana i przepowiedzian¹ karê, jaka ma spaæ na ca³oæ tej klasy, lud Bo¿y
powinien jednoczenie zgodnie z rozs¹dkiem okazywaæ umiarkowanie w swoich s¹dach i opiniach dotycz¹cych pojedynczych osób dysponuj¹cym wielkim maj¹tkiem. Pan, który
wydaje tak surowy s¹d przeciwko tej klasie, oka¿e jednak wielkie mi³osierdzie wobec pojedynczych jej cz³onków. Gdy tylko zniszczy ich ba³wany srebra i z³ota, zni¿y wynios³oæ ich
oczu i poni¿y pychê, oka¿e siê ³askawy w pocieszaniu i uzdrawianiu tych, którzy wyrzekn¹ siê samolubstwa i dumy. Nale¿y tak¿e zaznaczyæ, ¿e przytaczamy tu jedynie racjonalne i
umiarkowane wypowiedzi rozs¹dnych autorów, pomijaj¹c
krañcowe i czêsto bezsensowne oratorstwo anarchistów i wizjonerów.
U³atwieniem w zachowaniu umiarkowania w s¹dzie niech
bêdzie dla nas to, (1) ¿e okrelenie bogaty jest bardzo ogólne i obejmuje nie tylko ludzi posiadaj¹cych ogromne fortuny,
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ale tak¿e wielu innych, którzy w porównaniu z najwiêkszymi
bogaczami mog¹ siê wydaæ ubodzy; (2) ¿e pomiêdzy tymi,
których osoby bardzo biedne okreli³yby mianem bogaczy, jest
wielu dobrych i ¿yczliwych ludzi, aktywnych do pewnego stopnia w dobroczynnych i filantropijnych przedsiêwziêciach. Jeli wiêc nie wszyscy s¹ takimi a¿ do granic samopowiêcenia,
by³oby przejawem z³ej woli, gdyby ci, którzy sami nie powiêcili siê dla dobra innych, mieli potêpiaæ drugich, którzy
tego nie czyni¹. Ci za, którzy powiêcaj¹ siê dla innych, wiedz¹, jak bardzo trzeba ceniæ ka¿dy przejaw takiego ducha, niezale¿nie od tego, czy znajduje siê go u bogatych, czy biednych.
Dobrze jest tak¿e pamiêtaæ, ¿e wielu ludzi bogatych nie tylko uczciwie p³aci ogromne podatki, z których wspierane s¹
darmowe szko³y powszechne, dzia³alnoæ rz¹du, organizacje
charytatywne itp., ale jeszcze chêtnie udziela innych darowizn
dla ul¿enia biednym, ochoczo wspieraj¹c przytu³ki, uczelnie,
szpitale, a tak¿e kocio³y, które ich zdaniem na to zas³uguj¹.
Ci za, którzy tak postêpuj¹ z dobrego i szczerego serca, a nie
(jak, trzeba przyznaæ, ma to czasami miejsce) na pokaz i dla
poklasku, nie min¹ siê z nagrod¹. Wszyscy oni powinni spotkaæ siê ze s³usznym szacunkiem.
£atwo jest krytykowaæ milionerów i wszyscy chêtnie to czyni¹, obawiamy siê jednak, ¿e w niektórych przypadkach s¹d
ten bywa zbyt surowy. Apelujemy wiêc do naszych czytelników, by nie myleli o nich nazbyt nie³askawie. Pamiêtajcie,
¿e i oni, podobnie jak biedni, musz¹ w pewnym sensie poddaæ
siê kontroli obecnego systemu spo³ecznego. Zwyczaj sprawi³,
¿e ich umys³y i serca zosta³y poddane dzia³aniu pewnych praw
i ograniczeñ. Fa³szywe wyobra¿enia o chrzecijañstwie, popierane od wieków przez ca³y wiat  przez bogatych i przez
biednych  utar³y sobie g³êbokie koleiny pogl¹dów i argumentów, którymi tocz¹ siê tu i tam ko³a ich rozumowania. Czuj¹
oni, ¿e musz¹ postêpowaæ tak jak inni ludzie, to znaczy, ¿e
powinni wykorzystywaæ swój czas i talenty zgodnie ze swymi
zdolnociami i na zasadach rynkowych. Gdy za tak czyni¹,
pieni¹dze sp³ywaj¹ same, gdy¿ kapita³ i maszyny s¹ dzisiaj
ród³em bogactwa, a praca nie jest w cenie.
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Poza tym s¹dz¹ oni, ¿e posiadanie bogactwa jest ich obowi¹zkiem, nie dlatego, by je po prostu gromadziæ, ale by nim
dysponowaæ. Prawdopodobnie zastanawiaj¹ siê oni, czy by³oby lepiej oddaæ pieni¹dze na dzia³alnoæ charytatywn¹, czy
te¿ pozostawiæ je w obiegu, w obrocie handlowym i w wynagrodzeniach za pracê. S³usznie dochodz¹ oni do wniosku, ¿e
lepszy jest ten drugi sposób ich wykorzystania. Bale, bankiety, wesela, jachty itp. traktuj¹ jako przyjemnoæ dla siebie i
swoich przyjació³, ale tak¿e jako wsparcie dla mniej zamo¿nych s¹siadów. A czy pogl¹d ten nie jest poniek¹d s³uszny?
Bankiet kosztuj¹cy, na przyk³ad, dziesiêæ tysiêcy dolarów
wpuszcza do obiegu prawdopodobnie piêtnacie tysiêcy dolarów  przez rzeników, piekarzy, kwiaciarzy, krawców, projektantów, jubilerów itp. itd. Jacht kosztuj¹cy 800 tysiêcy dolarów, choæ jest wielk¹ ekstrawagancj¹ pojedynczych osób,
uruchamia obrót sporej sumy pieniêdzy miêdzy robotnikami
w jakim kraju, a ponadto jego utrzymanie kosztuje rocznie
od 20 do 100 tysiêcy dolarów, które pójd¹ na p³ace dla oficerów, maszynistów, marynarzy oraz na zaopatrzenie w ¿ywnoæ i na inne bie¿¹ce wydatki.
W obecnych z³ych warunkach jest przeto dla klasy redniej
i ubogiej znacznie korzystniej, ¿e bogacze ulegaj¹ nierozumnej rozrzutnoci, ni¿ gdyby mieli byæ sk¹pi. Hojne wydaj¹c
czêæ strumienia bogactw, które nap³ywaj¹ do ich kas, p³ac¹
na przyk³ad za diamenty, które musz¹ zostaæ wykopane, oszlifowane i oprawione, a to zapewnia zatrudnienie tysi¹com robotników, którzy musieliby do³¹czyæ do grona bezrobotnych,
gdyby bogaci ludzie nie mieli s³abostek i ekstrawaganckich
pomys³ów, a tylko gromadzili wszystko, co wchodzi w ich
posiadanie. Argumentuj¹c w ten sposób, bogacze mog¹ w rzeczywistoci uwa¿aæ swoj¹ rozrzutnoæ za dzia³alnoæ dobroczynn¹. Jeli jednak tak czyni¹, to pod¹¿aj¹ t¹ sam¹ drog¹
fa³szywego rozumowania, jakie zosta³o przyjête przez niektórych przedstawicieli klasy redniej, którzy urz¹dzaj¹ kocielne
spotkania towarzyskie oraz jarmarki i festyny na rzecz s³odkiej dobroczynnoci.
Nie staramy siê tutaj usprawiedliwiaæ ich postêpowania, a
tylko wskazaæ na to, ¿e rozrzutnoæ ludzi bogatych w okre-
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sach trudnoci finansowych nie musi wcale dowodziæ, ¿e s¹
oni pozbawieni uczuæ dla biednych. Kiedy za zaczynaj¹ myleæ o dzia³alnoci charytatywnej, która by³aby prowadzona
nie w oparciu o zasady rynkowe, bez w¹tpienia dochodz¹ do
wniosku, ¿e wymaga³oby to zatrudnienia ma³ej armii z³o¿onej z mê¿czyzn i kobiet, która nadzorowa³aby rozdawnictwo
ich dziennych dochodów, a i tak nie mo¿na by byæ ca³kowicie
pewnym, ¿e pomoc trafi do najbardziej potrzebuj¹cych. Dzieje siê tak z powodu egoizmu, który jest zjawiskiem tak powszechnym, ¿e tylko w stosunku do nielicznych mo¿na mieæ
zaufanie, i¿ bêd¹ uczciwie rozdzielaæ te wielkie sumy. Pewna
milionerka stwierdzi³a, ¿e nigdy nie wygl¹da z okna swego
powozu, gdy przeje¿d¿a przez ubogie dzielnice, poniewa¿
widok ten obra¿a j¹. Zastanawiamy siê, czy nie jest tak równie¿ dlatego, ¿e drêcz¹ j¹ wyrzuty sumienia z powodu kontrastu miêdzy jej po³o¿eniem a po³o¿eniem biednych. Jeli wiêc
chodzi o osobiste dogl¹danie dzia³alnoci charytatywnej, to
mê¿czyni s¹ zbyt zajêci pilnowaniem swych interesów, kobiety za s¹ zbyt delikatne, by patrzeæ na nieprzyjemne widoki, s³yszeæ nieprzyjemne dwiêki i czuæ nieprzyjemne zapachy. Bêd¹c jeszcze biedakami, ludzie ci mogli po¿¹daæ tych
mo¿liwoci czynienia dobrze, które obecnie posiadaj¹, jednak egoizm, duma, oraz zobowi¹zania i etyka wynikaj¹ca z
ich przynale¿noci spo³ecznej nie pozwalaj¹ na szlachetne
uczucia i uniemo¿liwiaj¹ przyniesienie wielu owoców. Kto
kiedy powiedzia³, ¿e to w³anie dlatego nasz Pan chodzi³,
czyni¹c dobrze, ¿e zosta³ poruszony uczuciami wobec ludzkiej niedoli.
Czyni¹c te wzmianki odnonie pewnej miary wspó³czucia,
jakie ludzie bogaci mog¹ okazywaæ klasom ludzi biednych,
nie chcemy byæ zrozumiani, ¿e w jakimkolwiek sensie usprawiedliwiamy samolubn¹ rozrzutnoæ bogaczy, która jest z³em
i któr¹ Pan jako z³o potêpi³ (Jak. 5:5). Jednak przy rozwa¿aniu rozmaitych stron tego nurtuj¹cego problemu nale¿y zachowaæ zrównowa¿enie umys³u, trzewoæ s¹du i okazywaæ
wspó³czucie ludziom, których bóg tego wiata tak olepi³
swymi bogactwami, ¿e w swych s¹dach nie kieruj¹ siê sprawiedliwoci¹, ludziom, którzy ju¿ niebawem zostan¹ przez
Pana surow¹ zganieni i wych³ostani. W niektórych sprawach
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bóg tego wiata olepia tak¿e ludzi biednych, tak ¿e i oni
usprawiedliwiaj¹ z³e postêpowanie. W ten sposób doprowadzi on obydwie strony do tego, ¿e stocz¹ miêdzy sob¹ wielk¹
bitwê.
Tak wiêc mo¿na znaleæ pewne argumenty na usprawiedliwienie obecnego nagromadzenia bogactw w rêkach garstki
ludzi. Trzeba te¿ przyznaæ, ¿e niektórzy ludzie bogaci, a
zw³aszcza ci umiarkowanie bogaci, s¹ bardzo sk³onni do dobroczynnoci. Prawd¹ mo¿e te¿ okazaæ siê stwierdzenie, ¿e
przecie¿ bogaci gromadz¹ swe bogactwa przestrzegaj¹c tego
samego prawa, któremu podlegaj¹ wszyscy, oraz ¿e niektórzy
ludzie biedni s¹ z natury znacznie mniej wspania³omylni i
wykazuj¹ mniejsz¹ sk³onnoæ do sprawiedliwoci ni¿ niektórzy bogacze, tak ¿e gdyby siê znaleli na ich miejscu, to mogliby siê nieraz okazaæ bardziej wymagaj¹cy i zaborczy ni¿
bogaci. Mimo to jednak Pan obwieszcza, ¿e posiadacze bogactw zostan¹ niebawem pozwani na s¹d w tej w³anie sprawie, poniewa¿ dostrzegaj¹c obecny kierunek rozwoju sytuacji nie poszukiwali na w³asny koszt sprawiedliwszych i bardziej wspania³omylnych rozwi¹zañ ni¿ te, które s¹ stosowane obecnie. A takie rozwi¹zania proponuje na przyk³ad socjalizm.
Poni¿ej cytujemy doniesienie prezentuj¹ce pogl¹d coraz
wiêkszej liczby ludzi, wed³ug którego obowi¹zkiem spo³eczeñstwa jest albo pozostawienie swobodnego dostêpu do wszystkich mo¿liwoci i bogactw natury (ziemi, powietrza i wody),
albo w razie ich monopolizacji zapewnienie mo¿liwoci codziennej pracy tym, którzy nie maj¹ udzia³u w monopolach.
Oto jego treæ:
Rzadko ukazuj¹ siê drukiem opisy bardziej wzruszaj¹cych wydarzeñ jak to, o którym opowiedzia³a nam pewna przedszkolanka,
mieszkaj¹ca w Brooklynie w stanie Nowy Jork.
Pewna ma³a dziewczynka, która uczêszcza do przedszkola we
wschodniej, najubo¿szej dzielnicy Nowego Jorku, nie tak dawno
temu przysz³a rano na zajêcia cienko ubrana, wygl¹daj¹c na zmizerowan¹ i zziêbniêt¹. Po chwili przebywania w ciep³ym przedszkolu, dziecko powiedzia³o powa¿nie patrz¹c w twarz wychowawczyni:
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Panno C. , czy pani kocha Boga?
Dlaczego pytasz? Owszem, tak, powiedzia³a przedszkolanka.
Bo ja nie, szybko odpowiedzia³o dziecko z wielkim przejêciem
i gwa³townoci¹, Ja Go nienawidzê.
Wychowawczyni poprosi³a o wyjanienie, uznaj¹c, ¿e jest to bardzo dziwne stwierdzenie w ustach dziecka, które tak pilnie stara³a
siê nauczyæ, ¿e nale¿y kochaæ Boga.
No bo, powiedzia³a dziewczynka, On sprawia, ¿e wieje wiatr,
a ja nie mam ciep³ego ubrania. On sprawia, ¿e pada nieg, a moje
buty s¹ dziurawe. On sprawia, ¿e jest zimno, a my nie mamy w
domu czym paliæ. On sprawia, ¿e jestemy g³odni, a mama nie ma
dla nas chleba na niadanie.
W komentarzu do tej wypowiedzi gazeta pisze: Przypatruj¹c
siê doskona³ej hojnoci Boga w udzielaniu synom ziemi dóbr materialnych, ciê¿ko jest po przeczytaniu tej historii cierpliwie znosiæ
zadowolenie bogatych blunierców, którzy podobnie jak ta dziewczynka, obwiniaj¹ Boga o niedole ubóstwa.

Tak czy owak, od ludzi tego wiata nie mo¿na oczekiwaæ
zbyt wiele, gdy¿ duchem tego wiata jest samolubstwo. Wiêcej powodów mielibymy, by spogl¹daæ w stronê wybitnych i
bogatych ludzi, którzy wyznaj¹, ¿e s¹ chrzecijanami. Tymczasem oni te¿ nie ofiaruj¹ ani swojego ¿ycia, ani bogactwa
na Boskim o³tarzu w s³u¿bie Ewangelii, nie oddaj¹ tych rzeczy nawet w s³u¿bie dla doczesnego dobrobytu ludzkoci.
Oczywicie Ewangelia jest najwa¿niejsza! Powinnimy oddaæ jej do dyspozycji ca³y nasz czas, wszystkie talenty, wp³ywy i rodki, którymi dysponujemy. Tam jednak, gdzie nie jest
ona zrozumiana, gdzie nie wywiera wp³ywu na serca z powodu fa³szywych pogl¹dów, wynikaj¹cych z b³êdnego nauczania, tam powiêcone serce z pewnoci¹ znajdzie wiele okazji
do niesienia pomocy dla upad³ych wspó³blinich w akcjach
na rzecz wstrzemiêliwoci, w pomocy socjalnej, w reformie
miejskiej itp. I rzeczywicie jest ca³kiem pokana liczba osób
zaanga¿owanych, wywodz¹ siê oni jednak przewa¿nie z klasy
ubogiej albo redniej, rzadko kiedy trafia siê cz³owiek bogaty
albo milioner. Gdyby chocia¿ tylko niektórzy ze wiatowych
milionerów posiedli na tyle ducha Chrystusowego, by okazaæ
gotowoæ oddania swych umys³owych, finansowych i czaso-
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wych mo¿liwoci do dyspozycji umiejêtnych wspó³pracowników, którzy chêtnie przyszliby z pomoc¹, gdyby tylko otwiera³y siê przed nimi takie drzwi mo¿liwoci, to w przeci¹gu
roku wiat sta³by siê wiadkiem niespotykanej reformy spo³ecznej! W interesie dobra publicznego ograniczono by albo
wypowiedziano przywileje, jakimi ciesz¹ siê korporacje i trusty. Z³e prawa zosta³yby poprawione, a dobro publiczne by³oby w ogólnoci chronione i strze¿one, przy jednoczesnym os³abieniu wp³ywów manipulatorów finansowych i politycznych
jako dzia³aj¹cych przeciwko dobru publicznemu.
Oczekiwanie na takie wykorzystanie bogactwa by³oby jednak nierozs¹dne, gdy¿ jakkolwiek wielu bogatych ludzi wyznaje chrzecijañstwo, to podobnie jak i pozosta³a czêæ wiata
nie maj¹ pojêcia o prawdziwym chrzecijañstwie, czyli o wierze w Chrystusa jako osobistego Odkupiciela oraz o ca³kowitym powiêceniu wszystkich talentów w Jego s³u¿bie. Pragn¹
oni zostaæ zaliczeni do chrzecijan, gdy¿ nie chc¹ byæ uznawani za pogan albo ¯ydów, gdy¿ imiê Chrystusa jest obecnie popularne, mimo ¿e Jego rzeczywiste nauki nie s¹ ju¿ w
tym stopniu znane, jak wtedy, gdy zosta³ On ukrzy¿owany.
Rzeczywicie S³owo Bo¿e powiadcza, ¿e niewielu wybitnych, bogatych czy m¹drych ludzi wybra³ Bóg, aby stali siê
dziedzicami Jego Królestwa. Wybiera³ On na ogó³ takich, którzy mierzeni m¹droci¹, powa¿aniem i wartociami tego wiata
wydawali siê biedni i wzgardzeni. Jak¿e ciê¿ko (kosztem jakich trudnoci) bêdzie bogaczowi wejæ do Królestwa Bo¿ego. £atwiej jest wielb³¹dowi przejæ przez ucho igielne, ni¿
bogatemu wejæ do Królestwa niebieskiego* (Mat. 19:23,24).
Niestety jednak biedni bogacze bêd¹ musieli przejæ przez
straszliwe dowiadczenia. Bogactwo oka¿e siê nie tylko prze*

Uwa¿a siê, ¿e mianem ucha igielnego okrelana by³a ma³a furtka w murach
staro¿ytnych miast, u¿ywana po zachodzie s³oñca, gdy wiêksze bramy by³y zamkniête z obawy przed atakiem nieprzyjació³. Wed³ug tych opisów furtka by³a tak
ma³a, ¿e wielb³¹d móg³ przejæ przez ni¹ tylko na kolanach i po zdjêciu ³adunku z
jego grzbietu. Ilustracja ta wskazywa³aby na to, ¿e bogacz musia³by pozbyæ siê
swojego ³adunku i uklêkn¹æ, zanim bêdzie móg³ uczyniæ pewnym swoje powo³anie i wybranie do odziedziczenia miejsca w Królestwie.
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szkod¹ w otrzymaniu przysz³ej czci i chwa³y w Bo¿ym Królestwie, ale nawet tutaj korzyci z niego p³yn¹ce bêd¹ krótkotrwa³e. Nu¿ teraz, bogacze! p³aczcie, narzekaj¹c nad nêdzami waszymi, które przyjd¹. ( ) zgromadzilicie skarb na ostatnie dni. P³acz i narzekanie bogaczy bêd¹ ju¿ nied³ugo s³yszalne. wiadomoæ ta powinna usun¹æ ze wszystkich serc
ca³¹ zazdroæ i po¿¹dliwoæ, zastêpuj¹c je wspó³czuciem dla
biednych bogaczy, takim wspó³czuciem, które nie bêdzie
pragnê³o ani domaga³o siê zmiany Pañskiego s¹du, uznaj¹c
Jego m¹droæ i dobroæ oraz wiedz¹c, ¿e skutkiem owego p³aczu i narzekania bêdzie naprawa serc oraz otwarcie oczu na
sprawiedliwoæ i mi³oæ, które stan¹ siê udzia³em wszystkich
 zarówno bogatych jak i biednych. Bogatym bêdzie jednak
ciê¿ej, gdy¿ zmiana ich sytuacji bêdzie znacznie powa¿niejsza i bardziej gwa³towna.
Czemu jednak warunki nie mog¹ siê zmieniæ stopniowo
przez wyrównanie poziomu bogactwa i wygody? Dlatego, ¿e
wiat nie kieruje siê królewskim prawem mi³oci, ale prawem
niegodziwoci  samolubstwem.
Po³¹czenie samolubstwa z wolnoci¹
Doktryna chrzecijañstwa zachêca do wolnoci, za wolnoæ prowadzi do zdobycia wiedzy i wykszta³cenia. Wolnoæ
i wiedza stanowi¹ jednak zagro¿enie dla ludzkiego dobrobytu, z wyj¹tkiem sytuacji, gdzie panuje nad nimi litera i duch
królewskiego prawa mi³oci. Dlatego te¿ chrzecijañstwo,
przyswajaj¹c sobie chrzecijañsk¹ wolnoæ i zdobywaj¹c wiedzê bez jednoczesnego przyjêcia prawa Chrystusowego, a zamiast niego zagarniaj¹c wiedzê i wolnoæ na u¿ytek upad³ych
i samolubnych sk³onnoci, nauczy³o siê jedynie lepiej praktykowaæ swe samolubstwo. W rezultacie kraje chrzecijañskie
s¹ obecnie na ziemi obszarem najwiêkszego niezadowolenia,
za inne kraje maj¹ udzia³ w tym niezadowoleniu i jego krzywdach proporcjonalnie do tego, na ile przyswajaj¹ sobie wiedzê
i wolnoæ chrzecijañstwa bez jednoczesnego przyjêcia ducha Chrystusowego, ducha mi³oci.

306

Walka Armagieddonu

Biblia, tak Stary jak i Nowy Testament, pielêgnuje ducha
wolnoci  nie wprost ale porednio. Zakon rzeczywicie nakazywa³, by s³udzy byli poddani swym panom, ogranicza³ jednak panów w interesie ich s³ug, zapewniaj¹c, ¿e niesprawiedliwoæ zostanie niechybnie ukarana przez wielkiego Pana
wszystkich  samego Boga. Ewangelia Nowego Testamentu
wyra¿a takie same zasady (por. Kol. 3:22-25; 4:1). Biblia zapewnia jednak wszystkich, ¿e mimo ró¿nic miêdzy ludmi pod
wzglêdem w³adz umys³owych, moralnych i fizycznych, Bóg
przygotowa³ warunki do ca³kowitej restytucji, ¿eby przez wiarê
w Chrystusa wszyscy  bogaci i biedni, niewolnicy i wolni,
mê¿czyni i kobiety, m¹drzy i prostacy  mogli zostaæ przywróceni do Boskiej ³aski na wspólnym poziomie jako obdarowani w onym Umi³owanym.
Nic wiêc dziwnego, ¿e staro¿ytni ¯ydzi byli narodem tak
bardzo mi³uj¹cym wolnoæ, ¿e zyskali sobie s³awê ludu buntowniczego, nie akceptuj¹cego stanu niewoli, a ich zwyciêzcy
dochodzili do wniosku, ¿e nie ma innego sposobu ich podporz¹dkowania, jak ca³kowite wyniszczenie narodu. Nie zaskakuje nas tak¿e i to, ¿e czo³owi mê¿owie stanu (nawet ci niechrzecijañscy) uznali Bibliê za kamieñ wêgielny naszej
wolnoci, a dowiadczenie pokazuje, ¿e tam, gdzie pozbywano siê Biblii, tam te¿ zanika³a wolnoæ, zabieraj¹c ze sob¹
wykszta³cenie i ogóln¹ wznios³oæ uczuæ. Tak by³o w ci¹gu
dwóch pierwszych wieków ery chrzecijañskiej. Potem zacz¹³
siê panoszyæ b³¹d  w³adza kap³anów i przes¹dy. Biblia by³a
ignorowana albo i zakazana, a zamiast dalszego postêpu, papiestwo doprowadzi³o sw¹ polityk¹ do nastania wieków ciemnoty. Wraz z ponownym przywróceniem prawa do powszechnego nauczania przez Bibliê, co dokona³o siê w okresie reformacji angielskiej i niemieckiej, wród ludzi ponownie o¿y³a
wolnoæ, wiedza i postêp. Niezaprzeczalnym faktem jest, ¿e
kraje, które uznaj¹ Bibliê, ciesz¹ siê wiêksz¹ wolnoci¹ i powszechnym owieceniem, a tam, gdzie jest swobodny dostêp
do Biblii, tam i naród jest wolny, bardziej owiecony, lepiej

Przygotowanie ¿ywio³ów

307

wykszta³cony i dokonuj¹cy szybszych postêpów we wszelkich
dziedzinach rozwoju.
Teraz jednak zwróæmy uwagê na to, co zauwa¿ylimy ju¿
wczeniej, ¿e chrzecijañstwo przyswoi³o sobie owiecaj¹cy i
oswobadzaj¹cy wp³yw Biblii, powszechnie przy tym pomijaj¹c jej prawo mi³oci (doskona³y zakon wolnoci  Jak. 1:25).
Myl¹cy ludzie zaczynaj¹ sobie uwiadamiaæ fakt, ¿e wiedza
w po³¹czeniu z wolnoci¹ stanowi potê¿n¹ si³ê, która mo¿e
byæ u¿yta zarówno w dobrym, jak i z³ym celu. Jeli punktem
oparcia tej dwigni stanie siê mi³oæ, to rezultat bêdzie potê¿ny i dobry. Jeli jednak jej punktem oparcia bêdzie samolubstwo, to skutkiem bêdzie z³o  potê¿ne i dalekosiê¿ne. Taka
jest zasada i wobec niej staje dzi chrzecijañstwo. Wedle tej
zasady bardzo gwa³townie kszta³tuj¹ siê obecnie ¿ywio³y dla
ognia dnia pomsty i odp³aty.
Z chemii wiadomo, ¿e bardzo u¿yteczne i dobroczynne
sk³adniki zmieszane w nieodpowiednich proporcjach staj¹ siê
nagle mocn¹ trucizn¹. Tak te¿ jest z b³ogos³awieñstwami wiedzy i wolnoci, gdy z³¹cz¹ siê one z samolubstwem. W pewnych proporcjach mieszanka ta odda³a ludzkoci wartociowe
us³ugi, jednak ogromny rozwój wiedzy, jaki siê ostatnio dokona³, zamiast posadziæ wiedzê na tronie w³adzy, ukoronowa³
samolubstwo. Egoizm dominuje i korzysta z us³ug wiedzy i
wolnoci. Po³¹czenie to sprawuje obecnie w³adzê nad wiatem i nawet jego wartociowe sk³adniki staj¹ siê nieprzyjació³mi sprawiedliwoci i pokoju z powodu samolubstwa, które
sprawuje nad nimi kontrolê. W tych warunkach wiedza w s³u¿bie samolubstwa jest najbardziej aktywna przy realizacji egoistycznych celów, a wolnoæ kontrolowana przez samolubstwo
staje siê samowol¹, która pogardza prawami i wolnoci¹ innych. Tak wiêc w obecnej sytuacji samolubstwo (kontroluj¹ce dwa pozosta³e elementy) oraz wiedza i wolnoæ stanowi¹
triumwirat z³ych mocy, które sprawuj¹ dzi wyniszczaj¹c¹
w³adzê nad chrzecijañstwem za porednictwem swych wykonawców i przedstawicieli  bogatych i wp³ywowych klas.
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Niebawem jednak ten sam z³owrogi triumwirat zmieni swych
s³ug i przedstawicieli, którymi stan¹ siê masy spo³eczne.
Prawie wszyscy ludzie w krajach cywilizowanych, z nielicznymi tylko wyj¹tkami, czy to bogaci czy biedni, wykszta³ceni czy prostacy, m¹drzy czy g³upi, mê¿czyni czy kobiety,
podejmuj¹ niemal ka¿d¹ dzia³alnoæ ¿ycia popychani przez tê
potê¿n¹ koalicjê si³. To one sprawiaj¹, ¿e podleg³ych im ludzi
ogarnia sza³ w d¹¿eniu do osi¹gniêcia pozycji, w³adzy, korzyci i wywy¿szenia w³asnej osoby. Nieliczni wiêci, którzy d¹¿¹
do doczesnego i przysz³ego dobra dla innych, stanowi¹ nie
licz¹c¹ siê mniejszoæ, której nie warto nawet uwzglêdniaæ
przy ocenie obecnej sytuacji. Nie bêd¹ oni w stanie zrealizowaæ dobra, za którym têskni¹, dok¹d nie zostan¹ uwielbieni
ze swoim Panem i Mistrzem, a dopiero wtedy bêd¹ mieli zarówno potrzebne kwalifikacje, jak i moc, by b³ogos³awiæ wiat
jako Królestwo Bo¿e. Tymczasem jednak, bêd¹c w ciele, musz¹ ci¹gle czuwaæ i modliæ siê, by ich wiedza i wolnoæ, choæ
wy¿sze od wiata, nie obróci³y siê jednak w z³o, dostaj¹c siê
pod kontrolê samolubstwa.
Pogl¹d bogatych i biednych na temat niezale¿noci
Dopiero niedawno szerokie rzesze spo³eczeñstwa wyzwoli³y siê z niewolnictwa i poddañstwa uzyskuj¹c wolnoæ i niezale¿noæ. Wiedza mia³a ogromne znaczenie dla zrzucenia
osobistych i politycznych wiêzów. Równoæ polityczna nie
zosta³a osi¹gniêta za zgod¹ panuj¹cych, ale wywalczona si³¹,
krok po kroku. Teraz za wiat, zrównany ju¿ w prawach politycznych, dzieli siê znów wzd³u¿ nowych linii podzia³u, linii
pychy i samolubstwa. Wzniecana jest nowa bitwa, w której
bogaci i zamo¿ni walcz¹ o utrzymanie, a nawet zwiêkszenie
zakresu swego bogactwa i w³adzy, za ni¿sze klasy walcz¹ o
prawo do pracy i do wzglêdnej wygody ¿ycia (por. Amos 8:48). Wielu bogatych jest sk³onnych myleæ o biednych klasach
w taki oto sposób: No tak, masy spo³eczne otrzyma³y wreszcie prawa wyborcze i niezale¿noæ. Niech im to wyjdzie na
zdrowie! Na pewno siê jednak przekonaj¹, ¿e rozum jest czyn-
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nikiem odgrywaj¹cym istotn¹ rolê we wszystkich sprawach
¿ycia, a rozum ma przewa¿nie tylko arystokracja. Nasz¹ trosk¹ jest jedynie to, ¿eby korzystali ze swych praw z umiarem
i zgodnie z prawem. W ten sposób zostaniemy zwolnieni ze
znacznej czêci odpowiedzialnoci. Dawniej, gdy ludzie ¿yli
w poddañstwie, ka¿dy pan, szlachcic i ksi¹¿ê czu³ siê odpowiedzialny za tych, którzy znajdowali siê pod jego opiek¹.
Teraz za mamy swobodê dbania przede wszystkim o swoje
przyjemnoci i maj¹tki. Ich niezale¿noæ ma dla nas same dobre
strony. Ta zmiana okaza³a siê korzystna dla ka¿dego pana
¿ycz¹cego przecie¿ innym tego samego. Niech i oni tak samo
dobrze dbaj¹ o swój dobrobyt, jak my dbamy o nasz. Stawiaj¹c siê z nami na równi w prawach politycznych i niezale¿noci, zmienili nasze wzajemne stosunki  stoj¹ oni obecnie
wed³ug prawa na równi z nami, a wiêc s¹ naszymi konkurentami, a nie podopiecznymi. Dowiedz¹ siê jednak z czasem, ¿e
równoæ polityczna nie zrównuje ludzi pod wzglêdem fizycznym czy intelektualnym. W rezultacie doprowadzi to do ustanowienia arystokracji rozumu i bogactwa na miejsce dawnej
arystokracji dziedzicznej.
Niektórzy przedstawiciele ni¿szych klas spo³ecznych bezmylnie odpowiadaj¹: Zgadzamy siê na te warunki. Jestemy
niezale¿ni i mamy sporo mo¿liwoci, by zadbaæ o swoje interesy. Baczcie tylko, ¿ebymy was nie wywiedli w pole. ¯ycie
to wojna o bogactwo, a my mamy liczebn¹ przewagê. Bêdziemy organizowali strajki, bojkoty i uzyskamy to, co chcemy.
Gdyby przyj¹æ za³o¿enie, ¿e wszyscy ludzie s¹ od siebie
wzajemnie niezale¿ni oraz ¿e ka¿dy mo¿e samolubnie czyniæ
to, co jest najkorzystniejsze z punktu widzenia jego w³asnych
interesów, niezale¿nie od interesów i dobrobytu innych, to trudno by³oby mieæ zastrze¿enia do przytoczonych, zwalczaj¹cych
siê pogl¹dów g³osz¹cych wojnê o bogactwo. Z ca³¹ pewnoci¹ tak te¿ w³anie jest, ¿e wszystkie klasy zdaj¹ siê coraz
bardziej kierowaæ zasadami samolubstwa i niezale¿noci.
Kapitalici dbaj¹ o swoje w³asne interesy i na ogó³ (z nielicznymi szlachetnymi wyj¹tkami) p³ac¹ za pracê najmniej, jak
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tylko mog¹. Za mechanicy i robotnicy tak¿e (ze szlachetnymi wyj¹tkami) patrz¹ tylko, ¿eby dostaæ jak najwiêcej pieniêdzy za swoj¹ pracê. Czy¿ wiêc logiczne jest to, by którakolwiek z klas dopatrywa³a siê b³êdu u drugiej, skoro obydwie
kieruj¹ siê tymi samymi zasadami niezale¿noci, samolubstwa
i si³y?
Pogl¹d ten zyska³ sobie ju¿ tak powszechne uznanie, ¿e zanik³ dawny zwyczaj, wed³ug którego ludzie o wy¿szym wykszta³ceniu, wiêkszej mierze talentu i przewagi nad innymi,
odwiedzali biednych i wspierali ich swoj¹ rad¹ i rodkami
materialnymi. Teraz ka¿dy pilnuje swoich trosk, a innym pozostawia niezale¿noæ w zakresie zajêcia siê swoimi sprawami albo czêsto kieruje ich do szczodrych instytucji publicznych  przytu³ków, hospicjów, domów opieki itp. Dla niektórych mo¿e to byæ pod pewnymi wzglêdami korzystne, dla innych jednak i pod innymi wzglêdami mo¿e ³atwo okazaæ siê
k³opotliwe  z powodu braku dowiadczenia, braku zapobiegliwoci, rozrzutnoci, lenistwa, g³upoty i braku szczêcia.
W rzeczywistoci ani bogaty, ani biedny nie mo¿e sobie
pozwoliæ na samolubn¹ niezale¿noæ od innych. Nikt te¿ nie
powinien ani myleæ, ani postêpowaæ w sposób sugeruj¹cy
tak¹ mo¿liwoæ. Ludzkoæ stanowi jedn¹ rodzinê  Bóg uczyni³ z jednej krwi wszystek naród ludzki (Dzieje Ap. 17:26).
Ka¿dy cz³onek tej ludzkiej rodziny jest ludzkim bratem dla
ka¿dego cz³owieka. Wszyscy s¹ dzieæmi jednego ojca, Adama, syna Bo¿ego (£uk. 3:38), którym Bóg powierzy³ zadanie
wspólnego dbania o ziemiê i wszystko, co siê na niej znajduje. Wszyscy maj¹ wiêc udzia³ w b³ogos³awieñstwach Boskiej
troskliwoci, gdy¿ w dalszym ci¹gu Pañska jest ziemia, i nape³nienie jej. Popadniêcie w grzech i poniesienie wynikaj¹cej z niego kary mierci, dope³nione przez stopniowy upadek
pod wzglêdem fizycznym, umys³owym i moralnym, doprowadzi³o do mniejszego lub wiêkszego os³abienia ka¿dego cz³owieka, ka¿dy wiêc potrzebuje wspó³czucia innych i pomocy
proporcjonalnie do stopnia swej przypad³oci i wynikaj¹cej
st¹d zale¿noci umys³owej, moralnej i fizycznej.
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Gdyby mi³oæ by³a czynnikiem kieruj¹cym sercami wszystkich ludzi, to ka¿dy cieszy³by siê, mog¹c wnieæ swój wk³ad
do ogólnego dobrobytu, a wszyscy mieliby równy dostêp do
mo¿liwoci zaspokojenia wspólnych potrzeb i niektórych wygód ¿ycia. Oznacza³oby to pewn¹ dozê socjalizmu. Mi³oæ nie
kieruje jednak postêpowaniem ludzi i dlatego takiego planu
nie da siê obecnie wprowadziæ w ¿ycie. Ludzie kieruj¹ siê
zasad¹ samolubstwa, które ogarnia ju¿ nie tylko wiêksz¹ czêæ
chrzecijañstwa, ale niemal jego ca³oæ, wydaj¹c gorzkie owoce i przyczyniaj¹c siê do jego szybkiego dojrzewania na wielkie winobranie opisane w Objawieniu 14:19,20.
Jedynie (1) masowe nawrócenie wiata albo (2) interwencja nadludzkiej si³y mog³yby zmieniæ jeszcze bieg wydarzeñ
wiatowych, tak aby zasada samolubstwa zosta³a zast¹piona
zasad¹ mi³oci. O takim nawróceniu nie marz¹ nawet najwiêksi
optymici, jako ¿e chrzecijañstwu ledwie udaje siê nawróciæ
stosunkowo niewielk¹ liczbê sporód miliardów ludzi, i to jedynie w sensie zewnêtrznym, gdzie nie ma mowy o prawdziwym nawróceniu  nawróceniu od samolubnego ducha tego
wiata do mi³uj¹cego i wspania³omylnego ducha Chrystusowego  które dotyczy jedynie nielicznych. Tak wiêc lepiej jest
porzuciæ jakiekolwiek oczekiwania w tym zakresie. Jedyn¹
nadziej¹ jest wiêc interwencja nadludzkiej si³y i to jest w³anie owa zmiana, któr¹ Bóg obieca³ przeprowadziæ w czasie
Tysi¹cletniego Królestwa Chrystusowego i za jego porednictwem. Bóg przewidzia³, ¿e na usuniêcie samolubstwa i na pe³ne zapanowanie mi³oci w sercach nawet tych, którzy tego
pragn¹, potrzebny bêdzie okres tysi¹ca lat i dlatego zaplanowa³ takie w³anie czasy naprawienia wszystkich rzeczy
(Dzieje Ap. 3:21). Tymczasem jednak nieliczni, którzy rzeczywicie szanuj¹ zasadê mi³oci i pragn¹ jej ustanowienia,
widz¹ niemo¿noæ zapewnienia tego ziemskimi metodami,
gdy¿ bogaci nie pozbêd¹ siê dobrowolnie swoich korzyci ani
te¿ masy spo³eczne nie by³yby w stanie wyprodukowaæ dla
siebie wystarczaj¹cej iloci rodków do ¿ycia, gdyby nie by³y
mobilizowane koniecznoci¹ albo po¿¹dliwoci¹, tak bardzo
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zakorzeniona jest samolubna beztroska u jednych oraz samolubne, rozrzutne zami³owanie do luksusu i bezmylna rozrzutnoæ u innych.
Dlaczego obecna korzystna sytuacja
nie mo¿e trwaæ d³ugo
Kto móg³by jednak powiedzieæ, ¿e bogaci i biedni ¿yj¹ razem od szeciu tysiêcy lat i ¿e obecna sytuacja nie stwarza
wiêkszego zagro¿enia wywo³ania klêski, ni¿ to mia³o miejsce
w przesz³oci, ¿e nie ma wiêkszego niebezpieczeñstwa, by
bogaci zgnietli i zag³odzili biednych ani ¿eby biedni zniszczyli bogatych w anarchii. Jest to jednak b³¹d. Niebezpieczeñstwo zagra¿aj¹ce obu stronom jest wiêksze ni¿ kiedykolwiek.
Od czasów poddañstwa ludu sytuacja uleg³a wielkiej zmianie. Zmiany dotycz¹ nie tylko warunków fizycznych, ale i umys³owych. Obecnie za, gdy lud zakosztowa³ cywilizacji i wykszta³cenia, trzeba by wieków stopniowego pog³êbiania niewoli, ¿eby poddaæ go ponownie pod dawny porz¹dek rzeczy,
w którym ludzie byli wasalami ziemskiej arystokracji. Nie
da³oby siê tego przeprowadziæ w ci¹gu jednego stulecia  prêdzej ludzie byliby gotowi umrzeæ! Rewolucjê spowodowa³oby samo podejrzenie, ¿e pojawi siê taka tendencja okrelaj¹ca
przysz³oæ dla ich dzieci, a taki w³anie strach pobudza biednych do gwa³towniejszych protestów, ni¿ to mia³o miejsce
kiedykolwiek wczeniej.
Kto jednak móg³by zapytaæ, dlaczego w ogóle mielibymy
braæ pod uwagê tak¹ tendencjê? Dlaczego nie spodziewamy
siê utrzymania, albo wrêcz wzrostu, powszechnego dobrobytu, jaki mia³ miejsce w minionym wieku, a szczególnie w ci¹gu ostatnich piêciu lat?
Nie mo¿emy siê zgodziæ z takimi przewidywaniami, gdy¿
obserwacje i przemylenia dowodz¹, ¿e by³yby one nierozs¹dne, albo wprost nierealne, z kilku powodów. Pomylnoæ
obecnego wieku by³a  wed³ug rozporz¹dzenia Bo¿ego (Dan.
12:4)  bezporednim skutkiem umys³owego przebudzenia
wiata, wraz ze stymuluj¹cymi go czynnikami, takimi jak druk,
maszyny parowe, elektrycznoæ i zastosowanie maszyn. Prze-
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budzenie to zaowocowa³o zwiêkszeniem siê ¿¹dañ zaspokojenia potrzeb i wygód ze strony coraz wiêkszych iloci ludzi.
Nag³e zwiêkszenie siê popytu nie mia³o odzwierciedlenia w
wysokoci produkcji, co spowodowa³o powszechny wzrost
wynagrodzeñ. Gdy za na rynku krajowym poda¿ zrówna³a
siê z popytem, a potem go przewy¿szy³a, wtedy na rynkach
innych krajów, dotychczas nie przebudzonych, równie¿ pojawi³o siê zapotrzebowanie na zwiêkszon¹ produkcjê. Przez
pewien czas przynosi³o to korzyæ wszystkim klasom, a dobrobyt i poziom ¿ycia wzros³y we wszystkich cywilizowanych
krajach bardziej ni¿ kiedykolwiek. Fabryki produkuj¹ce maszyny potrzebowa³y odlewaczy, mechaników i stolarzy, oni
za potrzebowali pomocników, którzy dostarczali drewno,
wyrabiali ceg³y, budowali piece i w nich palili. Gdy maszyny
by³y ju¿ gotowe, w wielu z nich stosowano wêgiel, co zwiêkszy³o zatrudnienie wród górników, in¿ynierów, palaczy itd.
Wszêdzie na wiecie wzros³o zapotrzebowanie na statki parowe i tabor kolejowy, dziêki czemu tysi¹ce ludzi prêdko znalaz³o
zatrudnienie przy ich budowie, wyposa¿aniu i obs³udze. W
ten sposób gwa³townie ros³o zapotrzebowanie na klasê robotnicz¹, a wynagrodzenia ros³y proporcjonalnie do wymaganych
umiejêtnoci. Porednie korzyci osi¹gali tak¿e inni, którzy
nie byli bezporednio objêci tym zatrudnieniem, gdy¿ ludzie,
którzy lepiej zarabiali, lepiej siê od¿ywiali, kupowali lepsze
ubrania, mieszkali w lepszych domach, które by³y lepiej wyposa¿one. Rolnik musia³ wiêcej zap³aciæ wynajêtym robotnikom, ale jednoczenie otrzymywa³ wy¿sze ceny za swoje produkty. Tak dzia³o siê we wszystkich ga³êziach przemys³u.
Korzystali wiêc na tym garbarze, szewcy, producenci trykota¿y, zegarmistrzowie, jubilerzy itp., gdy¿ im wiêcej ludzie zarabiali, tym wiêcej mogli wydaæ zarówno na artyku³y pierwszej potrzeby, jak i na towary luksusowe. Ci, co kiedy chodzili boso, kupowali buty, ci, co chodzili bez skarpetek, zaczêli uwa¿aæ skarpetki za rzecz niezbêdn¹, i tak zaczê³a siê
koniunktura we wszystkich dziedzinach handlu. Ca³e to zapotrzebowanie pojawi³o siê tak nagle, ¿e nieunikniony sta³ siê
powszechny i gwa³towny rozwój gospodarczy.
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Zapotrzebowanie wp³ywa³o pobudzaj¹co na wynalazczoæ.
Urz¹dzenia oszczêdzaj¹ce pracê ludzk¹ by³y jedno po drugim
wprowadzane do fabryk, domów, gospodarstw rolnych i wszêdzie indziej, tak ¿e dzi trudno by³oby zarobiæ na utrzymanie
bez pos³ugiwania siê nowoczesnymi maszynami. Wszystko
to razem, w po³¹czeniu z handlem z innymi krajami, w których choæ nieco póniej, ale te¿ mia³o miejsce podobne przebudzenie, zapewnia³o klasie robotniczej trwa³¹ pomylnoæ, a
handlowcom i przemys³owcom krajów chrzecijañskich 
bajeczne bogactwa.
Obecnie jednak zbli¿amy siê do koñca owego szlaku pomylnoci. W wielu dziedzinach wiatowa poda¿ przekroczy³a ju¿ popyt, a w³aciwie finansow¹ zdolnoæ zaspokajania
po¿¹dliwoci. Chiny, Indie i Japonia, które by³y wspania³ymi
klientami przemys³u europejskiego i amerykañskiego, powszechnie korzystaj¹ obecnie z w³asnych zasobów si³y roboczej (za 6-12 centów na godzinê), reprodukuj¹c wczeniej zakupione towary. Tak wiêc proporcjonalnie do zwiêkszania
w³asnej produkcji, zapotrzebowanie z ich strony bêdzie coraz
mniejsze. Kraje Ameryki Po³udniowej rozwija³y siê szybciej,
ni¿ na to pozwala³y ich mo¿liwoci intelektualne, tak ¿e niektóre z nich s¹ ju¿ bankrutami i musz¹ oszczêdzaæ, aby poprawiæ sw¹ sytuacjê finansow¹.
Wyranie wiêc widaæ, jak zbli¿a siê kryzys, kryzys, który
osi¹gn¹³by swoj¹ kulminacjê wczeniej ni¿ w Europie, gdyby
nie to, ¿e Wielka Republika dziêki protekcyjnym c³om prze¿ywa³a okres bezprecedensowej koniunktury, ci¹gaj¹cej tutaj milionowy kapita³ inwestycyjny z Europy, a tak¿e miliony
Europejczyków, którzy przybywali do tego kraju, by mieæ
udzia³ w korzyciach wynikaj¹cych z rozwoju gospodarczego. Doprowadzi³o to do powstania olbrzymich korporacji i trustów, które stanowi¹ obecnie wielkie zagro¿enie dla dobra publicznego.
Ogólna dobra koniunktura oraz wzrost wynagrodzeñ objê³y
tak¿e i Europê. Mia³o na to wp³yw ul¿enie europejskiej klasie
robotniczej, ale tak¿e wojny, które przyczyni³y siê do zmniejszenia konkurencji na rynku pracy, pozbawiaj¹c ¿ycia milion

Przygotowanie ¿ywio³ów

315

mê¿czyzn w kwiecie wieku, a tak¿e niszcz¹c wiele dóbr oraz
powoduj¹c ogóln¹ przerwê w pracy. Ponadto przez ostatnie
dwadziecia piêæ lat nieustannie zwiêksza³a siê liczebnoæ
wojsk stacjonarnych, co odrywa³o od pracy kolejne kilka milionów ludzi, którzy inaczej byliby konkurentami dla innych
robotników. Poza tym trzeba tak¿e wzi¹æ pod uwagê ogromn¹
liczbê osób zatrudnionych przy produkcji uzbrojenia, armat,
okrêtów wojennych itp.
Jeli zatem pomimo wszystkich tych tak korzystnych i pomylnych okolicznoci, pomimo zapotrzebowania na pracê,
pomimo dobrych zarobków zauwa¿amy, ¿e szczyt zosta³ osi¹gniêty i p³ace wykazuj¹ raczej tendencjê spadkow¹, to mo¿emy byæ pewni, zarówno z ludzkiego punktu widzenia, jak i z
perspektywy Boskiego objawienia, ¿e zbli¿a siê prze³om  ów
szczególny kryzys w historii wiata.
Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e wzrostowi wynagrodzeñ, które
w ostatnich latach osi¹gnê³y niebywa³¹ wysokoæ, z powodzeniem dotrzymywa³ kroku wzrost kosztów utrzymania, który
stanowi³ wiêcej ni¿ przeciwwagê dla zwiêkszaj¹cych siê zarobków. Jaki bêdzie tego skutek? Jak d³ugo bêdziemy musieli
na niego czekaæ?
Katastrofa nast¹pi nagle. Tak jak ¿eglarz, który powoli, z
trudem wspi¹³ siê na wierzcho³ek masztu, mo¿e bardzo szybko spaæ na dó³, tak jak ogromna maszyna, któr¹ wolno wci¹ga siê przy pomocy dwigni i rolek, gdy zelinie siê z haka,
spada z mia¿d¿¹c¹, niszczycielsk¹ si³¹, która nigdy nie by³aby
tak wielka, gdyby nie nast¹pi³o podci¹gniêcie w górê, podobnie i ludzkoæ  podci¹gniêta na poziom przewy¿szaj¹cy
wszystkie dotychczasowe osi¹gniêcia, przy u¿yciu dwigni i
rolek wynalazków i usprawnieñ oraz dziêki zastosowaniu korb
i dwigów powszechnej edukacji i owiecenia  znalaz³a siê
w takim miejscu, sk¹d ju¿ (ze wzglêdu na samolubstwo) nie
mo¿e byæ wy¿ej podniesiona przy zastosowaniu tych samych
mechanizmów, w punkcie, gdzie si³y podtrzymuj¹ce s³abn¹.
Uchwyci siê ona i zatrzyma przez krótk¹ chwilê (przez kilka
lat) na ni¿szym poziomie, dok¹d dwignie i liny, które nie mog¹
ju¿ podnieæ jej wy¿ej, nie zerw¹ siê, a wtedy nast¹pi ca³kowita zag³ada.

316

Walka Armagieddonu

Kiedy zaczêto wprowadzaæ maszyny, obawiano siê, ¿e bêd¹
one stanowiæ konkurencjê dla ludzkiej pracy i umiejêtnoci.
Jednak czynniki stanowi¹ce przeciwwagê, o których by³a
mowa powy¿ej (tj. ogólne przebudzenie w krajach chrzecijañskich i poza nimi, produkcja maszyn, wojny, armie itp.),
jak do tej pory z powodzeniem równowa¿¹ naturaln¹ tendencjê, i to do tego stopnia, ¿e wielu ludzi uzna³o, i¿ sytuacja ta
nie podlega zasadom rozs¹dku i ¿e maszyny oszczêdzaj¹ce
pracê nie stanowi¹ zagro¿enia dla zatrudnienia cz³owieka. Tak
jednak nie jest. wiat ci¹gle podlega prawu poda¿y i popytu.
Dzia³anie tego prawa jest niezawodne i da siê go wyjaniæ
ka¿demu rozs¹dnemu cz³owiekowi. Wzrost zapotrzebowania
na ludzk¹ pracê i umiejêtnoæ by³ jedynie okresowy, powoduj¹c jeszcze wiêksz¹ poda¿ maszyn, które zajm¹ miejsce robotników, a¿ wreszcie, gdy zostanie osi¹gniêty szczyt, skutek
mo¿e byæ tylko jeden  gwa³towny i mia¿d¿¹cy dla tych, na
których spadnie ów poruszony z miejsca ciê¿ar.
Za³ó¿my, ¿e rozwój cywilizacyjny spowodowa³ piêciokrotny wzrost popytu w stosunku do okresu sprzed piêædziesiêciu
lat (a jest to na pewno powci¹gliwe obliczenie). Jaka bêdzie
w tej sytuacji poda¿? Wszyscy zgodz¹ siê co to tego, ¿e wynalazki i zastosowanie maszyn spowodowa³y ponad DZIESIÊCIOKROTNY wzrost poda¿y w stosunku do produkcji sprzed
piêædziesiêciu lat. Nawet ograniczony cz³owiek wie, ¿e gdy
tylko powstanie odpowiednia liczba maszyn, aby zaspokoiæ
popyt, to zaraz musi pojawiæ siê konkurencja, wycig miêdzy
cz³owiekiem a maszyn¹, poniewa¿ pracy nie wystarczy dla
wszystkich, nawet gdyby nie zwiêkszaæ liczby maszyn ani liczby robotników. Pojawi³o siê jednak dodatkowe wspó³zawodnictwo. Liczba ludzi na wiecie gwa³townie ronie, a maszyny sterowane przez coraz bardziej umiejêtnych ludzi wytwarzaj¹ codziennie jeszcze wiêcej i jeszcze lepszych maszyn.
Któ¿ tego nie dostrze¿e, ¿e przy obecnym samolubnym systemie, gdy tylko poda¿ przewy¿szy popyt (skoro tylko pojawi
siê nadprodukcja), wycig miêdzy cz³owiekiem i maszyn¹
bêdzie bardzo krótki i bardzo niekorzystny dla cz³owieka.
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Maszyny s¹ w ogólnoci niewolnikami z ¿elaza, stali i drewna, o¿ywianymi przez parê i elektrycznoæ. Potrafi¹ one wykonywaæ nie tylko wiêcej pracy, ale te¿ potrafi¹ pracowaæ
lepiej od cz³owieka. A na dodatek nie maj¹ umys³ów, które
trzeba kszta³towaæ, nie maj¹ upad³ych sk³onnoci, które trzeba opanowaæ, nie maj¹ ¿on i rodzin, o których myl¹ i o które
dbaj¹, nie s¹ ambitne, nie zak³adaj¹ zwi¹zków zawodowych i
nie wysy³aj¹ przedstawicieli, którzy zak³ócaj¹ dzia³anie dyrekcji zak³adu, nie strajkuj¹, a przy tym gotowe s¹ pracowaæ
po godzinach bez wielkiego narzekania i bez dodatkowej op³aty. Maszyny s¹ zatem, jako niewolnicy, poszukiwane znacznie bardziej ni¿ czarni czy biali ludzie w tej roli. Tym samym
wiêc ludzka praca i umiejêtnoæ znajduj¹ coraz mniejsze zastosowanie. Ci za, którzy posiadaj¹ w³asnych zmechanizowanych niewolników, ciesz¹ siê w myl aktualnego prawa i
zwyczaju ludzkiego wolnoci¹ i niezale¿noci¹, poniewa¿
dziêki temu zwolnieni s¹ z odpowiedzialnoci i troski o swoich niewolników.
wiatowa klasa robotnicza nie jest lepa. Robotnicy widz¹,
przynajmniej w zarysie, do czego musi doprowadziæ obecny
system samolubstwa, który przecie¿ i oni, co musz¹ przyznaæ,
pomagali pielêgnowaæ i w ramach którego ci¹gle razem z wieloma innymi dzia³aj¹. Mimo to nie widz¹ jeszcze wyranie,
jak nieuchronnie prowadzi on do obrzydliwego niewolnictwa,
którym zostan¹ z pewnoci¹ niebawem objêci, jeli ten kierunek nie ulegnie zmianie. Widz¹ jednak, ¿e konkurencja miêdzy tymi, którzy chc¹ zostaæ s³ugami mechanicznych niewolników (maszynistami, mechanikami, palaczami itp.), staje siê
z ka¿dym rokiem coraz ostrzejsza.
Maszyny jako czynnik w dziele przygotowania do ognia.
Minione kilka lat s¹ jedynie przedsmakiem tego, co nadchodzi.

Cytujemy wypowiedzi osób, które zaczynaj¹ siê budziæ i
zdawaæ sobie sprawê z mo¿liwej przysz³oci. Nieznany autor
pisze:
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wietnoæ staro¿ytnych, greckich demokracji miejskich, b³yszcz¹cych jak jasne punkty na ciemnym tle otaczaj¹cego je barbarzyñstwa, sta³a siê ród³em niezgody miêdzy wspó³czesnymi orêdownikami rozmaitych form rz¹du. Przeciwnicy rz¹dów obywatelskich utrzymuj¹, ¿e staro¿ytne miasta wcale nie by³y demokracjami, ale w rzeczywistoci mia³y ustrój arystokratyczny, jako ¿e tylko
praca niewolników zapewnia³a wolnym obywatelom tak¹ iloæ
wolnego czasu, która pozwala³aby im powiêciæ siê polityce. Wedle pogl¹dów tych mylicieli w spo³eczeñstwie musi istnieæ klasa
podk³adowa przeznaczona do najgorszych robót, a polityka, która pozwala zwyk³ym robotnikom mieæ udzia³ w rz¹dach, nie ma
szans na przetrwanie.
To pozornie przekonywuj¹ce rozumowanie zosta³o pomys³owo
odparte przez pana Charlesa H. Loringa w jego prezydenckim wyst¹pieniu przed Amerykañskim Stowarzyszeniem In¿ynierów Mechaniki w 1892 roku, w którym przyzna³, ¿e wspó³czesna cywilizacja ma wszystkie zalety staro¿ytnego niewolnictwa, bêd¹c jednoczenie pozbawiona ówczesnego okrucieñstwa. Hañb¹ staro¿ytnej
cywilizacji, mówi³ on, by³ ca³kowity brak humanizmu. Sprawiedliwoæ, ¿yczliwoæ i mi³osierdzie odgrywa³y niewielk¹ rolê. Zastêpowa³y je: si³a, oszustwo i okrucieñstwo. Trudno by³oby te¿ oczekiwaæ czego wiêcej od organizacji opartej na najgorszym systemie
niewolnictwa, który zawsze przera¿a³ myl¹cych ludzi. Tak d³ugo,
jak podstaw¹ cywilizacji by³o ludzkie niewolnictwo, cywilizacja
taka musia³a cechowaæ siê brutalnoci¹, gdy¿ strumieñ nie mo¿e
wznieæ siê wy¿ej od swego ród³a. Taka cywilizacja, osi¹gn¹wszy
gwa³town¹ kulminacjê, musia³a siê rozpaæ, a historia pokazuje,
choæ nie zawsze wyranie, ¿e pogr¹¿a³a siê ona w barbarzyñstwie
gorszym od tego, z którego wyros³a.
Wspó³czesna cywilizacja tak¿e opiera siê na ciê¿kiej pracy niewolnika. Ró¿ni siê on jednak znacznie od swego staro¿ytnego poprzednika. Nie ma on nerwów i nie zna uczucia zmêczenia. Nie
potrzebuje on przerw w pracy i nie bardzo siê wysilaj¹c jest bardziej wydajny ni¿ ca³a armia ludzkich niewolników. Jest on nie tylko znacznie silniejszy, ale i du¿o tañszy ni¿ ludzie. Pracuje bez przerwy i w ka¿dej dziedzinie, znajduje równie dobre zastosowanie przy
wykonywaniu prac najbardziej precyzyjnych, jak i tych najprostszych. Produkuje wszystko w takich ilociach, ¿e cz³owiek, uwolniony od znacznej czêci swego niewolniczego wysi³ku, po raz
pierwszy w pe³ni cieszy siê prawami pana stworzenia. Produkty
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wszystkich wspania³ych dziedzin naszej cywilizacji  mo¿liwoæ
taniego i szybkiego transportu l¹dowego i wodnego, druk, urz¹dzenia pokojowe i wojenne, zdobywanie wiedzy we wszystkich dziedzinach  wszystko to sta³o siê mo¿liwe i osi¹galne dziêki pracy
pos³usznego niewolnika, który nazywa siê maszyna parowa.
Istotnie, tak w³anie jest, ¿e wspó³czesne urz¹dzenia s¹ niewolnikami o wydajnoci kilkaset razy wiêkszej od cz³owieka, który
s³u¿y³ jako niewolnik w staro¿ytnoci. To w³anie zjawisko stanowi obecnie materialn¹ podstawê cywilizacji, w której ca³a ludnoæ
stanie siê klas¹ niepracuj¹c¹, odpowiadaj¹c¹ wolnym obywatelom
Aten  klas¹, która tak na prawdê nie jest wolna po to, by spêdzaæ
czas na bezmylnych hulankach, ale klas¹ uwolnion¹ od najciê¿szej pracy i zdoln¹ do zapewnienia sobie wygody kosztem wysi³ku
nie wiêkszego ni¿ taki, który potrzebny jest dla zachowania dobrego zdrowia, rozwoju umys³owego oraz dla rozs¹dnej rozrywki.
Ocenia siê, ¿e w samej tylko Wielkiej Brytanii maszyny parowe
wykonuj¹ pracê odpowiadaj¹c¹ wysi³kowi 156 milionów ludzi, co
stanowi liczbê wiêksz¹ ni¿ ca³kowita populacja wiata staro¿ytnego, licz¹c w to niewolników i ludzi wolnych. W Stanach Zjednoczonych maszyny parowe wykonuj¹ pracê 230 milionów ludzi, co
odpowiada niemal ca³kowitej populacji naszego globu w chwili
obecnej, a dochodzi do tego jeszcze energia wodospadów zaprzêgana do pracy w silnikach elektrycznych w takim zakresie, ¿e nawet tamta wielka rzesza ludzka musia³aby usun¹æ siê w cieñ.
Niestety jednak, dysponuj¹c materialn¹ baz¹ dla cywilizacji, która
mog³aby zapewniæ powszechn¹ wygodê, wypoczynek i inteligencjê, ci¹gle jeszcze nie nauczylimy siê, w jaki sposób czerpaæ z
tego korzyci. Poprawiamy siê, ale nadal mamy jeszcze obywateli,
którzy uwa¿aj¹ siê za szczêliwych dopiero wtedy, gdy maj¹ mo¿liwoæ przeznaczenia wszystkich godzin dnia na wyczerpuj¹c¹ pracê
 obywateli, którzy wedle naszych teorii politycznych powinni mieæ
taki sam wp³yw na politykê rz¹du, jak ka¿dy inny cz³owiek, a mimo
to nie maj¹ mo¿liwoci przyswojenia sobie pogl¹dów na jakikolwiek temat, z wyj¹tkiem tego, czy bêd¹ mieli co do zjedzenia na
nastêpny posi³ek.
Nauki fizyczne zapewni³y nam mo¿liwoæ zbudowania najwiêkszej, najwspanialszej, najszczêliwszej i najtrwalszej cywilizacji,
która przewy¿szy³aby wszystko, co zna historia. Zadaniem nauk
socjologicznych jest pokazanie nam, jak mamy korzystaæ z tej substancji. Ka¿dy eksperyment w tym kierunku, niezale¿nie od powo-
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dzenia, jest cenny. W chemii przeprowadza siê tysi¹ce bezowocnych dowiadczeñ, zanim zostanie dokonany wynalazek. Jeli nawet zawiod³y Kaveah i Altrurias, to ich projektodawcom ci¹gle zawdziêczamy to, ¿e oznakowali podwodne rafy zagra¿aj¹ce rozwojowi.

Dziennik zajmuj¹cy siê obrotem wêgla, The Black Diamond
[Czarny Diament], pisze:

Wystarczy tylko spojrzeæ na szybkoæ transportu i na telekomunikacjê, która siê dziêki temu rozwinê³a, by przekonaæ siê, jak
wszystko to sprawia, ¿e trudno jest zrozumieæ zasady funkcjonowania wspó³czesnego przemys³u. Niezwykle istotn¹ cech¹ mechanizacji górnictwa jest niezawodnoæ i ci¹g³oæ pracy maszyn. Dziêki
temu zostanie istotnie zmniejszone zagro¿enie strajkiem, mo¿na te¿
zauwa¿yæ, ¿e tam gdzie organizowane s¹ strajki, tam te¿ czêsto w
ich nastêpstwie dochodzi do poszerzenia zakresu zastosowania urz¹dzeñ mechanicznych. Rozwój mechanicznych metod pracy we
wszystkich dziedzinach stopniowo kszta³tuje zwi¹zki miêdzy pokrewnymi dziedzinami produkcji na bazie dostosowania, co bêdzie
w dalszym ci¹gu prowadzi³o do takiego punktu, w którym strajki
stan¹ siê w³aciwie niemo¿liwe.
Elektrycznoæ jest jeszcze w powijakach, tam jednak, gdzie zostanie zastosowana, prawie nigdy ju¿ nie oddaje pola, a ci, co kopi¹
czarne diamenty, stan¹ niebawem w obliczu oczywistego faktu, ¿e
nawet tam, gdzie jeszcze nie zostali wyparci przez tani¹ si³ê robocz¹ z Europy, bêd¹ mieli do czynienia z bardziej nieprzejednanym
wrogiem, gdy¿ za kilka lat na miejsce tysiêcy górników, bêdzie siê
zatrudniaæ tylko setki ludzi, którzy przy pomocy elektrycznych urz¹dzeñ wydobywczych wykonaj¹ tak¹ sam¹ iloæ pracy.

Czasopismo Olyphant Gazette pisze:

Cudowne postêpy w nauce, niezliczone narzêdzia owego wieku
wynalazków, usunê³y prawie ca³kowicie pracê rêczn¹ z wielu dziedzin przemys³u, a tysi¹ce robotników, którzy przed kilkoma laty
mieli dobrze p³atn¹ pracê, bezskutecznie poszukuj¹ obecnie jakiego zajêcia. Tam, gdzie kiedy w zak³adzie czy w fabryce zatrudniano setki osób, teraz pracuje dwudziestu, a przy pomocy mechanicznych urz¹dzeñ i tak wykonuj¹ wiêcej pracy. Linotyp pozbawi³
pracy tysiêcy drukarzy, a podobnie jest w innych zawodach. Przy
u¿yciu maszyn praca wykonywana jest szybciej, taniej i dok³adniej
ni¿ rêcznie.
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Perspektywy s¹ wiêc takie, ¿e za kilka lat przy wydobyciu wêgla
antracytowego bêdzie siê u¿ywa³o prawie wy³¹cznie urz¹dzeñ elektrycznych, a praca cz³owieka i mu³a bêd¹ tylko dodatkiem do dzia³ania elektrycznego narzêdzia tam, gdzie nie bêdzie mo¿na u¿yæ
maszyn napêdowych.

Inny autor zauwa¿a nastêpuj¹ce fakty:

Jeden mê¿czyzna i dwóch ch³opców mog¹ wykonaæ pracê, która jeszcze kilka lat temu wymaga³a zatrudnienia 1100 prz¹dek.
Jeden cz³owiek wykonuje obecnie pracê, któr¹ za czasów jego
dziadka wykonywa³o piêædziesiêciu tkaczy.
Zastosowanie maszyn do wyt³aczania bawe³ny pozbawi³o pracy
tysi¹c piêciuset robotników, pozostawiaj¹c na ich miejsce jednego.
Jedna maszyna obs³ugiwana przez jednego cz³owieka wykonuje
dziennie tyle podków, co w tym samym czasie piêciuset ludzi pracuj¹cych rêcznie.
Z 500 ludzi zatrudnionych dawniej w zak³adach zajmuj¹cych siê
pi³owaniem pni, 499 straci³o pracê na skutek wprowadzenia nowoczesnych maszyn.
Jedna maszyna do produkcji gwodzi zastêpuje 1100 ludzi.
Przy wyrobie papieru 95 procent pracy rêcznej wykonuj¹ maszyny.
Jeden cz³owiek wyrabia obecnie tyle naczyñ glinianych, ile wykonywa³o 1000 ludzi przed zastosowaniem maszyn.
Dziêki u¿yciu maszyn przy za³adunku i roz³adunku statków jeden cz³owiek mo¿e wykonaæ pracê 2000 ludzi.
Sprawny zegarmistrz mo¿e wykonaæ 250 do 300 zegarków w
ci¹gu roku, u¿ywaj¹c przy tym maszyn, które zastêpuj¹ 85 procent
pracy rêcznej.

Gazeta Pittsburgh Post, odnotowuj¹c rok temu znaczny
postêp w technologii produkcji surowego ¿elaza, jaki dokona³
siê na przestrzeni ostatnich dwóch dziesiêcioleci dziêki modernizacji pieców hutniczych, napisa³a:

Dwadziecia lat temu, w roku 1876, produkcja surówki ¿elaza
w Stanach Zjednoczonych wynosi³a 2 093 236 ton. W roku 1895
produkcja surówki w okrêgu Allegheny wynios³a 5 054 585 ton. W
1885 roku ca³kowita krajowa produkcja surówki wynosi³a 4 144 000
ton, podczas gdy w roku 1895 znalelimy siê na pierwszym miejscu w wiecie z produkcj¹ 9 446 000 ton.

Kanadyjczycy zauwa¿aj¹ takie same okolicznoci i te same
skutki. Montreal Times pisze:
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Przy zastosowaniu najlepszych obecnie maszyn jeden cz³owiek
mo¿e wyprodukowaæ bawe³niane ubrania dla 250 ludzi. Jeden cz³owiek mo¿e wyprodukowaæ tkaniny we³niane dla 300 ludzi. Jeden
cz³owiek mo¿e wyprodukowaæ obuwie dla 1000 ludzi. Jeden cz³owiek mo¿e wypiec chleb dla 200 ludzi. Mimo to tysi¹ce ludzi nie
mo¿e dostaæ bawe³ny, we³ny, obuwia czy chleba. Musi byæ jaka
przyczyna takiego stanu rzeczy. Musi byæ jaki sposób zaradzenia
temu haniebnemu stanowi anarchii, w jakim siê znalelimy. A zatem, jaki jest ten rodek zaradczy?

Topeka State Journal pisze:

Prof. Hertzka, austriacki ekonomista i polityk, obliczy³, ¿e przy
zastosowaniu nowoczesnych technologii i maszyn produkcja rozmaitych ga³êzi przemys³u, zaspokajaj¹ca potrzeby 22 milionów
Austriaków w ka¿dej dziedzinie ¿ycia, wymaga³aby zatrudnienia
615 tysiêcy ludzi przy zachowaniu zwyk³ego czasu pracy. Zaspokojenie zapotrzebowania na towary luksusowe wymaga³oby dodatkowego zatrudnienia zaledwie 315 tysiêcy pracowników. Dalej oblicza on, ¿e ogólna liczba mê¿czyzn i kobiet w wieku produkcyjnym, miêdzy 16 a 50 rokiem ¿ycia, wynosi obecnie w zaokr¹gleniu
5 milionów. Te obliczenia doprowadzaj¹ go dalej do wniosku, ¿e
powy¿sza liczba pracowników, przy pe³nym zatrudnieniu i wyposa¿ona w nowoczesne maszyny i technologie, mog³aby zaspokoiæ
podstawowe i luksusowe potrzeby ca³ej ludnoci pracuj¹c przez trzydzieci siedem dni w roku w takich samych godzinach jak obecnie.
Gdyby zdecydowali siê oni przepracowaæ 300 dni w roku, to wystarczy³oby, aby pracowali jedn¹ godzinê i dwadziecia minut dziennie.
Jeli obliczenia prof. Hertzka odnosz¹ce siê do Austrii s¹ s³uszne, to mo¿na je zastosowaæ z niewielkimi zmianami do ka¿dego
innego kraju, nie wy³¹czaj¹c Stanów Zjednoczonych. W Kalifornii
pracuje kombajn parowy, który obs³ugiwany przez trzy osoby potrafi dziennie z¿¹æ i powi¹zaæ zbo¿e z 36 hektarów. Przy u¿yciu
p³ugu wieloskibowego ci¹gniêtego przez parowy traktor mo¿na zaoraæ 35 hektarów pola dziennie. Pewien piekarz w Brooklynie zatrudnia 350 ludzi i wypieka 70 tysiêcy bochenków dziennie, co daje
200 bochenków dziennie na jednego zatrudnionego. Stosuj¹c maszynê McKaya, jeden cz³owiek mo¿e wyprodukowaæ 300 par butów w czasie, który przy produkcji rêcznej pozwala³by na uszycie
piêciu par. W fabryce narzêdzi rolniczych 500 ludzi wykonuje obecnie pracê 2500 ludzi.
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Przed rokiem 1879 siedemnastu sprawnych ludzi by³o w stanie
wyprodukowaæ 6000 miote³ tygodniowo. Obecnie dziewiêciu ludzi
produkuje w tym samym czasie 14 400 miote³. Jeden cz³owiek mo¿e
dzisiaj zrobiæ i zamkn¹æ 2500 konserw o wadze 1 kilograma dziennie. Nowojorska fabryka zegarków jest w stanie wyprodukowaæ
1400 zegarków dziennie, czyli 511 000 rocznie albo dwa do trzech
zegarków na minutê. W przemyle krawieckim jeden cz³owiek dysponuj¹cy maszyn¹ elektryczn¹ mo¿e uszyæ 500 ubrañ dziennie. W
zak³adach stalowych Carnegie, wykorzystuj¹cych energiê elektryczn¹, omiu ludzi wykonuje pracê trzystu. Jedna maszyna do produkcji zapa³ek, zaopatrywana przez ch³opca, mo¿e wykroiæ 10 milionów zapa³ek dziennie. Najnowsze krosna tkackie mog¹ dzia³aæ bez
obs³ugi przez ca³¹ przerwê obiadow¹ oraz pó³torej godziny po zamkniêciu fabryki, tkaj¹c materia³ automatycznie.
Tutaj stoimy przed problemem naszego wieku, który oczekuje
na rozwi¹zanie: W jaki sposób powi¹zaæ nasze mo¿liwoci i potrzeby tak, aby nie marnotrawiæ energii i unikn¹æ niedostatku. Rozwi¹zuj¹c ten problem, mo¿na by by³o unikn¹æ zmêczenia i przepracowania ludzi. Mo¿na by by³o zlikwidowaæ ubóstwo, g³ód, zepsucie i w³óczêgostwo. Proponowano ju¿ niezliczon¹ iloæ rozwi¹zañ,
jednak jak dot¹d ¿adnego z nich nie da siê zrealizowaæ bez wyrz¹dzenia komu krzywdy rzeczywistej lub pozornej. Cz³owiek, który
zaproponuje ludziom wiat³e rozwi¹zanie tego problemu, bêdzie
najwiêkszym bohaterem i najwspanialszym dobroczyñc¹ rodzaju
ludzkiego, jaki kiedykolwiek urodzi³ siê na ziemi.

Konkurencja ze strony ¿eñskiej si³y roboczej
Jeszcze innym zagadnieniem, które trzeba wzi¹æ pod uwagê, jest konkurencja ze strony ¿eñskiej si³y roboczej. Wed³ug
danych pochodz¹cych ze spisu ludnoci z roku 1880, w Stanach Zjednoczonych pracowa³o zarobkowo 2 477 157 kobiet.
W roku 1890 liczba ta wynosi³a 3 914 711, co oznacza wzrost
o ponad piêædziesi¹t procent. Szczególnie wzros³o zatrudnienie kobiet w ksiêgowoci, przy kopiowaniu i stenografowaniu. Spis powszechny z roku 1880 wykaza³, ¿e w tych dziedzinach zatrudnionych by³o 11 756 kobiet. W spisie z roku
1890 liczba ta wynosi³a ju¿ 168 374. Mo¿na spokojnie powiedzieæ, ¿e obecnie (w 1912 roku) liczba kobiet pracuj¹cych
zarobkowo wynosi ponad dziesiêæ milionów. Równie¿ zatrudnienie kobiet jest zmniejszane na skutek zastosowania ma-
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szyn. Dla przyk³adu, zak³ad wypalania kawy w Pittsburghu
zainstalowa³ niedawno dwie nowo wynalezione maszyny do
paczkowania kawy, które obs³ugiwane s¹ przez cztery kobiety, co spowodowa³o zwolnienie piêædziesiêciu szeciu pracowniczek.
Rywalizacja nasila siê z ka¿dym dniem, a ka¿dy wartociowy wynalazek zwiêksza jedynie skalê problemu. Mê¿czyni i
kobiety rzeczywicie zostali uwolnieni od ciê¿kiej pracy, tylko kto bêdzie utrzymywa³ ich oraz ich rodziny w czasie bezrobocia.
Rozs¹dne i nierozs¹dne pogl¹dy i metody wiata pracy
Mo¿emy jedynie stwierdziæ, ¿e wszystkie przes³anki przemawiaj¹ za zwiêkszaniem siê zapotrzebowania na miejsca
pracy, wywo³ywanego przez rosn¹c¹ armiê bezrobotnych oraz,
co za tym idzie, za dalszym zmniejszaniem siê zarobków. W
celu odwrócenia tej tendencji za³o¿one zosta³y zwi¹zki zawodowe wiata pracy, które oczywicie w pewnym stopniu pomog¹ w zachowaniu godnoci, p³ac i cz³owieczeñstwa, chroni¹c wielu ludzi przed mia¿d¿¹c¹ si³¹ monopoli. Ich dzia³anie
wywiera jednak zarówno z³y, jak i dobry wp³yw. Rozwinê³y
one w ludziach zaufanie do zwi¹zków i przekonanie, ¿e potrafi¹ one poradziæ sobie z problemami i ul¿yæ w trudnych
sytuacjach, podczas gdy jedynym sposobem poznania drogi,
któr¹ mo¿na kroczyæ nie upadaj¹c, jest spogl¹danie na Boga i
udawanie siê do Jego S³owa po naukê. Gdyby ludzie byli postêpowali w taki sposób, to Pan da³by im, jako swoim dzieciom, ducha zdrowego zmys³u i by³by ich prowadzi³ sw¹
rad¹. Tak siê jednak nie sta³o. Wrêcz przeciwne, nasili³y siê
zjawiska niewiary w Boga, braku zaufania do ludzi, powszechnego niezadowolenia, bezradnoci, irytacji i samolubstwa.
Zwi¹zki zawodowe kultywowa³y ducha samolubnej niezale¿noci oraz wynios³oci, przyczyniaj¹c siê do samowoli robotników, co pozbawi³o ich sympatii nawet u dobrych i ¿yczliwych pracodawców, którzy powoli dochodz¹ do wniosku, ¿e
podejmowanie dzia³añ pojednawczych ze zwi¹zkami nie ma
sensu, gdy¿ robotnicy musz¹ przez ciê¿kie dowiadczenia
oduczyæ siê samowoli.
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Rozumowanie ludzi wiata pracy jest poprawne, gdy twierdz¹ oni, ¿e b³ogos³awieñstwa i wynalazki zwi¹zane ze witaniem poranka Tysi¹clecia powinny przynosiæ korzyci dla ca³ej ludzkoci, a nie tylko pomna¿aæ bogactwo tych, którzy przez
sk¹pstwo, bystroæ mylenia, zapobiegliwoæ i uprzywilejowan¹ pozycjê zapewnili sobie i swoim dzieciom prawo posiadania maszyn i ziemi oraz prawo do codziennego gromadzenia jeszcze wiêkszego bogactwa. Robotnicy uwa¿aj¹, ¿e ci
szczêliwcy nie maj¹ prawa samolubnie zagarniaæ wszystkiego, co siê tylko da, ale powinni wspania³omylnie dzieliæ siê z
nimi wszystkimi korzyciami, i to nie w charakterze darowizny tylko przys³uguj¹cego prawa. Nie powinno siê to tak¿e
odbywaæ w myl zasad samolubnej konkurencji, ale w oparciu o Boskie prawo mi³oci bliniego. Swoje ¿¹dania opieraj¹
oni na nauczaniu Pana Jezusa, czêsto cytuj¹c jego regu³y.
Zdaj¹ siê jednak zapominaæ, ¿e domagaj¹ siê od tych, którym siê powiod³o, by ¿yli wedle zasad mi³oci dla po¿ytku
tych mniej szczêliwych, którzy jednak nadal chc¹ ¿yæ wed³ug zasad samolubstwa. Czy rozs¹dne jest ich oczekiwanie,
¿e inni bêd¹ postêpowali wedle zasad, których oni sami siê s¹
sk³onni stosowaæ wzglêdem innych? Czy¿ pomimo ca³ej s³usznoci i sensownoci tych ¿¹dañ, mo¿na oczekiwaæ ich spe³nienia? Oczywicie ¿e nie. Ci sami ludzie, którzy najg³oniej
domagaj¹ siê, aby inni, którym siê powiod³o, dzielili siê z nimi
swymi korzyciami, nie wykazuj¹ najmniejszej sk³onnoci do
dzielenia siê swoj¹ miar¹ dobrobytu z drugimi, którzy s¹ w
jeszcze gorszej sytuacji.
Innym wynikiem dzia³ania zasady samolubstwa w sprawach
ludzkich jest to, ¿e wiêkszoæ stosunkowo ma³ej grupy ludzi
o trzewym s¹dzie zosta³a wch³oniêta przez wielkie przedsiêbiorstwa przemys³owe, trusty i inne tego typu instytucje, podczas gdy ci, którzy udzielaj¹ porad zwi¹zkom zawodowym
ludzi pracy, s¹ na ogó³ osobami o umiarkowanym albo wrêcz
miernym rozs¹dku. Zreszt¹ i tak rozs¹dne, umiarkowane pogl¹dy, nawet jeli siê pojawiaj¹, s¹ najczêciej odrzucane, gdy¿
robotnicy nauczyli siê podejrzliwoci i wielu z nich przypuszcza, ¿e ci, którzy proponuj¹ rozs¹dne rozwi¹zania, s¹ szpiegami i wys³annikami pracodawców, sympatyzuj¹cymi z ich po-
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gl¹dami. Wiêkszoæ tych ludzi cechuje siê brakiem rozs¹dku i
ulega tym, którzy sprytnie schlebiaj¹ kaprysom ludzi od siebie bardziej niewiadomych w celu objêcia dobrze p³atnych
stanowisk przywódczych.
W ka¿dym razie po³owa przyjêtych i zrealizowanych rozwi¹zañ okaza³a siê, czy to z powodu niewiedzy, czy te¿ z braku w³aciwej oceny sytuacji, niem¹dra i niekorzystna dla tych,
którym mia³a przynieæ po¿ytek. Problemem jest przewa¿nie,
jak siê wydaje, poleganie na ludzkiej sile, wyra¿aj¹cej siê w
liczebnoci i odwadze, przy jednoczesnym lekcewa¿eniu m¹droci, która pochodzi z góry, która najprzódci jest czysta,
potem spokojna, mierna, powolna, pe³na mi³osierdzia i owoców dobrych, nie pos¹dzaj¹ca i nieob³udna. W rezultacie nie
posiadaj¹ oni ducha (czyli usposobienia) zdrowego zmys³u,
który móg³by nimi kierowaæ (2 Tym. 1:7).
Wyobra¿aj¹ oni sobie, ¿e dziêki dzia³alnoci zwi¹zkowej,
przez bojkoty, strajki itp. bêd¹ w stanie utrzymaæ p³ace w kilku dziedzinach przemys³u na poziomie dwukrotnie albo trzykrotnie wy¿szym ni¿ przy innych rodzajach pracy. Nie zauwa¿aj¹ jednak tego, ¿e przy obecnej mechanizacji pracy nie trzeba ju¿, tak jak dawniej, latami uczyæ siê rzemios³a, ¿e dziêki
powszechnoci dostêpu do szkó³ i prasy tysi¹ce ludzi mo¿e
siê dzi nauczyæ tego, co dawniej mog³o zrozumieæ jedynie
niewielu oraz ¿e nadwy¿ka si³y roboczej, prowadz¹ca do gwa³townego spadku wynagrodzeñ w rzemiole i przemyle, sk³oni wielu ludzi do starania siê o ³atwiejsz¹ i lepiej p³atn¹ pracê
w innym zawodzie, czemu ostatecznie w warunkach tak silnej
konkurencji nie bêdzie mo¿na siê przeciwstawiæ. Ludzie nie
bêd¹ staæ bezczynnie i g³odowaæ, nie bêd¹ patrzeæ, jak ich
rodziny przymieraj¹ g³odem. Zgodz¹ siê raczej na pracê za
dolara, czy dwa dolary dziennie, tam, gdzie obecnie zarabia
siê trzy albo cztery dolary.
Jak d³ugo sytuacja jest korzystna  w warunkach niedoboru
si³y roboczej lub przewagi popytu nad poda¿¹ w obrocie towarowym  zwi¹zki zawodowe mog¹ siê okazaæ, i okazuj¹
siê, doæ po¿yteczne dla swoich cz³onków poprzez utrzymywanie dobrych zarobków, korzystnych godzin i higienicznych
warunków pracy. By³oby jednak b³êdem, gdyby w tym zakre-
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sie próbowaæ oceniaæ przysz³oæ na podstawie teraniejszoci
i oczekiwaæ od zwi¹zków zawodowych, by przeciwdzia³a³y
prawom poda¿y i popytu. Niech ludzie pracy ogl¹daj¹ siê raczej na sw¹ jedyn¹ nadziejê, na Pana, a nie polegaj¹ na sile
ludzkiej.
Nieugiête prawo poda¿y i popytu
obowi¹zuj¹ce wszystkich
Przekonalimy siê zatem, ¿e podstaw¹ obecnej gospodarki,
tak w odniesieniu do ma³ych, jak i wielkich, dla biednych i
bogatych, jest brak mi³oci, bezwzglêdnoæ i samolubstwo.
Producenci i handlowcy staraj¹ siê uzyskaæ jak najwy¿sz¹ cenê
za swoje produkty, za ludzie chc¹ kupowaæ w miarê mo¿liwoci najtaniej. Rzadko kto zadaje sobie pytanie o rzeczywist¹ wartoæ towaru, chyba ¿e w samolubnym celu. Zbo¿e i
inne produkty rolne sprzedawane s¹ za najwy¿sz¹, mo¿liw¹
do uzyskania cenê, tymczasem konsumenci kupuj¹ je jak siê
tylko da najtaniej. Podobnie jest z prac¹ i umiejêtnociami,
ich posiadacz stara siê sprzedaæ je jak najdro¿ej, za rolnicy,
kupcy i przemys³owcy staraj¹ siê zap³aciæ za nie jak najmniej,
byle tylko zaspokoiæ swoje potrzeby.
Dzia³anie owego prawa poda¿y i popytu jest bezwzglêdne, nikt nie mo¿e siê spod niego wy³amaæ. Nikt nie jest w
stanie go ca³kowicie pomin¹æ i ¿yæ w obecnym ustroju spo³ecznym. Przypuæmy na przyk³ad, ¿e rolnik powiedzia³by:
Przeciwstawiê siê temu prawu, które obecnie rz¹dzi wiatem. Cena pszenicy wynosi obecnie 60 centów za buszels, pszenica musia³aby jednak kosztowaæ dolara za buszel, ¿eby pokryæ koszty mojej w³asnej pracy i koszty zatrudnienia robotników. Nie sprzedam wiêc mojej pszenicy taniej ni¿ po dolarze za buszel. Skutek by³by taki, ¿e pszenica zgni³aby, rodzina rolnika nie mia³aby za co kupiæ ubrania, jego pracownicy
zostaliby pozbawieni pensji z powodu jego kaprysów, a cz³owiek, który po¿yczy³ mu pieni¹dze, straci³by cierpliwoæ w
zwi¹zku z niedotrzymaniem warunków umowy i sprzeda³by
jego gospodarstwo, pszenicê i wszystko inne, na pokrycie d³ugu.
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Albo wyobramy sobie przeciwn¹ sytuacjê. Przypuæmy, ¿e
rolnik powiedzia³by: Moim pomocnikom w gospodarstwie
p³acê obecnie trzydzieci dolarów miesiêcznie. Dowiedzia³em
siê jednak, ¿e w pobliskim miasteczku mechanicy, nie pracuj¹c wcale ciê¿ej, w krótszym czasie zarabiaj¹ od piêædziesiêciu do stu dolarów miesiêcznie. Postanawiam wiêc, ¿e odt¹d
moi pracownicy bêd¹ pracowaæ przez ca³y rok osiem godzin
dziennie zarabiaj¹c szeædziesi¹t dolarów miesiêcznie. Jaki
by³by rezultat takiej próby przeciwstawienia siê prawu poda¿y i popytu? Taki rolnik popad³by zapewne prêdko w d³ugi.
Owszem, gdyby wszyscy rolnicy w Stanach Zjednoczonych
p³acili tyle samo swoim robotnikom i sprzedawali swoje produkty po uczciwych cenach, to mo¿e da³oby siê tak zrobiæ.
Jednak po zakoñczeniu sezonu elewatory zbo¿owe by³yby
pe³ne pszenicy, gdy¿ Europa zaopatrzy³aby siê gdzie indziej. I
co wtedy? Otó¿ wiadomoæ ta zosta³aby natychmiast przekazana telegraficznie do Indii, Rosji i Po³udniowej Ameryki i
producenci pszenicy z tych krajów wys³aliby do nas swoj¹
pszenicê, ³ami¹c tak zwan¹ umowê roln¹ i zaopatruj¹c biednych w tani chleb. Z ca³¹ pewnoci¹ taki system, nawet jeli
uda³oby siê go wprowadziæ, nie przetrwa³by d³u¿ej ni¿ rok.
To samo prawo obecnego porz¹dku spo³ecznego  prawo
poda¿y i popytu  w podobny sposób, z niewielkimi tylko
zmianami zale¿nymi od okolicznoci, sprawuje kontrolê nad
wszystkimi innymi produktami ludzkiej pracy i umiejêtnoci.
W naszej wielkiej republice panowa³y korzystne warunki,
zapewniaj¹ce du¿y popyt, wysokie zarobki i dobre zyski, dziêki
protekcyjnym c³om przeciwdzia³aj¹cym konkurencji z Europy oraz dziêki tendencji do inwestowania europejskich kapita³ów na tutejszym rynku ze wzglêdu na wy¿sze dochody, za
wysokie zarobki ci¹ga³y wykwalifikowanych robotników,
którzy mogli tutaj otrzymaæ lepsze wynagrodzenie ni¿ w swoich krajach. By³o to jednak dzia³anie tego samego prawa poda¿y i popytu. Milionowy kapita³ inwestycyjny, przeznaczony
na produkcjê maszyn, szlaków kolejowych oraz na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb ¿yciowych
ludzi, przez wiele lata zapewnia³ temu niezwyk³emu krajowi
najwy¿sz¹ koniunkturê w wiecie. Jednak szczyt tej koniunktury ju¿ min¹³ i znalelimy siê w okresie jej spadku. Nic te¿
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nie jest w stanie temu zapobiec, chyba ¿eby wybuch³a wojna
albo inna katastrofa w pewnych cywilizowanych krajach, która na jaki czas spowodowa³aby przerzucenie produkcji wiatowej do tych krajów, które ciesz¹ siê pokojem. Wojna chiñsko-japoñska nieznacznie zmniejszy³a to napiêcie, nie tylko
ze wzglêdu na zakup broni i amunicji przez walcz¹ce strony,
ale tak¿e dziêki odszkodowaniom, jakie Chiny zap³aci³y Japonii. Pieni¹dze te Japoñczycy natychmiast wydali na zakup
okrêtów wojennych, które zosta³y zbudowane w ró¿nych krajach, g³ównie w Wielkiej Brytanii. Co wiêcej, do³¹czenie Japonii do grona potêg morskich sk³oni³o rz¹dy Europy i Stanów Zjednoczonych do wzmocnienia swoich si³ morskich.
Trudno sobie wyobraziæ co bardziej krótkowzrocznego, jak
niedawny masowy wiec robotników w Nowym Jorku, którzy
protestowali przeciwko dalszym wydatkom na rozbudowê floty
i umocnieñ obronnych wybrze¿a Stanów Zjednoczonych. Powinni oni byli wiedzieæ, ¿e takie wydatki przyczyniaj¹ siê do
utrzymania zatrudnienia robotników. Bêd¹c stanowczymi przeciwnikami wojny, jestemy jednoczenie przeciwko temu, by
ludzie g³odowali z powodu braku zatrudnienia i w zwi¹zku z
tym sk³onni bylibymy akceptowaæ zwiêkszone ryzyko wybuchu wojny. Niechby d³ugi wiata zosta³y zamienione na
obligacje. Obligacje bêd¹ mia³y w czasie zbli¿aj¹cego siê ucisku takie samo znaczenie, jak z³oto i srebro (Ezech. 7:19; Sof.
1:18).
Wielu ludzi zauwa¿a, ¿e konkurencja jest zagro¿eniem, czego rezultatem jest wejcie w ¿ycie projektu ustawy o wykluczeniu Chiñczyków. Ustawa ta wstrzyma³a imigracjê milionów Chiñczyków, a ponadto przyczyni³a siê do wydalenia z
naszego kraju wszystkich tych, którzy nie uzyskali dotychczas praw obywatelskich. W celu wstrzymania imigracji z
Europy uchwalono ustawê zabraniaj¹c¹ przyjmowania emigrantów, którzy nie umiej¹ czytaæ. Powszechnie wiadomo, ¿e
wkrótce na skutek dzia³ania prawa poda¿y i popytu zarobki
wyrównaj¹ siê na ca³ym wiecie i dlatego usi³uje siê, na ile to
tylko mo¿liwe i najd³u¿ej, jak siê tylko da, chroniæ wynagrodzenia w Stanach Zjednoczonych przed spadkiem do poziomu europejskiego czy azjatyckiego.
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Inni usi³uj¹ uchwaliæ prawne zabezpieczenia  zobowi¹zaæ
producentów do p³acenia wysokich wynagrodzeñ i sprzedawania swoich wyrobów z niewielkim zyskiem. Zapominaj¹
oni o tym, ¿e jeli tutaj kapita³ nie bêdzie przynosi³ zysków, to
zostanie ulokowany gdzie indziej. Fabryki bêd¹ wybudowane, ludzie zatrudnieni i produkcja uruchomiona tam, gdzie
warunki s¹ dogodniejsze, gdzie s¹ ni¿sze zarobki i korzystniejsze ceny.
Perspektywy na najbli¿sz¹ przysz³oæ oka¿¹ siê jednak w
obecnych warunkach jeszcze bardziej ponure, gdy spojrzymy
na to zagadnienie nieco szerzej. Prawo poda¿y i popytu rz¹dzi
tak prac¹, jak i kapita³em. Kapita³ jest równie czujny jak wiat
pracy w poszukiwaniu bardziej dochodowego zatrudnienia.
Inwestorzy s¹ równie dobrze poinformowani i lokuj¹ swe pieni¹dze to tu, to tam, po ca³ym wiecie. Jednak kapita³ i praca
zmierzaj¹ w przeciwnych kierunkach i rz¹dz¹ siê przeciwnymi zasadami. Wykwalifikowani robotnicy szukaj¹ miejsc,
gdzie p³ace s¹ najwy¿sze. Kapita³ szuka takich regionów, w
których zarobki s¹ najni¿sze, by przez to zapewniæ sobie wiêkszy zysk.
Mechanizacja ³askawie s³u¿y³a kapita³owi i nadal mu wiernie s³u¿y. Jednak wzrostowi kapita³u i zwiêkszeniu liczby
maszyn towarzyszy nadprodukcja  czyli sytuacja, w której
produkuje siê wiêcej, ni¿ mo¿na z zyskiem sprzedaæ  konkurencja, zmniejszanie siê cen i wynikaj¹ce z tego pomniejszenie zysków. To prowadzi w naturalny sposób do powstawania
zwi¹zków, maj¹cych na celu utrzymanie cen i zysków zwanych trustami. Jest jednak rzecz¹ w¹tpliw¹, czy i one bêd¹ w
stanie siê utrzymaæ. Jeli tak, to tylko w tych dziedzinach, gdzie
chodzi o produkcjê artyku³ów opatentowanych albo towarów
o poda¿y ograniczonej czy te¿ regulowanej prawem, które
wczeniej czy póniej zostanie zmienione.
Zatrwa¿aj¹ce spojrzenie
na zagraniczn¹ konkurencjê w przemyle
W tej sytuacji otwiera siê znów nowe pole dla przedsiêbiorczoci i kapita³u, a nie dla wiata pracy. Japonia i Chiny budz¹
siê z wiekowego snu i wchodz¹ w kr¹g zachodniej cywiliza-
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cji. Docenia siê tam znaczenie urz¹dzeñ parowych, mechanizacji i innych wspó³czesnych wynalazków. Winnimy pamiêtaæ, ¿e Japonia pod wzglêdem liczby ludnoci prawie dorównuje Wielkiej Brytanii, a liczba Chiñczyków piêciokrotnie przewy¿sza liczebnoæ mieszkañców Stanów Zjednoczonych. Pamiêtajmy tak¿e, ¿e te milionowe narody nie sk³adaj¹ siê z dzikusów, tylko z ludzi, którzy na ogó³ potrafi¹ czytaæ i pisaæ w
swoim jêzyku, a ich cywilizacja, choæ ró¿ni¹ca siê od naszej,
jest znacznie starsza od cywilizacji europejskiej. Chiñczycy
byli cywilizowanymi producentami wyrobów z porcelany i
jedwabiu, gdy w Wielkiej Brytanii zamieszkiwa³y jeszcze ludy
pierwotne. Nie powinny nas wiêc dziwiæ wiadomoci, ¿e kapita³ szuka mo¿liwoci inwestycyjnych w Chinach, a szczególnie w Japonii, poprzez budowê szlaków kolejowych, dostarczanie maszyn, wznoszenie wielkich zak³adów produkcyjnych, aby w ten sposób wykorzystaæ umiejêtnoci, zapa³,
gospodarnoæ, cierpliwoæ i uleg³oæ milionów ludzi nawyk³ych do ciê¿kiej pracy i do oszczêdnoci.
Inwestorzy spodziewaj¹ siê wielkich dochodów w kraju,
gdzie za 6-15 centów dziennie mo¿na mieæ pracownika, który
nie narzeka i okazuje wdziêcznoæ. W Japonii ulokowany ju¿
zosta³ doæ znaczny kapita³, a jeszcze wiêkszy czeka na koncesje w Chinach. Czy mo¿na wiêc mieæ w¹tpliwoci co to tego,
¿e w przeci¹gu krótkiego okresu kilku lat wiatowi producenci zostan¹ zmuszeni do konkurowania z owymi milionami
wykwalifikowanych i pojêtnych ludzi? Jeli zarobki w Europie wydaj¹ siê niedostatecznie wysokie, jeli obecne wynagrodzenia w Stanach Zjednoczonych  w zestawieniu ze szczodrymi (w porównaniu do Europy i Azji) wyp³atami w minionych latach oraz wobec rozrzutnych pomys³ów i zwyczajów,
jakie siê tutaj kultywuje  uznajemy za g³odowe stawki
(mimo ¿e s¹ one ci¹gle dwa razy wy¿sze ni¿ w Europie i omiokrotnie wy¿sze ni¿ w Azji), to jak¿e po¿a³owania godna by³aby sytuacja na rynku pracy w ca³ym cywilizowanym wiecie
po dalszych trzydziestu latach wynalazków i budowy maszyn
zastêpuj¹cych pracê ludzk¹ oraz po tym, gdy robotnicy na ca³ym wiecie zostan¹ zmuszeni do bezporedniego konkurowania z tani¹ prac¹ Dalekiego Wschodu? Oznacza³oby to nie
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tylko spadek p³ac do 15 centów dziennie, ale dodatkowo na
jedno miejsce pracy przy tak nêdznych wynagrodzeniach przypada³oby szeciu ludzi. Kilka lat temu prasa publiczna pisa³a
o przeniesieniu zak³adów bawe³nianych z Connecticut do Japonii. Od tamtego czasu wielu innych producentów przenios³o siê na rynek japoñski, aby zapewniæ sobie dostêp do taniej
si³y roboczej i mieæ mo¿liwoæ uzyskiwania dziêki temu wy¿szych dochodów.
Niemiecki cesarz najwyraniej dostrzega³ zbli¿anie siê takiej wojny gospodarczej. Wyrazi³ to symbolicznie w podarowanym rosyjskiemu carowi s³ynnym obrazie, który zosta³
namalowany przez artystê wed³ug wskazówek cesarza. Obraz
ten przedstawia narody europejskie pod postaciami kobiet
odzianych w zbroje, które stoj¹ w wietle promieniuj¹cym od
widniej¹cego ponad nimi na niebie krzy¿a. Postacie zwrócone s¹ w kierunku anio³a Micha³a i patrz¹ na ciemny ob³ok
unosz¹cy siê znad Chin i p³yn¹cy w ich stronê, z którego w
wietle b³yskawic wy³aniaj¹ siê ohydne kszta³ty i twarze. Pod
obrazem umieszczone zosta³y s³owa: Narody Europy! £¹czcie siê w obronie waszej wiary i waszych domów.
¯ó³ty cz³owiek z bia³ymi pieniêdzmi
Poni¿szy cytat pochodzi z powa¿nej angielskiej gazety Journal of the Imperial Colonial Institute [Dziennik Instytutu Imperialno-Kolonialnego]. Jego autorem jest pan Whitehead,
cz³onek rady ustawodawczej Hongkongu w Chinach. Pisze
on:

Jak dot¹d Chiñczycy dopiero zaczynaj¹ budowê zak³adów przêdzalniczych i tkackich. Nad rzek¹ Jangcy w pobli¿u Szanghaju pracuje ju¿ piêæ fabryk, a inne s¹ w trakcie budowy. Ocenia siê, ¿e
bêd¹ one obejmowa³y oko³o 200 tysiêcy wrzecion, a niektóre z nich
ju¿ rozpoczê³y pracê. Zaanga¿owany tutaj kapita³ jest pochodzenia
wy³¹cznie krajowego. Tak wiêc jeli tylko nasz system monetarny
oka¿e siê stabilny, to dziêki przywróceniu pokoju w tym regionie
oraz uczciwemu i umiejêtnemu zarz¹dzaniu nie bêdzie w³aciwie
granic dla ekspansji i rozwoju przemys³u w krajach Dalekiego
Wschodu.
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W tej samej sprawie nasz¹ uwagê przyci¹gnê³o opublikowanie w Waszyngtonie raportu, przes³anego do rz¹du jeszcze
w roku 1896 przez amerykañskiego konsula generalnego Jernigana, stacjonuj¹cego w Szanghaju w Chinach. W raporcie
tym stwierdza siê, ¿e: tamtejszy przemys³ bawe³niany jest godny wielkiej uwagi; powstaj¹ i dobrze prosperuj¹ zak³ady bawe³niane; rozpoczêto ju¿ uprawê bawe³ny; Chiny posiadaj¹
niemal nieograniczone area³y ziemi nadaj¹cej siê pod uprawê
bawe³ny, jak i zasoby bardzo taniej si³y roboczej; oraz ¿e wobec tych faktów nie ma ¿adnych w¹tpliwoci, i¿ Chiny stan¹
siê niebawem jednym z najwiêkszych producentów bawe³ny
w wiecie.
Omawiaj¹c zagadnienie wojny chiñsko-japoñskiej z 1894
roku pan Whitehead owiadcza, ¿e g³ównie z ni¹ zwi¹zane s¹
nadzieje na o¿ywienie gospodarcze w Chinach. Dalej pisze
on:

Obecna wojna mo¿e przyczyniæ siê do uwolnienia chiñskiego
ludu spod wiêzów mandarynów. Wiadomo, ¿e chiñskie zasoby surowcowe s¹ ogromne, a kraj ten ma do dyspozycji miliony hektarów ziemi wspaniale nadaj¹cej siê pod uprawê bawe³ny, któr¹ pomimo krótkich w³ókien mo¿na w powodzeniem mieszaæ z innymi
gatunkami. W grudniu 1893 roku na rzece szanghajskiej sta³o jednoczenie piêæ parowców oceanicznych, transportuj¹cych do Japonii uprawian¹ w Chinach bawe³nê, która w japoñskich zak³adach
rêkami japoñskich robotników zostanie zamieniona na przêdzê i
ubrania. Obecnie Japoñczycy importuj¹ bawe³nê dla swoich zak³adów bezporednio z Ameryki i innych krajów. Gdyby po owym
straszliwym przebudzeniu Chiny, ze swymi trzystoma milionami
niezwykle przedsiêbiorczych ludzi, otworzy³y swe obszerne terytoria w g³êbi kraju, buduj¹c linie kolejowe, otwieraj¹c wody ródl¹dowe dla parowego ruchu rzecznego i uruchamiaj¹c dla rozwoju
swe nieograniczone zasoby, to nie sposób wprost by³oby przewidzieæ rozmiary i skutki takiego rozwoju sytuacji. Równa³oby siê to
praktycznie odkryciu nowej pó³kuli ziemskiej, gêsto zaludnionej
przez przedsiêbiorczych ludzi oraz obfituj¹cej w zasoby rolnicze,
mineralne i inne. Jak dotychczas jednak otwarcie Chin, które jak
s¹dzimy bêdzie jednym ze skutków obecnej wojny, oka¿e siê ko-

334

Walka Armagieddonu

rzystne dla angielskich przedsiêbiorców, i jeli nie zostan¹, i to prêdko, wprowadzone jakie zmiany w naszym systemie monetarnym,
to Niebiañskie Imperium, które by³o polem tak wielu naszych zwyciêstw gospodarczych, stanie siê jedynie wiadkiem naszej najwiêkszej pora¿ki.

S³owa pana Whiteheada, mówi¹ce o pora¿ce, dowodz¹
jego czysto kapitalistycznego spojrzenia. W rzeczywistoci bowiem pora¿k¹ zostan¹ raczej dotkniêci angielscy robotnicy.
Nastêpnie zajmuje siê on spraw¹ Japonii:

W okolicach Osaki i Kioto obserwuje siê obecnie zdumiewaj¹cy wzrost aktywnoci gospodarczej. W bardzo krótkim okresie czasu uruchomiono tutaj nie mniej ni¿ piêædziesi¹t dziewiêæ bawe³nianych zak³adów przêdzalniczych i tkackich, których ³¹czna wartoæ
przekracza 20 milionów dolarów, przy czym kapita³ ten jest ca³kowicie pochodzenia krajowego. W zak³adach tych pracuje w sumie
770 874 wrzecion, których ³¹czna produkcja zosta³a oszacowana w
maju przez kompetentne w³adze na ponad 500 tysiêcy bel przêdzy
o szacunkowej wartoci 40 milionów dolarów, czyli przy obecnym
kursie oko³o 4 milionów funtów szterlingów. W przeci¹gu krótkiego czasu japoñski przemys³, i to nie tylko przêdzalniczy i tkacki,
ale ka¿dej innej bran¿y, uczyni³ skokowy postêp. Osi¹gniêcia Japoñczyków siêgnê³y ju¿ takiego punktu, w którym mog¹ oni w znacznym stopniu lekcewa¿yæ brytyjsk¹ konkurencjê przemys³ow¹.

W dalszym ci¹gu pan Whitehead dowodzi, ¿e kapitalici z
Europy i Stanów Zjednoczonych, usuwaj¹c srebro z systemu
monetarnego, doprowadzili niemal do podwojenia cen z³ota,
to za prawie podwaja przewagê Chin i Japonii. Pisze on:

Wygl¹da to tak, ¿e srebro odpowiada nadal tej samej wartoci
pracy co przed dwudziestoma czy trzydziestoma laty. Niedostosowanie naszego systemu monetarnego pozwala zatem wschodnim
krajom zatrudniæ obecnie za tê sam¹ iloæ z³ota co najmniej dwa
razy tyle ludzi co dwadziecia piêæ lat temu. Dla lepszego zrozumienia tego wa¿nego zagadnienia przytoczê pewien przyk³ad: W
roku 1870 srebrne dziesiêæ rupii stanowi³o równowartoæ jednego
z³otego funta szterlinga przy wspólnym kursie z³ota i srebra, co
wystarcza³o na op³acenie pracy dwudziestu ludzi przez jeden dzieñ.
Dzisiaj jednemu z³otemu funtowi szterlingowi odpowiada dwadziecia rupii w srebrze, za które mo¿na zatrudniæ na ca³y dzieñ czter-
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dziestu ludzi, zamiast dwudziestu, zatrudnionych w roku 1870. Przy
takich utrudnieniach brytyjski rynek pracy nie mo¿e byæ konkurencyjny.
W krajach wschodnich srebro ci¹gle odpowiada tej samej iloci
pracy co dawniej. Tymczasem jego wartoæ w przeliczeniu na z³oto
jest obecnie dwukrotnie mniejsza. Dla przyk³adu, dwadziecia lat
temu w Anglii mo¿na by³o zatrudniæ kogo do wykonania pewnej
pracy np. za osiem szylingów. Osiem szylingów stanowi obecnie
wynagrodzenie za mniej wiêcej tak¹ sam¹ pracê jak kiedy, gdy¿
zarobki prawie nie wzros³y, osiem szylingów ma tak¿e wed³ug naszego prawa nadal tak¹ sam¹ wartoæ monetarn¹ co dawniej, tymczasem za zawarte w nich z³oto warte jest obecnie mniej ni¿ pó³
szylinga. W podobny sposób za dwa dolary mo¿na obecnie zatrudniæ tyle samo robotników co dawniej, niemniej jednak wartoæ z³ota w dwudolarówce równa jest jedynie czterem szylingom. Tak wiêc
za cztery szylingi, albo ich równowartoæ w srebrze, mo¿na obecnie zatrudniæ w Azji tyle samo robotników co przed dwudziestu
laty za osiem szylingów albo ich równowartoæ w srebrze. Wzrost
wartoci z³otych monet o ponad 55 procent spowodowa³ proporcjonalny spadek wartoci pracy w krajach Wschodu, a tym samym
bêd¹ one w stanie produkowaæ swe wyroby taniej, ni¿ w krajach
przyjmuj¹cych podstawê z³ota. Jeli zatem nasz system monetarny
nie zostanie zmodyfikowany albo jeli brytyjscy robotnicy nie bêd¹
gotowi zaakceptowaæ znacznej redukcji wynagrodzeñ, to brytyjski
przemys³ bêdzie zmuszony do nieuchronnego opuszczenia brzegów
Anglii, poniewa¿ jego produkty zostan¹ wyparte przez wyroby krajów przyjmuj¹cych podstawê srebra.

Pan Whitehead nie pomyli³by siê, gdyby jeszcze doda³, ¿e
ju¿ nied³ugo kraje przyjmuj¹ce podstawê srebra bêd¹ nie tylko samowystarczalne w zakresie zaspokajania w³asnych potrzeb, ale jeszcze zarzuc¹ swymi towarami kraje opieraj¹ce
swój system monetarny na wartoci z³ota. Dla przyk³adu, Japonia mog³aby sprzedawaæ swoje towary w Anglii o jedn¹
trzeci¹ taniej ni¿ u siebie, a przez wymianê otrzymanych monet z³otych na srebrne mog³aby osi¹gn¹æ ogromne zyski. Tak
wiêc mechanicy amerykañscy i europejscy bêd¹ zmuszeni do
konkurowania z tani¹ i cierpliw¹ prac¹ kwalifikowanych robotników azjatyckich, i to w warunkach niekorzystnego prze-
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liczenia finansowego, które wynika z ró¿nic miêdzy systemami monetarnymi opieraj¹cymi siê na z³ocie i na srebrze.
Komentuj¹c wyk³ad pana Whiteheada, londyñski Daily
Chronicle zwraca uwagê na fakt, ¿e Indie ju¿ przejê³y znaczn¹
czêæ produkcji angielskiego przemys³u bawe³nianego. Gazeta pisze:
Wyk³ad szanownego T. H. Whiteheada, wyg³oszony wczoraj
wieczorem w Instytucie Kolonialnym, zwróci³ uwagê na niektóre
zadziwiaj¹ce zestawienia liczbowe w odniesieniu do naszego handlu wschodniego. Fakt, ¿e w ci¹gu ostatnich czterech lat wartoæ
naszego eksportu spad³a o 54 miliony funtów szterlingów, niestety
nie podlega dyskusji. Bilans dzia³alnoci 67 spó³ek przêdzalniczych
z Lancashire za rok 1894 wykaza³ ³¹czny deficyt w wysokoci 411
tysiêcy funtów szterlingów. W przeciwieñstwie do tego wzrost eksportu indyjskiej przêdzy i gotowych wyrobów do Japonii by³ wprost
gigantyczny, za zak³ady bawe³niane w Hiogo w Japonii mia³y w
1891 roku redni¹ rentownoæ 17 procent. Lord Thomas Sutherland stwierdzi³, ¿e nied³ugo Peninsular and Oriental Company bêdzie prawdopodobnie budowa³a swe statki na rzece Jangcy, za pan
Whitehead jest przekonany, ¿e kraje Wschodu bêd¹ ju¿ wkrótce
konkurowa³y na rynkach europejskich. Niezale¿nie od wystêpuj¹cych miêdzy nami ró¿nic w zakresie proponowanych rozwi¹zañ,
tego rodzaju stwierdzenia w ustach eksperta dostarczaj¹ podstaw
do powa¿nej refleksji.

Niemiecka gazeta Berliner Tageblatt uwa¿nie przygl¹da siê
zagadnieniu przes¹dzonego zwyciêstwa Japonii nad Chinami, wyra¿aj¹c zaskoczenie inteligencj¹ tamtego kraju. Okrela ona hrabiego Ito, premiera Japonii, mianem drugiego Bismarcka, a ogólnie o Japoñczykach wyra¿a siê, ¿e s¹ ca³kiem
cywilizowani. Artyku³ koñczy siê bardzo znamienn¹ uwag¹
odnosz¹c¹ siê do wojny przemys³owej, o której mówimy:
Hrabia Ito okazuje znaczne zainteresowanie przemys³owym rozwojem swego kraju. Jest przekonany, ¿e wiêkszoæ obcokrajowców nie docenia szans Japonii w walce o miêdzynarodow¹ supremacjê w dziedzinie przemys³u. Japoñskie kobiety, uwa¿a on, dorównuj¹ mê¿czyznom na ka¿dym stanowisku, podwajaj¹c w ten
sposób zasoby si³y roboczej tego narodu.
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Wydawca paryskiego Economiste Français, wyra¿aj¹c siê
na temat Japonii i jej polityki, pisze znamienne s³owa:

wiat znalaz³ siê w nowym stadium. Europejczycy musz¹ liczyæ siê z nowymi czynnikami cywilizacji. Mocarstwa musz¹ zaniechaæ sporów miêdzy sob¹ i okazaæ wolê wspó³pracy, pamiêtaj¹c, ¿e odt¹d setki milionów mieszkañców Dalekiego Wschodu 
trzewych, pracowitych i zrêcznych robotników  bêd¹ naszymi
rywalami.

Pan George Jamison, brytyjski konsul generalny w Szanghaju w Chinach, pisa³ na temat konkurencji ze Wschodu,
dowodz¹c, ¿e usuniêcie srebra z podstawy systemu monetarnego i zwi¹zane z tym obni¿enie jego wartoci oraz oparcie
systemu monetarnego w krajach cywilizowanych wy³¹cznie
na z³ocie jest jeszcze jednym czynnikiem upoledzaj¹cym klasê
robotnicz¹ i zapewniaj¹cym zyski inwestorom. Napisa³ on:

Systematyczny wzrost wartoci z³ota w porównaniu do srebra
doprowadzi³ do ca³kowitej zmiany sytuacji. Towary brytyjskie sta³y siê tak drogie w przeliczeniu na srebro, ¿e Wschód by³ zmuszony
podj¹æ samodzieln¹ produkcjê, za spadek cen bia³ego metalu pomóg³ do tego stopnia w wykonaniu owego zadania, ¿e produkcja
by³a w stanie nie tylko zaspokoiæ lokalne potrzeby, ale jeszcze mog³a byæ z zyskiem eksportowana. Ze wzglêdu na wzrost wartoci
z³ota ceny towarów brytyjskich w przeliczeniu na srebro na rynkach wschodnich podwoi³y siê, co przyczyni³o siê do niemal ca³kowitego ich wyparcia. Jednoczenie za spadek cen srebra obni¿y³ o
po³owê ceny towarów wschodnich w przeliczeniu na z³oto na rynkach krajów u¿ywaj¹cych z³ota jako podstawy swojego systemu
monetarnego, co sprawia, ¿e zapotrzebowanie na nie nieustannie
ronie. Warunki s¹ tak nierówne, ¿e walka na d³u¿sz¹ metê wydaje
siê niemo¿liwa. Jest to tak, jakby zwi¹zawszy mistrzowi nogi kazaæ
mu wygraæ bieg, podczas gdy jego przeciwnicy startuj¹ od po³owy
dystansu.
Sytuacja w Ameryce najlepiej dowodzi tego, ¿e na otwartym polu
Europejczycy nie maj¹ szans podjêcia konkurencji z krajami Wschodu. Chiñczycy niskimi wynagrodzeniami tak zmonopolizowali amerykañski rynek pracy, ¿e musieli zostaæ usuniêci z kraju, gdy¿ inaczej robotnicy europejscy musieliby g³odowaæ albo zostaæ wypêdzeni. Kraje europejskie nie s¹ jednak zagro¿one bezporedni¹ obecnoci¹ azjatyckich robotników na rynku pracy, jak to mia³o miejsce
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w Ameryce (gdy¿ robotnicy ze Wschodu znali sytuacjê zarobkow¹
w Europie i mogli siê ³atwo zorientowaæ, ile sami mogliby zarobiæ)
tylko konkurencj¹ towarów wykonanych przez tych robotników na
Wschodzie i op³acanych wedle wschodnich stawek. Poza tym ³atwiej jest odmówiæ zatrudnienia wschodniego robotnika, ni¿ zrezygnowaæ z kupowania jego wyrobów, szczególnie gdy ich jakoæ
ci¹gle siê poprawia, a ceny malej¹. Pokusa, ¿eby je kupowaæ, jest
tym wiêksza, im mniejsza jest si³a nabywcza pieniêdzy zarabianych
przez brytyjskiego robotnika. Jest on coraz bardziej sk³onny do kupowania, a jednoczenie coraz mniej chêtnie kupuje rodzime, dro¿sze towary. Kraje stosuj¹ce protekcjonizm celny s¹ w lepszej sytuacji. Mog¹ one nak³adaæ zwiêkszone c³a na towary ze Wschodu i
przez to powstrzymaæ ich nap³yw na swoje rynki. Jednak Anglia ze
swoim wolnym handlem nie ma ¿adnego systemu obrony, a ciê¿ar
tego brzemienia spadnie na robotników. Z³o nasila siê nieustannie.
Wzrost wartoci z³ota w przeliczeniu na srebro o æwieræ pensa zwiêksza cenê towarów brytyjskich na Wschodzie o jeden procent. Tymczasem spadek wartoci srebra o æwieræ pensa czyni towary wschodnie o jeden procent tañszymi w krajach stosuj¹cych podstawê z³ota.
W Japonii bardzo szybko rozwijaj¹ siê nowe ga³êzie przemys³u, a
ten sam proces mo¿e z powodzeniem zostaæ przeprowadzony w
Chinach, Indiach czy innych krajach. Osi¹gn¹wszy raz tak¹ pozycjê, Wschód nie pozwoli siê usun¹æ, niezale¿nie od sprzeciwów.
Jeli zatem nie zostan¹ podjête jakie szybkie kroki na rzecz zmiany wiatowego systemu walutowego, produkty wschodnie bêd¹ szeroko rozprowadzane po ca³ym wiecie, rujnuj¹c brytyjski przemys³
i doprowadzaj¹c do nieopisanej katastrofy tysiêcy robotników.

Pan Lafcadio Hearn, który przez wiele lat by³ nauczycielem
w Japonii, w artykule opublikowanym w Atlantic Monthly
(padziernik 1895), wskazuje na jedn¹ z przyczyn, dla których konkurowanie z Japoni¹ jest tak trudne. Biedni Japoñczycy mog¹ mianowicie mieszkaæ, przemieszczaæ siê oraz
prowadziæ wygodne ¿ycie, zgodnie z tamtejszymi wyobra¿eniami o komforcie, niemal ca³kowicie za darmo. T³umaczy
on, ¿e japoñskie miasta sk³adaj¹ siê z domów wybudowanych
z gliny, bambusa i papieru, które powstaj¹ w ci¹gu piêciu dni
i przy nieustannych naprawach maj¹ staæ tak d³ugo, dok¹d ich
w³aciciel nie zapragnie ich zmieniæ. W Japonii nie ma w³aciwie ¿adnych wielkich budynków z wyj¹tkiem kilku gigantycznych fortec wzniesionych przez arystokracjê za czasów
feudalnych. Nowoczesne fabryki japoñskie, prowadz¹c rozle-
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g³e interesy oraz produkuj¹c piêkne i kosztowne wyroby, s¹
tylko powiêkszonymi szopami, nawet wi¹tynie musz¹ co
dwadziecia lat, zgodnie z odwiecznym zwyczajem, zostaæ
pociête na ma³e kawa³ki i rozdane pielgrzymom. Japoñski robotnik nigdy nie zapuszcza korzeni ani nie ¿yczy sobie, aby
przywi¹zywano go do jednego miejsca. Jeli ma jakie powody, ¿eby przenieæ siê do innej prowincji, czyni to bez wahania. Rozbiera swój dom, czyli malowniczy i czysty sza³as z
papieru i gliny, pakuje swój dobytek na plecy, mówi ¿onie i
rodzinie, by udali siê za nim i lekkim krokiem oraz z lekkim
sercem udaje siê w ciê¿k¹ drogê wiod¹c¹ do odleg³ego celu,
który znajduje siê byæ mo¿e piêæset kilometrów dalej. Po drodze wydaje 5 szylingów (oko³o 1,22 dolara), a po przybyciu
prêdko, za parê nastêpnych szylingów, buduje sobie nowy dom
i natychmiast staje siê szanowanym i odpowiedzialnym obywatelem. Pan Hearn mówi:

Ca³a ludnoæ Japonii przemieszcza siê nieustannie w taki sposób, a na zmianach polega geniusz japoñskiej cywilizacji. W wiecie wielkiej konkurencji przemys³owej elastycznoæ jest tajemnic¹
potêgi Japonii. Robotnik przenosi siê bez narzekania tam, gdzie jest
najwiêksze zapotrzebowanie na jego pracê. Fabrykê mo¿na przenieæ na inne miejsce w ci¹gu tygodnia, a warsztat rzemielniczy za
pó³ dnia. Nie wymaga to transportu, nie trzeba praktycznie niczego
budowaæ, a groszowe op³aty za drogê tak¿e nie utrudniaj¹ podró¿y.
Japoñczyk wywodz¹cy siê z ludu, bêd¹c wykwalifikowanym pracownikiem, którego mo¿na bez wysi³ku zadowoliæ ni¿szym wynagrodzeniem ni¿ ka¿dego zachodniego rzemielnika w tej samej dziedzinie, ma to szczêcie, ¿e jest niezale¿ny zarówno od szewca, jak i
od krawca. Nie wstydzi siê on pokazywaæ swoich sprawnych stóp i
zdrowego cia³a, i do tego ma wolne serce. Pragn¹c przemieciæ siê
na odleg³oæ tysi¹ca kilometrów, jest w stanie spakowaæ siê do podró¿y w ci¹gu piêciu minut. Jego ca³y dobytek nie kosztuje nawet
siedemdziesi¹t piêæ centów. Jego ca³y baga¿ da siê zawin¹æ w chustkê. Za dziesiêæ dolarów mo¿e on, nie pracuj¹c, podró¿owaæ przez
ca³y rok, mo¿e te¿ podró¿owaæ utrzymuj¹c siê z przygodnej pracy
albo wrêcz jako pielgrzym. Odpowiecie pewnie, ¿e ka¿dy dzikus
mo¿e tak ¿yæ. Owszem, ale cywilizowany cz³owiek nie mo¿e. Tymczasem za Japoñczycy s¹ cywilizowanymi ludmi i to od tysi¹ca
lat. I w³anie dlatego ich obecne mo¿liwoci zagra¿aj¹ zachodnim
przemys³owcom.
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Komentuj¹c tê wypowied, londyñski Spectator pisze:

Obraz nakrelony przez autora jest godny uwagi i otwarcie przyznajemy, tak jak to zawsze czynilimy, ¿e konkurencja japoñska
jest grona i pewnego dnia mo¿e ona wywrzeæ istotny wp³yw na
po³o¿enie przemys³owej cywilizacji europejskiej.

Charakter konkurencji, jakiej mo¿na siê spodziewaæ z tej
strony, dobrze przedstawiony jest w poni¿szym cytacie z Literary Digest. Artyku³ nosi tytu³:
Warunki pracy w Japonii

Japonia osi¹gnê³a zdumiewaj¹cy postêp gospodarczy. W znacznej mierze nale¿y to przypisaæ inteligencji i pilnoci tamtejszych
robotników, którzy bez narzekania gotowi s¹ pracowaæ czternacie
godzin dziennie. Przykre jest to, ¿e ich us³u¿noæ bywa w znacznej
mierze nadu¿ywana przez pracodawców, których jedynym celem
wydaje siê byæ pokonanie obcej konkurencji. Szczególnie ma to
miejsce w przemyle bawe³nianym, w którym zatrudnionych jest
bardzo wielu ludzi. Berliñskie Echo tak opisuje sposób dzia³ania
japoñskich fabryk:
Zwykle pracê zaczyna siê o godzinie szóstej rano, jednak pracownicy chêtnie przychodz¹ do pracy o dowolnej porze i nie narzekaj¹, jeli im siê ka¿e stawiæ o godzinie czwartej rano. Wynagrodzenia s¹ zdumiewaj¹co niskie. Nawet w najwiêkszych orodkach
przemys³owych pracownicy tkalni i przêdzalni zarabiaj¹ rednio
piêtnacie centów na dzieñ. Kobiety otrzymuj¹ jedynie szeæ centów. Pierwsze fabryki zosta³y wybudowane przez rz¹d, który nastêpnie przekszta³ci³ je w spó³ki akcyjne. Najbardziej dochodowym
przemys³em jest wyrób artyku³ów bawe³nianych. Jeden zak³ad w
Kanegafuchi zatrudnia 2100 mê¿czyzn i 3700 kobiet. Pracuj¹ oni
na dwie zmiany, nocn¹ i dzienn¹, po dwanacie godzin z jedn¹ czterdziestominutow¹ przerw¹ na posi³ek. W pobli¿u zak³adu znajduj¹
siê ich mieszkania, gdzie pracownicy mog¹ te¿ otrzymaæ posi³ki w
cenie nieco poni¿ej pó³tora centa. Podobnie wygl¹da sytuacja pracowników przêdzalni w Osace. Wszystkie te zak³ady posiadaj¹ znakomite angielskie maszyny, które pracuj¹c nieustannie przez dzieñ
i noc przynosz¹ ogromne zyski. Wiele fabryk otwiera filie albo
zwiêksza swoj¹ produkcjê, gdy¿ produkcja nie zaspokaja jeszcze
konsumpcji.
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Statystyki dowodz¹, ¿e przemys³owcy szybko nauczyli siê zatrudniaæ kobiety jako tanie konkurentki dla mêskiej si³y roboczej.
Trzydzieci piêæ przêdzalni zatrudnia 16 879 kobiet i 5730 mê¿czyzn. Pracodawcy tworz¹ potê¿ny syndykat, czêsto nadu¿ywaj¹cy
pob³a¿liwoci w³adz, które nie chc¹ szkodziæ gospodarce. Ma³e
dziewczynki w wieku od omiu do dziesiêciu lat zmuszane s¹ do
pracy od dziewiêciu do dwunastu godzin dziennie. Prawo wymaga,
by dzieci te uczêszcza³y do szko³y, nauczyciele siê skar¿¹, ale w³adze przymykaj¹ oczy na takie nadu¿ycia. Wielkie pos³uszeñstwo i
pokora pracowników doprowadzi³y do pewnej procedury, która sprawia, ¿e pracodawcy maj¹ ca³kowit¹ w³adzê nad swoimi pracownikami. ¯aden zak³ad nie zatrudni pracownika z innego przedsiêbiorstwa, jeli nie dostarczy on pisemnego pozwolenia od poprzedniego pracodawcy. Zasada ta jest egzekwowana tak cile, ¿e nawet
nowi pracownicy s¹ dok³adnie obserwowani i jeli oka¿e siê, ¿e
maj¹ pewne pojêcie o swoim rzemiole, a nie przed³o¿yli zezwolenia, to natychmiast zostan¹ zwolnieni.

Tak¿e British Trade Journal opublikowa³ raport na temat
przemys³u w Osace na podstawie korespondencji dla Observera wydawanego w Adelaidzie w Australii. Korespondent
tego czasopisma, pisz¹cy bezporednio z Osaki, jest pod takim wra¿eniem ró¿norodnoci i ¿ywotnoci tamtejszego przemys³u, ¿e nazywa to miasto Manchesterem Dalekiego Wschodu.

Pewne pojêcie na temat wspania³oci przemys³u produkcyjnego w Osace mo¿na sobie wyrobiæ w oparciu o fakt, ¿e jest tutaj
wiele fabryk o kapitale przekraczaj¹cym 50 tysiêcy jenów*, trzydzieci o kapitale ponad 100 tysiêcy jenów, cztery z kapita³em powy¿ej miliona jenów i jedno z dwumilionowym kapita³em. Przemys³ ten zajmuje siê wszystkim  jedwabiem, we³n¹, bawe³n¹, konopiami, jut¹, przêdzalnictwem i tkactwem, dywanami, zapa³kami,
papierem, skór¹, szk³em, ceg³ami, cementem, sztuæcami, meblami,
parasolami, herbat¹, cukrem, ¿elazem, miedzi¹, mosi¹dzem, sakes,
myd³em, szczotkami, grzebieniami, towarami luksusowymi itp. Jest
to istny ul dzia³alnoci i przedsiêbiorczoci, a geniusz naladownictwa oraz niezmordowany upór Japoñczyków stawia ich na równi, jeli nie wy¿ej, od rzemielników starych cywilizowanych krajów Zachodu.
*

Srebrny jen ma obecnie wartoæ oko³o 50 centów w z³ocie.
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W Osace dzia³a dziesiêæ zak³adów bawe³nianych, których ³¹czny kapita³ w przeliczeniu na z³oto wynosi 9 milionów dolarów.
Wszystkie s¹ wyposa¿one w najnowsze urz¹dzenia i zosta³y ca³kowicie owietlone wiat³em elektrycznym. Zak³adami tymi zarz¹dzaj¹ wy³¹cznie Japoñczycy, czerpi¹c z nich podobno pokane zyski o wysokoci dochodz¹cej nawet do 18 procent od zainwestowanego kapita³u. Z bawe³ny o wartoci 19 milionów sprowadzonej w
ci¹gu jednego roku do Japonii 79 procent zosta³o zakupione i przerobione w zak³adach Kobe i Osaki.

Warto tak¿e zwróciæ uwagê na poni¿szy telegram opublikowany w publicznej prasie:

SAN FRANCISCO, KALIFORNIA, 6 czerwca. Szanowny Robert P.
Porter, wydawca Cleveland World oraz by³y nadzorca spisu powszechnego w Stanach Zjednoczonych w roku 1890, wróci³ wczoraj z Japonii na pok³adzie parowca Peru. Wizyta pana Portera w
imperium cesarzy Mikado mia³a na celu zbadanie gospodarczej sytuacji tego kraju ze szczególnym uwzglêdnieniem wp³ywu japoñskiej konkurencji na koniunkturê w Ameryce. Po przeprowadzeniu
gruntownych badañ aktualnych warunków panuj¹cych w Japonii
wyrazi³ on swoje przekonanie, ¿e jest to jeden z najistotniejszych
problemów, które Stany Zjednoczone bêd¹ zmuszone rozwi¹zaæ.
Zagro¿enie jest bardzo bliskie, o czym wiadczy ogromny wzrost
japoñskiej produkcji w przeci¹gu ostatnich piêciu lat oraz jej wspania³e zasoby w zakresie taniej i wykwalifikowanej si³y roboczej.
Japoñski eksport samych artyku³ów tekstylnych wzrós³ na przestrzeni ostatnich dziesiêciu lat z 511 tysiêcy dolarów do 23 milionów
dolarów, za ogólna kwota eksportu wzros³a w tym samym okresie
z 78 do 300 milionów dolarów, powiedzia³ pan Porter. W zesz³ym
roku Japoñczycy zakupili u nas surow¹ bawe³nê o wartoci 2,5 miliona dolarów, ale my zakupilimy w Japonii rozmaite towary o
wartoci 54 milionów dolarów.
W celu zobrazowania gwa³townego tempa wzrostu powo³a³ siê
on na przemys³ zapa³czany. Dziesiêæ lat temu Japonia produkowa³a
zapa³ki o wartoci 60 tysiêcy dolarów, g³ównie na potrzeby krajowe, za w ubieg³ym roku ca³kowita wartoæ produkcji tego przemys³u wynios³a 4,7 miliona dolarów, z czego prawie wszystko zosta³o wyeksportowane do Indii. Dziesiêæ lat temu eksportowano s³omianki i chodniki o wartoci 885 dolarów, w zesz³ym roku eksport
ten mia³ wartoæ 7 milionów dolarów. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki
zastosowaniu nowoczesnej mechanizacji i dziêki najbardziej ule-
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g³ej klasie robotniczej na wiecie. Nie ma tam ¿adnego prawa pracy, a dzieci mo¿na zatrudniaæ w dowolnym wieku. Dzieci w wieku
siedmiu, omiu, dziewiêciu lat pracuj¹ przez ca³y dzieñ, zarabiaj¹c
jeden albo dwa amerykañskie centy na dzieñ.
Wobec zwiêkszaj¹cego siê zapotrzebowania na nasz¹ bawe³nê
oraz wzrostu eksportu gotowych wyrobów na nasz rynek, w czasie,
gdy tam przebywa³em, powo³ano do ¿ycia japoñskie konsorcjum z
kapita³em za³o¿ycielskim 5 milionów dolarów, które wybuduje i
bêdzie obs³ugiwa³o trzy nowe oceaniczne linie parowe miêdzy Japoni¹ a naszym krajem. Sporód amerykañskich portów wyznaczone zosta³y Portland w stanie Oregon, Philadelphia oraz Nowy Jork.

Reporter widzia³ siê i przeprowadzi³ wywiad z panem S.
Asam z Tokio w Japonii, przedstawicielem wspomnianego
powy¿ej konsorcjum parowców, który przyby³ na pok³adzie
tego samego statku, co pan Porter, aby zawrzeæ umowy na
budowê wspomnianych jednostek. Wyjani³ on, ¿e rz¹d japoñski zaproponowa³ udzielenie ogromnej dotacji na budowê
statków o nonoci ponad 6 tysiêcy ton, które p³ywa³yby miêdzy Stanami Zjednoczonymi a Japoni¹, oraz ¿e konsorcjum
zosta³o za³o¿one po to, by skorzystaæ z tego dofinansowania,
i bêdzie budowa³o wszystkie swoje statki o jeszcze wiêkszej
wypornoci wynosz¹cej oko³o 9 tysiêcy ton. Konsorcjum zamierza prowadziæ bardzo o¿ywion¹ dzia³alnoæ i w tym celu
zmierza do znacznego obni¿enia cen przewozów towarów i
osób. Planuje siê, ¿e cena biletu za przejazd jednej osoby z
Japonii na nasze wybrze¿e Pacyfiku bêdzie wynosi³a 9 dolarów.
Kongres USA bada zagadnienie japoñskiej konkurencji
Poni¿szy cytat, pochodz¹cy z raportu komisji kongresu Stanów Zjednoczonych, który mo¿na bez zastrze¿eñ uznaæ za
wiarygodny, w pe³ni potwierdza powy¿sze opinie.
WASZYNGTON, 9 czerwca 1896. Pan Dingley, przewodnicz¹cy
komisji do spraw finansów, z³o¿y³ dzisiaj raport o zagro¿eniach dla
amerykañskiego przemys³u powodowanych przez straszliw¹ inwazjê tanich wyrobów ze Wschodu oraz o wp³ywie ró¿nic w wymianie walutowej miêdzy krajami stosuj¹cymi podstawê z³ota, a tymi,
które stosuj¹ podstawê srebra, na interesy amerykañskiego przemys³u i rolnictwa. Zagadnienia te by³y badane przez komisjê.
W raporcie czytamy, ¿e gwa³townemu przebudzeniu w Japonii
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towarzyszy równie szybki rozwój zastosowania w przemyle zachodnich technologii. Japoñczycy nie posiadaj¹ zmys³u wynalazczoci Amerykanów, ale dysponuj¹ wspania³¹ umiejêtnoci¹ naladowania. Poziom ¿ycia w Japonii, przy rednim czasie pracy wynosz¹cym 12 godzin dziennie, jest tak niski, ¿e robotnicy ze Stanów
Zjednoczonych uznaliby go za ¿ycie na granicy mierci g³odowej.
Tak wykwalifikowani robotnicy, jak kowale, stolarze, kamieniarze,
zecerzy, krawcy czy tynkarze zarabiaj¹ w japoñskich miastach od
26 do 33 centów dziennie, a pracownicy fabryk od 5 do 20 centów
dziennie w przeliczeniu na dolary, co oznacza sumê prawie dwa
razy wiêksz¹ w japoñskiej monecie srebrnej. Robotnicy rolni zarabiaj¹ za 1,44 dolara miesiêcznie.
Dalej raport podaje, ¿e Europejczycy i Amerykanie przekonali
siê ju¿ o op³acalnoci inwestycji w tym kraju. Szeædziesi¹t jeden
zak³adów bawe³nianych, które pozornie kontrolowane s¹ przez firmy japoñskie, w rzeczywistoci zorganizowali Europejczycy. W
podobny sposób dzia³aj¹ liczne ma³e fabryki jedwabiu, w których
zainstalowanych jest ponad pó³ miliona wrzecion. Japonia ju¿ prawie w ca³oci zaspokaja skromne potrzeby swych mieszkañców w
dziedzinie wyrobów bawe³nianych i zaczyna eksportowaæ tanie
materia³y jedwabne oraz chustki.
Niedawno temu w Japonii powsta³a fabryka zegarków z amerykañskimi maszynami, której za³o¿ycielami s¹ Amerykanie, chocia¿
na akcjach figuruj¹ nazwiska Japoñczyków, poniewa¿ a¿ do roku
1899 obcokrajowcy nie bêd¹ mieli prawa prowadzenia dzia³alnoci
produkcyjnej pod w³asnym nazwiskiem. Rozwój tej fabryki wskazuje na to, ¿e jest to udane przedsiêwziêcie.
Jest prawdopodobne, ¿e szybki rozwój mechanizacji przemys³u
japoñskiego umo¿liwi w przeci¹gu kilku lat produkcjê najlepszych
gatunków bawe³ny, jedwabiu i innych wyrobów, które przy niskiej
cenie si³y roboczej bêd¹ znacznie bardziej konkurencyjne ni¿ podobne towary z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
Wed³ug raportu pana Dingleya konkurencja japoñska nie bêdzie
siê ró¿ni³a od europejskiej pod wzglêdem jakoci, tylko stopnia intensywnoci. Komisja nie widzi ¿adnej mo¿liwoci zaradzenia tej
sytuacji  pomin¹wszy ca³kowity zakaz sprowadzania towarów
wyprodukowanych przez wiêniów  jak tylko ob³o¿enie konkurencyjnych towarów c³em wyrównuj¹cym ró¿nicê miêdzy kosztami produkcji a dystrybucji. Takie posuniêcie jest rozwa¿ane. Przemawia za tym osi¹gniêcie podwójnego celu: uzyskanie rodków na
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wsparcie dzia³alnoci rz¹du oraz dostosowanie konkurencji na naszym rynku do wy¿szych zarobków osi¹ganych w tym kraju. Twierdzi siê te¿, ¿e posuniêcie to nie ma na celu dawania szczególnych
przywilejów producentom krajowym, gdy¿ producenci mog¹ ³atwo
przemieciæ siê do Anglii czy Japonii, by znaleæ siê w takiej samej
sytuacji co tutaj, przy zachowaniu ce³ na import konkurencyjnych
wyrobów, ustanawianych w celu wyrównania ró¿nic w wysokoci
zarobków wystêpuj¹cych miêdzy krajami. Ustanowienie ce³ prowadzi³oby do zapewnienia korzyci wszystkim ludziom, jako ¿e s¹
one w wiêkszym stopniu zwi¹zane z rodzim¹ produkcj¹ ani¿eli z
produkcj¹ w innych krajach.

Japoñski rz¹d nie zapewnia ochrony zagranicznych patentów. Japoñczycy nabywaj¹ najbardziej wartociowe maszyny
oszczêdzaj¹ce pracê ludzk¹, powstaj¹ce w cywilizowanym
wiecie i podejmuj¹ produkcjê tanich kopii zatrudniaj¹c tanich rodzimych specjalistów, którzy nie bêd¹c bardzo oryginalni, s¹ podobnie jak Chiñczycy wspania³ymi naladowcami. W ten sposób maszyny kosztuj¹ mniej ni¿ po³owê tego,
co kosztowa³yby gdzie indziej. Wkrótce ju¿ Japonia bêdzie w
stanie podj¹æ sprzeda¿ dla krajów chrzecijañskich swych
w³asnych opatentowanych urz¹dzeñ albo gotowych wyrobów.
Pod nag³ówkiem Japoñska konkurencja San Francisco
Chronicle pisze:

O kierunku wiatru japoñskiej konkurencji wiadczy fakt przeniesienia wielkiej fabryki s³omianych mat z Milford w stanie Connecticut do Kobe, jednego z japoñskich orodków przemys³owych.
Ci, którzy lekcewa¿¹ zagadnienie japoñskiej konkurencji i wyniole g³osz¹ wy¿szoæ zachodniego intelektu, ca³kowicie przeoczyli
fakt, ¿e ³atwoæ przemieszczania kapita³u daje mo¿liwoæ szybkiego ulokowania go w krajach, gdzie jest do dyspozycji tania si³a
robocza. Tak wiêc wy¿szy europejski i amerykañski intelekt bêdzie
potrzebny tylko do wyprodukowania maszyny, która nastêpnie zostanie zakupiona przez inwestorów i umieszczona w kraju, gdzie
przy jej pomocy mo¿na produkowaæ jak najtaniej.
Szanowny Robert P. Porter, na którego powo³ywalimy siê ju¿
wczeniej, napisa³ jaki czas temu do North American Review artyku³, w którym dowodzi, ¿e pomimo amerykañskich ce³ na obce towary, Japoñczycy dokonuj¹ szybkiej inwazji na przemys³ Stanów
Zjednoczonych. Udaje im siê to dlatego, ¿e dysponuj¹ (1) tani¹ i
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cierpliw¹ si³¹ robocz¹ oraz (2) stuprocentow¹ przewag¹ u¿ywanej
przez nich podstawy srebra nad obowi¹zuj¹c¹ w krajach cywilizowanych podstaw¹ z³ota, która z nawi¹zk¹ równowa¿y straty na protekcyjne c³a, jakie mo¿na na³o¿yæ.

Przytaczamy kilka wyj¹tków z tego artyku³u dotycz¹cych
powy¿szej kwestii.

Obrazowo mówi¹c, Japoñczycy rzucili rêkawicê rynkowi amerykañskiemu, stawiaj¹c naszych robotników i inwestorów w obliczu wyzwania spowodowanego wysok¹ jakoci¹ i nisk¹ cen¹ swoich produktów, które jak na razie wydaj¹ siê byæ poza wszelk¹ konkurencj¹, nawet przy zastosowaniu najnowoczeniejszych urz¹dzeñ
oszczêdzaj¹cych pracê ludzk¹.

Podaj¹c statystyczny wykaz rozmaitych towarów japoñskich
sprowadzanych do Stanów Zjednoczonych, pisze on:

W ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy odwiedza³em poszczególne
rejony w Japonii i dokona³em przegl¹du zak³adów przemys³owych
produkuj¹cych towary uwidocznione w wykazie. Czterdziestokrotny wzrost eksportu materia³ów tekstylnych na przestrzeni ostatnich
dziesiêciu lat przypisaæ nale¿y temu, ¿e Japonia jest krajem tkaczy.

Japoñczycy, jak siê wydaje, wysy³aj¹ do Ameryki ogromne
iloci taniego jedwabiu i innych tanich towarów, ale to, co ju¿
osi¹gnêli, wydaje siê niczym w porównaniu do tego, czego
niebawem zamierzaj¹ dokonaæ:
Japoñczycy podejmuj¹ wszelkie dzia³ania poprzez zak³adanie cechów i stowarzyszeñ w celu podwy¿szenia jakoci i
ujednolicenia swoich wyrobów.
Przy okazji pan Porter wykazuje, ¿e pozbawione ochrony
zak³ady bawe³niane w Lancashire w Anglii upadaj¹, tymczasem, jak pisze, w Japonii:

Przêdzalnie bawe³ny w roku 1889 zapewnia³y zatrudnienie jedynie 5394 kobietom oraz 2539 mê¿czyznom. W 1895 roku w zak³adach, które pod wzglêdem wyposa¿enia i produkcji odpowiadaj¹ miêdzynarodowym standardom, zatrudnionych jest ponad 30 tysiêcy kobiet oraz 10 tysiêcy mê¿czyzn. Przysz³oæ przemys³u bawe³nianego, przynajmniej w zakresie zaopatrzenia Azji, spoczywa
w rêkach Chin i Japonii. Angielski przemys³ tekstylny upad³ ju¿ tak
nisko, ¿e nic nie jest w stanie go uratowaæ, nawet przywrócenie
srebra jako podstawy systemu monetarnego, jak wyobra¿aj¹ to sobie niektórzy. Zak³ady bawe³niane, zarówno w Osace jak i Szang-
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haju, rozwijaj¹ siê bardzo szybko, a na przestrzeni kilku najbli¿szych lat oka¿e siê, który z tych orodków bêdzie lepszy. W moim
przekonaniu, które opieram na dok³adnym zapoznaniu siê z rachunkiem kosztów produkcji, lepsza bêdzie Japonia.
Gdyby Japonia podjê³a produkcjê materia³ów we³nianych i sukna, jak uczyni³a to z bawe³n¹, to jej tkacze mogliby sprawiæ Europie i Ameryce niejedn¹ niespodziankê, wprawiaj¹c w os³upienie
tych, którzy twierdz¹, ¿e nie ma sensu obawiaæ siê japoñskiej konkurencji. Umo¿liwiaj¹ to sta³e dostawy taniej we³ny z Australii.
Ogl¹dane przeze mnie próbki japoñskich wyrobów z we³ny oraz
sukna wskazuj¹ na to, ¿e w bran¿y tekstylnej Japoñczycy czuj¹ siê
równie swobodnie, jak w dziedzinie jedwabiu czy bawe³ny. Równie dobre s¹ wyroby z delikatnego lnu, choæ produkcja jest tu na
razie niewielka.
Gwa³towny nap³yw japoñskich parasoli, których sprowadza siê
rocznie oko³o 2 miliony sztuk, wywo³a³ obawy wród wytwórców
parasoli w Stanach Zjednoczonych.

Sami Japoñczycy nie ukrywaj¹ zreszt¹ swej dumy z powodu zbli¿aj¹cego siê zwyciêstwa w wojnie przemys³owej. Pan
Porter pisze:

Bêd¹c w Japonii, mia³em przyjemnoæ spotkaæ, oprócz innych
polityków i wysokich urzêdników, pana Kaneko, wiceministra rolnictwa i handlu. Przekona³em siê, ¿e jest to cz³owiek inteligentny i
przewiduj¹cy, dysponuj¹cy ogromnym dowiadczeniem w dziedzinie ekonomii i statystyki. Zdobywszy wykszta³cenie na jednym z
wielkich uniwersytetów europejskich, pod¹¿a z duchem czasu we
wszystkich sprawach, które dotycz¹ Japonii oraz jej przemys³owej
i handlowej przysz³oci.

Pan Kaneko wyg³osi³ póniej przemówienie w Izbie Handlowej, w którym powiedzia³:

Pracownicy przêdzalni w Manchester [w Anglii] mawiaj¹, ¿e
Anglosasi potrzebowali trzech pokoleñ, by uzyskaæ konieczne dowiadczenie i bieg³oæ w zakresie przêdzenia bawe³ny, tymczasem
Japoñczycy opanowali tê umiejêtnoæ w przeci¹gu dziesiêciu lat i
obecnie doszli do tego, ¿e zaczynaj¹ przewy¿szaæ umiejêtnociami
mieszkañców Manchesteru.

Zacytujemy nastêpuj¹c¹ korespondencjê z San Francisco:
Pan Oshima, dyrektor techniczny powstaj¹cych w Japonii zak³adów stalowych, oraz czterej japoñscy in¿ynierowie przybyli na
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pok³adzie parowca Rio de Janeiro z Jokohamy. Odbywaj¹ oni
podró¿, w trakcie której zapoznaj¹ siê z wielkimi zak³adami stalowymi w Ameryce i Europie po to, by w przysz³oci zakupiæ instalacje o wartoci 2 milionów dolarów. Twierdz¹ oni, ¿e dokonaj¹ swych
zakupów tam, gdzie bêd¹ mogli uczyniæ to najlepiej i najtaniej. Instalacja ma mieæ wydajnoæ 100 tysiêcy ton. Zak³ady zostan¹ wybudowane na polach wêglowych w po³udniowej Japonii i bêdzie w
nich wytapiana zarówno stal martenowska, jak i bessemerowska.
Pan Oshima powiedzia³: Chcemy, aby nasz naród osi¹gn¹³ zas³u¿on¹ pozycjê w czo³ówce krajów przemys³owych. Bêdziemy
potrzebowali ogromne iloci stali i nie chcemy byæ w tym zakresie
zale¿ni od innych krajów.

Tu¿ za Japoni¹ plasuj¹ siê Indie z 250 milionami ludnoci i
szybko rozwijaj¹cym siê przemys³em, a nastêpnie nowa Republika Chiñska licz¹ca 400 milionów ludzi przebudzonych
dziêki niedawnemu zatargowi i doceniaj¹cych wartoæ zachodniej cywilizacji, która umo¿liwi³a 40 milionom Japoñczyków
pokonanie ich kraju. By³y premier rz¹du chiñskiego, Li Hung
Chang, objecha³ przed kilkoma laty ca³y wiat, zabiegaj¹c o
pomoc amerykañskich i europejskich instruktorów dla swego
narodu i wyra¿aj¹c otwarcie wolê przeprowadzenia reform w
ka¿dej dziedzinie. To on w³anie wywar³ wielkie wra¿enie na
amerykañskim generale Grancie, który spotka³ siê z nim w
trakcie jego podró¿y i wyrazi³ swoj¹ opiniê, ¿e jest to jeden z
najwybitniejszych mê¿ów stanu na wiecie.
Owo zbli¿enie siê do siebie przeciwleg³ych krañców ziemi
bêdzie mia³o takie znaczenie, ¿e producenci z Wielkiej Brytanii, Ameryki, Niemiec i Francji bêd¹ mieli niebawem jako
konkurentów tych, którzy do niedawna byli wspania³ymi klientami; konkurentów, którzy nie tylko wypr¹ ich z obcych rynków, ale jeszcze dokonaj¹ inwazji na wewnêtrzne rynki tych
krajów; konkurentów którzy odbior¹ pracê robotnikom z tych
krajów pozbawiaj¹c ich luksusów, a mo¿e nawet i chleba poprzez konkurencjê spowodowan¹ ró¿nicami w wysokoci
wynagrodzeñ. W tej sytuacji nie ma siê co dziwiæ, ¿e niemiecki cesarz przedstawi³ narody europejskie jako kobiety, przera¿one widokiem powstaj¹cego na Wschodzie upiora, który zagra¿a dalszemu istnieniu cywilizacji.
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Nikt nie jest ju¿ w stanie powstrzymaæ rozwoju tej sytuacji.
Jest ona czêci¹ nieuchronnej przysz³oci, gdy¿ wynika z dzia³ania prawa poda¿y i popytu, które oznacza to samo w odniesieniu do pracy, jak i towarów  kupuj mo¿liwie najlepsze
produkty najtaniej, jak siê da. Jedyne, co mo¿e ukróciæ i powstrzymaæ nasilanie siê obecnych k³opotów, które w miarê
dzia³ania zasady samolubstwa bêd¹ jeszcze bardziej narastaæ,
to przygotowany przez Boga rodek zaradczy  Królestwo
Bo¿e z jego nowym prawem i ca³kowitym przeobra¿eniem
spo³ecznoci ludzkiej w oparciu o zasadê mi³oci i równoci.
Dotychczas ludnoæ ca³ego wiata stanowi³a klientelê dla
narodów Europy i Ameryki, które zaopatrywa³y j¹ zarówno w
gotowe wyroby, jak i w urz¹dzenia, teraz za poda¿ przewy¿szy³a popyt, a miliony obywateli tych narodów bezskutecznie
poszukuje zatrudnienia nawet za najni¿sz¹ stawkê, jakie zatem rysuj¹ siê perspektywy na najbli¿sz¹ przysz³oæ, jeli liczba
konkurentów jeszcze siê podwoi? Przyrost naturalny dodatkowo zaostrzy ten problem. Sytuacja nie przedstawia³aby siê
jeszcze tak niekorzystnie, nie by³aby a¿ tak beznadziejnie ponura, gdyby nie fakt, ¿e owe nieca³e siedemset milionów nowych konkurentów to ludzie najbardziej ulegli, cierpliwi i tani,
jakich tylko mo¿na znaleæ na wiecie. Jeli kapita³ jest w
stanie kierowaæ postêpowaniem robotników Europy i Ameryki, to daleko lepiej bêdzie mu siê to udawa³o z ludmi, którzy
nigdy nie zaznali niczego innego poza pos³uszeñstwem wzglêdem swych panów.
Spojrzenie na wiat pracy w Anglii
Pan Justin McCarthy, znany pisarz angielski, w artykule na
³amach Cosmopolis owiadczy³ pewnego razu:

Fatalne zjawiska zubo¿enia i bezrobocia powinny wywo³aæ w
sercach Anglików poczucie wiêkszego zagro¿enia, ni¿ jakiekolwiek
ostrze¿enia przed obc¹ inwazj¹. Tymczasem za politycy angielscy
nigdy powa¿nie nie traktowali tego problemu, w ogóle siê nad nim
nie zastanawiaj¹c. Nawet niepokój wywo³any nieporozumieniami
miêdzy pracodawcami a robotnikami  strajk z jednej strony oraz
zamykanie zak³adów z drugiej  nie doprowadzi³ tak naprawdê do
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ustalenia ¿adnego prawnego rodka zaradczego. Rzeczywist¹ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest fakt, ¿e nasz¹ uwagê przyci¹ga ka¿dy temat, tylko nie to, w jakich warunkach ¿yje nasz naród.

Keir Hardie, cz³onek parlamentu i lider partii pracy, w wywiadzie udzielonym kilka lat temu powiedzia³ reporterowi:

Dzia³alnoæ bran¿owych zwi¹zków zawodowych prowadzona
jest w Anglii w bardzo niew³aciwy sposób. Czasami bojê siê, ¿e
ruch ten ju¿ praktycznie nie istnieje. My robotnicy dowiadujemy
siê, jak inwestorzy potrafi¹ u¿ywaæ swych pieniêdzy w celu organizowania siê i pokonywania nas. Przemys³owcy nauczyli siê, jak
zwalczaæ pracowników, i ludzie s¹ bezsilni. Zwi¹zki zawodowe od
d³u¿szego czasu nie wygra³y w Londynie ¿adnego wa¿nego strajku. Wielu dzia³aczy potê¿nych niegdy zwi¹zków jest dzi bezsilnych. Odnosi siê to szczególnie do dokerów. Pamiêtacie wielki strajk
pracowników portowych? Doprowadzi³ on do unicestwienia zwi¹zku, który go zorganizowa³. Po³o¿enie zwi¹zków zawodowych w
Londynie jest rozpaczliwe.
Niezale¿na Partia Pracy jest parti¹ socjalistyczn¹. Nic innego nas
nie zadowala, jak tylko socjalizm  socjalizm miejski, socjalizm
narodowy, socjalizm przemys³owy. Wiemy, czego chcemy i wszyscy tego chcemy. Nie d¹¿ymy do walki, ale jeli nie bêdziemy w
stanie w inny sposób osi¹gn¹æ tego, co chcemy, to bêdziemy walczyæ, a gdy ju¿ walczymy, to czynimy to z determinacj¹. Nadrzêdnym celem Niezale¿nej Partii Pracy jest doprowadzenie do wspólnoty przemys³owej opartej na powszechnej w³asnoci ziemi i kapita³u przemys³owego. Jestemy przekonani, ¿e naturalne podzia³y
polityczne musz¹ przebiegaæ wzd³u¿ linii ekonomicznych.
Wród wszystkich wad obecnego systemu najwiêkszym uciskiem
dla brytyjskich robotników jest moim zdaniem nieregularnoæ oraz
niepewnoæ zatrudnienia. Zapewne wiecie, ¿e zagadnienie to jest
moj¹ specjalnoci¹, a wyg³aszane przeze mnie stwierdzenia oparte
s¹ na faktach. Na wyspach brytyjskich ¿yje ponad milion zdrowych,
doros³ych robotników, którzy nie s¹ pijakami ani pró¿niakami, nie
s¹ te¿ mniej inteligentni od przeciêtnego cz³owieka, a jednak nie
pracuj¹, choæ nie ma w tym ¿adnej winy z ich strony, nie s¹ te¿
absolutnie w stanie znaleæ ¿adnej pracy. Zarobki wydaj¹ siê byæ
dwukrotnie wy¿sze ni¿ pó³ wieku temu, jeli jednak wemiemy pod
uwagê stratê czasu, jaka wynika z braku zatrudnienia, to oka¿e siê,
¿e po³o¿enie robotnika jest w rzeczywistoci znacznie gorsze ni¿
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dawniej. Niewielki, ale regularny dochód zapewnia znacznie wiêksze poczucie bezpieczeñstwa, ni¿ wiêksza suma zarabiana nieregularnie. Gdyby ka¿dy robotnik mia³ zapewnione prawo zarobienia
na podstawowe potrzeby, to wiêkszoæ zagadnieñ, które nas obecnie nurtuj¹, zosta³oby rozwi¹zanych w sposób naturalny. Obecna
sytuacja z pewnoci¹ nie napawa optymizmem. W czasie niedawnych straszliwych mrozów dodatkowo zatrudniano ludzi przy odnie¿aniu ulic przez cztery godziny dziennie za 6 pensów na godzinê. Tysi¹ce bezrobotnych gromadzi³o siê przed bram¹ urzêdu ju¿
od 4 rano, ¿eby znaleæ siê na przodzie kolejki. Stali tam trzês¹c siê
z zimna, wyg³odzeni i zrozpaczeni, a¿ do godziny 8, kiedy to otwierano urz¹d. Szturm, jaki wtedy nastêpowa³, przypomina³ rozruchy.
Ludzie byli dos³ownie zadeptywani na mieræ w tym potwornym
t³oku wywo³anym mo¿liwoci¹ zarobienia 2 szylingów (48 centów).
Podwórze urzêdu zosta³o zdemolowane. G³odni ludzie zwart¹ mas¹,
popychani przez tysi¹ce innych, którzy t³oczyli siê z ty³u, wy³amali
mury i bramy, gdy¿ chcieli zdobyæ pracê. Trudno by³oby tych ludzi
nazwaæ pró¿niakami.
Przeciêtny zarobek niewykwalifikowanego cz³owieka w Londynie, nawet jeli odpowiada on zwi¹zkowym wymaganiom, wynosi
zaledwie 6 pensów na godzinê. Na prowincji jeszcze mniej. Szczegó³owe badania wykaza³y, ¿e kwota poni¿ej 3 gwinei [63 szylingi]
tygodniowo nie jest w stanie zaspokoiæ podstawowych potrzeb przeciêtnej rodziny sk³adaj¹cej siê z dwojga doros³ych i trojga dzieci,
nie mówi¹c ju¿ o towarach luksusowych. Bardzo niewielu robotników w Anglii zarabia tyle, albo przynajmniej w tych granicach.
Robotnik wykwalifikowany jest szczêliwy, jeli dostaje 2 gwinee
[42 szylingi] na tydzieñ przez ca³y rok, a zwyk³y robotnik mo¿e
mówiæ o szczêciu, jeli uda mu siê zarobiæ 24 szylingi (5,84 dolara) przez siedem dni, z czego jedna trzecia idzie na czynsz. Tak
wiêc ¿ycie rodziny nawet najlepiej op³acanych robotników utrzymuje siê na granicy ubóstwa. Za nawet krótki okres bezrobocia
nieuchronnie spycha ich poni¿ej granicy nêdzy. Dlatego w³anie
mamy tak wielu nêdzarzy.
Londyn liczy obecnie 4,3 miliona mieszkañców. Szeædziesi¹t
tysiêcy rodzin (300 tysiêcy osób) ma redni dochód tygodniowy nie
przekraczaj¹cy 18 szylingów, co skazuje ich na ¿ycie w stanie ustawicznego niedostatku. Jeden na omiu mieszkañców Londynu koñczy ¿ycie w hospicjum albo przytu³ku. Co szesnasty mo¿e byæ obec-
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nie uznany za nêdzarza. Ka¿dego dnia do szkó³ przychodzi 43 tysi¹ce dzieci, które nie jad³y niadania. Trzydzieci tysiêcy ludzi nie
ma domu, inni za mieszkaj¹ w schroniskach albo przygodnych
izbach.

Powy¿sza statystyka wykazuje, ¿e kolejne kilka lat mo¿e
tylko zaostrzyæ warunki tej rywalizacji. W taki sposób Wszechmocny stopniowo przygotowuje masy spo³eczne wszystkich
narodów do uwiadomienia sobie tego, ¿e wczeniej czy póniej interes jednego cz³owieka musi staæ siê interesem innego,
¿e ka¿dy powinien byæ stró¿em brata swego, jeli chce zachowaæ swój w³asny dobrobyt.
Nie mo¿na te¿ oskar¿aæ kapitalistów o to, co równie¿ czyni¹ i zawsze czynili robotnicy  a mianowicie, ¿e d¹¿¹ do w³asnych korzyci. W rzeczywistoci ka¿dy mo¿e siê przekonaæ,
¿e czêæ biedaków jest w duchu tak samo samolubna, jak niektórzy sporód bogatych. Mo¿emy sobie nawet wyobraziæ, ¿e
gdyby niektórych biednych postawiæ na miejscu bogatych, to
byliby jeszcze bardziej wymagaj¹cy i mniej wspania³omylni
ni¿ ich obecni panowie. Nie okazujmy zatem nienawici i nie
oskar¿ajmy bogatych, a za to nienawidmy i oskar¿ajmy ogólne
i pojedyncze przypadki samolubstwa, które s¹ przyczyn¹ obecnej sytuacji i obecnego z³a. A tak¿e, szczerze brzydz¹c siê
samolubstwem, postanówmy przy ³asce Pañskiej na ka¿dy
dzieñ umartwiaæ (zabijaæ) swe w³asne przyrodzone samolubstwo oraz kultywowaæ przeciwstawn¹ zaletê mi³oci, abymy
w ten sposób zostali przypodobani obrazowi drogiego Syna
Bo¿ego, naszego Pana i Zbawiciela.
Prorocze s³owa szanownego Josepha Chamberlaina
skierowane do brytyjskich robotników
Warto zwróciæ uwagê na s³owa Josepha Chamberlaina, by³ego brytyjskiego sekretarza do spraw kolonialnych oraz jednego z najbardziej b³yskotliwych mê¿ów stanu naszych dni.
Przyjmuj¹c delegacjê bezrobotnych szewców, którzy przybyli, by wyst¹piæ w obronie warsztatów miejskich, wykaza³ im
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dobitnie, ¿e to, czego siê domagaj¹, mo¿e im pomóc jedynie
doranie, ¿e takie warsztaty mog¹ tylko doprowadziæ do przewagi poda¿y nad popytem i pozbawiæ pracy innych robotników, którzy obecnie doæ dobrze sobie radz¹, ¿e jedyn¹ s³uszn¹ polityk¹ jest podtrzymywanie dobrych stosunków handlowych ze wiatem zewnêtrznym w celu znalezienia nowych
nabywców butów, których zakupy szybko wywo³a³yby zapotrzebowanie na ich pracê. Powiedzia³ on:

Waszym celem nie powinno byæ zmienianie warsztatu, w którym produkuje siê buty, ale zwiêkszanie popytu na obuwie. Jeli
znajdziecie nowych nabywców dla waszych produktów, to nie tylko wy, którzy teraz pracujecie, dalej utrzymacie sw¹ pracê, ale jeszcze dacie zatrudnienie tym, którzy s¹ obecnie bezrobotni. To powinno byæ naszym wielkim celem. W uzupe³nieniu do tego szczególnego zagadnienia, które mi przedstawilicie, muszê wam uzmys³owiæ, ¿e najogólniej mówi¹c, najlepszym sposobem zaradzenia
problemowi bezrobocia jest poszukiwanie nowych rynków zbytu.
Jestemy wypierani przez zagraniczn¹ konkurencjê z naszych tradycyjnych rynków, z neutralnych regionów, które dawniej by³y zaopatrywane przez Wielk¹ Brytaniê. Jednoczenie rz¹dy innych krajów bezwzglêdnie usuwaj¹ nasze towary ze swoich rynków wewnêtrznych. Dok¹d zatem nie bêdziemy umieli powiêkszyæ tych
rynków zbytu, które s¹ obecnie pod nasz¹ kontrol¹ albo znaleæ
nowych, zagadnienie bezrobocia, które ju¿ obecnie jest bardzo powa¿nym problemem, nabierze najwa¿niejszego znaczenia. Mam te¿
wszelkie podstawy, by ¿ywiæ wielkie obawy co do komplikacji, jakie
mog¹ siê z tym wi¹zaæ. Przedstawiam wam to zagadnienie w sposób ogólny, ale b³agam was, abycie s³ysz¹c odg³osy krytyki wobec
postêpowania tego czy innego rz¹du albo genera³a, zwi¹zanego z
ekspansj¹ Brytyjskiego Imperium, pamiêtali, ¿e nie jest to kwestia
szowinizmu, jak siê niekiedy sugeruje, lub nieuzasadnionej agresji, ale ¿e w rzeczywistoci chodzi tu o kontynuacjê zadania, które
zawsze by³o celem ludu Anglii, a mianowicie o poszerzanie rynków zbytu i zwi¹zków gospodarczych z nie zagospodarowanymi
miejscami na ziemi. Dok¹d za tego nie bêdziemy czyniæ, i to w
sposób ci¹g³y, jestem przekonany, ¿e zagro¿enia, które ju¿ dzisiaj
s¹ tak powa¿ne, bêd¹ mia³y w nieodleg³ym czasie daleko powa¿niejsze konsekwencje.
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Zwi¹zek agresji narodowej z interesem przemys³owym
W tym w³anie tkwi tajemnica brytyjskiej agresji i imperialnej ekspansji. Nie ma ona jedynie na wzglêdzie zapewnienia innym narodom m¹drzejszych przywódców i lepszych rz¹dów ani te¿ nie kieruje siê zami³owaniem do posiadania jak
najwiêkszych terytoriów i w³adzy, ale jest to czêæ wojny handlowej, wojny gospodarczej. Narodów nie podbija siê ju¿
po to, by je tak jak dawniej tylko obrabowaæ, ale po to, ¿eby
im s³u¿yæ  zapewniæ sobie rynek. W tych dzia³aniach wojennych najwiêksze sukcesy odnosi³a Wielka Brytania. W konsekwencji posiad³a ona ogromne bogactwa, które zosta³y zainwestowane daleko i blisko. Bêd¹c pierwszym krajem, w którym wyst¹pi³a nadprodukcja, jako pierwsza te¿ zmuszona by³a
szukaæ zagranicznych rynków zbytu i przez d³ugi czas by³a
fabryk¹ bawe³ny i ¿elaza dla krajów pozaeuropejskich. Rewolucja techniczna, która mia³a miejsce po zakoñczeniu wojny domowej w Stanach Zjednoczonych w 1865 roku, postawi³a ten kraj na jaki czas w centrum uwagi, czyni¹c go wiatowym orodkiem gospodarczym. Rewolucja techniczna rozprzestrzeni³a siê na wszystkie cywilizowane kraje, kieruj¹c ich
uwagê na poszukiwanie zagranicznych nabywców. Jest to w³anie owa miêdzynarodowa konkurencja, o której wspomina³
pan Chamberlain. Wszyscy politycy zdaj¹ sobie sprawê z tego,
o czym on mówi, a mianowicie, ¿e wiatowe rynki s¹ ju¿ prawie nasycone, a mechanizacja i cywilizacja coraz szybciej przybli¿aj¹ chwilê, gdy nie bêdzie ju¿ dalszych rynków zagranicznych. Bardzo m¹dre jest wiêc jego owiadczenie: Zagro¿enia, które ju¿ dzisiaj s¹ tak powa¿ne, bêd¹ mia³y w nieodleg³ym czasie daleko powa¿niejsze konsekwencje.
W roku 1896 pan Chamberlain, jako brytyjski sekretarz do
spraw kolonialnych, podejmowa³ delegatów z kolonii brytyjskich, którzy przebyli tysi¹ce mil, by rozmawiaæ z nim oraz z
innymi kompetentnymi osobami o najlepszych sposobach odpierania konkurencji przemys³owej. Odk¹d tylko w Wielkiej
Brytanii stwierdzono, ¿e wielkoæ produkcji w tym kraju przewy¿sza potrzeby ludnoci, oraz ¿e zachodzi koniecznoæ poszukiwania zagranicznych rynków zbytu, Wielka Brytania sta³a
siê orêdownikiem idei wolnego handlu i oczywicie nak³ania-
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³a tak¿e swe kolonie do popierania takiej polityki, na ile tylko
mog³a to osi¹gn¹æ bez u¿ycia si³y. Konferencja ta mia³a na
celu podjêcie kroków w kierunku ustanowienia protekcyjnych
ce³, którymi Wielka Brytania i jej liczne kolonie mog³yby siê
w znacznym stopniu odgrodziæ od konkurencji ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji i Japonii.
Podboje Francji, W³och oraz Wielkiej Brytanii w Afryce
mia³y takie samo znaczenie. Dostrzegaj¹c zaostrzanie siê i
rozszerzanie wojny handlowej, kraje te si³¹ stara³y siê zapewniæ sobie kontrolê nad niektórymi rynkami zbytu. Poni¿sze
doniesienie prasowe dowodzi s³usznoci tych ocen.
WASZYNGTON, 9 czerwca 1896. Bior¹c za punkt wyjcia oficjalny komunikat o francuskiej aneksji Timbuktu, centralnego regionu
w krainie D¿allon o powierzchni wiêkszej od Pensylwanii i dok³adnie tak samo urodzajnego, konsul Stanów Zjednoczonych, pan Strickland, urzêduj¹cy w Goree-Dakar, przekaza³ do Departamentu Stanu niezmiernie interesuj¹cy raport o zagro¿eniach dla amerykañskiego handlu w Afryce w zwi¹zku z gwa³town¹ ekspansj¹ europejskich posiad³oci kolonialnych. Pokazuje on, w jaki sposób Francja, wprowadzaj¹c dyskryminacyjne c³o na obce towary w wysokoci 7 procent, zmonopolizowa³a rynek francuskich kolonii, niszcz¹c w ten sposób bardzo dochodowy i ci¹gle rozwijaj¹cy siê handel, który Stany Zjednoczone ju¿ prowadzi³y w tej czêci wiata.
Twierdzi on, ¿e rozpocz¹³ siê ju¿ proces ochrony byæ mo¿e nawet
ca³ego kontynentu afrykañskiego przeciwko handlowi amerykañskiemu poprzez wprowadzanie protekcyjnych ce³. Jeli za jeden
kraj ju¿ obecnie podejmuje takie skuteczne posuniêcia, to i pozosta³e bêd¹ zmuszone do tego samego w celu wyrównania stosunków miêdzy nimi.

Doprawdy, serca ludzi drêtwiej¹ ze strachu w oczekiwaniu
tych rzeczy, które przychodz¹ na wiat [spo³eczeñstwo]. Przygotowuj¹ siê te¿ oni najlepiej, jak tylko umiej¹ na to, czego
siê spodziewaj¹.
Niech jednak nikt ani przez moment nie pomyli, ¿e zapowiadana ekspansja Brytyjskiego Imperium, jak i innych
imperiów ziemi, oraz powszechna wojna o handel jest wszczynana i prowadzona jedynie w celu zapewnienia zatrudnienia brytyjskim, w³oskim i francuskim robotnikom. Bynajmniej!
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Robotnik jest tutaj tylko pionkiem. Zasadniczym celem tych
dzia³añ jest otwarcie dla brytyjskich kapitalistów nowych regionów, w których bêd¹ mogli zgarniaæ kolejne profity i gromadziæ skarb na ostatnie dni (Jak. 5:3).
Spo³eczna i przemys³owa wojna w Niemczech
Pan Liebknecht, przywódca Partii Socjaldemokratycznej w
niemieckim Reichstagu, odwiedzaj¹c Wielk¹ Brytaniê w lipcu 1896 roku udzieli³ wywiadu opublikowanego na ³amach
londyñskiego Daily Chronicle. Z artyku³u tego przedrukowujemy kilka wyj¹tków.

Nasza Partia Socjaldemokratyczna jest najsilniejsz¹ z pojedynczych partii w niemieckim parlamencie. W ostatnich wyborach zgromadzilimy 1 880 000 g³osów. Spodziewamy siê rozwi¹zania parlamentu w zwi¹zku z wydatkami na marynarkê wojenn¹, czego
Reichstag nie zatwierdzi. W kolejnych wyborach spodziewamy siê
otrzymaæ kolejny milion dodatkowych g³osów.
Czy oznacza to, ¿e szowinizm w Niemczech nie jest tak silny?
W Niemczech w ogóle nie ma szowinizmu. Wród wszystkich
narodów europejskich Niemcom najbardziej uprzykrzy³ siê militaryzm. My socjalici stoimy na czele ruchu przeciwko niemu.
Czy uwa¿a pan, ¿e ruch przeciwko militaryzmowi szerzy siê w
ca³ej Europie?
Jestem o tym przekonany. Deputowani socjalistyczni w parlamentach Francji, Niemiec, Belgii, W³och i Danii, a mamy ich nie
tak ma³o, walcz¹ z nim do upad³ego. W czasie miêdzynarodowego
kongresu, który odbêdzie siê w Londynie, wszyscy obecni na nim
parlamentarzyci socjalistyczni spotkaj¹ siê w celu podjêcia wspólnej akcji. Jeli chodzi o Niemcy, to s¹ one ca³kowicie zrujnowane
przez swój system militarny. Jestemy m³odym krajem, nasze fabryki zaczynaj¹ dopiero dzia³alnoæ, jeli wiêc mamy konkurowaæ
z Angli¹ 
 to musicie tak¿e narzekaæ na zagraniczn¹ konkurencjê?
Oczywicie ¿e tak, tylko ¿e dla nas jest to co ca³kiem realnego.
U nas, jak siê zaraz przekonacie, nie ma wolnoci prasy ani wolnoci zgromadzeñ publicznych. Wy za macie i jedno, i drugie, dlatego te¿ uwa¿am, ¿e obecny system ekonomiczny jest g³êbiej i moc-
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niej zakorzeniony w Anglii ni¿ gdziekolwiek indziej. Poza tym my
musimy walczyæ z doktryn¹ o boskich prawach królów, tymczasem
wy Anglicy doszlicie ju¿ do tego dwiecie lat temu, ¿e boskie prawa dla królów i wolnoæ polityczna wykluczaj¹ siê wzajemnie.
Czy spodziewa siê pan zatem, ¿e niebawem nast¹pi¹ wielkie
zmiany?
Tak. Obecny system w Niemczech wywo³uje tak wielkie niezadowolenie, ¿e musi zostaæ zmieniony.
Czy mo¿e mi pan teraz powiedzieæ co na temat sytuacji ekonomicznej w Niemczech? Podobnie jak my, macie równie¿ problem
rolny.
W Niemczech mamy piêæ milionów posiad³oci wiejskich i
wszystkie pogr¹¿aj¹ siê w ruinie najszybciej, jak to tylko mo¿liwe.
Ka¿da z nich  i trzeba przy tym dodaæ s³owo rozmylnie  oddana
jest pod zastaw i to poni¿ej rzeczywistej wartoci gospodarstwa.
Nasi wieniacy ¿ywi¹ siê chlebem upieczonym z mieszanki ¿yta i
owsa. W³aciwie ka¿dy rodzaj ¿ywnoci jest w Anglii tañszy ni¿ w
Niemczech.
A wasze fabryki?
Jako kraj przemys³owy znajdujemy siê na razie w stadium pocz¹tkowym. Nasz system gospodarczy datuje siê dopiero od roku
1850, ale skutki jego wprowadzenia zaczynaj¹ ju¿ znacznie przewy¿szaæ osi¹gniêcia waszego kraju. Zostalimy gwa³townie podzieleni na dwie klasy  proletariat oraz kapitalistów i w³acicieli ziemskich. Nasza klasa rednia jest dos³ownie obracana w proch za spraw¹ stosunków ekonomicznych, w jakich siê znalelimy. Jej przedstawiciele spychani s¹ do ni¿szej klasy pracuj¹cej i temu w³anie
zjawisku przypisujê nadzwyczajny sukces naszej partii.
Musicie pamiêtaæ, ¿e u nas partie nie maj¹ tak ostro zarysowanych to¿samoci, jak tutaj w Anglii. My, socjaldemokraci, wspó³pracujemy z ka¿d¹ parti¹, jeli tylko jestemy w stanie dziêki temu
co uzyskaæ dla siebie. Mamy tylko trzy wielkie partie, inne mo¿na
pomin¹æ. S¹ nimi nasza partia, konserwatyci i katolicka partia centrowa. Nasi konserwatyci bardzo ró¿ni¹ siê od waszych. Pragn¹
oni powrotu feudalizmu i najgorszej reakcji. Warunki ekonomiczne powoduj¹ podzia³ w partii centrowej i czêæ jej cz³onków przejdzie do nas, a pozostali do konserwatystów. A potem zobaczymy,
co bêdzie dalej.
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Pan Liebknecht przedstawi³ tak¿e historiê ruchu socjalistycznego. Gwa³towny wzrost popularnoci socjaldemokratów w Niemczech nale¿y przypisaæ niedawnemu pojawieniu siê w tym kraju
przemys³owego komercjalizmu oraz ostrej konkurencji, jak¹ Niemcy
musia³y podj¹æ, by dotrzymaæ kroku Anglii i Francji w walce o
uzyskanie przewagi ekonomicznej.

Nale¿y zwróciæ uwagê na kilka zjawisk, które zdaniem tego
wybitnego cz³owieka wywieraj¹ presjê na ludzi staj¹c siê przyczyn¹ nieszczêæ i podzia³ów narodów na dwie klasy  bogatych i biednych. S¹ nimi: (1) kwestia agrarna czyli zagadnienie w³asnoci ziemskiej, dotycz¹ce szczególnie rolników;
(2) kwestia ekonomiczna, czyli monetarna, obejmuj¹ca zagadnienie zwi¹zku miêdzy kapita³em a prac¹; (3) kwestia przemys³owa, czyli problem ze znalezieniem dochodowego zatrudnienia dla mechaników, wi¹¿¹cy siê z zagraniczn¹ oraz wewnêtrzn¹ konkurencj¹, poda¿¹ i popytem itp. Te w³anie zagadnienia wprawiaj¹ w zak³opotanie wszystkie cywilizowane
narody, przygotowuj¹c je na zbli¿aj¹cy siê wiatowy ucisk 
rewolucjê, anarchiê  stanowi¹cy przygotowanie do Tysi¹cletniego Królestwa.
Pan Liebknecht by³ delegatem na Kongres Zwi¹zków Zawodowych, który odby³ siê w Londynie w lipcu 1896 roku.
Na zjedzie tym podjêto postanowienie, ¿e:

Miêdzynarodowe spotkanie robotników (uznaj¹c, ¿e pokój miêdzy narodami wiata jest zasadnicz¹ podstaw¹ miêdzynarodowego
braterstwa i postêpu ludzkoci oraz bêd¹c przekonani, ¿e narody
ziemi nie pragn¹ wojen, u których pod³o¿a le¿y chciwoæ i samolubstwo rz¹dz¹cych i uprzywilejowanych klas, których jedynym
celem jest przejêcie kontroli nad wiatowymi rynkami zbytu, we
w³asnym interesie i przeciwko rzeczywistym interesom robotników)
niniejszym owiadcza, ¿e robotnicy ró¿nych narodowoci nie prowadz¹ miêdzy sob¹ ¿adnego sporu oraz ¿e maj¹ oni jednego wspólnego wroga, którym s¹ klasy kapitalistów i posiadaczy ziemskich,
za jedynym sposobem zapobie¿enia wojnom i ustanowienia pokoju jest obalenie systemu spo³ecznego opartego na istnieniu klas kapitalistów i posiadaczy ziemskich, w którym tkwi¹ korzenie wojen;
zobowi¹zuje siê ono przeto uroczycie do dzia³ania na rzecz jedynej drogi, na której mo¿liwe jest obalenie tego systemu  tj. uspo-
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³ecznienia rodków produkcji, dystrybucji i wymiany; dalej owiadcza siê, ¿e dopóki cel ten nie zostanie osi¹gniêty ka¿dy spór miêdzynarodowy powinien byæ rozstrzygany na drodze arbitra¿u, a nie
przy u¿yciu brutalnej si³y zbrojnej; dalej zgromadzenie to uznaje,
¿e ustanowienie miêdzynarodowego omiogodzinnego dnia pracy
dla wszystkich robotników jest najbardziej bezporednim krokiem
w kierunku ostatecznego wyswobodzenia klasy robotniczej i nalega, by rz¹dy wszystkich krajów uzna³y za niezbêdne prawne usankcjonowanie omiogodzinnego dnia pracy; i dalej, bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e jedynym sposobem, w jaki klasa robotnicza mo¿e dokonaæ
swego ekonomicznego i spo³ecznego wyswobodzenia, jest przejêcie aparatu politycznego, który obecnie znajduje siê w rêkach klasy
kapitalistycznej oraz to, ¿e w wielu krajach szerokie rzesze mê¿czyzn i kobiet, przedstawicieli klasy robotniczej, nie posiadaj¹ praw
wyborczych i nie mog¹ braæ udzia³u w dzia³aniach politycznych,
zgromadzenie robotników postanawia i uroczycie zobowi¹zuje siê
do podjêcia wszelkich wysi³ków na rzecz uzyskania powszechnego
prawa wyborczego.

Atak na ludzkoæ z jeszcze innej strony
Olbrzymowie naszych dni
Dalszym skutkiem rywalizacji jest organizowanie wielkich
korporacji w zakresie handlu i produkcji. S¹ to wa¿ne ¿ywio³y przygotowuj¹ce nadejcie ognia. Owe olbrzymie korporacje gwa³townie usuwaj¹ ma³e warsztaty i sklepy, które nie
mog¹ kupowaæ ani sprzedawaæ tak korzystnie, jak wielkie koncerny. Z kolei wielkie koncerny, bêd¹c zdolne do prowadzenia szerszej dzia³alnoci, ni¿ zachodzi potrzeba, tworz¹ zjednoczenia zwane trustami. Trusty, które pierwotnie organizowano po to, by zapobiegaæ konkurencji poprzez eliminowanie ma³ych firm, okaza³y siê bardzo korzystne dla reprezentowanego w nich kapita³u i zarz¹du. Ten sposób dzia³ania staje
siê coraz bardziej popularny, a Wielka Republika znajduje siê
w tym zakresie w wiatowej czo³ówce. Zwrócimy uwagê na
nastêpuj¹c¹ listê, opublikowan¹ w nowojorskim czasopimie
World 2 wrzenia 1896 roku pod nag³ówkiem: Rozrastanie
siê trustów.
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Lista 139 zjednoczeñ na rzecz regulacji produkcji,
sta³ych cen, monopolizacji handlu i okradania ludzi
wbrew prawu
Nazwa ......................................................................................... Kapita³
Dressed Beef and Provision Trust ................................... $100 000 000
Sugar Trust, New York ....................................................... 75 000 000
Lead Trust ........................................................................... 30 000 000
Rubber Trust, New Jersey ................................................... 50 000 000
Gossamer Rubber Trust ...................................................... 12 000 000
Anthracite Coal Combine, Pennsylvania ........................... *85 000 000
Axe Trust ............................................................................ 15 000 000
Barbed Wire Trust, Chicago .............................................. *10 000 000
Biscuit and Cracker Trust ................................................... 12 000 000
Bolt and Nut Trust ............................................................. *10 000 000
Boiler Trust, Pittsburgh, Pa ............................................... *15 000 000
Borax Trust, Pennsylvania ................................................... *2 000 000
Broom Trust, Chicago ......................................................... *2 500 000
Brush Trust, Ohio ................................................................ *2 000 000
Button Trust ......................................................................... *3 000 000
Carbon Candle Trust, Cleveland .......................................... *3 000 000
Cartridge Trust ................................................................... *10 000 000
Casket and Burial Goods Trust ............................................ *1 000 000
Castor Oil Trust, St. Louis ....................................................... 500 000
Celluloid Trust ...................................................................... 8 000 000
Cigarette Trust, New York .................................................. 25 000 000
Condensed Milk Trust, Illinois ........................................... 15 000 000
Copper Ingot Trust ............................................................. *20 000 000
Sheet Copper Trust ............................................................ *40 000 000
Cordage Trust, New Jersey ................................................. 35 000 000
Crockery Trust ................................................................... *15 000 000
Cotton Duck Trust .............................................................. 10 000 000
Cotton-Seed Oil Trust ......................................................... 20 000 000
Cotton Thread Combine, New Jersey ................................... 7 000 000
Electric Supply Trust ......................................................... *10 000 000
Flint Glass Trust, Pennsylvania ............................................ 8 000 000
Fruit Jar Trust ...................................................................... *1 000 000
Galvanized Iron Steel Trust, Pennsylvania .......................... *2 000 000
Glove Trust, New York ........................................................ *2 000 000
Harvester Trust .................................................................. *$1 500 000
*
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Nazwa ......................................................................................... Kapita³
Hinge Trust ........................................................................... 1 000 000
Indurated Fibre Trust ............................................................... 500 000
Leather Board Trust ................................................................ *500 000
Lime Trust ........................................................................... *3 000 000
Linseed Oil Trust ................................................................ 18 000 000
Lithograph Trust, New Jersey ............................................. 11 500 000
Locomotive Tire Trust ......................................................... *2 000 000
Marble Combine ................................................................ *20 000 000
Match Trust, Chicago ........................................................... 8 000 000
Morocco Leather Trust ........................................................ *2 000 000
Oatmeal Trust, Ohio ............................................................ *3 500 000
Oilcloth Trust ....................................................................... *3 500 000
Paper Bag Trust .................................................................... 2 500 000
Pitch Trust .......................................................................... *10 000 000
Plate Glass Trust, Pittsburgh, Pa .......................................... *8 000 000
Pocket Cutlery Trust ............................................................ *2 000 000
Powder Trust ......................................................................... 1 500 000
Preservers Trust, West Virginia .......................................... *8 000 000
Pulp Trust ............................................................................ *5 000 000
Rice Trust, Chicago .............................................................. 2 500 000
Safe Trust .............................................................................. 2 500 000
Salt Trust .............................................................................. *1 000 000
Sandstone Trust, New York ................................................. *1 000 000
Sanitary Ware Trust, Trenton, N.J ........................................ 3 000 000
Sandpaper Trust ...................................................................... *250 000
Sash, Door and Blind Trust ................................................. *1 500 000
Saw Trust, Pennsylvania ....................................................... 5 000 000
School Book Trust, New York ............................................. *2 000 000
School Furniture Trust, Chicago ......................................... 15 000 000
Sewer Pipe Trust ................................................................... 2 000 000
Skewer Trust .............................................................................. 60 000
Smelters Trust, Chicago .................................................... 25 000 000
Smith Trust, Michigan ............................................................ *500 000
Soap Trust ............................................................................... *500 000
Soda-Water Apparatus Trust, Trenton, N.J ........................... 3 750 000
Spool, Bobbin and Shuttle Trust ........................................... 2 500 000
Sponge Trust ........................................................................... *500 000
Starch Trust, Kentucky ..................................................... $10 000 000
Merchants Steel Trust ........................................................ 25 000 000
Steel Rail Trust .................................................................. *60 000 000
*
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Nazwa ......................................................................................... Kapita³
Stove Board Trust, Grand Rapids, Mich ................................. 200 000
Straw Board Trust, Cleveland, Ohio .................................... *8 000 000
Structural Steel Trust ........................................................... *5 000 000
Teazle Trust ............................................................................ *200 000
Sheet Steel Trust .................................................................. *2 000 000
Tombstone Trust ...................................................................... 100 000
Trunk Trust ........................................................................... 2 500 000
Tube Trust, New Jersey ...................................................... 11 500 000
Type Trust ............................................................................. 6 000 000
Umbrella Trust ..................................................................... *8 000 000
Vapor Stove Trust ................................................................ *1 000 000
Wall Paper Trust, New York ............................................... 20 000 000
Watch Trust ......................................................................... 30 000 000
Wheel Trust ......................................................................... *1 000 000
Whip Trust .............................................................................. *500 000
Window Glass Trust .......................................................... *20 000 000
Wire Trust .......................................................................... *10 000 000
Wood Screw Trust ............................................................. *10 000 000
Wool Hat Trust, New Jersey ................................................ *1 500 000
Wrapping Paper Trust .......................................................... *1 000 000
Yellow Pine Trust ................................................................ *2 000 000
Patent Leather Trust .............................................................. 5 000 000
Dye and Chemical Combine ................................................ *2 000 000
Lumber Trust ....................................................................... *2 000 000
Rock Salt Combination ......................................................... 5 000 000
Naval Stores Combine ......................................................... *1 000 000
Green Glass Trust ................................................................ *4 000 000
Locomotive Trust ................................................................. *5 000 000
Envelope Combine ............................................................... 5 000 000
Ribbon Trust ...................................................................... *18 000 000
Iron and Coal Trust ............................................................. 10 000 000
Cotton Press Trust ............................................................... *6 000 000
Tack Trust ............................................................................ *3 000 000
Clothes-Wringer Trust ......................................................... *2 000 000
Snow Shovel Trust .................................................................. *200 000
The Iron League (Trust).................................................... *$60 000 000
Paper Box Trust ................................................................... *5 000 000
Bituminous Coal Trust ....................................................... *15 000 000
Alcohol Trust ....................................................................... *5 000 000
Confectioners Trust ............................................................ *2 000 000
*
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Nazwa ......................................................................................... Kapita³
Gas Trust .............................................................................. *7 000 000
Acid Trust ............................................................................ *2 000 000
Manilla Tissue Trust ............................................................ *2 000 000
Carnegie Trust .................................................................... 25 000 000
Illinois Steel Trust .............................................................. *50 000 000
Brass Trust .......................................................................... 10 000 000
Hop Combine .......................................................................... *500 000
Flour Trust, New York .......................................................... 7 500 000
American Corn Harvesters Trust ...................................... *50 000 000
Pork Combine, Missouri .................................................... *20 000 000
Colorado Coal Combine ..................................................... 20 000 000
Bleachery Combine ........................................................... *10 000 000
Paint Combine, New York ................................................... *2 000 000
Buckwheat Trust, New Jersey ............................................... 5 000 000
Fur Combine, New Jersey ................................................... 10 000 000
Tissue Paper Trust ............................................................. *10 000 000
Cash Register Trust ............................................................ *10 000 000
Western Flour Trust ............................................................ 10 000 000
Steel and Iron Combine ........................................................ 4 000 000
Electrical Combine No. 2 ..................................................... 1 800 000
Rubber Trust No. 2 ............................................................... 7 000 000
Tobacco Combination ........................................................... 2 500 000
£¹czny kapita³ .............................. $1 507 060 000

To samo wydanie tego samego czasopisma w artykule redakcyjnym odnotowuje potêgê oraz sk³onnoci jednego z tych
trustów. Artyku³ opatrzono nag³ówkiem: Co oznacza postêp
wêglowy.

Podwy¿ka cen wêgla antracytowego o 1,5 dolara za tonê oznacza dla jedenastu cz³onków Coal Trust [Trustu Wêglowego] zagarniêcie nie mniej ni¿ piêædziesiêciu, a mo¿e i szeædziesiêciu milionów dolarów. Na podstawie konkurencji cenowej, jaka mia³a miejsce ubieg³ej jesieni i wynikaj¹cych z niej korzystnych cen wêgla,
pieni¹dze te prawnie nale¿¹ siê tym, którzy korzystaj¹ z wêgla.
Ogromna podwy¿ka cen wêgla oznacza, ¿e wielu producentów,
którzy mieli zamiar rozpocz¹æ dzia³alnoæ tej jesieni, bêd¹ musieli
zrezygnowaæ, poniewa¿ ponosz¹c tak wielkie dodatkowe koszty
produkcji nie bêd¹ w stanie konkurowaæ z tymi, którzy kupuj¹ wê*
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giel po cenach naturalnych. Oznacza to, ¿e wielu w³acicieli fabryk
obni¿y wynagrodzenia, aby wyrównaæ wzrost kosztów produkcji
wynikaj¹cy z podwy¿ki cen wêgla. Oznacza to tak¿e, ¿e wiele gospodarstw domowych o umiarkowanych dochodach bêdzie musia³o wyrzec siê niektórych skromnych wygód i luksusów. Ludzie
musz¹ kupiæ wêgiel, a poniewa¿ urzêdnicy wybrani przez tych ludzi nie egzekwuj¹ obowi¹zuj¹cego prawa, bêd¹ musieli zap³aciæ
ceny podyktowane przez trusty. Oznacza to wreszcie, ¿e biedni bêd¹
zmuszeni do zakupienia mniejszej iloci wêgla. Poprzednie ceny
by³y dostatecznie wysokie. Nowe ceny s¹ wybitnie restrykcyjne.
Tak wiêc w czasie nadchodz¹cej zimy biedacy bêd¹ siê trz¹æ z
zimna.
Z jednej strony wiêkszy luksus dla nielicznych, z drugiej strony
niewygoda, a w tysi¹cach przypadków wrêcz nêdza dla wielu ludzi.
Miêdzy tymi dwoma stronami znajduje siê z³amane i zhañbione
prawo.

Przyjrzymy siê jeszcze innemu przyk³adowi potêgi trustów.
Na wiosnê 1895 roku za³o¿ony zosta³ Cotton Tie Trust [Trust
Wi¹zade³ do Bawe³ny] (wi¹zad³o do bawe³ny to prosta stalowa tama, któr¹ u¿ywa siê do wi¹zania bawe³ny w bele). W
tym czasie wi¹zad³a kosztowa³y siedemdziesi¹t centów za sto
sztuk. Nastêpnego roku trust doszed³ do wniosku, ¿e podniesienie cen do 1,4 dolara za sto sztuk przynios³oby wiêksze
dochody. Podwy¿ka nast¹pi³a na krótko przed okresem wi¹zania bawe³ny, tak aby ju¿ w tym sezonie nie mo¿na by³o sprowadziæ wi¹zade³ zza granicy.
Nie wszystkie trusty wykorzystuj¹ w taki sposób swoj¹ przewagê. Prawdopodobnie jeszcze nie wszystkie znalaz³y siê w
tak korzystnych okolicznociach. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e zwykli ludzie, masy spo³eczne, nara¿eni s¹ na powa¿ne niebezpieczeñstwo poniesienia strat spowodowanych
dzia³alnoci¹ takich olbrzymich organizacji. Wszyscy wiemy,
czego mo¿na siê obawiaæ ze strony potê¿nego i samolubnego
cz³owieka, a przecie¿ te trusty olbrzymy dysponuj¹ o wiele
wiêksz¹ potêg¹ i wp³ywami ni¿ pojedynczy ludzie, a jeszcze
na dodatek nie maj¹ sumienia. Przys³owiem sta³o siê ju¿ powiedzenie: Korporacje nie maj¹ duszy.
Wybralimy nastêpuj¹ce doniesienie prasowe z Pittsburgh
Post, aby pokazaæ jakie s¹ dochody trustów.
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NOWY JORK, 5 listopada 1896. Komisja likwidacyjna Standard Oil Trust zebra³a siê dzisiaj, by og³osiæ wysokoæ zwyk³ej dywidendy kwartalnej: 3 dolary za akcjê oraz 2 dolary za akcjê dodatkow¹, p³atne 15 grudnia. Ca³kowita emisja papierów wartociowych
Standard Oil Trust mia³a pierwotn¹ wartoæ 97 250 000 dolarów.
W ci¹gu koñcz¹cego siê w³anie roku fiskalnego zadeklarowana
zosta³a dywidenda w wysokoci 31 procent, co daje ca³kowit¹ kwotê
dochodów w wysokoci 30 149 500 dolarów. W tym samym okresie spó³ka American Sugar Refining Company, znana jako trust cukrowy, wyp³aci³a dywidendy w wysokoci 7 023 920 dolarów. Podobno oprócz tego, ¿e trust dokona³ tych wyp³at dla udzia³owców,
posiada on jeszcze nadwy¿kê w zapasach surowego cukru, ci¹galne p³atnoci oraz gotówkê w kwocie oko³o 30 milionów dolarów.

Ta sama gazeta pisze dalej w artykule redakcyjnym:

Wire Nail Trust [trust kabli i gwodzi] by³ prawdopodobnie jedn¹
z najbardziej nikczemnych organizacji sporód tych, które za³o¿ono w tym kraju w celu grabienia i wymuszania od ludzi pieniêdzy.
Ur¹ga³ on prawu, stosowa³ korupcjê, znêca³ siê i rujnowa³ konkurentów, kontroluj¹c swoj¹ dziedzinê handlu na prawach autokratycznego w³adcy. Dokonawszy tego, podwy¿szy³ ceny o dwiecie
do trzystu procent i podzieli³ miêdzy swych udzia³owców milionowe zyski. I to oczywicie nie jest anarchia. Anarchistami s¹ tylko
ci, którzy protestuj¹ przeciwko takiemu rozbojowi i ur¹ganiu prawu. Tak przynajmniej uwa¿a pan A. C. Faust z New Jersey, cz³onek
trustu gwodziowego, który pisze do gazety World, ¿e obna¿anie
przez ni¹ nieprawid³owoci w dzia³aniu trustu podsyca ogieñ powszechnego niezadowolenia. Prowadzi to do bardzo interesuj¹cej
sytuacji. Nielegalne i rabunkowe trusty powinny cieszyæ siê swobod¹ dzia³ania, natomiast jakiekolwiek próby utrzymania ich pod
kontrol¹ nie powinny byæ tolerowane, gdy¿ podsycaj¹ ogieñ powszechnego niezadowolenia. Z jednej strony mamy ludnoæ tego
kraju, a z drugiej licencjonowanych rabusiów  trusty. Nie wolno
jednak obna¿aæ, protestowaæ ani rozniecaæ ognia powszechnego
niezadowolenia, gdy¿ to utrudnia dzia³alnoæ trustów. Czy¿ mo¿e
byæ wiêksze zuchwalstwo i arogancja?
Coal Trust [trust wêglowy] rozprowadzaj¹cy produkty antracytowe obrabowuje ludzi na piêædziesi¹t milionów dolarów rocznie
przez podwy¿szenie cen o 1,5 dolara za tonê. Czcigodny dr Parkhurst odda³ pewnego razu nale¿yty szacunek tej szczególnej ban-
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dzie mówi¹c: Jeli spó³ki wêglowe, czyli zjednoczenia wêglowe
albo trusty wêglowe, u¿ywaj¹ ca³ej swej w³adzy w celu wyci¹gania
z kieszeni biedaków i przelewania do swoich skarbców tylu pieniêdzy, ile siê da i ile tylko siê mie, co prowadzi do jeszcze wiêkszego
zubo¿enia biednych, do zmniejszenia wygody ich ¿ycia oraz wyciniêcia z nich ostatnich kropli zdrowia i ¿ycia, to takie spó³ki s¹

opêtane przez demona kradzie¿y i morderstwa.

A odnosi siê to znacznie bardziej tak do handlarzy wêglem, jak i
do innych kupców.
W tym samym czasie, gdy pastor dr Parkhurst stwierdzi³, ¿e ludzie ci s¹ opêtani przez demona kradzie¿y i morderstwa, inny
nowojorski kaznodzieja, pastor dr Herber Newton, przemawiaj¹c
do trzódki milionerów zasiadaj¹cych w aksamitnych ³awkach, wychwala³ trusty jako niezbêdny i dobroczynny sk³adnik naszej postêpowej cywilizacji.

Co siê tyczy nag³ego spadku cen szyn stalowych z 25 do 17
dolarów za tonê, to wychodz¹cy w Allegheny dziennik Evening Record pisze:

Wielki Syndykat Stalowy utworzony po to, by utrzymywaæ
wysokie ceny, zosta³ praktycznie zrujnowany. Owo gigantyczne zjednoczenie kapita³u i w³adzy, maj¹ce na celu kontrolowanie produkcji najpotê¿niejszej ga³êzi amerykañskiego przemys³u, podwy¿szanie i obni¿anie cen na zwyk³e polecenie, opodatkowanie konsumentów dla swojej przyjemnoci i do granic sensownoci, ma zostaæ
poch³oniête przez organizm jeszcze wiêkszy, jeszcze bardziej potê¿ny, dysponuj¹cy jeszcze wiêkszym bogactwem. Rockefeller i
Carnegie objêli w posiadanie amerykañski przemys³ stalowy. Jest
to wydarzenie epokowe. Obni¿ka cen szyn stalowych z 25 do 17
dolarów za tonê, co stanowi najni¿sz¹ cenê w historii, wyznacza
now¹ erê dla ekonomii tego kraju. Jak dot¹d jest to przypadek poch³oniêcia jednego trustu przez inny, na czym korzystaj¹ koleje.
mia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e przedsiêwziêcie to ani w przypadku pana Rockefellera, ani pana Carnegie nie by³o wynikiem rozwa¿añ nad nastrojami publicznymi. Dostrzegli oni szansê na zgniecenie konkurencji i skorzystali z niej. Weszli oni obecnie w posiadanie najwa¿niejszych zasobów rudy na wiecie, gór Mesaba powy¿ej Duluth, które opisywane s¹ jako region, gdzie nie trzeba podejmowaæ g³êbokich i kosztownych wykopów, a wystarczy jedynie
zgarn¹æ rudê z powierzchni ziemi. Rockefeller zapewni³ sobie dodatkowe korzyci, zabezpieczaj¹c te z³o¿a przez budowê floty ba-
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rek rzecznych o ogromnej ³adownoci, przy pomocy których mo¿na transportowaæ surowy materia³ do doków na jeziorze Erie. Poprzez zawarcie sojuszu z Carnegie, który posiada piece i huty, zamkn¹³ on swe ko³o, uzale¿niaj¹c ca³kowicie od swojej ³aski producenta szyn kolejowych Railmakers Association. Ca³a ta operacja
zosta³a przeprowadzona przez mistrzowskie po³¹czenie istniej¹cych
ju¿ placówek. Rezultat, przynajmniej jak na razie, jest korzystny
dla wielkiej iloci ludzi. To, czy panowie Rockefeller i Carnegie,
dysponuj¹c tak wielk¹ w³adz¹, zadowol¹ siê umiarkowanymi zyskami i pozwol¹, by korzystali na tym ludzie, czy te¿ pozbywszy
siê konkurencji wykorzystaj¹ sw¹ potêgê dla bezlitosnego zdzierstwa, jest powa¿nym problemem. Fakt, ¿e zgromadzili w swych
rêkach tak wielk¹ w³adzê, jest ju¿ sam w sobie zagro¿eniem.

Poni¿sza sprawa by³a swego czasu bardzo g³ona, warto
jednak o niej wspomnieæ przy okazji rozwa¿ania tego tematu.

KANSAS CITY, Missouri, 26 listopada 1896. By³y gubernator David R. Francis, obecnie sekretarz spraw wewnêtrznych, przes³a³ do
niewielkiej partii popieraj¹cej zastosowanie z³ota jako podstawy
systemu monetarnego, która wczoraj wieczorem urz¹dza³a przyjêcie w hotelu Midland, nastêpuj¹cy list:

Departament Spraw Wewnêtrznych
Waszyngton, D.C., 19 listopada 1896

Szanowni Panowie. W³anie otrzyma³em wasze zaproszenie z
dnia 25 bm. i ¿a³ujê, ¿e nie bêdê móg³ dzi wieczorem uczestniczyæ
w wyra¿eniu poparcia dla zwyciêstwa zdrowego pieni¹dza. ( ) Jeli
nie zostan¹ uchwalone jakie ustawy reguluj¹ce wzrost wp³ywu
bogactwa i ograniczaj¹ce potêgê trustów i monopoli, to jeszcze przez
up³ywem tego wieku wybuchnie powstanie ludu, które zagrozi nawet naszym instytucjom.
DAVID R. FRANCIS

Poni¿szy cytat przedrukowujemy za londyñskim Spectatorem:

Jestemy w posiadaniu decyzji wydanej przez sêdziego Russella z nowojorskiego s¹du najwy¿szego, która pokazuje, do jakiego
stopnia forsowany jest w Stanach Zjednoczonych system trustów,
czyli system wykorzystania kapita³u do tworzenia monopoli. Zosta³o za³o¿one Narodowe Stowarzyszenie Hurtowni Leków, które
objê³o swym zasiêgiem prawie ka¿dego powa¿niejszego kupca,
handluj¹cego lekami, narzucaj¹c sta³e ceny na te produkty. Jeli
jaki kupiec sprzedaje leki po cenach ni¿szych ni¿ Stowarzyszenie,
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ostrzega ono okólnikiem ca³¹ bran¿ê, by nikt nie zawiera³ z nim
transakcji, co z regu³y koñczy siê bankructwem niepos³usznej firmy. Spó³ka John D. Park i Synowie postanowi³a sprzeciwiæ siê temu
dyktatowi i wyst¹pi³a z wnioskiem o wprowadzenie zakazu dzia³ania Stowarzyszenia, który w tym konkretnym przypadku zosta³ odrzucony, lecz sta³ siê powodem przyjêcia ogólnej zasady, wedle której zaleca siê wszystkim ludziom, by powstrzymywali siê od dzia³alnoci konspiracyjnej, maj¹cej na celu wymuszenie ograniczeñ
w handlu. Mamy tu do czynienia z przypadkiem krañcowym, jako
¿e w oczywisty sposób trust tego rodzaju igra, lub mo¿e igraæ z
¿yciem ludzkim. Nie tyle zreszt¹ chodzi o to, ¿e podnosz¹ oni ceny
leków patentowych do 21 szylingów za kroplê, co by³o przedmiotem tej szczególnej skargi, ile o to, ¿e ubogich nie bêdzie staæ na
nabycie takich leków, jak chinina, opium, czy rodki przeczyszczaj¹ce. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nastêpcy pana Bryana umieszczaj¹ sprawê systemu trustów na czele swych zarzutów przeciwko kapita³owi, a przypadki takie, jak ten, dostarczaj¹ oparcia dla ich argumentów.

Trusty w Anglii
Chocia¿ trusty mo¿na by uwa¿aæ za wynalazek amerykañski, to jednak poni¿sza notatka podawana za londyñskim Spectatorem dowodzi, ¿e zjawisko to nie ogranicza siê wy³¹cznie
do Ameryki. Autor pisze:

Trusty zaczynaj¹ opanowywaæ niektóre dziedziny brytyjskiej
gospodarki. Obecnie istnieje zjednoczenie, albo inaczej trust, w
bran¿y ³ó¿ek metalowych, którego g³ówna siedziba znajduje siê w
Birmingham, ale dzia³alnoci¹ sw¹ obejmuje on ca³¹ Angliê. Trust
ten jest tak sprytnie urz¹dzony, ¿e jest rzecz¹ praktycznie niemo¿liw¹, by jaki niezale¿ny producent ³ó¿ek mosiê¿nych albo ¿elaznych
móg³ zacz¹æ dzia³alnoæ bez przy³¹czenia siê do tego zjednoczenia.
A jeli nawet to uczyni, to bêdzie musia³ zwróciæ siê z prob¹ o
wydanie zezwolenia na produkcjê, którego najprawdopodobniej i
tak nie otrzyma. Gdyby mimo to zdecydowa³ siê podj¹æ niezale¿n¹
dzia³alnoæ, to nie bêdzie w stanie zakupiæ surowców ani te¿ nie
znajdzie ¿adnego pracownika, który dysponowa³by jakimkolwiek
dowiadczeniem w tym rzemiole, poniewa¿ wszyscy producenci
¿elaza i mosi¹dzu na ³ó¿ka metalowe zgodzili siê zaopatrywaæ jedynie zak³ady nale¿¹ce do zjednoczenia, za robotnicy zostali zobowi¹zani przez swoje zwi¹zki zawodowe do pracy wy³¹cznie dla
tych producentów, którzy tworz¹ trust. Tak wiêc dla konsumentów
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jedyn¹ nadziej¹ na utrzymanie niskich cen jest zagraniczna konkurencja. Sukcesy odnoszone obecnie przez trust ³ó¿ek metalowych
sk³aniaj¹ producentów innych bran¿ do naladowania tego przyk³adu.

Zjednoczenia takie, sprawuj¹ce kontrolê nad kapita³em w
wysokoci milionów dolarów, s¹ rzeczywicie olbrzymami.
Jeli przez nastêpne kilka lat procesy te bêd¹ dalej przebiega³y w taki sposób, jak to mia³o miejsce w ci¹gu ubieg³ego dwudziestolecia, to ju¿ wkrótce finansowa dwignia zapewni im
kontrolê nad ca³ym wiatem. Niebawem bêd¹ oni dysponowali w³adz¹, która nie tylko zapewni im mo¿liwoæ dyktowania cen produktów znajduj¹cych siê w powszechnym u¿yciu,
ale ponadto, jako g³ówni pracodawcy, bêd¹ sprawowali pe³n¹
kontrolê nad wysokoci¹ wynagrodzeñ za pracê.
Trzeba przyznaæ, ¿e zjednoczenia kapita³owe zrealizowa³y
w przesz³oci wielkie przedsiêwziêcia, których w pojedynkê
nie da³oby siê wykonaæ tak sprawnie i z tak dobrym rezultatem. Rzeczywicie, prywatne przedsiêbiorstwa przyjê³y i z
powodzeniem udwignê³y ryzyko, które opinia publiczna by³aby potêpi³a, uniemo¿liwiaj¹c wykonanie podobnych zadañ,
gdyby mia³ siê ich podj¹æ rz¹d. Nie chcielibymy wiêc tutaj
zostaæ zrozumiani, ¿e w ogólnoci potêpiamy tendencjê do
gromadzenia kapita³u. Wskazujemy jedynie na to, ¿e dowiadczenie ka¿dego kolejnego roku zwiêksza nie tylko finansow¹
w³adzê trustów, ale tak¿e ich spryt i przenikliwoæ, wobec
czego prêdko zbli¿amy siê do takiego momentu, o ile go ju¿
nie osi¹gnêlimy, w którym zagro¿one zostan¹ interesy ludnoci albo i wrêcz same swobody obywatelskie. Ka¿dy mówi:
Trzeba by co zrobiæ! Tylko nikt nie wie, co. W rzeczywistoci ludzkoæ jest bezradnie zdana na ³askê olbrzymów przerostu obecnego systemu spo³ecznego, opartego na samolubstwie,
za jedyna nadzieja jest w Bogu.
Prawd¹ jest tak¿e i to, ¿e olbrzymami tymi kieruj¹ na ogó³
ludzie zdolni, którzy, jak siê wydaje, przewa¿nie sk³onni s¹
wykonywaæ sw¹ w³adzê z umiarkowaniem. Niemniej jednak
mo¿na zaobserwowaæ koncentracjê w³adzy, której nadmiar,
w po³¹czeniu z samolubnymi pobudkami le¿¹cymi u jej pod³o¿a, bêdzie od czasu do czasu powodowa³ zwiêkszanie ucisku
tych, którzy jej s³u¿¹ oraz ludu, gdy tylko pojawi siê taka mo¿liwoæ i sprzyjaj¹ce ku temu okolicznoci.
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Owe olbrzymy zagra¿aj¹ obecnie rodzinie ludzkiej, podobnie jak literalni olbrzymowie, którzy ¿yli na ziemi przed czterema tysi¹cami lat. Byli to mê¿owie s³awni  istoty o wspania³ych mo¿liwociach, którzy bystroci¹ umys³u przewy¿szali
cz³onków upad³ego rodzaju Adamowego. Byli oni pokoleniem
mieszanym, powsta³ym w wyniku wniesienia nowej ¿ywotnoci do rodu Adamowego. Podobnie wygl¹da to w przypadku
wspó³czesnych olbrzymów organizacyjnych. S¹ one tak wielkie, potê¿ne i przebieg³e, ¿e trudno sobie wyobraziæ, by mog³y zostaæ pokonane bez Boskiej interwencji. Ich zadziwiaj¹ce moce jak dot¹d jeszcze nie zosta³y w pe³ni wykorzystane.
Olbrzymy te s¹ tak¿e hybrydami, które powsta³y na skutek
pomieszania m¹droci, zawdziêczaj¹cej swe istnienie cywilizacji chrzecijañskiej, z samolubstwem serc upad³ego rodzaju ludzkiego.
Jednak ludzkie potrzeby i Boska sposobnoæ s¹ w tym miejscu zbie¿ne, i tak jak olbrzymowie pierwszego wiata, którzy istnieli za dni onych przed potopem, zginêli zatopieni
powodzi¹ wód, podobnie i wspó³czesne olbrzymy organizacyjne zostan¹ unicestwione zbli¿aj¹c¹ siê powodzi¹ ognia 
symbolicznym ogniem gorliwoci Pañskiej, albo inaczej
Pañskiej zapalczywoci, która ju¿ p³onie, w czasie ucinienia, jakiego nie by³o, jako narody poczê³y byæ. W ogniu
tym zostan¹ spalone wszystkie olbrzymy rozpusty i samolubstwa. Upadn¹ i nie powstan¹ ju¿ nigdy wiêcej (Izaj. 26:13,14;
Sof. 3:8,9).
Barbarzyñskie niewolnictwo a wiêzy cywilizacji
Dokonajmy szybkiego porównania przesz³oci, teraniejszoci i przysz³oci pod wzglêdem poda¿y si³y roboczej i popytu na ni¹. Dopiero na przestrzeni ostatnich stu lat ca³kowicie zlikwidowano handel niewolnikami, a niewolnictwo zosta³o zniesione. Swego czasu by³o ono powszechne, ale stopniowo zosta³o zamienione na feudalne poddañstwo w Europie i w Azji. Niewolnictwo zosta³o zniesione w Wielkiej Brytanii dopiero w roku 1838 poprzez wyp³acenie z kasy rz¹du
narodowego sumy 20 milionów funtów szterlingów, czyli blisko 100 milionów dolarów odszkodowania dla w³acicieli niewolników. Francja wyzwoli³a swych niewolników w roku
1848. W Stanach Zjednoczonych niewolnictwo przetrwa³o w
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po³udniowych stanach do 1863 roku. Nie mo¿na zaprzeczyæ,
¿e chrzecijañskie wypowiedzi i publikacje mia³y wielkie znaczenie dla po³o¿enia kresu ludzkiemu niewolnictwu. Z drugiej jednak strony nale¿y zauwa¿yæ, ¿e to zmieniaj¹ce siê
warunki na wiatowym rynku pracy pomog³y rz¹dz¹cej wiêkszoci w uzyskaniu nowego pogl¹du na tê sprawê, a fundusze
odszkodowañ u³atwi³y przekonanie w³acicieli niewolników
do nowego porz¹dku rzeczy. Chrzecijañskie wypowiedzi i
publikacje przyspieszy³y jedynie zniesienie niewolnictwa, bez
nich równie¿ by to nast¹pi³o, tyle ¿e póniej.
Niewolnictwo umiera mierci¹ naturaln¹ w warunkach
wspó³czesnego systemu samolubnej konkurencji wspieranego przez wynalazki techniczne oraz przyrost liczby ludnoci.
Pomin¹wszy kwestie moralne i religijne, upowszechnienie
niewolnictwa w gêsto zaludnionych i cywilizowanych krajach
by³oby dzisiaj niemo¿liwe ze wzglêdu na jego nieop³acalnoæ
finansow¹. Jest tak dlatego, (1) ¿e urz¹dzenia mechaniczne w
znacznym stopniu zast¹pi³y zarówno niewykwalifikowan¹, jak
i wykwalifikowan¹ si³ê robocz¹; (2) ¿e robotnik inteligentny
mo¿e wykonaæ wiêcej pracy i wykonaæ j¹ lepiej ni¿ robotnik
nieinteligentny; (3) ¿e koszty ucywilizowania i choæby ograniczonego wykszta³cenia niewolnika sprawi³yby, ¿e jego praca by³aby dro¿sza ni¿ praca wolnego cz³owieka. Poza tym
sprawowanie kontroli nad nieco inteligentniejszym i bardziej
sprawnym niewolnikiem oraz po¿yteczne wykorzystanie jego
pracy by³yby znacznie trudniejsze ni¿ w przypadku cz³owieka
pozornie wolnego, który ma jednak nogi i rêce zwi¹zane potrzebami ¿yciowymi. S³owem, ludzie, którzy posiedli wiatow¹ m¹droæ, przekonali siê, ¿e wojny prowadzone w celu zdobycia ³upów i niewolników przynosz¹ mniejsze korzyci, ni¿
wojny rywalizacji gospodarczej, których wyniki s¹ korzystniejsze i maj¹ szerszy zasiêg. Wiedz¹ te¿ oni, ¿e ów wolny
niewolnik potrzeb ¿yciowych jest tañszy i zdolniejszy.
Praca ludzi wolnych i inteligentnych jest wiêc tañsza ni¿
niewykszta³conych niewolników. Jeli zatem ca³y wiat staje
siê coraz bardziej inteligentny, a liczba ludzi gwa³townie ronie, to jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e obecny system spo³eczny
zd¹¿a do samozniszczenia, podobnie jak lokomotywa pêdz¹ca pe³n¹ par¹, ale bez hamulca albo regulatora.
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Skoro zatem spo³eczeñstwo naszych czasów zorganizowane jest w oparciu o prawo poda¿y i popytu, to nie posiada ono
¿adnego hamulca ani ¿adnego regulatora, który móg³by powstrzymaæ samolubn¹ rywalizacjê wiata. Ca³a struktura opiera
siê na tej zasadzie. Samolubny ucisk, si³a przygniataj¹ca spo³eczeñstwo, ronie z ka¿dym dniem. Ucisk mas spo³ecznych
bêdzie rós³, ludzie bêd¹ przygniatani coraz bardziej, bêd¹ znajdowaæ siê coraz ni¿ej, stopieñ po stopniu, a¿ wreszcie dojdzie
do spo³ecznego upadku w anarchii.
Masy spo³eczne miêdzy górnym i dolnym
kamieniem m³yñskim
Dla ludzie staje siê coraz bardziej oczywiste, ¿e przy obecnym stanie rzeczy znajduj¹ siê oni miêdzy dolnym i górnym
kamieniem m³yñskim i jeli siê nie sprzeciwi¹, to szybko krêc¹cy siê kamieñ zmieli ich w koñcu i w niezbyt odleg³ym czasie znajd¹ siê w stanie nêdznego i niegodziwego poddañstwa.
A sytuacja istotnie tak w³anie wygl¹da. Potrzeby ¿yciowe s¹
rur¹, przez któr¹ ludzie wt³aczani s¹ miêdzy kamienie m³yñskie. Dolnym kamieniem jest twarde prawo poda¿y i popytu,
które ze zwiêkszaj¹c¹ siê si³¹ dociska rosn¹ce i coraz lepiej
wykszta³cone spo³eczeñstwo wiata do górnego kamienia zorganizowanego samolubstwa, napêdzanego gigantyczn¹ moc¹
mechanicznych niewolników, wspieranych przez ko³a zêbate,
dwignie oraz rolki zjednoczeñ kapita³owych, trustów i monopoli. (Warto wiedzieæ, ¿e w 1887 roku Biuro Statystyczne z
Berlina obliczy³o, i¿ dzia³aj¹ce wtedy maszyny parowe  potê¿ni niewolnicy  wykonywa³y pracê równowa¿n¹ mniej wiêcej miliardowi ludzi, czyli liczbie trzykrotnie wiêkszej od iloci ludzi na wiecie w wieku produkcyjnym. A przecie¿, jak
siê wydaje, moc maszyn parowych i elektrycznych od tamtego czasu co najmniej siê podwoi³a. Poza tym jak na razie prawie wszystkie te maszyny znajduj¹ siê w krajach cywilizowanych, których liczba ludnoci wynosi oko³o jednej pi¹tej ca³kowitej liczby mieszkañców ziemi.) Innym sk³adnikiem si³y
napêdzaj¹cej górny kamieñ jest jego ko³o zamachowe, obci¹¿one ciê¿arem skoncentrowanego i niewyobra¿alnego dot¹d
bogactwa oraz potêg¹ rozumu, æwiczonego i popêdzanego
samolubstwem. W celu czêciowego zilustrowania dzia³ania
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tego m³yna, przytoczymy dane z raportu londyñskiego, wed³ug którego w miecie tym ¿yje 938 293 ubogich, 316 834
bardzo ubogich oraz 37 610 zupe³nych nêdzarzy, co oznacza,
¿e ³¹cznie w tym najwiêkszym miecie wiata 1 292 737 osób,
czyli blisko jedna trzecia ca³kowitej populacji, ¿yje w ubóstwie. Oficjalne dane ze Szkocji podaj¹, ¿e jedna trzecia rodzin mieszka w jednym pokoju, a jedna trzecia w mieszkaniach zaledwie dwupokojowych. W Nowym Jorku w czasie
ciê¿kiej zimy 21 tysiêcy kobiet i dzieci zosta³o eksmitowanych, poniewa¿ nie byli w stanie p³aciæ czynszu. W tym samym roku na cmentarzach dla ubogich zosta³o pochowanych
3819 osób, których bieda pozbawi³a mo¿liwoci zarówno godnego ¿ycie, jak i uczciwego pochówku. A przypomnijmy, ¿e
to wszystko dzia³o siê w miecie maj¹cym wród swych obywateli tysi¹ce milionerów.
Pan J. A. Collins, pisz¹cy dla The American Magazine of
Civics [Amerykañski Magazyn Obywatelski], zajmowa³ siê
zagadnieniem upadku amerykañskiej w³asnoci domów w
wietle danych z amerykañskiego spisu powszechnego. Ju¿
na pocz¹tku uprzedza on czytelników, by przygotowali siê na
przera¿aj¹ce fakty oraz na straszne i grone wnioski. Cytujemy nastêpuj¹cy fragment:

Przed kilkudziesiêcioma laty spo³eczeñstwo sk³ada³o siê w wiêkszoci z ludzi posiadaj¹cych w³asne domy, które by³y praktycznie
nie obci¹¿one d³ugami. Obecnie wiêkszoæ ludzi mieszka w domach czynszowych.

Wobec tego, ¿e posiadacz domu obci¹¿onego hipotek¹ jest
w³aciwie tylko dzier¿awc¹ mieszkania, którego w³acicielem
jest posiadacz hipoteki, autor zauwa¿a, ¿e 84 procent rodzin
w tym kraju mieszka w rzeczywistoci w mieszkaniach czynszowych. Dalej pisze on:

Pomylcie o przera¿aj¹cych skutkach, jakie przynios³o zaledwie kilka ostatnich lat, i to przy ogromnych obszarach nie zagospodarowanej ziemi na Zachodzie, gdzie bez trudnoci mogli zamieszkaæ osadnicy, przy wielu ga³êziach przemys³u, które oferowa³y zatrudnienie i wysokie zarobki. A teraz wyobracie sobie, jak bêdzie
to wygl¹daæ, gdy ziemie wielkiego Zachodu bêd¹ ju¿ zajête albo
ich w³asnoæ zostanie zmonopolizowana, gdy liczba ludnoci wzronie o kolejne miliony na skutek przyrostu naturalnego oraz imi-
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gracji, gdy z³o¿a mineralne oraz kopalnie bêd¹ kontrolowane przez
syndykaty obcego kapita³u, gdy system transportowy znajdzie siê
w posiadaniu kilku milionerów, gdy producenci po³¹cz¹ siê w wielkie korporacje dbaj¹ce o w³asny interes, gdy grunty publiczne zostan¹ wyczerpane, a spekulanci zmonopolizuj¹ w³asnoæ dzia³ek
budowlanych, których ceny przekrocz¹ mo¿liwoci nabywcze zwyk³ych robotników.

Porównuj¹c te dane ze statystykami europejskimi, pan Collins stwierdza, ¿e warunki panuj¹ce w najwiêkszej republice
na ziemi nie s¹ tak korzystne jak w Europie, z wyj¹tkiem Wielkiej Brytanii, która jest najbogatszym i najbardziej owieconym z krajów europejskich. Jednak liczby podawane przez
pana Collinsa s¹ myl¹ce, gdy¿ nale¿y pamiêtaæ, ¿e tysi¹ce z
owych domów obci¹¿onych hipotekami s¹ w³asnoci¹ m³odych ludzi (którzy w Europie mieszkaliby ze swoimi rodzicami) oraz imigrantów, którzy kupuj¹ na raty. Naga prawda przedstawia siê jednak wystarczaj¹co niekorzystnie. Ze wzglêdu na
wszystkie napiêcia naszych czasów, wiêkszoæ hipotek nigdy
nie zostanie oczyszczona, chyba ¿e przy pomocy szeryfa.
Niewielu ludzi zdaje sobie sprawê z tego, jak tania bywa
czasami ludzka si³a i ludzki czas. Ci za, którzy zdaj¹ sobie z
tego sprawê, nie wiedz¹, w jaki sposób zaradziæ temu z³u, i
musz¹ sami bardzo uwa¿aæ, ¿eby nie dostaæ siê w jego szpony. We wszystkich wielkich miastach wiata jest tysi¹ce ludzi, okrelanych mianem wyrobników, którzy dla zaspokojenia podstawowych potrzeb pracuj¹ ciê¿ej i wiêcej, ni¿ pracowa³a niegdy wiêkszoæ niewolników na Po³udniu. Teoretycznie s¹ wolni, ale w praktyce s¹ niewolnikami, niewolnikami z potrzeby, którym wolno chcieæ, ale nie wolno dzia³aæ,
czy to dla siebie, czy innych.
Poni¿szy cytat wi¹¿¹cy siê z tym tematem pochodzi z wydawanej w Pittsburghu gazety Presbyterian Banner.

System wyzysku narodzi³ siê i rozwin¹³ za granic¹, zanim jeszcze zosta³ przeszczepiony na grunt amerykañski, by przynieæ i tutaj zwi¹zane z nim przekleñstwo. Nie ogranicza siê on do przemys³u odzie¿owego, ale obejmuje wszystkie inne dziedziny, w których dzia³aj¹ porednicy. Porednik lub dostawca zobowi¹zuje siê
dostarczyæ towary dla handlowców po okrelonej cenie. By cena
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sprzeda¿y by³a korzystna dla nabywców, a jednoczenie zapewnia³a zyski sprzedawcy i porednikowi, cena, któr¹ p³aci porednik
musi byæ ustalona na niskim poziomie, a biedni robotnicy musz¹
cierpieæ.
W Anglii niemal wszystkie dziedziny produkcji zarz¹dzane s¹
na tej zasadzie. Przemys³ obuwniczy, futrzany, meblowy, tapicerski
i wiele innych zosta³y opanowane przez poredników, a robotnicy
otrzymuj¹ g³odowe stawki. Chcielimy jednak mówiæ o przemyle
odzie¿owym w naszym kraju. W roku 1886 w Nowym Jorku by³o
zaledwie dziesiêæ takich warsztatów wyrobniczych, obecnie jest ich
setki. Tak samo jest w Chicago i innych miastach. Wiêkszoæ tych
warsztatów znajduje siê w rêkach ¿ydowskich, za ¯ydzi w Bostonie i Nowym Jorku s¹ w lepszej sytuacji ni¿ ich bracia na Zachodzie, poniewa¿ mog¹ zatrudniaæ obcokrajowców, którzy niedawno
przybyli do Ameryki i nie znaj¹c angielskiego daj¹ siê ³atwo wykorzystywaæ. Robotnicy ci pracuj¹ w zat³oczonych, le wietrzonych
pomieszczeniach, niekiedy po dwudziestu albo trzydziestu w hali
przewidzianej dla omiu pracowników, gdzie bardzo czêsto musz¹
jeszcze gotowaæ, jeæ i mieszkaæ, pracuj¹c po osiemnacie albo
dwadziecia godzin na dobê, co ledwo pozwala im utrzymaæ siê
przy ¿yciu.
Wynagrodzenia p³acone za tego typu pracê s¹ hañb¹ dla ludzkoci. Ciê¿ko pracuj¹cy mê¿czyzna jest w stanie zarobiæ dwa do czterech dolarów tygodniowo. Poni¿sze liczby podane zosta³y przez
kogo, kto zajmowa³ siê t¹ dziedzin¹, a swe informacje uzyska³ od
wyrobniczego bossa, który poda³ mu ceny, jakie otrzymuje od
dostawcy:
Za uszycie p³aszcza ................................................ $ 0,76 do 2,50
Za uszycie eleganckiego p³aszcza ............................. 0,32 do 1,50
Za uszycie spodni ...................................................... 0,25 do 0,75
Za uszycie kamizelki (za tuzin) ................................. 1,00 do 3,00
Za uszycie krótkich spodni (za tuzin) ........................ 0,50 do 0,75
Za uszycie koszuli perkalowej (za tuzin) .................. 0,30 do 0,45
Od cen podanych przez tego szefa trzeba jeszcze odliczyæ jego
zyski oraz koszty przewozu, które pokrywaj¹ pracownicy. Tak wiêc
mo¿na sobie wyobraziæ, jak ciê¿ko musz¹ pracowaæ ci ludzie, by
zaspokoiæ najzwyklejsze potrzeby ¿yciowe. Za krótkie spodnie, które
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szef sprzedaje po 65 centów za tuzin, wyrobnik otrzymuje jedynie
35 centów.
Pracownik otrzymuje dziesiêæ centów za uszycie letnich spodni,
a uszycie szeciu par zajmuje mu blisko osiemnacie godzin. P³aszcze szyje piêtnacie osób, z których ka¿da wykonuje czêæ pracy.
Za spodnie drelichowe dostaje siê szeædziesi¹t centów za tuzin. To
tylko kilka przyk³adów, ale ka¿da kobieta, która ma choæ trochê
pojêcia o szyciu i wyrobie odzie¿y, zdaje sobie sprawê, ile trzeba w
to w³o¿yæ pracy.
Ka¿da rzecz spotka siê jednak z odp³at¹, a niewinni i bezmylni
musz¹ czasami cierpieæ na równi z winnymi. Odzie¿ wyrabia siê w
najbardziej niehigienicznych warunkach. Pomieszczenia, gdzie odbywa siê produkcja, s¹ cuchn¹c¹ wylêgarni¹ chorób, a czasami w
ogóle nie nadaj¹ siê do tego, by przebywali w nich ludzie. Pewien
cz³owiek, który w tym roku odwiedzi³ jeden z takich warsztatów w
Chicago, zobaczy³, ¿e czworo ludzi pracuj¹cych przy wyrobie p³aszczy jest chorych na szkarlatynê, a w pewnym miejscu le¿a³y zw³oki
dziecka, które zmar³o na tê sam¹ chorobê. Praca toczy³a siê jednak
dalej, prowadz¹c do nieuchronnego rozprzestrzeniania siê epidemii.
Ach, czemu¿ z³oto w najwy¿szej cenie,
Dro¿sze ni¿ zdrowie, ni¿ krwi strumienie.

Liczba ludzi ¿yj¹cych w skrajnej nêdzy gwa³townie ronie,
a jak wykazalimy konkurencja sprawia, ¿e ca³a ludzkoæ stacza siê coraz ni¿ej. Unika tego jedynie nieliczne grono szczêliwców, którzy weszli w posiadanie maszyn albo nieruchomoci. Ich bogactwo i w³adza odpowiednio rosn¹ i jeli sytuacja nie ulegnie zmianie, to mo¿na siê spodziewaæ, ¿e nied³ugo bêdziemy ju¿ mieli miliarderów.
Nie jest mo¿liwe, by taki stan rzeczy trwa³ wiecznie. Samo
dzia³anie naturalnego prawa przyczyny i skutku musi w koñcu sprowadziæ karê. Trudno by³oby te¿ oczekiwaæ, ¿e sprawiedliwoæ Bo¿a, która stworzy³a to prawo, pozwoli, by sytuacja ta przed³u¿a³a siê w nieskoñczonoæ. Bóg przez Chrystusa odkupi³ nasz niegodny rodzaj ludzki i uj¹³ siê w jego sprawie, a czas wybawienia spod samolubstwa i powszechnej w³adzy z³a jest ju¿ bardzo bliski (Rzym. 8:19-23).
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Poni¿szy fragment z zachodniego dziennika, opublikowany przed kilkoma laty, dobrze przedstawia sytuacjê panuj¹c¹
w tamtym czasie, ale dzisiaj jest jeszcze bardziej wymowny.
Czytamy tam:

Liczba bezrobotnych w naszym kraju wynosi dzisiaj dwa miliony. Liczba osób od nich zale¿nych jest prawdopodobnie czterokrotnie wiêksza.
Byæ mo¿e ju¿ o tym s³yszelicie. Chcê jednak, bycie tak d³ugo o
tym myleli, a¿ uwiadomimy sobie, co to oznacza. Oznacza to, ¿e
maj¹c najlepszy rz¹d na wiecie oraz najlepszy system bankowy,
jakiego wiat jeszcze nie widzia³, w kraju, gdzie wszystko zas³uguje na najwy¿sz¹ notê, przy nies³ychanie wysokiej produkcji ¿ywnoci oraz innych artyku³ów pierwszej potrzeby i towarów luksusowych, okazuje siê, ¿e jedna siódma naszej ludnoci skazana jest
na ¿ebranie, jeli nie chce przymieraæ g³odem. Ludzie chodz¹ g³odni obok sklepów i magazynów pe³nych zbo¿a, którego nie mo¿na
sprzedaæ za cenê odpowiadaj¹c¹ kosztom produkcji. Ludzie trzês¹
siê z zimna, chodz¹c niemal nago w cieniu wystaw sklepowych
wypchanych po brzegi wszystkimi rodzajami ubrañ. Ludzie marzn¹, nie maj¹c czym paliæ, gdy w tysi¹cach kopalñ le¿¹ miliony ton
³atwo dostêpnego wêgla. Bezrobotni szewcy byliby szczêliwi, gdyby mogli pójæ do pracy i zrobiæ buty dla górników w zamian za
wêgiel. Równie¿ pracownicy kopalñ chêtnie podjêliby pracê w celu
otrzymania butów. Podobnie na wpó³ odziani rolnicy z Kansas, którzy nie mog¹ sprzedaæ swojej pszenicy, aby zap³aciæ rachunki za
zebranie i wym³ócenie zbo¿a, byliby szczêliwi, gdyby mogli wymieniæ swoje produkty z pracownikami fabryk na Wschodzie, którzy przêd¹ i tkaj¹ potrzebne im ubrania.
G³ównym problemem tego kraju nie jest obecnie brak zasobów
naturalnych. Nie chodzi te¿ o brak umiejêtnoci czy chêci u dwóch
milionów bezrobotnych do podjêcia pracy i produkowania potrzebnych i u¿ytecznych przedmiotów. Przyczyna tkwi w tym, ¿e rodki
produkcji oraz wymiany towarowej zgromadzone s¹ w rêkach nielicznych ludzi. Zaczynamy ju¿ sobie zdawaæ sprawê z tego, jak bardzo niezdrowa jest ta sytuacja. A zrozumiemy to jeszcze lepiej, gdy
proces nagromadzenia rodków produkcji bêdzie siê nasila³. Ludzie s¹ bez pracy, zmarzniêci i g³odni poniewa¿ nie mog¹ zamieniæ
produktów swej pracy na inne towary. Czy w obliczu tych faktów
nie nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e nasza wspó³czesna cywilizacja, któr¹
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siê tak szczycimy, bliska jest kompletnego fiaska? Gdyby naszych
bezrobotnych ustawiæ czwórkami w odstêpach dwumetrowych, to
utworzyliby kolumnê o d³ugoci tysi¹ca kilometrów. Ci, którzy s¹
na ich utrzymaniu utworzyliby w ten sam sposób kolumnê o d³ugoci czterech tysiêcy kilometrów. Utworzona w ten sposób kolumna
siêga³aby od Atlantyku po Pacyfik, od Sandy Hook do Golden Gate.
Gdyby intelekt rasy ludzkiej nie by³ w stanie wypracowaæ lepszego systemu gospodarczego ni¿ ten, który mamy, to powinnimy
stwierdziæ, ¿e istnienie ludzkoci jest najwiêkszym niepowodzeniem wszechwiata. [Rzeczywicie, to jest w³anie punkt, do którego prowadzi Boska opatrznoæ. Ludzie musz¹ przekonaæ siê o w³asnej bezsilnoci i poznaæ prawdziwego Mistrza, podobnie jak rebak, który musi zostaæ uje¿d¿ony, by staæ siê wartociowym koniem.] Najbardziej haniebn¹ i okrutn¹ rzecz¹ jest to, ¿e obecnie
próbuje siê tworzyæ armiê przemys³ow¹, która bra³aby udzia³ w bitwach toczonych przez naszych plutokratycznychs królów, nikt jednak nie dba o ich utrzymanie w okresach, gdy ich us³ugi nie s¹
potrzebne.

Powy¿sze s³owa zosta³y napisane w czasie najpowa¿niejszej recesji wywo³anej manipulacjami celnymi i na szczêcie nie odpowiadaj¹ normalnym warunkom. Nie mo¿emy jednak byæ pewni, ¿e taka sytuacja siê nie powtórzy. W ka¿dym
razie czasopismo Harrisburg Patriot z tego samego roku podaje nastêpuj¹ce liczby pod nag³ówkiem Liczba bezrobotnych:

W Bostonie 10 000 robotników pozostaje bez pracy; w Worcester jest 7000 bezrobotnych; w New Haven  7000; w Providence 
9600; w Nowym Jorku  100 000. Utica jest niewielkim miastem, a
liczba bezrobotnych wynosi tam 16 000; w Paterson, (New Jersey)
po³owa ludnoci nie ma pracy; w Philadelphii  15 000; w Baltimore  10 000; w Wheeling  3000; w Cincinnati  6000; w Cleveland
 8000; w Columbus  4000; w Indianapolis  5000; w Terre Haute
 2500; w Chicago  200 000; w Detroit  25 000; w Milwaukee 
20 000; w Minneapolis  6000; w St. Louis  80 000; w St. Joseph
 2000; w Omaha  2000; w Butte City (Montana)  5000; w San
Francisco  15 000.

Poni¿ej zamieszczamy fragment artyku³u pod tytu³em Problem, który musicie rozwi¹zaæ, jaki zosta³ opublikowany
przez The Coming Nation. Dowodzi on jak wyranie niektó-
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rzy ludzie rozumiej¹ obecn¹ sytuacjê. Wszystkie te g³osy
ostrzegawcze nie czyni¹ jednak nic innego, jak tylko wci¹¿
powtarzaj¹ uroczyst¹ radê proroka: Teraz¿e tedy zrozumiejcie, królowie [wszyscy maj¹cy jakikolwiek autorytet i w³adzê], nauczcie siê sêdziowie ziemi! W artykule tym czytamy:

Przyznacie, ¿e nowe maszyny szybko pozbawiaj¹ ludzi pracy.
Twierdzenie, ¿e produkcja tych maszyn oraz ich obs³uga daje zatrudnienie takiej samej iloci ludzi, jest nieprawd¹, poniewa¿ gdyby tak by³o, to u¿ycie maszyn nie przynosi³oby ¿adnej korzyci.
Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoci, ¿e setki tysiêcy ludzi pozostaje bez pracy, poniewa¿ maszyny wykonuj¹ pracê, któr¹ wczeniej
oni wykonywali. Przyznaæ to musi ka¿dy, kto tylko przez chwilê siê
zastanowi. Ci bezrobotni nie kupuj¹ tak wielu dóbr, jak wtedy, gdy
pracowali, to za powoduje zmniejszanie siê popytu na towary, co z
kolei prowadzi do tego, ¿e nie s¹ zatrudniani dalsi robotnicy, którzy
powiêkszaj¹ tym samym grono bezrobotnych i zmniejszaj¹ popyt.
Co zamierzacie uczyniæ z niezatrudnionymi? To, ¿e ceny towarów w ogólnoci siê zmniejszy³y, nie zapewnia zatrudnienia wiêkszej iloci ludzi. Nie ma dla nich zajêcia, gdy¿ wszystkie miejsca
pracy s¹ nasycone ludmi z tego samego powodu. Nie mo¿na ich
przecie¿ zabiæ (o ile nie bêd¹ strajkowaæ), a nie maj¹ siê oni dok¹d
udaæ. Z ca³¹ powag¹ pytam, co zamierzacie z nimi zrobiæ? Nawet
dobrzy rolnicy bankrutuj¹, jak¹ wiêc szansê bêd¹ mieli bezrobotni,
nawet gdyby mieli ziemiê?
Ludzie ci mno¿¹ siê jak grzyby po deszczu. Ich liczbê ocenia siê
na miliony. Wielu z nich nie ma ¿adnych szans na zatrudnienie, a
jeli nawet je maj¹, to tylko na miejsce innych, którzy s¹ obecnie
zatrudnieni, a oni znów do³¹cz¹ do grona bezrobotnych. Mylicie
pewnie, ¿e to nie wasze zmartwienie, co siê z nimi stanie, ale moi
panowie, to jest wasze zmartwienie, i nie za d³ugo sobie to uwiadomicie. Tego problemu nie pozbêdziecie siê, odwracaj¹c siê na
piêcie i zatykaj¹c uszy. Tak myla³ swego czasu naród francuski i
prêdko dowiedzia³ siê w inny sposób, jak jest naprawdê, nawet jeli
obecna generacja Francuzów zapomnia³a o tej nauczce. Dzisiejsze
pokolenie mieszkañców Stanów Zjednoczonych musi uporaæ siê z
tym zagadnieniem i uczyni to w jaki sposób. Mo¿e siê to odbyæ na
drodze pokojowej, w mi³oci i sprawiedliwoci, ale mo¿e tego dokonaæ te¿ cz³owiek na koniu, depcz¹cy prawa wszystkich ludzi,
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podobnie jak wy obecnie beztrosko patrzycie na deptanie praw niektórych ludzi. Powtarzam, odpowiecie na te pytania w przeci¹gu
kilku lat.
Francuzi byli ostrzegani, ale nie s³uchali, gdy¿ dwór królewski
zbyt weso³o siê bawi³ w swym zepsuciu. A czy wy pos³uchacie?
Czy te¿ pozwolicie, aby obecna sytuacja rozwija³a siê dalej w sposób niekontrolowany, a¿ piêæ czy szeæ milionów ludzi bêdzie siê
domagaæ chleba albo bagnetów. Tarapaty, w jakich znajd¹ siê Stany Zjednoczone, bêd¹ sto razy wiêksze ze wzglêdu na warunki spo³eczne, jakie panuj¹ tutaj od stu lat. Umi³owanie swobody, karmione nienawici¹ do królów, tyranów i przeladowców, sta³o siê z czasem ogromnie silne. Nikt nie bêdzie w stanie zmusiæ armii czy floty, wywodz¹cej siê z ludu, by na skinienie czy rozkaz króla  tytularnego albo nie  strzela³a do w³asnych ojców i braci. Czy wobec nieuchronnoci skutków przed³u¿aj¹cej siê bezczynnoæ milionów ludzi, którzy za spraw¹ podobnych warunków ¿ycia zostan¹
niebawem po³¹czeni w jedn¹ wspólnotê, nie mylicie, ¿e warto by
okazaæ nieco wiêcej zainteresowania t¹ spraw¹? Czy nie by³oby
lepiej znaleæ i zastosowaæ jaki rodek zaradczy, zatrudniæ tych
ludzi choæby przy robotach publicznych, ni¿ doprowadziæ do takiego fina³u?
Wiemy, co robi¹ kapitalici: Widzimy, jak przygotowuj¹ narzêdzia wojenne, by sprawowaæ w³adzê nad ludmi przy u¿yciu si³y
zbrojnej. Jest to jednak g³upota z ich strony. S¹ oni m¹drzy tylko w
swoim w³asnym mniemaniu. Przyjmuj¹ oni taktykê postêpowania
królów i stan¹ siê w koñcu plew¹ na wietrze. Wszystko sprzysiêg³o
siê przeciwko ich taktyce. Królowie, dysponuj¹c armiami wiêkszymi ni¿ te, które mo¿na tutaj wyæwiczyæ do obrony kapitalistów, dr¿¹
wobec sta³ego wzrostu wiadomoci ludu, przyspieszanego nieszczêciem szybko rosn¹cej armii bezrobotnych. Sprawiedliwoæ nikomu nie czyni krzywdy, mo¿e jednak pozbawiæ grabie¿ców ich przywilejów. D¹¿my wiêc, jako obywatele, do tego, by sprawa zosta³a
rozwi¹zana w sposób zgodny z prawem, nie jako cz³onkowie partii,
ale jako obywatele, dla których kraj jest wa¿niejszy od w³asnej partii, a sprawiedliwoæ od królewskiego z³ota.

To s¹ mocne s³owa z ust cz³owieka, który gor¹co wierzy w
to, co mówi. A takich jest wielu. Trudno by³oby nie przyznaæ,
¿e oskar¿enia te s¹ przynajmniej po czêci prawdziwe.
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Powszechnoæ tej sytuacji oraz brak mo¿liwoci
uregulowania jej moc¹ ludzk¹
Sytuacja ta nie jest cech¹ szczególn¹ Ameryki czy Europy,
poniewa¿ i Azja od setek lat nie zazna³a niczego innego.
Amerykañska misjonarka w Indiach pisze, ¿e ogarnê³a j¹ rozpacz, gdy mieszkañcy tego kraju zapytali j¹, czy to prawda, ¿e
w jej ojczynie ludzie maj¹ tyle chleba, ile tylko zechc¹, tak
by móc jeæ trzy razy dziennie. Dodaje te¿, ¿e w Indiach wiêkszoæ ludzi nie ma na tyle ¿ywnoci, by zaspokoiæ naturalny
g³ód.
Namiestnik Gubernatora Bengalu w Indiach powiedzia³ nie
tak dawno dziennikarzowi, ¿e po³owa rolników przez okr¹g³y rok nie wie, co to znaczy zaspokoiæ w pe³ni swój g³ód.
Ci, którzy uprawiaj¹ zbo¿e, nie mog¹ zjeæ tyle, ile domaga
siê ¿o³¹dek, gdy¿ najpierw musz¹ zap³aciæ podatki. Dziesiêæ
milionów Hindusów trudni siê rêcznym wyrobem odzie¿y bawe³nianej, obecnie za zmechanizowane fabryki na wybrze¿u doprowadzi³y do upadku ich rzemios³o, nie pozostawiaj¹c
im ¿adnej innej mo¿liwoci, jak tylko zajêcie siê rolnictwem
na bardzo trudnych warunkach.
W Po³udniowej Afryce, gdzie bez ograniczeñ inwestowano
miliony dolarów w czasie tak zwanej afrykañskiej gor¹czki
z³ota, dla bardzo wielu ludzi nasta³y ciê¿kie czasy, a najgorzej powodzi siê niektórym wykszta³conym. Poni¿szy cytat,
pochodz¹cy z gazety wydawanej w Natalu w Po³udniowej
Afryce, daje pewne pojêcie o panuj¹cej tam sytuacji.

Ci, którzy szukaj¹ tutaj zatrudnienia nie wchodz¹c w bezporedni kontakt z europejskimi imigrantami, maj¹ niewielkie pojêcie o nêdzy, jaka panuje wród tych klas mieszkañców Durbanu.
Pocieszaj¹ce jest jednak to, ¿e Komitet Pomocy Rady Miejskiej
zdaje sobie sprawê ze swych zobowi¹zañ humanitarnych wzglêdem tych nieszczêliwców, którzy tutaj wyl¹dowali. W trakcie rozmowy, któr¹ w tym tygodniu przeprowadzi³em z panem R. Jamesonem, niestrudzonym dzia³aczem, który dusz¹ i cia³em zaanga¿owa³
siê w dzia³alnoæ filantropijn¹, upewni³em siê, ¿e oko³o piêædziesiêciu osób znajdzie tymczasowe zatrudnienie przy pracach publicznych w Point organizowanych przez komitet. Przykro jest patrzeæ
na ludzi z wykszta³ceniem urzêdniczym czy te¿ na uzdolnionych
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rzemielników, którzy upadli tak nisko, ¿e z ulg¹ przyjmuj¹ wynagrodzenie ustalone przez Korporacjê w wysokoci 3 szylingów
dziennie plus mieszkanie za osiem godzin kopania piasku w promieniach upalnego s³oñca.
Tymczasem i tak nie ma wolnych miejsc, a liczne podania o pracê s¹ odrzucane. Czasami przewodnicz¹cy komitetu, daj¹c og³oszenia albo szukaj¹c pracy w jaki inny sposób, znajduje zatrudnienie dla ludzi, którzy maj¹ pewne dowiadczenie zawodowe albo
rzemielnicze. Wtedy zwolnione miejsce w brygadzie zajmuje jeden z tych, których podanie zosta³o wczeniej odrzucone. Oprócz
tych, którzy pracuj¹ w brygadach, jest jeszcze liczna grupa ludzi,
którzy obchodz¹ miasto, daremnie poszukuj¹c zatrudnienia. I oni
szybko odnajduj¹ drogê do naszego dobrodusznego wicemera, który stara siê uczyniæ, co tylko mo¿e, ¿eby im pomóc. Jednak próby
te, niestety, czêsto koñcz¹ siê niepowodzeniem. Jeli pracodawcy
maj¹cy wolne miejsca zdecyduj¹ siê zwróciæ do pana Jamesona, to
otrzymaj¹ pe³n¹ informacjê dotycz¹c¹ bezrobotnych z jego listy.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e ¿aden z tych ludzi nie jest w³aciwie obywatelem Durbanu, tylko przywêdrowa³ tu z innych czêci Po³udniowej
Afryki w poszukiwaniu pracy. Durban nie jest bynajmniej odosobniony pod tym wzglêdem. Dowody wiadcz¹ce o tym, ¿e tak¿e gdzie
indziej panuje podobna, op³akana sytuacja, s¹ a¿ nadto wyrane.
Jak ju¿ zauwa¿ylimy, wielu sporód chêtnych do pracy w brygadach komitetu pomocy to ludzie nawykli jedynie do pracy kocielnej. Nie sposób przesadziæ, podkrelaj¹c ¿e nie maj¹ oni w
Natalu najmniejszych szans ze wzglêdu na ogromne zat³oczenie
panuj¹ce na rynku pracy. Jednak bez tej dzia³alnoci Korporacji na
rzecz zorganizowania doranych robót publicznych, w miecie panowa³aby obecnie znacznie wiêksza nêdza. W sumie, postawa ludzi pracuj¹cych w brygadach prac publicznych jest wzorowa i stanowi gwarancjê kontynuowania polityki przyjêtej przez radê. Mo¿na by jednak zapytaæ, a co w tej sprawie czyni Stowarzyszenie Dobroczynnoci? Ta wspania³a instytucja zapewnia pomoc wy³¹cznie
sta³ym mieszkañcom i ich rodzinom, a przecie¿ ma pe³ne rêce, jeli
nie pieniêdzy, to przynajmniej roboty z przypadkami zas³uguj¹cymi na tak¹ opiekê.

Czy¿ jednak inteligentni ludzie, którzy rozumiej¹ te zagadnienia, nie podejm¹ kroków zmierzaj¹cych do zapobie¿enia
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uciskowi swych blinich, którzy mieli nieco mniej szczêcia
albo nie byli równie inteligentni? Czy¿ nie widz¹ oni, ¿e górny kamieñ m³yñski niebezpiecznie zbli¿a siê do dolnego oraz
¿e masy ludzi, które musz¹ siê miêdzy nimi zmieciæ, odczuwaj¹ ich ucisk coraz bardziej dotkliwie, a bêdzie siê on jeszcze zwiêksza³? Czy wspania³omylne serca nie przyjd¹ z pomoc¹?
Nie. Wiêkszoæ z tych, którzy maj¹c wiêcej szczêcia albo
umiejêtnoci znaleli siê w korzystniejszej sytuacji, s¹ tak zajêci robieniem pieniêdzy, tak oddani s³odyczy swej sakiewki, ¿e nie uwiadamiaj¹ sobie rzeczywistej sytuacji. S³ysz¹ oni jêki tych, którym siê nie powiod³o i czêsto, nawet szczodrze, udzielaj¹ im pomocy, jednak liczba tych nieszczêliwców tak szybko ronie, ¿e coraz wiêcej ludzi przestaje widzieæ
mo¿liwoæ zapewnienia biedakom trwa³ej poprawy sytuacji.
Przyzwyczajaj¹ siê oni do panuj¹cych warunków i poprzestaj¹ na zadowalaniu siê swym w³asnym komfortem i szczególnymi przywilejami, zapominaj¹c jednoczenie o k³opotach
blinich.
S¹ oczywicie nieliczni, dobrze sytuowani, którzy mimo
bogactwa mniej lub bardziej wyranie rozumiej¹ sytuacjê.
Niektórzy z nich s¹ z pewnoci¹ przemys³owcami, w³acicielami kopalñ itp. Dostrzegaj¹ oni trudnoci i ¿ycz¹ sobie, by
sprawy wygl¹da³y inaczej, pragn¹ te¿ braæ udzia³ w ich poprawie. Ale có¿ mog¹ zrobiæ? Bardzo niewiele, mo¿e tylko pomagaæ w przypadkach najskrajniejszej nêdzy wród s¹siadów
i krewnych. Nie s¹ w stanie zmieniæ obecnego ustroju spo³ecznego i doprowadziæ do rozk³adu systemu opartego na rywalizacji. Zdaj¹ sobie tak¿e sprawê z tego, ¿e ca³kowite wyeliminowanie rywalizacji bez jednoczesnego uruchomienia
innych si³, które zajê³yby jej miejsce i wyzwoli³y energiê u
ludzi z natury nieudolnych, przynios³oby szkodê wiatu.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e ¿aden cz³owiek czy grupa ludzi
nie jest w stanie zmieniæ obecnego porz¹dku spo³ecznego.
Mo¿e on jednak zostaæ zmieniony, i stanie siê to niebawem,
dziêki mocy Pañskiej i zgodnie z Jego metodami dzia³ania, na
co wskazuje Pismo wiête. Miejsce obecnego porz¹dku zaj-
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mie doskona³y system, którego podstaw¹ nie bêdzie samolubstwo, lecz mi³oæ i sprawiedliwoæ. Aby to jednak osi¹gn¹æ
konieczne jest usuniêcie obecnego systemu. Nowe wino nie
zostanie wlane w stare buk³aki, a nowa ³ata nie zostanie przyszyta do starej szaty. I dlatego wspó³czuj¹c zarówno bogatym,
jak i biednym w obliczu zbli¿aj¹cych siê nieszczêæ, mo¿emy
modliæ siê: Przyjd Królestwo Twoje, b¹d wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi, nawet jeli wiemy, ¿e bêdzie ono
ustanowione w ogniu zapalczywoci Bo¿ej, którego ¿ywio³y s¹ ju¿ przygotowywane.

Nastaje Poranek
Ju¿ lepszy dzieñ nastaje, poranek obiecany,
Gdy Prawdy blask, wród mocy ³ask, obali z³a ba³wany;
Gdy Chrystus Pan wys³ucha ¿a³osnych westchnieñ g³osu;
Wyci¹gnie d³oñ nad morza toñ, przywróci ziemi pokój.
Tam pycha dumnych w³adców nie wzniesie siê do nieba,
Tam starczy wiek i m³odych miech pieñ chwa³y bêdzie piewaæ.
Ju¿ z ziemi nie pop³yn¹ ³zy smutku i ¿a³oci,
Gdy mocny Król ukoi ból, da radoæ dla ludzkoci.
Ju¿ g³os Jubileuszu na ziemi siê rozlega.
Wzniesionych r¹k z³owrogi kr¹g wo³a o pomstê nieba.
Rok ³aski dla ludzkoci otwiera swe podwoje 
Tak bliski ju¿ jest koniec burz. Ach! Przyjd Królestwo Twoje.
B¹d wola Twa na ziemi, b³agamy w dzieñ i w nocy.
Wród rannych tchnieñ niech zniknie cieñ, niech pierzchnie czar z³ej mocy.
A gdy nad horyzontem witaj¹ s³oñca zorze,
Uwielbion b¹d, nad wiatem rz¹d, Niebiañski Ojcze, Bo¿e!

WYK£AD VIII
WO£ANIA ¯EÑCÓW
KONSERWATYWNA WARSTWA SPO£ECZNA  CH£OPI I ROLNICY  NOWA SYTUACJA
W CHRZECIJAÑSTWIE  N IEPOKOJE WRÓD ROLNIKÓW  ICH PRZYCZYNY  ZNACZENIE Z£OTA I SREBRA JAKO PODSTAWY SYSTEMU MONETARNEGO  WYPE£NIENIE PRZEPOWIEDNI PISMA WIÊTEGO  ZWI¥ZEK TYCH ZAGADNIEÑ Z BITW¥ WIELKIEGO DNIA.

Ani srebro ich, ani z³oto ich nie bêdzie ich mog³o wyrwaæ
w dzieñ gniewu Pañskiego  Sof. 1:18.
MYL¥CY badacz historii, który pod¹¿a za naszym tokiem
rozumowania, przyznaj¹c nawet, ¿e przedstawiane tutaj fakty
s¹ prawdziwe, a wyci¹gane przez nas wnioski s³uszne, ci¹gle
jeszcze mo¿e mieæ pewne w¹tpliwoci odnonie spodziewanych wyników. Móg³by sobie powiedzieæ: Autor zapomina,
¿e zarówno w krajach cywilizowanych, jak i pó³-cywilizowanych istnieje ogromny, dominuj¹cy ¿ywio³ spo³eczny, który
dziêki swemu skrajnemu konserwatyzmowi spe³nia³ zawsze
funkcjê krêgos³upa spo³ecznego, a mianowicie rolnicy. Tak
jednak nie jest, nie zapomnielimy o tym fakcie i rozumiemy
jego znaczenie. Spogl¹daj¹c wstecz widzimy, ¿e Europa niejeden raz uleg³aby ju¿ konwulsjom rewolucji, gdyby nie ta
konserwatywna klasa spo³eczna. Rozumiemy, ¿e rewolucje we
Francji by³y wywo³ane i przeprowadzane g³ównie przez wielkomiejsk¹ klasê ludu pracuj¹cego, za klas¹, dziêki której ostatecznie zapanowa³ spokój i porz¹dek, byli konserwatywni ch³opi, rolnicy. Przyczyna tego zjawiska jest nietrudna do ustalenia. (1) ¯ycie rolników w mniejszym stopniu podlega emocjom i tarciom spo³ecznym. (2) Ch³opi nie ubiegaj¹ siê tak
bardzo o korzyci p³yn¹ce z posiadania maj¹tku, a po¿¹danie
385
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bogactw i luksusu nie jest jeszcze wród nich tak mocno rozbudzone. (3) Ch³op jest w mniejszym lub wiêkszym stopniu
zwi¹zany z ziemi¹ i nauczony, by tylko w niej pok³adaæ swe
nadzieje, wierz¹c, ¿e natura wynagrodzi mu jego trud. (4) Rolnicy mieli jak dot¹d zawsze ograniczony dostêp do wykszta³cenia, dlatego wiadomoæ i aktywnoæ intelektualna wród
nich by³a proporcjonalnie mniejsza. W rezultacie w cywilizowanym wiecie klasa rolników zawsze by³a przyk³adem zadowolenia i sukcesu wynikaj¹cego z oszczêdnoci.
W ci¹gu ostatnich trzydziestu lat w po³o¿eniu rolników zasz³a niezwyk³a zmiana. By³a ona pod wieloma wzglêdami
korzystna. Rolnicy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii mieli zawsze inn¹ pozycjê ni¿ rolnicy w pozosta³ych czêciach wiata. Nie s¹ oni ch³opami pañszczynianymi, wieniakami, nieukami czy analfabetami, lecz
inteligentnymi albo i wykszta³conymi ludmi. Wojna domowa w Stanach Zjednoczonych wywar³a jednocz¹cy wp³yw na
ludzi wywodz¹cych siê z ró¿nych czêci kraju oraz imigrantów z wielu zak¹tków wiata, zapewniaj¹c im w ten sposób
swego rodzaju wykszta³cenie  mo¿liwoæ zrozumienia ró¿nych zjawisk i spraw. Dziêki temu drogi rozumowania rolników wznios³y siê ponad wiekowe nawyki, przyczyniaj¹c siê
do nawi¹zania przez nich bli¿szego kontaktu z ludmi mieszkaj¹cymi w miastach oraz do lepszego wczucia siê w ich nastroje i aspiracje. W rezultacie stare, zacofane szko³y nie mog³y ju¿ zaspokoiæ ambicji ch³opców i dziewcz¹t mieszkaj¹cych na wsi, za rozwój szkó³ wy¿szych, uczelni i seminariów
zaowocowa³ wzrostem zainteresowania literatur¹ (a zw³aszcza pras¹), co w znamienny sposób uwarunkowa³o postêp, jaki
dokona³ siê wród mieszkañców Stanów Zjednoczonych 
zarówno tych obywateli, którzy siê tam urodzili, jak i przybyszy. Skutek by³ taki, ¿e równie¿ w rolnictwie zastosowano
metody i sposoby wywodz¹ce siê z miejskiego ¿ycia gospodarczego, a liczne wynalazki przyczyni³y siê do zmniejszenia
mozo³u pracy rolnika i do zwiêkszenia wydajnoci jego zie-
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mi. W rezultacie liczba mieszkañców wsi szybko siê zwiêksza³a, tak ¿e pomimo liczebnego rozwoju miast, wie jest obecnie w stanie zaspokoiæ potrzeby 90 milionów mieszkañców
naszego kraju, a jeszcze oprócz tego produkuje ¿ywnoæ o
wartoci blisko 800 milionów dolarów rocznie, która sprzedawana jest za granicê, co stanowi blisko 80 procent naszego
ca³kowitego eksportu. Dziêki temu amerykañscy rolnicy prosperowali znakomicie. Powodzenie ostatnich dwudziestu piêciu lat, warunkuj¹ce wzrost poziomu ¿ycia na wsi, rozbudzi³o
jednoczenie wród rolników powszechne po¿¹danie bogactw
i luksusu oraz zwi¹zane z nimi niezadowolenie, pomimo ¿e
ich po³o¿enie jest pod wieloma wzglêdami znacznie lepsze
ni¿ po³o¿enie rolników w innych czêciach wiata.
Jednoczenie wojna francusko-pruska, choæ w znacznie
mniejszym stopniu, wywar³a tak¿e podobny wp³yw na narody
Francji i Niemiec. Ich przebudzenie mia³o jednak nieco inny
charakter. Wrogoæ, jaka panuje od czasu wojny miêdzy pokonanymi Francuzami a zwyciêskimi Niemcami, sk³oni³a obydwa narody do wprowadzenia systemu obowi¹zkowego szkolenia wojskowego, obejmuj¹cego wszystkich m³odych mê¿czyzn w tych krajach. Musz¹ oni uczyæ siê taktyki i dyscypliny wojskowej s³u¿¹c w zwartych jednostkach. Za przyk³adem
Francji i Niemiec w tym zakresie posz³y tak¿e W³ochy, Austria i Rosja. Szkolenia takie okaza³y siê bardzo korzystne z
punktu widzenia edukacji m³odych ludzi. Poza tym okrelone
godziny w koszarach przeznaczone s¹ na czytanie ksi¹¿ek.
Utrzymywanie sta³ych armii tego typu wydawa³o siê byæ straszliw¹ zbrodni¹ przeciwko narodom tych krajów, gdy¿ odsuwa³o to ka¿dego mê¿czyznê na okres od roku do trzech lat od
normalnych obowi¹zków domowych. Jestemy jednak przekonani, ¿e s³u¿ba ta odegra³a istotn¹ rolê w procesie owiecenia ludzi, za narody, które j¹ wprowadzi³y, zosta³y rozbudzone, nabra³y energii i ambicji w stopniu dot¹d nieznanym. Wraz
ze wzrostem wykszta³cenia oraz na skutek ³atwiejszego dostêpu do udogodnieñ, wygód i luksusów miejskiego ¿ycia i
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bogactwa, ogromnie wzros³o niezadowolenie  poczucie, ¿e
skoro innym powodzi siê lepiej, to nale¿y poszukiwaæ dogodniejszych okolicznoci w celu poprawy w³asnej sytuacji. Innym skutkiem ubocznym by³o rozlunienie moralnoci.
Tymczasem powoli opada³y okowy ciemnoty i przes¹dów
religijnych, chocia¿ papiestwo oraz koció³ grecki nadal cieszy siê wielkimi wp³ywami. Ludzie co prawda nie bardzo ju¿
wierz¹ w to, ¿e kap³an, biskup czy papie¿ maj¹ moc skazaæ
cz³owieka na czyciec, mêki piekielne albo przydzieliæ mu
miejsce w niebie, mimo to czuj¹ respekt i szacunek wobec ich
w³adzy. W sumie jednak dokona³y siê wielkie przemiany w
religijnoci tych klas ludzi. Przekonania protestantów na zasadzie wahad³a przechyli³y siê w przeciwleg³y kraniec, tak ¿e
pomimo pewnej dozy pobo¿noci i bogobojnoci ludnoæ protestancka pozby³a siê znacznej czêci prawdziwej czci. Tak
zwany wy¿szy krytycyzm oraz teorie ewolucyjne zburzy³y
praktycznie poszanowanie dla S³owa Bo¿ego. Teorie te pomieszane obecnie z orientaln¹ teozofi¹s zrujnowa³y prawdziw¹ wiarê setek tysiêcy chrzecijan w Europie i Ameryce.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wszystkie te tendencje od kilku ju¿ lat
wywieraj¹ wp³yw na zmianê postawy klasy, o której dotychczas mówi³o siê, ¿e jest konserwatywn¹ ch³opsk¹ klas¹ chrzecijañstwa. Obecnie za znajdujemy siê w punkcie krytycznym i obserwujemy pewne potê¿ne tendencje, które stopniowo, acz wytrwale, dzia³a³y i nadal dzia³aj¹, podkopuj¹c podstawy pomylnoci owej konserwatywnej klasy. W ci¹gu minionych dwudziestu lat rolnicy cywilizowanych krajów napotykali na coraz to wiêksze trudnoci w uzyskiwaniu rodków
do ¿ycia oraz w zabieganiu o wygodê i komfort. To prawda,
¿e ostatnio wzros³y nieco ceny produkowanych przez nich towarów. Choæ nie odpowiada to wzrostowi kosztów ich produkcji spowodowanemu zakupem ulepszonych maszyn, to
jednak maj¹ oni nadziejê, ¿e wzrost produkcji zrekompensuje
im straty. Maj¹ te¿ nadziejê, ¿e w ten czy inny sposób ceny
nadal utrzymaj¹ siê na poziomie zapewniaj¹cym równowagê
i nie bêd¹ ci¹gle siê zmieniaæ na ich niekorzyæ.
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Rolnicy amerykañscy czuj¹ siê w tej sytuacji zagro¿eni, jednak ich braciom z Europy powodzi siê znacznie gorzej, poniewa¿ ich po³o¿enie jest mniej korzystne. (1) Uprawiaj¹ oni
przewa¿nie dzier¿awion¹ ziemiê, a ich gospodarstwa s¹ stosunkowo ma³e. (2) Nie posiadaj¹ oni tych samych udogodnieñ umo¿liwiaj¹cych im nabywanie nowoczesnych maszyn.
W rezultacie rolnicy europejscy nie byli w stanie zrównowa¿yæ spadku cen pszenicy ilociowym wzrostem produkcji i
ucierpieli znacznie bardziej ni¿ ich bracia w Ameryce, z wyj¹tkiem tych, którzy przestawili siê na buraki cukrowe.
Filozofowie, politycy i naukowcy powiêcali temu zagadnieniu wiele uwagi i na ogó³ szybko dochodzili do wniosku,
¿e spadek cen pszenicy by³ zawsze skutkiem nadprodukcji.
Uznaj¹c, ¿e ustalili prawdziw¹ przyczynê, przestawali siê dalej zastanawiaæ nad t¹ spraw¹. Inni, nieco bardziej dociekliwi,
kontynuowali badania przypatruj¹c siê dok³adnie statystykom
i odkryli, ¿e nie jest prawd¹, jakoby spichlerze wiata by³y
zape³nione zapasami pszenicy wystarczaj¹cymi dla zaspokojenia potrzeb w nadchodz¹cych latach. Stwierdzili oni co
ca³kowicie przeciwnego, a mianowicie, ¿e z roku na rok pozostaje stosunkowo niewielka iloæ pszenicy, a w³aciwie wiat
produkuje tylko tyle pszenicy, ile siê jej na bie¿¹co konsumuje.
Pan Robert Lindblom, cz³onek Chicagowskiej Komisji Handlu, przeprowadzi³ badania w tym zakresie i w korespondencji do Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych z dnia
26 grudnia 1895 roku napisa³:
£¹czna produkcja pszenicy w g³ównych krajach produkuj¹cych
ten rodzaj zbo¿a nie zwiêkszy³a siê. Chocia¿ prawd¹ jest, ¿e niektóre kraje odnotowa³y okresowy wzrost produkcji pszenicy, to jednak
w tym samym czasie odpowiednio mala³a produkcja w innych krajach. W celu zachowania ca³kowitej bezstronnoci przyjrzymy siê
najbardziej aktualnym wynikom ¿niw w roku 1893, co do których
dysponujemy kompletnymi danymi.
Co siê tyczy zbiorów w obcych krajach, opieram siê na danych
zebranych przez specjalnego korespondenta zagranicznego Komi-
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sji Handlu i opracowanych przez sekretarza Chicagowskiej Komisji Handlu. Dane dotycz¹ce eksportu oraz zbiorów krajowych pochodz¹ z waszego departamentu. Jestem zmuszony pomin¹æ w tym
zestawieniu Austro-Wêgry, jako ¿e nie posiadam danych dotycz¹cych tego kraju z 1893 roku. Z tym wyj¹tkiem pozwalam sobie jednak przedstawiæ wykaz ukazuj¹cy wielkoæ produkcji pszenicy w
najwa¿niejszych krajach w roku 1893 w porównaniu z rokiem 1883.
1893
Anglia ............................................. 53 000 000
Francja .......................................... 277 000 000
Rosja ............................................. 252 000 000
Stany Zjednoczone ....................... 396 000 000
Niemcy ........................................... 116 000 000
W³ochy .......................................... 119 000 000
Indie .............................................. 266 000 000

1883
76 000 000
286 000 000
273 000 000
421 000 000
94 000 000
128 000 000
287 000 000

£¹cznie ............... 1 479 000 000 1 565 000 000
Na tej podstawie mo¿na siê przekonaæ, ¿e w roku 1893 najwiêksi
producenci pszenicy zebrali o 86 000 000 buszlis pszenicy mniej
ni¿ dziesiêæ lat wczeniej, podczas gdy wed³ug waszych danych
produkcja w Argentynie zwiêkszy³a siê w tym samym okresie jedynie o 60 000 000 buszli. W roku 1871 Wielka Brytania wyprodukowa³a 116 000 000 buszli pszenicy, za w roku poprzedzaj¹cym i
nastêpnym po 105 000 000 buszli, co daje redni¹ za trzy lata
109 000 000 buszli. Tymczasem zgodnie z danymi dostarczonymi
przez specjalnego korespondenta zagranicznego Komisji Handlu
rezyduj¹cego w Londynie wielkoæ zbiorów pszenicy w tym roku
nieznacznie przekroczy³a tam 48 000 000 buszli.
Jeli prawd¹ by³oby stwierdzenie, ¿e Stany Zjednoczone s¹ wypierane przez konkurencyjnych producentów pszenicy, to zgodnie
z logik¹ powinnimy zauwa¿yæ spadek naszego eksportu do krajów
europejskich. Tymczasem za eksport przed rokiem 1890 i w tym
roku wynosi³ 119 000 000 buszli, w roku 1891  225 000 000 buszli, w 1892  191 000 000 buszli, w 1893  193 000 000 buszli oraz
w roku 1894  164 000 000 buszli. Tak wiêc nie wydaje siê jakoby
prawd¹ by³o, ¿e my zatrzymujemy nasz¹ pszenicê, podczas gdy inne
kraje siê jej pozbywaj¹. Fakty zaprzeczaj¹ takiemu stwierdzeniu i
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gdyby trzeba by³o jeszcze przytoczyæ dodatkowe dowody, to znalaz³yby siê one w danych dostarczonych przez wasz departament, z
których wynika, ¿e marcowe zapasy pszenicy znajduj¹cej siê w rêkach rolników oceniacie jako niewielkie. Nie mam danych dotycz¹cych zbiorów w Australii, o których tak wiele siê mówi³o przed
kilkoma laty. Znamy jednak wielkoæ eksportu z tego kraju, który
w roku 1893 wynosi³ 13 500 000 buszli, wobec 23 800 000 buszli
pszenicy, które Australia przed dziesiêcioma laty oraz w roku 1894
i 1895 importowa³a ze Stanów Zjednoczonych.
Nie powiedzia³em jeszcze nic o wzrocie konsumpcji, który w
minionej dekadzie wyniós³ w Anglii 18 000 000 buszli, za w naszym kraju w tym samym okresie 50 000 000 buszli. Oprócz Francji wszystkie inne kraje odnotowa³y wzrost konsumpcji, który z
powodzeniem równowa¿y wzrost produkcji wiatowej.

Niezale¿nie od przyczyny niskiego poziomu cen pszenicy
(a trzeba zauwa¿yæ, ¿e okresowy wzrost cen w ostatnich trzech
latach spowodowany by³ prawdopodobnie tym, ¿e w miarê
utrzymywania siê wzglêdnie niskich cen pszenicy w porównaniu do innych zbó¿, rolnicy nastawili siê w wiêkszym stopniu na produkcjê owsa, kukurydzy, ¿yta itp.) faktem jest, ¿e
rolnicy europejscy i amerykañscy zaleli siê na krawêdzi ruiny. Wielu amerykañskich rolników, którzy zad³u¿yli siê, by
kupiæ maszyny rolnicze albo pracuj¹ pod obci¹¿eniem kredytów, jakie zaci¹gnêli na zakup gospodarstwa i domu, nie jest
w stanie podo³aæ tym sp³atom nawet w latach wzglêdnie wysokich zbiorów. Narzekaj¹ oni g³ono na swych wierzycieli, a
tak¿e, czêsto nies³usznie, na op³aty pobierane przez kolej za
transportowanie ich zbiorów. Rolnicy europejscy domagaj¹ siê
od swych rz¹dów, by zabezpieczy³y ich przed importem
zbo¿a z innych krajów, tak aby mogli utrzymaæ albo podnieæ
ceny w celu pokrycia rzeczywistych kosztów produkcji. Twierdz¹ oni bowiem, z czym te¿ zgadzaj¹ siê zreszt¹ wszyscy rozs¹dni ludzie, ¿e piêædziesi¹t czy szeædziesi¹t centów za buszel pszenicy nie pokrywa kosztów produkcji, jeli uczciwie
chce siê zap³aciæ za czas oraz energiê, jak¹ rolnik inwestuje w
swój produkt.
Sytuacja ta przywodzi nam na pamiêæ uderzaj¹ce proroctwo odnosz¹ce siê od koñcowych dni Wieku Ewangelii, które
zapisa³ aposto³ Jakób (Jak. 5:1-9). Zwróciwszy nasz¹ uwagê
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na obecne dni, cechuj¹ce siê zadziwiaj¹cym gromadzeniem
bogactw oraz stwierdziwszy, ¿e zjawiska te doprowadz¹ do
szybkiego nadejcia wielkiego ucisku, aposto³ okrela bezporedni¹ przyczynê ucisku, jak¹ jest niepokój wród dot¹d najbardziej konserwatywnej czêci spo³eczeñstwa  wród rolników. Zdaje siê on nakrelaæ tê sytuacjê z niezwyk³¹ precyzj¹,
któr¹ mo¿e doceniæ tylko uwa¿ny obserwator. Podaje te¿ dodatkowo wyjanienie tych okolicznoci  to jest, ¿e s¹ one
skutkiem zatrzymania zap³aty. Pisze on:
Oto zap³ata robotników, którzy ¿êli krainy wasze, od was
[bogaczy] zatrzymana1 wo³a, a wo³ania ¿eñców wesz³y do
uszów Pana zastêpów.
W poprzednim rozdziale przekonalimy siê, ¿e mechanicy
i pracownicy miejscy tak¿e doznaj¹ ju¿ pewnej miary cierpienia, z tym ¿e ich cierpienie sprowadza siê na razie g³ównie do
obaw, ¿e zapanuj¹ znacznie gorsze warunki, które w obecnej
sytuacji spo³ecznej narastaj¹ z ka¿dym dniem w miarê rozwoju wiadomoci, zastosowania mechanizacji oraz wzrostu liczby ludnoci. Cywilizowany rolnik tak¿e musi z tym wszystkim walczyæ, a przy tym jeszcze obci¹¿a go brzemiê zatrzymanej zap³aty, które nie tylko nie wyrz¹dza krzywdy jego bratu, robotnikowi przemys³owemu, ale wrêcz dzia³a na jego
korzyæ.
Obserwuj¹c fakty w tym zakresie, nie mo¿emy dopatrzyæ
siê tego, by zap³ata robotników ogólnie, czy te¿ w szczególnoci zap³ata robotników rolnych, zosta³a zatrzymana przez
ich pracodawców w ostatnich dniach tego wieku. W rzeczywistoci jest wrêcz odwrotnie. Prawo znacznie bardziej ni¿
kiedykolwiek strze¿e interesów pracowników najemnych, by
nie zostali nara¿eni na straty. Mog¹ oni nawet zatrzymaæ albo
sprzedaæ w³asnoæ pracodawcy, a w wiêkszoci przypadków
maj¹ pierwszeñstwo wród wierzycieli. Jestemy przekonani,
¿e proroctwo to odnosi siê raczej w ogólny sposób do rolników, którzy s¹ producentami ¿ywnoci dla wiata, czyli ¿eñcami, Powinnimy wiêc poszukaæ pewnych powszechnych,
ogólnowiatowych przepisów prawnych, które maj¹ takie same
1 KJV

t³umaczy zgodnie z intencj¹ tekstu greckiego: zap³ata
oszustwo  przyp.t³um.

zatrzymana przez
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skutki dla wszystkich ¿eñców, niezale¿nie od tego, gdzie
siê znajduj¹. Powinnimy spodziewaæ siê, ¿e takie uregulowania bêd¹ polega³y na spekulacji albo oszustwie, a tak¿e
oczekiwaæ, ¿e tego typu spekulacyjne przepisy, albo zalegalizowane oszustwo, powinny byæ ustanowione przez klasê wiatowych bogaczy oraz dzia³aæ na ich korzyæ. Zjawisko, którego poszukujemy, musi spe³niæ powy¿sze warunki, aby mog³o
w pe³ni odpowiadaæ sytuacji okrelonej przez proroctwo. Jestemy przekonani, i bêdziemy starali siê tego dowieæ, ¿e
wype³nieniem powy¿szego proroctwa jest usuniêcia srebra z
podstawy systemu monetarnego.
Nie chcielibymy jednak zostaæ zrozumiani, ¿e spodziewamy siê przywrócenia srebra do jego dawnej funkcji g³ównego
wiatowego rodka p³atniczego albo ¿e nawo³ujemy do tego.
Co wiêcej, nie uwa¿amy, ¿e taki zabieg pozwoli³by unikn¹æ
obecnych i nadchodz¹cych utrapieñ. Wrêcz przeciwnie, proroctwo Jakóba dostarcza nam mocnej podstawy do przekonania, ¿e srebro nie bêdzie ju¿ u¿ywane w charakterze rodka
p³atniczego. Chcemy jedynie wskazaæ na wype³nienie tego
proroctwa oraz umo¿liwiæ janiejszy pogl¹d na sytuacjê
wszystkim tym, którzy chc¹ skorzystaæ ze wiat³a, jakie rzuca
to proroctwo na obecne i zbli¿aj¹ce siê utrapienia dla wiata.
Usuniêcie srebra z podstawy systemu monetarnego w krajach chrzecijañskich jest korzystne dla pewnych klas, innym
za przynosi straty.
Zabieg ten jest niekorzystny dla producentów pszenicy, ry¿u
oraz bawe³ny, poniewa¿ zmuszeni s¹ oni do sprzedawania produktów swej pracy w warunkach konkurencji z krajami prowadz¹cymi swe interesy na bazie srebra. Praktycznie oznacza
to sprzeda¿ towarów za pozbawione wartoci srebro, podczas
gdy ziemia, narzêdzia, ubrania, praca oraz odsetki od kredytów, jakimi ob³o¿ona jest ich w³asnoæ, musz¹ zostaæ op³acone w z³ocie, którego wartoæ wzros³a. Otrzymuj¹c zap³atê w
srebrze i wyp³acaj¹c tak¹ sam¹ sumê w z³ocie trac¹ oni oko³o
po³owy, poniewa¿ wartoæ z³ota jest dwukrotnie wy¿sza od
wartoci srebra. W 1873 roku, gdy srebro by³o jeszcze podstaw¹ systemu monetarnego krajów chrzecijañskich, srebrny
dolar mia³ wartoæ o dwa centy wy¿sz¹ ni¿ dolar z³oty, podczas gdy dzisiaj, na skutek tej zmiany prawnej, jeden z³oty
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dolar stanowi równowartoæ dwóch dolarów srebrnych (licz¹c
po rzeczywistych cenach kruszcu i poza krajami, które u¿ywaj¹ tych monet jako sta³ej jednostki, w funkcji podobnej do
banknotów). Zmiana ta mo¿e oznaczaæ albo dwukrotny wzrost
wartoci z³otego dolara, albo utratê po³owy wartoci przez
srebrnego dolara. Niezale¿nie od tego, który ze sposobów u¿ywany jest przez pisarza albo mówcê, rzeczywistoæ nie ulega
zmianie. Wartoæ jednego buszla pszenicy wynosi³a:
w 1872 roku w srebrze 1,51 dolara za buszel, w z³ocie 1,54 dolara
w 1878 roku w srebrze 1,34 dolara za buszel, w z³ocie 1,19 dolara
w 1894 roku w srebrze 1,24 dolara za buszel, w z³ocie 0,61 dolara

Wynika z tego, ¿e w krajach, które nadal uznaj¹ srebro, spadek cen pszenicy by³ nieznaczny. Prawdziwy spadek wartoci
odnotowano w przeliczeniu na z³oto, czyli w krajach chrzecijañskich. Anglia, g³ówny importer pszenicy, kupuje ziarno
tam, gdzie da siê je kupiæ najtaniej. Zamieniaj¹c z³otego dolara na dwa srebrne mo¿e kupiæ dwa razy wiêcej pszenicy ni¿
przed usuniêciem srebra z podstawy systemu monetarnego.
W ten sposób ceny pszenicy w przeliczeniu na z³oto zosta³y
sztucznie obni¿one. W podobnej niekorzystnej sytuacji znaleli siê amerykañscy producenci ry¿u i bawe³ny. Ry¿ i bawe³na s¹ produkowane przez kraje stosuj¹ce podstawê srebra, a
kraje stosuj¹ce podstawê z³ota mog¹ tam kupowaæ te produkty za po³owê dawnej ceny.
K³opoty te sta³y siê wkrótce udzia³em tak¿e i producentów
innych p³odów rolnych, gdy¿ rolnicy zajmuj¹cy siê upraw¹
pszenicy, bawe³ny i ry¿u, stwierdziwszy, ¿e nie s¹ w stanie
wyrównaæ swych strat spowodowanych spadkiem cen poprzez
zwiêkszenie produkcji, zrozpaczeni usi³owali przestawiæ siê
na uprawê innych p³odów rolnych, których ceny tak bardzo
nie spad³y. To z kolei doprowadzi³o do nadprodukcji. W rezultacie cierpi¹ na tym tak¿e ma³e sklepy, a w koñcu wszyscy
ludzie zostan¹ w pewnej mierze dotkniêci k³opotami rolnictwa.
Które klasy skorzysta³y za na usuniêciu srebra z podstawy
systemu monetarnego? By³o to korzystne dla kilku klas.
(1) Szczególne i najwiêksze korzyci odnieli bankierzy, kre-
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dytodawcy oraz w³aciciele hipotek, poniewa¿ ka¿dy dolar ich
maj¹tku ma obecnie podwójn¹ wartoæ. Oznacza to, ¿e za tê
sam¹ sumê mog¹ oni obecnie nabyæ dwa razy wiêcej artyku³ów pierwszej potrzeby oraz towarów luksusowych. (2) Na tej
samej zasadzie skorzystali tak¿e ludzie o sta³ych dochodach,
tacy jak senatorzy, pos³owie, sêdziowie, urzêdnicy oraz wszyscy robotnicy najemni. Niezale¿nie od tego, czy zarabiaj¹ oni
dziesiêæ dolarów na tydzieñ, na dzieñ, czy na godzinê, za owe
dziesiêæ dolarów bêd¹ mogli kupiæ dwukrotnie wiêcej bawe³ny, we³ny, pszenicy itp. oraz w konsekwencji niemal dwukrotnie wiêcej wyrobów z tych surowców.
Kiedy kwestia srebra po raz pierwszy zosta³a podniesiona
w Stanach Zjednoczonych przez rolników, którzy jako pierwsi odkryli prawdziw¹ przyczynê swych k³opotów, przez pewien czas wygl¹da³o na to, ¿e temat ten stanie siê przedmiotem szerokiej debaty w czasie wyborów w roku 1896. Poniewa¿ jednak ka¿dy cz³owiek ma na wzglêdzie tylko swoje w³asne interesy, to klasy bogate, politycy, pracownicy umys³owi
oraz robotnicy szybko spostrzegli siê, ¿e ich kromka chleba
posmarowana jest po z³otej stronie. W³aciciele sklepów oraz
zamo¿ni rolnicy z konserwatywn¹ ostro¿noci¹ w¹tpili w s³usznoæ swojej oceny sytuacji i zawierzyli swoim bankierom, których interes by³ ca³kowicie przeciwny. I tak srebro zosta³o
pokonane w kraju, dla którego interesów mia³o ono najbardziej ¿ywotne znaczenie, w kraju, który jako jedyny z powodu charakteru i wielkoci swego eksportu i importu, by³ w
stanie przechyliæ szalê i przywróciæ srebro do jego dawnej
funkcji rodka p³atniczego.
Teraz jednak sytuacja jest ju¿ beznadziejna. Srebro nie znajdzie siê ju¿ na tej pozycji, jak¹ posiada³o w roku 1873. Obecnie jest to wy³¹cznie kwestia samolubstwa, i chocia¿ rolnicy
s¹ najliczniejsz¹ klas¹ spo³eczn¹, to jednak nie stanowi¹ wiêkszoci, tymczasem niemal wszyscy inni s¹ samolubnie zainteresowani drugim krañcem tego zagadnienia. Biedni rolnicy!
Biedni ¿niwiarze naszych pól! Wasze wo³ania ostatnich kilku
lat doranie przynios³y nieznaczn¹ ulgê poprzez sztuczne podniesienie cen. Po niewielkim wytchnieniu nast¹pi presja wiêksza ni¿ kiedykolwiek, a wo³ania ¿eñców chrzecijañstwa bêd¹
coraz g³oniejsze. W taki oto sposób podwa¿ane i niszczone
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s¹ cechy cierpliwoci i konserwatyzmu najcierpliwszej i najbardziej konserwatywnej klasy spo³ecznej. A stanowi to kolejny krok przygotowawczy do wielkiego ucisku, do wielkiego dnia pomsty.
W jaki sposób dosz³o do usuniêcia srebra z podstawy systemu monetarnego? Kto móg³ mieæ w tym interes, ¿eby sprowadziæ na wiat tak¹ katastrofê? Naszym zdaniem odpowiedzialnoæ za to ponosz¹ finansici. W ich interesie le¿y takie zarz¹dzanie i gospodarowanie pieniêdzmi, by osi¹gn¹æ jak
najwy¿sze pomno¿enie dochodów dla swych syndykatów i
instytucji. Na podobnej zasadzie dzia³aj¹ rolnicy, którzy po to
uprawiaj¹ rolê, by osi¹gaæ zyski. Na czele wiatowej finansjery znajduj¹ siê Anglicy, którzy najd³u¿ej zajmuj¹ siê sprawami ekonomicznymi, powiêcaj¹c wiele czasu na studia w tym
zakresie.
Jest takie powiedzenie, ¿e w trakcie wojny wszystkie chwyty s¹ dozwolone, za finansici i politycy angielscy, którzy w
tym zakresie ocknêli siê o piêædziesi¹t lat wczeniej ni¿ pozosta³a czêæ wiata, zdaj¹ siê uwa¿aæ, ¿e wojna gospodarcza
jest nakazem chwili, a przynosi ona zwyciêzcom znacznie
wiêksze korzyci ni¿ dawny handel niewolnikami czy wyprawy rabunkowe. Brytyjczycy wczenie zdali sobie sprawê z
tego, ¿e poniewa¿ sprawuj¹ w³adzê na stosunkowo niewielkim terenie, klucz do ich najwiêkszych sukcesów musi le¿eæ
w zarz¹dzaniu produkcj¹ i w finansowaniu przedsiêwziêæ, i
to nie tylko w odniesieniu do w³asnego przemys³u, ale na ile
to tylko mo¿liwe tak¿e w innych czêciach wiata. Politycy
Wielkiej Brytanii pieczo³owicie realizowali ten plan, a umiej¹c w tamtym czasie produkowaæ taniej ni¿ inni przyjêli politykê najbardziej korzystn¹ z punktu widzenia swych interesów  politykê wolnego handlu, do której nak³aniali nastêpnie
ca³y cywilizowany wiat. Okolicznoci te sprawi³y, ¿e na d³ugi czas Wielka Brytania sta³a siê nie tylko warsztatem wiata,
ale tak¿e wiatowym centrum handlu, finansów i bankowoci.
Niemal sto lat temu sprytni brytyjscy finansici zauwa¿yli,
¿e skoro nie s¹ oni narodem rolniczym, to z punktu widzenia
ich interesów korzystne bêdzie zani¿anie cen produktów rolnych, które musz¹ kupowaæ w innych czêciach wiata. Wie-
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dz¹c, ¿e od zarania dziejów srebro spe³nia³o funkcjê miêdzynarodowego pieni¹dza, pomyleli, ¿e jeliby im siê uda³o zmieniæ podstawê w³asnego systemu monetarnego, tak by mogli
prowadziæ interesy na bazie z³ota przy jednoczesnym uznawaniu przez pozosta³e kraje podstawy srebra, to mogliby osi¹gaæ korzyci poprzez kszta³towanie relacji cenowej miêdzy
tymi metalami. W rezultacie Wielka Brytania ju¿ w roku 1816
usunê³a srebro z podstawy swojego systemu monetarnego.
Gdyby Brytyjczykom uda³o siê przeszkodziæ w rozwoju produkcji w innych krajach, co zawsze by³o ich zamiarem, oraz
gdyby dziêki temu byli w stanie (dysponuj¹c potê¿nymi zak³adami, infrastruktur¹ oraz fachow¹ si³¹ robocz¹) produkowaæ ubrania bawe³niane i we³niane oraz urz¹dzenia do ich
produkcji taniej ni¿ inne, s³abiej wyposa¿one kraje, to uda³oby im siê skutecznie oddzieliæ swoje pieni¹dze od rodków
p³atniczych u¿ywanych przez pozosta³¹ czêæ wiata, co ostatecznie zapewni³oby Wielkiej Brytanii ogromne korzyci. Jednak ¿adnego z wymienionych zamiarów nie uda³o siê w pe³ni
zrealizowaæ. Francja, a w szczególnoci Stany Zjednoczone
oraz nieco póniej Niemcy ustanowi³y protekcyjne c³a, powoduj¹c w ten sposób rozwój mechanizacji przemys³u swoich
krajów. Z czasem pañstwa te by³y w stanie nie tylko zaspokoiæ wiêkszoæ w³asnych potrzeb, ale jeszcze konkurowaæ z
Wielk¹ Brytani¹ w walce o wiatowy handel. Indie, Chiny,
Hiszpania, Portugalia, Po³udniowa Afryka, Rosja  wszystkie
te kraje, jak siê przekonalimy, tak¿e usi³owa³y pod¹¿aæ w tym
samym kierunku, rozwijaj¹c w³asny przemys³. Mimo to Wielka Brytania zachowa³a wiod¹c¹ pozycjê w wiatowej produkcji i w handlu. Nie powiód³ siê tak¿e plan oddzielenia z³ota od
srebra, które tak d³ugo by³y powszechnie uznawane za jednolity pieni¹dz wiatowy. W rzeczywistoci, przy relacji cenowej z³ota i srebra opieraj¹cej siê przez lata na przeliczniku
wagowym, wed³ug którego oko³o szesnacie jednostek srebra
odpowiada³o wartoci¹ jednej jednostce z³ota, cena srebra
wykazywa³a raczej tendencjê wzrostow¹, a cena z³ota  spadkow¹ we wzajemnych relacjach, jako ¿e w obrotach miêdzynarodowych srebro by³o przewa¿nie stawiane wy¿ej od z³ota
we wszystkich krajach z wyj¹tkiem Wielkiej Brytanii. Nie ma
wiêc w tym nic dziwnego, ¿e wed³ug statystyk w roku 1872
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srebrny dolar wykazywa³ przewagê dwóch centów nad dolarem ze z³ota.
Gdy brytyjscy finansici uwiadomili sobie, ¿e nie bêd¹ w
stanie samodzielnie kontrolowaæ ani cen z³ota, ani wielkoci
produkcji, to starali siê nawi¹zaæ wspó³pracê ze Stanami Zjednoczonymi oraz Europ¹, maj¹c nadziejê, ¿e dziêki wspólnym
wysi³kom uda siê oddzieliæ od siebie kursy z³ota i srebra, doprowadzaj¹c przez to do zwiêkszenia wartoci z³ota. Porozumienie cywilizowanych krajów na rzecz usuniêcia srebra z
podstawy systemu monetarnego mia³oby nastêpuj¹ce skutki:
(1) W krajach cywilizowanych srebro zosta³oby sprowadzone do roli zwyk³ego towaru w obrocie handlowym, w rezultacie czego sta³oby siê ono tañsze od z³ota, którego pozycja (na
razie ustabilizowana) ros³aby proporcjonalnie do obni¿ania siê
wartoci srebra. Umo¿liwi³oby to cywilizowanym krajom nabywanie dowolnych iloci bawe³ny, pszenicy, gumy i innych
surowców od narodów nie nale¿¹cych do cywilizowanej czêci wiata za pieni¹dz srebrny, usuniêty z podstawy systemu
monetarnego, p³ac¹c dziêki temu o po³owê ni¿sze ceny i zmuszaj¹c jednoczenie biedne kraje pogañskie do p³acenia podwójnej ceny za towary luksusowe, urz¹dzenia itp., nabywane w krajach cywilizowanych, tylko dlatego, ¿e pogañski srebrny dolar zosta³ pozbawiony oparcia, trac¹c po³owê wartoci
na skutek dzia³alnoci ustawodawczej ich cywilizowanych
braci z krajów chrzecijañskich pod przywództwem Shylockóws, znanych te¿ pod nazw¹ finansistów. Takie wykorzystanie cywilizowanego rozumu w celu osi¹gniêcia korzyci
kosztem pogan usprawiedliwia siê, nazywaj¹c to czystym interesem. Ale czy z Boskiego punktu widzenia by³oby to sprawiedliwe, czy te¿ by³oby to oszustwo i zatrzymanie zap³aty?
Z ca³¹ pewnoci¹ nie by³oby to czynienie pogañskim blinim
tego, czego oczekiwa³oby siê od pogan.
(2) Chocia¿ w zakresie handlu miêdzynarodowego postawi
to wszystkie cywilizowane kraje na równi z Wielk¹ Brytani¹,
to jednak Brytyjczycy maj¹ nadziejê, ¿e wykorzystuj¹c sw¹
wiod¹c¹ rolê wród narodów pod tym wzglêdem, bêd¹ w stanie zapewniæ sobie wiêkszy udzia³ w miêdzynarodowym obrocie towarowym.
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Bynajmniej nie pomijamy tutaj prawa poda¿y i popytu i przyznajemy, ¿e dotyczy ono równie¿ pszenicy. Jak ju¿ jednak
wykazalimy wiatowe zbiory tego ziarna nie wykazuj¹ nadwy¿ki. W rzeczywistoci, na podstawie statystyk pana Lindbloma przekonalimy siê wrêcz, ¿e poda¿ pszenicy nie nad¹¿a za wzrostem liczby ludnoci wiata. Zauwa¿ylimy nastêpnie, ¿e w roku 1892, w którym odnotowano najwiêksze zbiory pszenicy w historii wiatowego rolnictwa, cena tego zbo¿a
w Nowym Jorku wynosi³a 90 centów za buszel, za w nastêpnych latach, pomimo ni¿szych zbiorów, ceny ustawicznie
mala³y, a¿ do sztucznego zabiegu maj¹cego na celu ich podwy¿szenie, co mia³o miejsce kilka lat temu.
Nag³y wzrost cen mo¿e byæ spowodowany pewnymi wyj¹tkowymi okolicznociami, jakie panuj¹ obecnie na wiecie.
Zbiory pszenicy w Rosji, Republice Argentyny, Austrii, na
Wêgrzech oraz w innych krajach mog¹ ukszta³towaæ siê na
poziomie znacznie ni¿szym od redniej wiatowej, za Indie,
które zwykle swoj¹ wysok¹ nadwy¿kê pszenicy przeznaczaj¹
na eksport, mog¹ zostaæ dotkniête klêsk¹ g³odu obejmuj¹c¹
35 milionów mieszkañców tego kraju i w tej sytuacji amerykañska pszenica bêdzie musia³a uzupe³niæ ten niedobór. Gdyby taka sytuacja przydarzy³a siê w ostatnich latach, powiedzmy nawet w roku 1892, w którym zbiory by³y wiêksze ni¿
kiedykolwiek w historii wiata, spowodowa³oby to wzrost cen
pszenicy do oko³o 1,30 dolara za buszel (poniewa¿ w 1892
roku uncja srebra mia³a jeszcze wartoæ 87 centów w z³ocie).
Gdyby za w roku 1896 panowa³ system monetarny z roku
1873, to ceny wiatowe pszenicy w odniesieniu do tego, co
sprzedajemy Indiom, podnios³yby siê do poziomu 1,90 srebrnego dolara za buszel. Przy dalszym rozpatrywaniu tego zagadnienia musimy wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e pokanemu z jakiej przyczyny spadkowi cen pszenicy na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat (co, jak siê przekonalimy, nie wynika³o z
nadprodukcji) towarzyszy³ stosunkowo niewielki spadek cen
innych artyku³ów. Dla przyk³adu porównamy ceny z 1878 i
1894 roku, w których to latach panowa³y doæ przeciêtne warunki. W poni¿szym zestawieniu znajdziemy rednie ceny w
Nowym Jorku na niektóre produkty w tych latach:
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1878
Ry¿, za buszel .............................................. $ 0,65
Owies, za buszel ............................................. 0,33
Kukurydza, za buszel ...................................... 0,52
Licie tytoniu Kentucky, za funt ..................... 0,07
wie¿a wo³owina, w hurcie ............................ 0,0525
wie¿a wieprzowina, w hurcie ....................... 0,0425
Siano, za tonê .................................................. 7,25

1894
$ 0,68
0,37
0,51
0,095
0,055
0,055
8,50

Dla porównania podajemy ceny trzech towarów: pszenicy,
bawe³ny i srebra, które zosta³y w szczególnej mierze i w podobny sposób dotkniête zjawiskami wywo³anymi przez usuniêcie srebra z podstawy systemu monetarnego krajów chrzecijañskich.
1878
Bawe³na, za funt ......................................... $ 1,15
Pszenica, za buszel ......................................... 1,20
Srebro, za uncjê .............................................. 1,15

1894
0,635
0,61
0,635

Kto jednak móg³by powiedzieæ, ¿e narody chrzecijañskie
zosta³y zmuszone do usuniêcia srebra z podstawy systemu
monetarnego na mocy dzia³ania prawa poda¿y i popytu. A
mo¿e spadek wartoci srebra wynika po prostu z nadmiaru
tego kruszcu, a nie ze spekulacji maj¹cej na celu podwy¿szenie wartoci z³otej monety?
Nasza odpowied brzmi: Nie! Produkcja z³ota i srebra w
ostatnich latach jest owszem wysoka, ale ogólny wzrost produkcji przemys³owej i liczby ludnoci jest proporcjonalnie
znacznie wiêkszy. Gdyby ca³e wiatowe zasoby z³ota i srebra
przetopiæ na monety, to i tak nie wystarczy³oby tych pieniêdzy
na potrzeby wiatowej przedsiêbiorczoci i trzeba by je uzupe³niæ banknotami i papierami wartociowymi. W interesie
kredytodawcy le¿y, ¿eby na rynku utrzymywa³ siê niedobór
rodków p³atniczych, wtedy bowiem wystêpuje zapotrzebowanie na pieni¹dz i mo¿na uzyskaæ wysokie odsetki oraz domagaæ siê podwójnego zabezpieczenia. wiatowe zasoby z³ota w monetach i sztabkach w roku 1896 obliczano na nieca³e 6
miliardów dolarów. W tym samym czasie d³ug publiczny i
prywatny w Stanach Zjednoczonych oszacowano na kwotê
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ponad trzykrotnie wy¿sz¹. Rosja przez wiele lat, a¿ do roku
1873, bezskutecznie usi³owa³a zast¹piæ papierowy pieni¹dz
bez pokrycia systemem monetarnym opartym na srebrze, nie
uda³o jej siê jednak zgromadziæ odpowiedniej iloci srebra i
dlatego nadal u¿ywa siê tam papierowego pieni¹dza. Wspominamy o tych zagadnieniach, by dowieæ, ¿e upadek srebra
by³ zaplanowany, ¿e nie nast¹pi³ na skutek dzia³ania prawa
poda¿y i popytu (gdy¿ zapotrzebowanie na srebro by³o w roku
1872 wiêksze ni¿ na z³oto i zarabia³o siê na nim lepiej ni¿ na
z³ocie) lecz na drodze legislacyjnej.
Czy jednak by³oby to mo¿liwe, ¿eby przedstawiciele wszystkich narodów chrzecijañskich w tajemnicy sprzysiêgli siê
przeciwko poganom oraz w³asnym rolnikom? Nie, wniosek
taki nie znajduje potwierdzenia w faktach. Wszystko wskazuje raczej na to, ¿e w³adze finansowe (które bêdziemy okrelaæ
mianem Shylock) uknu³y spisek, by oszukaæ ustawodawców co do spodziewanych skutków. Potwierdzaj¹ to owiadczenia ksiêcia Bismarcka oraz wielu amerykañskich kongresmanów. I w ten sposób przy u¿yciu oszustwa cienki klin
legislacyjny zosta³ wbity miêdzy dwie po³owy wiatowego
pieni¹dza doprowadzaj¹c do utraty wartoci srebra i podwojenia wartoci z³ota. Teraz za, gdy z³o zosta³o zauwa¿one,
polityków przerazi³ rozmiar tego pêkniêcia. Zdaj¹ sobie oni
bowiem sprawê z tego, ¿e przywrócenie srebru jego dawnej
pozycji spowodowa³oby trudnoci i straty dla klasy kredytodawców, stanowi¹ce przeciwdzia³anie krzywdom i stratom,
jakich dozna³y ju¿ klasy d³u¿ników na skutek usuniêcia srebra z podstawy systemu monetarnego. Poza tym Shylockowie uzyskawszy raz tak wielkie korzyci (podwojenie wartoci ca³ego jego maj¹tku oraz dochodów), pozwol¹ raczej,
¿eby spo³eczeñstwo pogr¹¿y³o siê we wstrz¹sach, panice czy
nawet rewolucji, ni¿ mieliby wypuciæ z garci w³adzê nad
finansowym krwiobiegiem wiata. Shylockowie potrafi¹
wyegzekwowaæ swe roszczenia. Sprawuj¹ oni w³adzê nad liczn¹ klas¹ po¿yczkobiorców, którzy s¹ petentami stoj¹cymi w
kolejkach do jego okienek bankowych. Kontroluj¹ oni rz¹dy
narodowe, gdy¿ ka¿dy z nich jest zad³u¿ony, kontroluj¹ prasê,
która zachêca swych czytelników, by wierzyli w honor i ¿yczliwoæ Shylocków oraz bali siê ich gniewu i mocy. Na do-
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datek bardzo liczna i wp³ywowa klasa p³atnych urzêdników i
pracowników biurowych, a tak¿e wykwalifikowani robotnicy, stwierdzaj¹, ¿e ich interesy zgodne s¹ z polityk¹ Shylocków. Jeli wiêc nawet nie s¹ ich poplecznikami, to pozostaj¹
obojêtni, nie sprzeciwiaj¹c siê prowadzonej przez nich polityce i wykazuj¹c niewielk¹ sk³onnoæ do wypowiedzenia choæby jednego s³owa sprzeciwu.
Zacytujemy zaledwie kilka sporód licznych owiadczeñ
odnosz¹cych siê do uprawiania k³amstwa i oszustwa.
SENATOR THURMAN powiedzia³:

Kiedy projekt ustawy by³ rozwa¿any w senacie, s¹dzilimy, ¿e
ma on na celu jedynie zwyk³¹ reformê mennicy, ¿e bêdzie dotyczy³
zagadnienia bicia monet i dokona korekty kilku spraw w tym zakresie. Mylê jednak, ¿e ani jednej osobie w senacie, z wyj¹tkiem mo¿e
komitetu przygotowuj¹cego ten projekt, przez myl nawet nie przesz³o, ¿e mog³oby tu chodziæ o zmianê podstawy systemu monetarnego. Sprawozdania Kongresowe, tom 7, czêæ 2, czterdziesty pi¹ty
kongres, sesja druga, strona 1064.

SENATOR CONKLING, 30 marca 1876 roku, w czasie debaty
senatu nad uwagami senatora Bogy zatytu³owanymi: Poprawki do przepisów reguluj¹cych u¿ycie srebrnej monety jako legalnego rodka p³atniczego i dotycz¹cymi projektu owej ustawy (S. 263), ze zdziwieniem pyta³:

Jeli pan senator pozwoli, to chcia³bym zadaæ mu oraz innym
senatorom pewne pytanie: Czy to prawda, ¿e w sensie prawnym nie
ma ju¿ amerykañskiego dolara? A jeli tak, to czy prawd¹ jest, ¿e
celem tej ustawy jest uczynienie monet pó³dolarowych oraz æwierædolarowych jedynymi srebrnymi monetami, które bêdzie mo¿na
u¿ywaæ jako prawnego rodka p³atniczego?

SENATOR ALLISON, 15 lutego 1878 roku, powiedzia³:

Jeli jednak wyjdzie na jaw tajemnicza historia tej ustawy z
roku 1873, to oka¿e siê, ¿e intencj¹ Izby Reprezentantów by³o zapewnienie wartoci monetarnej zarówno dla z³ota jak i dla srebra
oraz ustalenie relacji miêdzy tymi dwoma metalami w oparciu o
wzorzec francuski, a nie nasz w³asny, co w roku 1873 stanowi³o
jedyne prawdziwie naukowe podejcie do tego zagadnienia, jednak
póniej projekt ustawy zosta³ wypaczony.

PAN WILLIAM D. KELLEY, który by³ odpowiedzialny za projekt tej ustawy, w przemówieniu do Izby Reprezentantów z 9
marca 1878 roku powiedzia³:
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W odpowiedzi na zarzuty, ¿e popiera³em projekt ustawy usuwaj¹cej srebrnego dolara z systemu monetarnego, stwierdzam, i¿
pomimo pe³nienia funkcji przewodnicz¹cego komitetu monetarnego nie mia³em pojêcia o tym, ¿e ustawa ta zmierza do usuniêcia
srebrnego dolara z naszego systemu monetarnego, o czym wiedzieli jednak zacni senatorzy, panowie Blaine oraz Voorhees, którzy
byli wtedy cz³onkami Izby i po kilku dniach wypytywali siê nawzajem: Czy wiedzia³e, ¿e to zosta³o opuszczone w momencie uchwalenia ustawy? Nie, odpowiedzia³ pan Blaine, a ty? Te¿ nie,
stwierdzi³ pan Voorhees, s¹dzê, ¿e trudno by³oby znaleæ trzech
cz³onków Izby, którzy o tym wiedzieli.

10 maja 1879 roku pan KELLEY wypowiedzia³ siê jeszcze
raz:

Mogê powiedzieæ tylko tyle, ¿e komisja monet, wag i miar, która przedstawia³a pierwotny projekt, wiernie, cile i z ca³¹ moc¹
trzyma³a siê zaleceñ; ¿e ja przedstawia³em ustawê jako jej przedstawiciel; ¿e zawar³em w niej przepisy odnosz¹ce siê zarówno do
dolara srebrnego, jak i dolara handlowego. O tym, ¿e fragment odnosz¹cy siê do standardowego dolara zosta³ pominiêty, dowiedzia³em siê dopiero wiele lat po prawomcnym uchwaleniu ustawy w
senacie. Dlatego te¿ owiadczam, ¿e nic nie wiem o jej historii.
Chcê jednak powiedzieæ, ¿e w ca³ym ustawodawstwie tego kraju
nie ma tajemnicy, która dorównywa³aby historii usuniêcia standardowego srebrnego dolara Stanów Zjednoczonych. Nigdy nie uda³o
mi siê znaleæ cz³owieka, który wiedzia³by, jak to siê sta³o i w jaki
sposób do tego dosz³o.

SENATOR BECK w przemówieniu do senatu, wyg³oszonym
10 stycznia 1878 roku, powiedzia³:

Nie zosta³ on (projekt ustawy o usuniêciu srebra z podstawy
systemu monetarnego) nigdy zrozumiany przez Izbê Kongresu.
Mówiê to z pe³n¹ wiadomoci¹ faktów. ¯aden dziennikarz  a przy
uzyskiwaniu informacji s¹ oni najbardziej czujnymi ludmi, jakich
kiedykolwiek spotka³em  nie odkry³, ¿e tego dokonano.

Ze wzglêdu na brak miejsca nie przytoczymy wielu innych
stwierdzeñ utrzymanych w podobnym tonie. Sam tytu³ projektu ustawy jest myl¹cy. Zosta³a ona zatytu³owana: Poprawki
do ustawy o mennicy, urzêdnikach probierczych i systemie
monetarnym Stanów Zjednoczonych. Sam fakt usuniêcia srebra zosta³ ukryty pod (1) rozporz¹dzeniem artyku³u 14 stwierdzaj¹cym, ¿e z³oty dolar winien byæ odt¹d jednostk¹ warto-

404

Walka Armagieddonu

ci oraz (2) artyku³u 15, który definiuje i wymienia monety
srebrne z pominiêciem standardowego dolara srebrnego.
Ustawa z 22 czerwca 1874 roku dobija standardowego dolara srebrnego w ogóle o nim nie wspominaj¹c, poprzez zwyk³e zarz¹dzenie, ¿e zabrania siê biæ inne monety ni¿ te, które
zosta³y okrelone w ustawie z roku 1873. Podobno za prezydent Stanów Zjednoczonych, Grant, którego podpis nada³ tej
ustawie mocy prawnej, nie zdawa³ sobie sprawy z jej charakteru, co potwierdzi³ cztery lata póniej, gdy zaczê³y byæ widoczne skutki jej dzia³ania. W rzeczywistoci tylko nieliczni
dalekowzroczni finansici zwracali baczn¹ uwagê na bilon,
gdy¿ w kraju nie zosta³a jeszcze przywrócona mo¿liwoæ p³acenia bilonem, a ustawa ta by³a uznawana za pomocny, przygotowawczy krok wiod¹cy w tym kierunku.2
Pan MURAT HALSTEAD, wydawca Cincinnati Commercial
Gazette, by³ jedn¹ z licz¹cych siê osób w tamtym czasie. Spod
jego pióra wysz³y poni¿sze s³owa, które cytujemy za nowojorskim Journal z 24 padziernika 1877 roku.

Brytyjska polityka z³ota by³a wy³¹cznym dzie³em ekspertów.
Istotn¹ przyczyn¹ jej powodzenia by³o podstêpne wykorzystanie
sytuacji, bowiem monety nie znajdowa³y siê w obiegu i by³y poza
zasiêgiem szerokich krêgów spo³ecznych, dlatego te¿ mo¿na by³o
nimi spekulowaæ bez zwracania na siebie wiêkszej uwagi. W taki
sposób, bez ¿adnej dyskusji, naród najwiêkszych wierzycieli narzuci³ system oparty na jednym metalu narodowi najwiêkszych d³u¿ników.

Poni¿sze s³owa powszechnie przypisuje siê zmar³emu pu³kownikowi R. G. INGERSOLL.

Domagam siê ponownego przywrócenia monetarnej pozycji srebra. Usuniêcie srebra z podstawy systemu monetarnego dokona³o
siê na drodze oszustwa. Naci¹gniêto w ten sposób wszystkich wyp³acalnych ludzi, oszukano wszystkich uczciwych d³u¿ników w
Stanach Zjednoczonych. By³ to zamach na wiat pracy. Dokonano
tego w interesie sk¹pstwa i chciwoci, a uczciwi ludzie powinni
uniewa¿niæ to zarz¹dzenie.
2 Wymóg prawny wymienialnoci banknotów na monety z³ote i srebrne by³ zawieszany w czasach kryzysów politycznych Stanów Zjednoczonych. Mowa jest tutaj
o ustawie przywracaj¹cej wymienialnoæ banknotów w r. 1879 po amerykañskiej
wojnie domowej (1861-65)  przyp.t³um.
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To, ¿e skutki tej ustawy bêd¹ takie, jak widzimy, zosta³o
przepowiedziane przez licznych polityków na forum kongresu w latach 1877-1880, natychmiast jak tylko zdano sobie sprawê z rzeczywistej sytuacji. Niektórzy ignorowali tê sprawê,
inni nie odzywali siê maj¹c na wzglêdzie w³asne dobro, jeszcze inni polegali w tej sprawie na opinii finansistów. Jednak pozostali dzielnie wypowiadali siê przeciwko niesprawiedliwoci.
By³y kongresman, PAN JAMES G. BLAINE, w przemówieniu
do senatu Stanów Zjednoczonych w roku 1880 powiedzia³:

Jestem przekonany, ¿e jeli powiod¹ siê usi³owania, jakie s¹
obecnie prowadzone w kraju i za granic¹ na rzecz wy³¹cznoci z³ota jako standardu monetarnego, to spowoduje to powszechn¹ katastrofê gospodarcz¹. Usuniêcie srebrnego pieni¹dza oraz ustanowienie z³ota jako jedynej miary wartoci musi wywrzeæ rujnuj¹cy wp³yw
na wszystkie formy w³asnoci z wyj¹tkiem tych inwestycji, które
przynosz¹ sta³y dochód pieniê¿ny. Takie lokaty nabior¹ ogromnej
wartoci i bêd¹ przynosiæ nieproporcjonalne i nieuczciwe zyski w
porównaniu do w³asnoci innego rodzaju. Jeli prawdziwe s¹ liczby podawane przez najbardziej wiarygodne statystyki, ¿e w obiegu
wiatowym znajduj¹ siê monety i bilon o ³¹cznej wartoci 7 miliardów dolarów, równo podzielone miêdzy z³oto i srebro, to nie da siê
ca³kowicie wyeliminowaæ monety srebrnej bez spowodowania nieszczêcia dla milionów ludzi i ca³kowitej katastrofy dla dziesi¹tków tysiêcy. Uwa¿am, ¿e z³ote i srebrne monety s¹ konstytucyjnym
pieni¹dzem. W istocie s¹ one dla ludu amerykañskiego pieni¹dzem,
który poprzedza³ ustanowienie konstytucji, a ona sama uznaje je za
niezale¿ne od niej. Kongres nie posiada takiej w³adzy, która pozwala³aby mu uznaæ, ¿e który z tych metali nie jest pieni¹dzem.
Tak wiêc w moim przekonaniu kongres nie ma prawa usuwaæ ¿adnego z tych metali z postawy systemu monetarnego. Jeli jednak
srebro zosta³o usuniête, to ja opowiadam siê za jego przywróceniem. Jeli bicie monety srebrnej zosta³o zabronione, to ja opowiadam siê za tym, by zarz¹dziæ wznowienie bicia takiej monety. Opowiadam siê za tym, ¿eby zwiêkszyæ iloæ srebrnych monet.

By³y SENATOR VANCE powiedzia³ póniej:

W³adze finansowe i ich sojusznicy na ca³ym wiecie uknuli spisek zmierzaj¹cy do dokonania najwiêkszej zbrodni w dziejach wiata, polegaj¹cej na pozbawieniu wartoci po³owy wiatowych zaso-
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bów pieniê¿nych, co prowadzi do podwojenia ich w³asnego bogactwa poprzez zwiêkszenie wartoci drugiej po³owy, która znajduje
siê w ich rêkach. Ludzie handluj¹cy pieniêdzmi plugawi¹ wi¹tynie naszych swobód.

Rz¹d Stanów Zjednoczonych rozes³a³ oficjalny list do swych
przedstawicieli w obcych krajach, w którym domaga siê sprawozdania dotycz¹cego zagadnieñ monetarnych. Szeroko publikowany raport pana Currie, ambasadora w Belgii, stanowi
znamienn¹ ilustracjê i pozostaje w ca³kowitej zgodnoci z
dowiadczeniami narodu amerykañskiego. Podaje on nastêpuj¹c¹ odpowied na swe pytania udzielon¹ przez Alfonse
Allarda, dyrektora belgijskich finansów:

Od czasu kryzysu w 1873 roku obserwujemy nieustanny spadek wszystkich cen i nie wydaje siê, by mo¿liwe by³o powstrzymanie tego procesu. Ów spadek cen, wp³ywaj¹c na zarobki, wywo³uje
spo³eczny i gospodarczy kryzys.
Pyta mnie pan, dlaczego w roku 1873 powrócilimy do systemu
monetarnego opartego na jednym metalu, nie bacz¹c na jego s³abe
strony. Nie potrafiê podaæ innych przyczyn, jak tylko tê, ¿e s³u¿y³o
to interesom klasy finansistów, która czerpa³a z tego korzyci. Klasa ta by³a wspierana przez teorie, które wymylili i bronili w tamtym czasie niektórzy polityczni ekonomici, a zw³aszcza cz³onkowie Instytutu Francuskiego.
Pyta pan, jaki wp³yw mia³y owe zarz¹dzenia monetarne na przemys³ i zarobki w Belgii. Niedobór pieniêdzy z roku 1873 roku jeszcze siê zwiêkszy³ i nast¹pi³ zapowiadany spadek cen. Ceny wszystkich artyku³ów przemys³owych spad³y od roku 1873 o 50 procent,
za ceny zbó¿ o ponad 65 procent. Przemys³ nie jest ju¿ dochodowy, a rolnictwo zosta³o zrujnowane. Wszyscy domagaj¹ siê ustanowienia ochronnych ce³, a nasi zrujnowani obywatele myl¹ o wojnie. W takim oto smutnym stanie znalaz³a siê Europa.

W licie do Narodowej Ligi Republikañskiej z 11 czerwca
1891 roku senator J. D. CAMERON pisze:

Wydaje nam siê, ¿e wy³¹czny standard z³ota dokonuje spustoszenia z tak¹ gwa³townoci¹, ¿e nic nie jest w stanie siê ostaæ. Jeli
ten proces bêdzie nadal przebiega³ z tak¹ intensywnoci¹, jak w
ci¹gu ostatnich dwudziestu lat, odk¹d wiat zosta³ objêty wy³¹cznym standardem z³ota, to jedno z kolejnych pokoleñ, i to niezbyt
odleg³e, bêdzie mia³o do czynienia z nastêpuj¹c¹ sytuacj¹: Na ogrom-
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nym kontynencie amerykañskim bêdzie istnia³o pó³ tuzina przeroniêtych miast, sprawuj¹cych kontrolê nad mas¹ kapita³ow¹ i udzielaj¹cych po¿yczek pozosta³ej ludnoci, sk³adaj¹cej siê z zale¿nych
robotników, pod zastaw ich rosn¹cych jeszcze p³odów rolnych oraz
niewykoñczonych wyrobów rzemielniczych. Z tak¹ sytuacj¹ mielimy ju¿ nieraz do czynienia na przestrzeni historii wiata, tyle ¿e
przeciwko temu w³anie walczylimy. Bogaci i biedni, republikanie, demokraci i populici, robotnicy i kapitalici, kocio³y i uczelnie  wszyscy w równym stopniu i w solidnej, dobrej wierze powinni strzec siê takiej przysz³oci.

Angielscy finansici znakomicie wiedz¹, co jest przyczyn¹
strat rolników na ca³ym wiecie, a zw³aszcza eksportuj¹cych
pszenicê rolników w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.
Czasami nawet przyznaj¹ oni, ¿e jest ni¹ ich osobiste samolubstwo. Dla przyk³adu cytujemy fragment artyku³u redakcyjnego londyñskiego Financial News z 30 kwietnia 1894 roku.

Miêdzy nami a Stanami Zjednoczonymi czêsto wystêpuj¹ dyplomatyczne nieporozumienia. Jednak z zasady rzadko kiedy towarzyszy im jakakolwiek forma wrogoci miêdzy naszymi narodami,
dlatego te¿ utarczki szybko siê koñcz¹ i bywaj¹ zapominane. Obecnie jednak sami przyczyniamy siê do rozwijania uczuæ, które wyrastaj¹c na bazie spraw dotycz¹cych losu milionów pojedynczych
Amerykanów, powoduj¹, ¿e kraj ten ¿ywi nieprzyjazne uczucia
wzglêdem Stanów Zjednoczonych. Wiemy oczywicie, ¿e nieprzyjañ ta jest skutkiem ubocznym, gdy¿ nasza polityka monetarna
znajduje siê pod kontrol¹ czysto samolubnych pobudek  tak czysto samolubnych, ¿e jest nam obojêtne, czy na skutek naszych dzia³añ Indie cierpi¹ bardziej ni¿ Ameryka. ( )
Senator Cameron zwraca uwagê na prost¹ zasadê, stwierdzaj¹c,
¿e gdyby Stany Zjednoczone chcia³y zaryzykowaæ zerwanie z Europ¹ i powrócenie do systemu srebrnego, to zyska³yby poparcie ca³ej
Ameryki i Azji i odgrywa³yby wiod¹c¹ rolê na obu kontynentach.
Bariera z³ota by³aby bardziej zgubna ni¿ wszystkie bariery celne.
Obligacje srebra mia³yby mocniejsz¹ pozycjê od pozosta³ych obligacji na wolnym rynku. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e gdyby Stany
Zjednoczone jutro przyjê³y podstawê srebra, to handel brytyjski
zosta³by ca³kowicie zrujnowany do koñca bie¿¹cego roku. Wszystkie dziedziny amerykañskiego przemys³u mia³yby uprzywilejowan¹ pozycjê nie tylko na swoim rynku, ale tak¿e na wszystkich ryn-
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kach zagranicznych. Oczywicie Stany Zjednoczone tak¿e ucierpia³yby do pewnego stopnia, bêd¹c zmuszone sp³acaæ swe zobowi¹zania zagraniczne z³otem. Jednak straty wynikaj¹ce z tej wymiany by³yby jedynie kropl¹ w morzu w porównaniu do korzyci,
jakie mog³yby uzyskaæ na rynkach Ameryki Po³udniowej i Azji,
nie wspominaj¹c ju¿ o Europie. Zadziwiaj¹ce jest to, ¿e Stany Zjednoczone dopiero nie tak dawno temu skorzysta³y z tej mo¿liwoci,
tymczasem gdyby nie przekonanie, ¿e metoda postêpowania Anglii
jest jedyn¹ drog¹ do sukcesu ekonomicznego i pomylnoci, to uczyni³yby to ju¿ dawno temu. Obecnie wród Amerykanów zaczyna
budziæ siê wiadomoæ, ¿e dok¹d ich ambicje bêd¹ ograniczaæ siê
jedynie do tego, by staæ siê wiêksz¹ Angli¹, dot¹d nie bêd¹ w stanie
nas pokonaæ. Mielimy szczêcie, ¿e Amerykanom wczeniej nie
przysz³o do g³owy, by usun¹æ nas ze wiatowych rynków, przechodz¹c na srebrn¹ podstawê systemu monetarnego, a jeszcze i tak
mo¿emy siê mieæ z pyszna, gdy Amerykanie, poirytowani lekcewa¿¹c¹ obojêtnoci¹ naszego rz¹du wobec powagi problemu srebra,
odwzajemni¹ siê nam poprzez wyrugowanie z³ota. A mo¿na tego
dokonaæ bardzo ³atwo ( ) W ostatnim czasie nie brakowa³a przejawów irytacji wzglêdem tego kraju przejawiaj¹cego mentalnoæ
psa ogrodnika w tej kwestii (srebra), która wstrz¹sa dwoma kontynentami i wywiera powa¿ny wp³yw na przysz³oæ biednych pañstw
Europy.

Na dowód powszechnoci wo³ania rolników, skar¿¹cych siê,
¿e we wszystkich krajach u¿ywaj¹cych z³ota jako standardu
monetarnego, czyli we wszystkich krajach chrzecijañskich,
zatrzymana zosta³a przy u¿yciu oszustwa zap³ata za ich wysi³ek, cytujemy poni¿szy fragment.
22 wrzenia 1896 roku w nowojorskiej gazecie World opublikowano obszern¹ depeszê podpisan¹ przez przedstawicieli
wiod¹cych rodowisk rolniczych z Europy, zgromadzonych
na Miêdzynarodowym Kongresie Rolniczym w Budapeszcie
na Wêgrzech, skierowan¹ do ówczesnego kandydata na prezydenta, W. J. Bryana. Czytamy w niej:

¯yczymy Panu, aby odniós³ Pan sukces w walce przeciwko dominacji klasy wierzycieli, która przez ostatnie dwadziecia trzy lata
zapewnia³a tak Europie, jak i Ameryce prawo monetarne, które wywiera³o destrukcyjny wp³yw na pomylnoæ zarówno waszych rolników, ale te¿ i innych. ( ) Jestemy przekonani, ¿e jeli przywró-

Wo³ania ¿eñców

409

cenie poprzedniego systemu (z monetarnymi prawami dla srebra)
siê nie powiedzie, to przewaga z³ota w Azji i Po³udniowej Ameryce bêdzie w dalszym ci¹gu przyczynia³a siê do ograbiania rolników
(Ameryki i Europy) z owoców ich ciê¿kiej pracy. Oby pañska elekcja mog³a zapobiec powa¿nym problemom rolniczym i spo³ecznym,
jakie obecnie zagra¿aj¹ Europie.

Nowojorski World z 24 wrzenia 1896 roku opublikowa³
nastêpuj¹ce s³owa ksiêcia Bismarcka skierowane do pana von
Kardorfa, przywódcy Wolnej Partii Konserwatywnej w niemieckim Reichstagu:

Jestem zbyt stary, by wracaæ do szko³y i poznawaæ zagadnienia
monetarne, przyznajê jednak, ¿e chocia¿ w roku 1873 dzia³a³em na
podstawie najlepszych, wedle mego rozeznania, dorad, to jednak
moje dzia³anie by³o zbyt popieszne w obliczu skutków, jakie wywo³a³o.
Klasa, której nie wolno nam do siebie zraziæ, to klasa ch³opska.
Jeli rolnicy s¹ przekonani i zapewniaj¹ Pana o tym, ¿e s¹ przekonani, i¿ trudn¹ sytuacjê w rolnictwie nale¿y wi¹zaæ z owymi zmianami monetarnymi, to nasz rz¹d bêdzie musia³ zrewidowaæ swoje
stanowisko w tej sprawie.

Do obecnego skrajnego spadku cen srebra i produktów sprzedawanych na bazie srebra dosz³o w sposób stopniowy. By³y
ku temu dwie przyczyny. (1) Wymaga³o to czasu i spekulacji,
by doprowadziæ do spadku ceny srebra  towaru, który ci¹gle
cieszy siê ogromnym popytem w krajach, gdzie mieszka przesz³o po³owa populacji ca³ego wiata. (2) W³aciciele kopalni
srebra oraz inni ludzie, których bezporednio dotknê³o to zagadnienie, ³¹cznie z politykami przewiduj¹cymi niekorzystne
zjawiska, tak intensywnie obstawali przy swoich argumentach
w Kongresie Stanów Zjednoczonych, ¿e podjête zosta³y pewne dorane rodki, jak Ustawa o przywróceniu monet z 1878
roku oraz Ustawa o zakupie srebra z roku 1890. Ustawy te
okaza³y siê jednak niewykonalne. Srebro musi byæ pieni¹dzem
na pe³nych i takich samych prawach co z³oto w funkcji rodka
p³atniczego albo musi byæ uznawane za towar kupiecki, podobnie jak diamenty, pszenica itp., podlegaj¹cy fluktuacjom
wynikaj¹cym z dzia³ania prawa poda¿y i popytu. Gdy tylko w
roku 1893 ostatnia z tych doranych ustaw zosta³a wycofana,
natychmiast nast¹pi³ spadek cen srebra do po³owy ceny z³ota,
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a wszystkie z³e skutki usuniêcia srebra z podstawy systemu
monetarnego objawi³y siê z ca³¹ si³¹ w roku 1895, z wyj¹tkiem zwi¹zanej z tym paniki, która mo¿e byæ jednak dalekosiê¿na, narastaj¹ca i d³ugotrwa³a.
A oto fakty:
(1) ¯eñcy wiatowych pól, rolnicy chrzecijañstwa podlegaj¹ uciskowi pomimo zastosowania nowoczesnych maszyn
i podnosz¹ g³one wo³anie, by wspó³obywatele i ustawodawcy ul¿yli ich ciê¿kiej doli. (Wo³ania te przycichaj¹ okresowo,
gdy rosn¹ ceny pszenicy, co jest prawdopodobnie skutkiem
pewnych niedoborów w po³udniowo-wschodniej Europie, w
Rosji, Australii i Argentynie. Gdy jednak zmieni¹ siê te warunki i na ca³ym wiecie bêdzie siê osi¹gaæ przeciêtne zbiory,
ceny pszenicy mog¹ pójæ w lady cen srebra i spaæ do 43
centów  chyba ¿e jakie inne okolicznoci zmieni¹ sytuacjê
 a wtedy wo³ania jeszcze bardziej zdesperowanych ¿eñców
rozlegn¹ siê g³oniej ni¿ kiedykolwiek.)
(2) Ustawodawcy, zdaj¹c sobie sprawê z powsta³ych trudnoci i okolicznoci ich powstania, owiadczaj¹, ¿e dosz³o do
tego na skutek oszustwa i podstêpu ze strony finansistów, pieniê¿nych manipulatorów.
(3) Ustawodawcy, którzy uwa¿aj¹, ¿e próba usuniêcia niekorzystnych skutków mog³aby siê zakoñczyæ panik¹, a mo¿e
nawet rewolucj¹, dochodz¹ do wniosku, ¿e choroba nie bêdzie a¿ tak dolegliwa jak owo lekarstwo i postanawiaj¹ nie
podejmowaæ radykalnych kroków. Dlatego te¿ srebro nigdy
nie zostanie przywrócone do swej dawnej pozycji i do wartoci szesnastokrotnie wy¿szej ni¿ obecna.
(4) Powszechnie przyznaje siê, ¿e oszustwo to nie tylko
niszczy i zniechêca rolników, ale oprócz tego pobudza do gniewu i doprowadza do rozgoryczenia najbardziej dotychczas
konserwatywn¹ czêæ spo³eczeñstwa.
(5) Wszyscy myl¹cy ludzie wiata zgadzaj¹ siê co do tego,
¿e robotnicze i przemys³owe warstwy spo³eczne dojrza³y ju¿
do rewolucji, która zmiecie obecne instytucje spo³eczne miot³¹ zniszczenia, a jeli do szeregów niezadowolonych i rewolucjonistów do³¹czy jeszcze najbardziej dot¹d konserwatywna klasa spo³eczna, to po³¹czenie takie bêdzie nie do powstrzymania.
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(6) Ze wszystkich stron docieraj¹ dowody przemawiaj¹ce
za tym, ¿e wystarczy zaledwie kilka lat i bêdzie mog³o dojæ
do takiego powstania.
Kto, kto porówna te fakty z proroctwem Jakóba, musi zostaæ poruszony dok³adnoci¹ jego wype³nienia, punkt po punkcie. Powinien te¿ uznaæ to za jeszcze jedno niew¹tpliwe wiadectwo Boskiej umiejêtnoci przewidywania, która zapowiedzia³a okolicznoci panuj¹ce w obecnych dniach i stanowi¹ce
przygotowanie do czasu wielkiego ucisku, który zgotuje gociniec dla Immanuela i Jego chwalebnego panowania zapewniaj¹cego pokój dla ziemi i dobre upodobanie dla ludzi.
Przeczytajmy raz jeszcze proroctwo Jakóba (5:1-9):
Nu¿ teraz, bogacze! p³aczcie, narzekaj¹c nad nêdzami
waszymi, które przyjd¹. Bogactwo wasze zgni³o, a szaty wasze mole zgryz³y. Z³oto wasze i srebro wasze pordzewia³o, a
rdza ich bêdzie na wiadectwo przeciwko wam i po¿re cia³a
wasze jako ogieñ; zgromadzilicie skarb na ostatnie dni. Oto,
zap³ata robotników, którzy ¿êli krainy wasze, od was zatrzymana wo³a, a wo³ania ¿eñców wesz³y do uszów Pana zastêpów. ¯ylicie w rozkoszach na ziemi i bujalicie; wytuczylicie [¿ywilicie] serca wasze jako na dzieñ zabijania [was jako]
ofiar. Potêpilicie [wy, wasza klasa], zamordowalicie [wy,
wasza klasa] sprawiedliwego [Chrystusa], a nie sprzeciwia siê
wam.
[Czy nie mo¿e byæ tak, ¿e Pan ¿yczy sobie, bymy zwrócili
uwagê na to, i¿ ¿ydowscy bankierzy i finansici s¹ bardziej
ni¿ inni odpowiedzialni za owo oszustwo, które doprowadza
do zatrzymywania zap³aty ¿eñców? Mo¿liwe, ¿e w tym tkwi
szczególne znaczenie s³ów Potêpilicie, zamordowalicie
sprawiedliwego.]
Przeto¿, bracia! b¹dcie cierpliwymi a¿ do przyjcia Pañskiego [który poprawi sytuacjê w sposób sprawiedliwy  podnosz¹c biednego i tego, który nie ma pomocnika, a bior¹c pomstê nad tymi, którzy z³oæ wyrz¹dzaj¹]. Oto oracz oczekuje
drogiego po¿ytku ziemi, cierpliwie go oczekuj¹c, a¿by otrzyma³ deszcz ranny i wieczorny. B¹dcie¿ i wy cierpliwymi, a
utwierdzajcie serca wasze; albowiem siê przybli¿a przyjcie
[obecnoæ] Pañskie. Nie wzdychajcie jedni przeciwko drugim,
bracia! abycie [tak¿e] nie byli os¹dzeni. Oto, sêdzia ju¿ przede
drzwiami stoi.
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Królestwo Sprawiedliwoci
Ju¿ ziemia wita Pomazañca,
Jahwe wiecznego Syna,
Co w blaskach wschodz¹cego s³oñca
Królestwo swe zaczyna.
Przybywa zniszczyæ moc ciemnoci,
Uwolniæ lud z niewoli,
Przywróciæ blask sprawiedliwoci
I ul¿yæ ludzkiej doli.
Blask jasny bije z tronu chwa³y
Króla sprawiedliwego,
Co s¹dzi okr¹g wiata ca³y
W Królestwie Ojca Swego.
On niesie pomoc ucinionym,
Zamienia smutek w pieni.
Radoci wiecznej bij¹ dzwony,
Pan szczêcie ucieleni.
Jemu piewajmy wieczn¹ chwa³ê,
Padajmy na kolana.
Niech piew wype³nia niebo ca³e,
Uczcijmy godnie Pana!
Radoci ju¿ nie bêdzie koñca 
On Ojcem jest wiecznoci!
Objawi mi³oæ w blaskach s³oñca
Wiecznej sprawiedliwoci.

WYK£AD IX
NIEUCHRONNOÆ KONFLIKTU
WIADECTWO M¥DRYCH TEGO WIATA
POWSZECHNOÆ INTELIGENCJI NOWYM CZYNNIKIEM WE WSZYSTKICH RACHUBACH
 POGL¥DY SENATORA INGALLSA  POGL¥DY KS. LYMANA ABBOTA  POGL¥DY
BISKUPA N EWMANA (M.E.)  POGL¥DY WYBITNEGO PRAWNIKA  POGL¥DY PU£KOWNIKA ROBERTA INGERSOLLA  J. L. THOMAS O USTAWODAWSTWIE ROBOTNICZYM  POGL¥DY WENDELLA PHILLIPSA  P RZEPOWIEDNIA HISTORYKA MACAULAYA  NADZIEJE PANA CHAUNCEYA DEPEW  WYWIAD Z BISKUPEM WORTHINGTON (P.E.)  ODPOWIED W. J. BRYANA  P OGL¥D ANGIELSKI  OCENA
SYTUACJI W UJÊCIU EDWARDA BELLAMY  OPINIA KS. J. T. MCGLYNNA  SPOJRZENIE PROF. GRAHAMA  POGL¥DY SÊDZIEGO S¥DU NAJWY¯SZEGO  P OGL¥D
FRANCUSKI, WALKA SPO£ECZNA.

Tak, i¿ ludzie drêtwieæ bêd¹ przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjd¹ na wszystek wiat [spo³eczeñstwo]; albowiem mocy niebieskie [rz¹dy kocielne i wieckie] porusz¹ siê  £uk. 21:26.
UCZENI z ca³ego wiata zdaj¹ sobie sprawê ze zbli¿ania siê
wielkiego konfliktu spo³ecznego, nad którym nikt nie bêdzie
w stanie zapanowaæ. Nic te¿ nie mo¿na uczyniæ, by temu zapobiec. Poszukiwali oni rodka zaradczego, ale nie znaleli
¿adnego, który by³by adekwatny do zagro¿enia, i porzucaj¹c
wszelkie nadzieje dochodzili do wniosku, ¿e s³uszne musi byæ
twierdzenie ewolucji, które g³osi, i¿ ca³a natura dzia³a w oparciu o zasadê przetrwania osobników silniejszych i lepiej przystosowanych oraz zag³ady osobników s³abszych jako nieprzystosowanych do ¿ycia. Filozofowie przekonuj¹ ich, ¿e to,
co jest, ju¿ by³o, ¿e nasza cywilizacja jest jedynie kopi¹ cywilizacji greckiej i rzymskiej i ¿e tak jak one rozpadnie siê na
kawa³ki, przynajmniej jeli chodzi o ogó³ spo³eczeñstwa, za
bogactwo i w³adza dostan¹ siê ponownie w rêce nielicznych,
413

414

Walka Armagieddonu

podczas gdy masom spo³ecznym, podobnie jak w pierwotnych
cywilizacjach Wschodu, zaledwie uda siê przetrwaæ.
Uczeni na ogó³ pomijaj¹ fakt, ¿e w tym konflikcie pojawia
siê niespotykany wczeniej element  szersze upowszechnienie wykszta³cenia na ca³ym wiecie, a szczególnie w obrêbie
chrzecijañstwa. To, o czym zapomina wielu ludzi, zwraca
jednak uwagê innych, którzy s¹ na tyle roztropni, by poszukiwaæ prawdziwej m¹droci u samego ród³a  w S³owie Bo¿ym. Oni to dowiaduj¹ siê, ¿e czasu naznaczonego ( ) wiele ich przebie¿y, a rozmno¿y siê umiejêtnoæ oraz ¿e bêdzie
czas ucinienia, jakiego nie by³o, jako narody poczê³y byæ
(Dan. 12:1-4). Widz¹ oni w jak zdumiewaj¹cy sposób wype³ni³a siê przepowiednia o bieganiu tam i sam,1 dostrzegaj¹ tak¿e powszechny rozwój wiedzy. Dlatego dla nich ów zapowiedziany w tym samym kontekcie ucisk nie oznacza powtórki
historii, podbicia spo³eczeñstwa w niewolê uprzywilejowanych
jednostek, ale jest to zdumiewaj¹ca zmiana w historii, bêd¹ca
skutkiem nie spotykanych wczeniej okolicznoci. Za owiadczenie tego samego proroka wypowiedziane w tym samym
zwi¹zku, ¿e tego czasu powstanie Micha³ [Chrystus], który
ujmie sw¹ chwalebn¹ w³adzê i rozpocznie królowanie, pozostaje w zgodzie z pogl¹dem, ¿e nadchodz¹cy ucisk po³o¿y kres
w³adzy samolubstwa pod panowaniem ksiêcia tego wiata
[Szatana] i zapocz¹tkuje b³ogos³awieñstwa Królestwa Immanuela. Pos³uchajmy jednak, co powiedz¹ nam niektórzy mêdrcy wiata na temat tego, co widz¹!
Szerokie spojrzenie oraz obszern¹ i bardzo obiektywn¹ ocenê walki o bogactwo i bêd¹cego jej skutkiem ucisku ni¿szych
klas znajdujemy w opublikowanej przez prasê wypowiedzi
szanownego J. J. Ingallsa, cz³owieka wielkiego serca i umiarkowanej zamo¿noci, by³ego senatora Stanów Zjednoczonych.
Przytaczamy obszerne fragmenty tego tekstu, poniewa¿ zawiera on powci¹gliw¹ ocenê obecnej sytuacji i dowodzi, ¿e
nawet tak wiadomi politycy, dostrzegaj¹c te trudnoci, nie
znaj¹ rodka zaradczego, który mo¿na by zastosowaæ dla
uzdrowienia choroby i uratowania jej ofiar.
1 KJ

t³umaczy Dan. 12:4 bêd¹ biegaæ tam i sam  przyp.t³um.
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Wolnoæ to wiêcej ni¿ tylko s³owo. Ten, kto zale¿ny jest od woli
drugiego cz³owieka w sprawie mieszkania, ubrania i jedzenia nie
mo¿e byæ wolnym cz³owiekiem w szerokim, pe³nym znaczeniu tego
s³owa. Jeli chleb powszedni robotnika i jego rodziny zale¿y od
zarobków, które pracodawca mo¿e mu wyp³aciæ albo zatrzymaæ
wedle swego upodobania, to robotnik ten nie jest wolny. Alternatywa miêdzy g³odem a zniewoleniem przez listê p³ac jest niewolnictwem.
Definicje wolnoci nie stanowi¹ o jej istnieniu. Samo owiadczenie, ¿e ¿ycie, swoboda oraz d¹¿enie do szczêcia s¹ niezbywalnymi
prawami ka¿dej istoty ludzkiej, nikomu nie zapewni³o jeszcze niezale¿noci. Prawo do wolnoci jest pustym szyderstwem i iluzj¹, jeli
nie towarzyszy mu mo¿liwoæ bycia wolnym. Wolnoæ nie polega
jedynie na usuniêciu prawnych ograniczeñ, na pozwoleniu przyjcia
czy odejcia. Do tego nale¿y dodaæ zdolnoæ i mo¿liwoæ, które mog¹
zostaæ zapewnione jedynie przez uwolnienie od nieustannej codziennej pracy. Parafrazuj¹c Shakespearea mo¿na powiedzieæ  bieda i
wolnoæ stanowi¹ bardzo niedobran¹ parê. Wolnoæ i zale¿noæ nie
pasuj¹ do siebie. Zlikwidowanie ubóstwa by³o marzeniem wizjonerów i nadziej¹ filantropów od zarania dziejów.
Nierównoæ losu oraz oczywista niesprawiedliwoæ nierównego
podzia³u bogactwa miêdzy ludzi doprowadza³y filozofów do rozpaczy. Jest to nie rozwi¹zana tajemnica ekonomii politycznej! Cywilizacja nie zna bardziej tajemniczego paradoksu, jak wystêpowanie g³odu przy jednoczesnym nadmiarze ¿ywnoci  niedostatku
wród zbytku. To, ¿e jeden cz³owiek posiada tak wiele dóbr, ¿e nawet przy najwiêkszej rozrzutnoci nie jest ich w stanie roztrwoniæ,
podczas gdy inny, chêtny i zdolny do pracy, ginie z braku odrobiny
ciep³a, byle jakiego ³achmanu i skórki chleba, sprawia, ¿e porz¹dek
spo³eczny jest niezrozumia³y, a karta praw cz³owieka staje siê zwyk³¹ zabaw¹ s³owami. Dok¹d bêd¹ panowa³y takie warunki, dok¹d
nie zostanie objawiony klucz do szyfru, którym zapisane jest przeznaczenie  braterstwo ludzi pozostanie frazesem, sprawiedliwoæ
formu³k¹, a Boski kod bêdzie nieczytelny.
Rozdra¿nienie biednych wywo³ane zuchwa³¹ ostentacj¹ bogatych
obala³o ju¿ imperia. Ul¿enie potrzebuj¹cym sta³o siê celem statutów ludzkich i boskich. Biadania nieszczêników stanowi¹ brzemiê
historii. Ijob by³ milionerem. Niezale¿nie od tego, czy utwór literacki nosz¹cy jego imiê jest przypowieci¹ czy biografi¹, niezmier-
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nie interesuj¹ce jest to, ¿e czytamy tam, jak patriarcha zastanawia³
siê nad tym samym pytaniem, które obecnie nas tak nurtuje. Podobnie jak populici, opisuje on ludzi, którzy zabieraj¹ os³a sierocie,
wo³a wdowie, przenosz¹ granice, kosz¹ pola biednych i zbieraj¹
ich po¿ytki, pozbawiaj¹c ich nawet odzie¿y i pozostawiaj¹c nagich
na deszczu, by szukali schronienia miêdzy ska³ami.
Hebrajscy prorocy swe najbardziej wyszukane kl¹twy zachowali
dla zdzierstwa i zbytku bogaczy, za Moj¿esz ustanowi³ przepisy o
umarzaniu d³ugów, o przywracaniu w³asnoci ziemi oraz ograniczeniu prywatnych maj¹tków. W Rzymie, przed wiekami, wielkoæ
maj¹tków ziemskich ograniczona by³a do 120 hektarów na obywatela, a liczba byd³a i niewolników ograniczona by³a area³em uprawianej ziemi. Jednak prawa nadane przez Wszechmog¹cego za porednictwem Moj¿esza by³y równie niewykonalne jak kodeksy Likurgas i Licyniusza wobec niepohamowanej energii cz³owieka i wrodzonych cech jego osobowoci.
Za czasów Cezara dwa tysi¹ce plutokratóws by³o praktycznie w³acicielami rzymskiego imperium, za ponad sto tysiêcy rodzin trudni³o siê ¿ebractwem, utrzymuj¹c siê z datków pochodz¹cych z kasy
pañstwowej. To samo zmaganie trwa³o nieprzerwanie przez wieki
rednie a¿ po dziewiêtnaste stulecie. Tak¿e i dzisiaj nikt nie przepisa³ jeszcze lekarstwa, które ju¿ wczeniej nie by³oby bezskutecznie
stosowane wród niezliczonych pacjentów. Nie zaproponowano ¿adnego eksperymentu finansowego czy politycznego, który by ju¿ nie
by³ po wielokroæ wypróbowany, bez osi¹gniêcia ¿adnego efektu, z
wyj¹tkiem osobistej katastrofy i narodowej ruiny.
A¿ w koñcu, po wielu przypadkowych próbach oraz licznych
krwawych i rozpaczliwych walkach z królami i dynastiami, przywilejami, kastami i prerogatywami, starymi nadu¿yciami, wspaniale obwarowanymi systemami, tytu³ami i klasami, urzeczywistniony
tutaj zosta³ najwy¿szy idea³ rz¹du, w którym nadrzêdn¹ rolê pe³ni
lud. Biedacy, wyrobnicy, robotnicy s¹ w³adcami. To oni ustanawiaj¹ prawa i tworz¹ instytucje. Ludwik XIV powiedzia³: Pañstwo to
ja. Teraz za pracownicy najemni, rolnicy, kowale, rybacy, rzemielnicy powiadaj¹: Pañstwo to my. Nie ma ju¿ miejsca na konfiskaty i grabie¿e, czy bogacenie siê królewskich faworytów. Ka¿dy cz³owiek, niezale¿nie od swej narodowoci, zdolnoci, wykszta³cenia czy systemu wartoci, staje do wspó³zawodnictwa z innymi
ludmi na równych prawach. Prawa, dobre lub z³e, uchwalane s¹
przez wiêkszoæ.
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Nieca³e sto lat temu warunki spo³eczne w Stanach Zjednoczonych stanowi³y przyk³ad rzeczywistej równoci. W okresie pierwszego spisu w naszym kraju nie by³o ani milionerów, ani nêdzarzy
czy w³óczêgów. Pierwszym obywatelem amerykañskim, któremu
uda³o siê zgromadziæ maj¹tek przekraczaj¹cy milion dolarów, by³
za³o¿yciel rodziny Astorów. Mia³o to miejsce w 1806 roku, krótko
po tym, jak przyby³ on tutaj z Niemiec, bêd¹c synem rzenika i
maj¹c ze sob¹ paczkê futer, które mia³y stanowiæ podstawê jego
fortuny. Wczeniej w³acicielem najwiêkszego maj¹tku by³ George
Washington, którego posiad³oci w chwili mierci wyceniono na
650 tysiêcy dolarów.
Wiêkszoæ ludzi by³a rolnikami i rybakami, którzy ¿yli zadawalaj¹c siê owocami swej pracy. Rozwój, jaki nast¹pi³ na tym kontynencie za spraw¹ budowy linii kolejowych, zastosowania maszyn
rolniczych oraz naukowych rozwi¹zañ ¿ycia wspó³czesnego, uczyni³ nas najbogatszym narodem ziemi. £¹czny maj¹tek naszego kraju przekroczy³ prawdopodobnie 100 miliardów dolarów, z czego
po³owa, jak siê uwa¿a, znajduje siê w posiadaniu nieca³ych 30 tysiêcy osób i korporacji. Najwiêksze maj¹tki prywatne na wiecie
zosta³y zgromadzone w drugiej po³owie dziewiêtnastego wieku w
Stanach Zjednoczonych.
Tymczasem nasze zasoby naturalne s¹ jeszcze prawie nietkniête.
Zaorano dopiero nieca³¹ jedn¹ czwart¹ uprawnej ziemi. Nasze kopalnie kryj¹ bogactwa wiêksze ni¿ Ofir i Potosis. Nasz przemys³ i
handel s¹ dopiero w wieku dojrzewania, a ju¿ wytworzy³y arystokracjê bogactwa, która nie nosi orderów ani diademów, przed któr¹
nie biegaj¹ heroldowie, ale jej przedstawiciele czêsto bywaj¹ przyjmowani na dworach ksi¹¿êcych i w pa³acach królewskich.
Jeli nierówny podzia³ obowi¹zków i przywilejów spo³eczeñstwa
zale¿y od prawodawstwa, instytucji i rz¹du, to w systemie takim jak
nasz powinna zostaæ przywrócona równowaga. Jeli bogactwo jest
skutkiem niesprawiedliwych praw, za ubóstwo wynika z ustaw legalizuj¹cych ucisk, to obecnie lekarstwo jest w dyspozycji samych ofiar.
Jeli cierpi¹, to z powodu ran, które sami sobie zadali. Nie mamy
posiad³oci feudalnych, nie mamy praw pierworodztwa ani dziedzictwa, ¿adnych przywilejów, które nie by³yby powszechnie dostêpne.
Sprawiedliwoæ, równoæ, wolnoæ i braterstwo stanowi¹ fundament
pañstwa. Ka¿dy mê¿czyzna ma prawo do g³osowania. Szko³y zapewniaj¹ wszystkim mo¿liwoæ wykszta³cenia. Prasa jest wolna. Swoboda mowy, myli i sumienia jest nieskrêpowana.
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Powszechne prawo wyborcze nie okaza³o siê jednak zbawiennym lekarstwem na bol¹czki spo³eczne. Nie zlikwidowano ubóstwa.
Pomimo tego, ¿e zgromadzono bogactwa, które przerastaj¹ wyobra¿enia sk¹pców, nierównoæ podzia³u jest tak samo wielka, jak za
czasów Ijoba, Salomona i Agisas. Starego problemu nie rozwi¹zano, a jeszcze pojawi³y siê nowe, skomplikowane i bardziej intensywne okolicznoci. W³adza o znacznie wiêkszym zasiêgu zosta³a
zgromadzona w rêkach garstki osób, a w ustroju republikañskim
pojedynczy ludzie dorobili siê bardziej zawrotnych fortun ni¿ w
czasach monarchii.
Przepaæ miêdzy bogatymi i biednymi pog³êbia siê z ka¿dym
dniem. Si³y pracy i kapita³u, które powinny byæ sprzymierzeñcami
i przyjació³mi, wzajemnie siê wspieraj¹c, stanê³y w szyku bojowym naprzeciwko siebie jak dwie wrogie armie, które w oszañcowanych obozach przygotowuj¹ siê do oblê¿enia albo do bitwy. Rocznie traci siê miliony dolarów na zarobkach, na skutek niszczenia
marnowanych towarów i niszczej¹cych fabryk oraz zmniejszania
siê zysków z powodu strajków i zamykania zak³adów pracy, co nabra³o cech normalnego stanu wojny miêdzy pracodawcami i zatrudnionymi.
Utopias jest jeszcze nie odkryt¹ krain¹. Idealna doskona³oæ spo³eczeñstwa, jak pustynny mira¿, oddala siê w miarê zbli¿ania siê do
niego. Ludzka natura pozostaje niezmieniona w ka¿dych okolicznociach.
Wraz z postêpem cywilizacyjnym poziom egzystencji mas spo³ecznych uleg³ nies³ychanej poprawie. Najubo¿szy rzemielnik ma
dostêp do wygód i udogodnieñ, o których piêæ wieków temu nie
marzyli nawet monarchowie przy ca³ym ich bogactwie. Jednak De
Toqueville zaobserwowa³ osobliw¹ anomaliê, ¿e w miarê jak poprawia siê sytuacja mas, ludzie oceniaj¹ swe po³o¿enie coraz bardziej krytycznie i wzrasta niezadowolenie. Potrzeby i pragnienia
wzrastaj¹ szybciej ni¿ mo¿liwoci ich zaspokojenia. Wykszta³cenie, prasa codzienna, podró¿e, biblioteki, parki, galerie, witryny
sklepowe poszerzy³y horyzonty ludzi pracy, zwiêkszy³y ich zdolnoci do cieszenia siê przyjemnociami, zaznajomi³y ich z luksusem i korzyciami p³yn¹cymi z bogactwa. Dziêki uwiadomieniu
politycznemu robotnicy dowiedzieli siê o równoci ludzi i przekonali siê o potêdze g³osowania. Fa³szywi nauczyciele przekonali ich,
¿e ca³e bogactwo wytwarzane jest przez wiat pracy, ¿e ka¿dy cz³owiek, który posiada wiêcej ni¿ mo¿e zarobiæ swymi rêkoma otrzy-
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muj¹c codzienne wynagrodzenie, jest z³odziejem, ¿e kapitalista jest
nieprzyjacielem, a milioner wrogiem publicznym, który winien byæ
wyzuty z praw i zastrzelony na miejscu.
Nie da siê oddzieliæ wielkich fortun prywatnych od wysokiej
cywilizacji. Najbogatsz¹ spo³ecznoci¹ na wiecie, licz¹c dochód
na osobê, jest obecnie plemiê pierwotnych Indian Osage. Ich ³¹czny maj¹tek jest proporcjonalnie dziesiêæ razy wiêkszy ni¿ w Stanach Zjednoczonych. Jest on w³asnoci¹ wspóln¹. Spo³eczna w³asnoæ nie musi byæ konsekwencj¹ barbarzyñstwa, ale w ka¿dym
pañstwie, które usi³uje osi¹gn¹æ spo³eczn¹ i ekonomiczn¹ równoæ,
gdzie bogactwo wypracowywane jest przez wiat pracy, bez interwencji kapita³u, tak jak to ma miejsce w Chinach i Indiach, zarobki s¹ niskie, po³o¿enie robotnika nêdzne, a postêp niemo¿liwy.
Gdyby obecny maj¹tek Stanów Zjednoczonych równo podzieliæ
miêdzy wszystkich mieszkañców, to suma, która przypad³aby ka¿demu wynosi³aby, wedle danych ze spisu, oko³o 1000 dolarów.
Gdyby zosta³a ustanowiona taka równoæ, to z pewnoci¹ usta³by postêp. Gdyby warunek ten dominowa³ od pocz¹tku, to bylibymy pogr¹¿eni w stagnacji. Tylko w warunkach koncentracji bogactwa mo¿na podporz¹dkowaæ sobie naturê i zmusiæ jej si³y do
us³ug na rzecz cywilizacji. Dok¹d kapita³, dziêki mechanizacji, nie
ujarzmi pary, elektrycznoci i grawitacji, uwalniaj¹c cz³owieka od
koniecznoci ustawicznego wysi³ku po to tylko, by przetrwaæ, ludzkoæ bêdzie staæ w miejscu albo siê cofaæ. Kolej, telegraf, flota,
miasta, biblioteki, muzea, uniwersytety, katedry, szpitale  wszystkie wielkie przedsiêwziêcia wzbogacaj¹ce i upiêkszaj¹ce ¿ycie oraz
zapewniaj¹ce lepsze warunki ¿ycia ludzkiego  s¹ skutkiem koncentracji kapita³u w rêkach garstki ludzi.
Nawet gdybymy chcieli ograniczyæ mo¿liwoæ gromadzenia
dóbr, to i tak spo³eczeñstwo nie dysponuje rodkami, za pomoc¹
których da³o by siê to zrealizowaæ. Nie da siê ujarzmiæ umys³u ludzkiego. Ró¿nice miêdzy ludmi s¹ zasadnicze i wrodzone. Zosta³y
one ustanowione przez Nadrzêdn¹ Moc i nie mog¹ zostaæ zniesione
uchwa³¹ Kongresu. W zmaganiach miêdzy mózgami a liczbami,
zawsze wygrywa³y mózgi i tak bêdzie nadal.
Choroba spo³eczna jest powa¿na i grona, jednak nie jest ona tak
niebezpieczna jak doktorzy i lekarstwa. Polityczni znachorzy ze sw¹
sarsaparyl¹s, plastrami i pigu³kami lecz¹ objawy zamiast usuwaæ
przyczynê. Swoboda bicia monet srebrnych, wzrost dochodu na
osobê, ograniczanie imigracji, tajne wybory i uprawnienia wybor-
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cze  to s¹ wszystko wa¿ne kwestie, ale mo¿na je rozwi¹zaæ nie
przyczyniaj¹c siê w najmniejszym stopniu do poprawy bytu szerokich mas ludu pracuj¹cego w Stanach Zjednoczonych. Zamiast pozbawiaæ prawa do g³osowania biednych i nieuwiadomionych, lepiej by³oby umo¿liwiæ im wzrost dobrobytu i inteligencji, tak aby
potrafili g³osowaæ. Klasa ludzi wyjêtych spod prawa nieuchronnie
stanie siê rodowiskiem konspiracyjnym, za podstaw¹ bezpieczeñstwa wolnych instytucji jest wykszta³cenie, powodzenie i zadowolenie tych, od których zale¿y ich egzystencja.

Oto stwierdzenie faktów, ale gdzie zosta³ okrelony rodek
zaradczy? Nie ma takowego. A przecie¿ autor nie ¿ywi sympatii wobec zjawisk, na które zwraca uwagê. Gdyby tylko potrafi³, to wola³by wskazaæ na sposób unikniêcia tego, co jego
zdaniem jest nieuniknione. Podobnie uczyniliby wszyscy, którzy godni s¹ tego, by nazwaæ ich ludmi. Co siê za tyczy
pana Ingallsa, to przemawia za tym nastêpuj¹cy fragment z
jego przemówienia w senacie Stanów Zjednoczonych.* Powiedzia³ on:

Nie mo¿emy ukryæ prawdy, ¿e znalelimy siê na krawêdzi gronej rewolucji. Dawne sprawy straci³y aktualnoæ. Ludzie staj¹ w
szyku bojowym po jednej albo po drugiej stronie z³owieszczej bitwy. Po jednej stronie stoi kapita³, niebezpiecznie obwarowany przywilejami, arogancki na skutek ci¹g³ego triumfowania, usilnie obstaj¹cy przy dawnych teoriach, domagaj¹cy siê dalszych ustêpstw,
wzbogacany ci¹ganiem danin w kraju i wp³ywami z handlu zagranicznego oraz walcz¹cy o to, by dostosowaæ wszystkie wartoci do
swego w³asnego standardu z³ota. Po drugiej stronie stoi wiat pracy, domagaj¹cy siê zatrudnienia, walcz¹cy o rozwój przemys³u krajowego, zmagaj¹cy siê z si³ami natury i podporz¹dkowuj¹cy sobie
nieu¿ytki. Miejski wiat pracy, g³oduj¹cy i posêpny, stanowczo zdecydowany, by obaliæ system, w którym bogaci jeszcze bardziej siê
bogac¹, a biedni ubo¿ej¹, system, który Vanderbiltowi i Gouldowi
zapewnia bogactwa przechodz¹ce wyobra¿enia najbardziej zach³annych, a biednych skazuje na nêdzê, od której nie da siê uciec ani siê
przed ni¹ schroniæ, chyba ¿e w grobie. ¯¹danie sprawiedliwoci
spotka³o siê z obojêtnoci¹ i pogard¹. W tym kraju robotnicy, którzy domagaj¹ siê pracy, s¹ traktowani jak natrêtni ¿ebracy b³agaj¹cy o chleb.
*

Sprawozdania Kongresowe, Tom 7, str. 1054-55.
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W ten sposób stwierdza on, ¿e nie umie dostrzec ¿adnej
nadziei. Nie zna ¿adnego lekarstwa przeciwko straszliwej chorobie samolubstwa.
Ks. dr Lyman Abbott wypowiada siê na temat tej sytuacji
W starym wydaniu Literary Digest znajdujemy nastêpuj¹ce
podsumowanie pogl¹dów dr Abbotta, szanowanego kaznodziei, wydawcy i wspó³pracownika Theodora Roosevelta, na
temat zwi¹zku miêdzy kapita³em a prac¹:

Dr Abbott twierdzi, ¿e kwestia, czy system wynagrodzeñ jest
lepszy od feudalizmu lub niewolnictwa, zosta³a ju¿ rozstrzygniêta.
Jednak stawia on nastêpuj¹ce zarzuty wobec obecnego systemu przemys³owego, jeli mia³by to byæ jego ostateczny kszta³t: (1) nie zapewnia on sta³ego i d³ugotrwa³ego zatrudnienia wszystkim chêtnym do pracy, (2) nie zapewnia wynagrodzeñ odpowiadaj¹cym rzeczywistym kosztom utrzymania nawet i tym, którzy s¹ w tym systemie zatrudnieni, (3) sam w sobie niewystarczaj¹co rozwija wykszta³cenie, a tak¿e nie zapewnia odpowiedniej iloci wolnego czasu na
cele edukacyjne, (4) w obecnych warunkach, czysty, dobry dom
jest w wielu przypadkach nieosi¹galnym celem. Dr Abbott jest przekonany, ¿e nauki Jezusa Chrystusa i zasady zdrowej ekonomii politycznej s¹ zbie¿ne. Twierdzi, ¿e wyzysk mê¿czyzn, kobiet i dzieci
po to, by wyprodukowaæ tanie towary, doprowadzi do klêski. Stwierdza on, ¿e praca nie jest towarem. Cytujemy:
Uwa¿am, ¿e system, który dzieli spo³eczeñstwo na dwie klasy,
kapitalistów i robotników, jest tylko systemem przejciowym, a
gospodarczy niepokój naszych czasów jest rezultatem lepej walki
o demokracjê bogactwa, w której u¿ytkownicy narzêdzi bêd¹ jednoczenie ich w³acicielami, w której praca bêdzie zatrudniaæ kapita³, a nie kapitalici robotników, w której ludzie, a nie pieni¹dze,
bêd¹ sprawowali kontrolê nad przemys³em, podobnie jak obecnie
kontroluj¹ rz¹d. Jednak przekonanie, ¿e praca jest towarem, a kapita³ ma j¹ kupowaæ na najtañszych rynkach, nie zas³uguje nawet na
miano przejciowego. Jest to pogl¹d b³êdny pod wzglêdem ekonomicznym i niesprawiedliwy pod wzglêdem etycznym.
Nie ma takiego towaru jak praca. Tego rodzaju towar nie istnieje. Robotnik przychodz¹c do fabryki w poniedzia³ek rano nie ma
nic do sprzedania, ma puste rêce. Przychodzi po to, by co wyprodukowaæ wk³adaj¹c w to w³asny wysi³ek. Gdy za to co zostanie
wyprodukowane, ma byæ sprzedane, a czêæ zysku ze sprzeda¿y
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bêdzie siê s³usznie nale¿a³a robotnikowi, gdy¿ mia³ on swój udzia³
w produkcji. Skoro wiêc nie ma takiego towaru jak praca, który
móg³by byæ sprzedawany, to nie istnieje tak¿e rynek pracy, na którym mo¿na by go sprzedawaæ. Wolny rynek sk³ada siê z wielu sprzedawców oferuj¹cych rozmaite towary i wielu kupuj¹cych, maj¹cych ró¿ne potrzeby. Sprzedawca ma ca³kowit¹ wolnoæ, by sprzedawaæ lub nie, a kupuj¹cy ma zupe³n¹ swobodê kupowania lub nie.
Tego typu rynek nie istnieje w odniesieniu do pracy. Robotnicy w
wiêkszoci przypadków s¹ tak mocno przypisani do swego miasta,
ze wzglêdu na przes¹dy, nieznajomoæ innych czêci wiata i jego
potrzeb, troskê o dom, posiadanie niewielkiej posesji  domu i dzia³ki
 oraz ze wzglêdu na wiêzy religijne, jak gdyby byli zakorzenieni w
ziemi. Nie maj¹ oni wielu ró¿nych zawodów do zaoferowania. Z
zasady robotnik umie dobrze wykonywaæ tylko jedn¹ rzecz, potrafi
siê dobrze pos³ugiwaæ tylko jednym narzêdziem i zmuszony jest
znaleæ w³aciciela owego narzêdzia, który ¿yczy³by sobie, by robotnik go u¿ywa³, inaczej pozostanie bez zajêcia. Kupiec, powiada Frederic Harrison, siedzi w kantorze i przy pomocy kilku listów
czy formularzy przewozi i rozprowadza zawartoæ ca³ych miast z
kontynentu na kontynent. W przypadku w³aciciela sklepu, przyp³ywy i odp³ywy przemieszczaj¹cych siê mas ludzkich zapewniaj¹
potrzebê przemieszczania jego towarów. Jego klienci zapewniaj¹
mu obrót. To jest prawdziwy rynek. Tutaj konkurencja dzia³a szybko, ca³kowicie, prosto i uczciwie. Zupe³nie inaczej ma siê rzecz z
robotnikiem dniówkowym, który nie ma ¿adnego towaru do sprzedania. Musi on byæ osobicie obecny na ka¿dym rynku, co oznacza
koniecznoæ kosztownego, osobistego przemieszczania siê. Nie
mo¿e on korespondowaæ ze swym pracodawc¹. Nie da rady przes³aæ przyk³adu swej si³y ani te¿ pracodawca nie zastuka do jego
drzwi. Nie ma wiêc do sprzedania ani takiego towaru jak praca,
ani rynku pracy, na którym mog³aby ona byæ sprzedawana. Obydwie rzeczy s¹ fikcj¹ ekonomii politycznej. Rzeczywistoæ wygl¹da nastêpuj¹co:
Wiêkszoæ towarów w naszych czasach  stopniowo obejmuje to
tak¿e produkty rolne  jest wytwarzana przez zorganizowany zespó³ robotników, którzy wykonuj¹ sw¹ pracê pod nadzorem kapitanów przemys³u i przy u¿yciu kosztownych narzêdzi. Wymaga to
wspó³dzia³ania trzech klas  w³acicieli narzêdzi, czyli kapitalistów,
zarz¹dzaj¹cych czyli menad¿erów oraz tych, którzy pos³uguj¹ siê
narzêdziami, czyli robotników. Rezultatem jest wspólny produkt
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ich wytwórczoci, jako ¿e samo narzêdzie jest tylko zakumulowanym produktem wytwórczoci i jako takie stanowi ich wspóln¹ w³asnoæ. Zadaniem ekonomii politycznej jest ustalenie, w jaki sposób
wartoæ ta mo¿e byæ sprawiedliwie podzielona miêdzy tych partnerów wspólnego przedsiêwziêcia. Od rozstrzygniêcia tego zale¿y
zagadnienie wiata pracy. Nieprawd¹ jest, ¿e robotnikowi nale¿y
siê ca³oæ, nie nale¿y mu siê nawet to, czego ¿¹daj¹ dla niego niektórzy z niepohamowanych obroñców jego sprawy. Menad¿erowi
nale¿y siê jego udzia³, i to spory udzia³. Kierowanie tak¹ wytwórczoci¹, wiedza o tym, jakie produkty s¹ potrzebne w wiecie, znalezienie nabywcy na towary, który zap³aci cenê zapewniaj¹c¹ uczciwe wynagrodzenie za pracê przy ich wytwarzaniu  to praca wymagaj¹ca wysokich kwalifikacji i zas³uguj¹ca na szczodre wynagrodzenie. W³acicielowi narzêdzi nale¿y siê dochód. Przypuszczalnie
on albo kto, od kogo otrzyma³ on narzêdzie, zaoszczêdzi³ pieni¹dze, które jego koledzy wydali na doczesne zbytki albo w¹tpliwe
przyjemnoci, dlatego ma on prawo do wynagrodzenia za to, ¿e by³
oszczêdny i zapobiegliwy. Mo¿na jedynie mieæ w¹tpliwoci, czy
nasz system przemys³owy nie wynagradza czasami zbyt szczodrze
cnoty posiadania, przekszta³caj¹c j¹ przez to w wystêpek. Robotnik
ma prawo do wynagrodzenia. Od czasu zniesienia niewolnictwa nikt
nie kwestionuje tego prawa. Okrelenie sposobu podzia³u produktu
owej wspólnej wytwórczoci jest trudne. Z pewnoci¹ jednak nie
nale¿y tego czyniæ w ramach systemu, który sk³ania kapitalistów
do wyp³acania mo¿liwie jak najmniejszych wynagrodzeñ, a robotników do wykonywania mo¿liwie jak najmniejszej iloci pracy za
otrzymywan¹ pensjê. Jaki by nie by³ s³uszny sposób, to w ka¿dym
razie ten jest b³êdny.

Wydaje siê, ¿e dr Abbott ma gor¹ce, wspó³czuj¹ce serce dla
mas spo³ecznych i wyranie zrozumia³ ich po³o¿enie. S³usznie diagnozuje on chorobê polityczno-finansow¹, ale nie umie
znaleæ lekarstwa. W³aciwie wspomina on o czym, co mog³oby stanowiæ lekarstwo, gdyby tylko uda³o siê to wprowadziæ w czyn, nie mówi jednak, w jaki sposób mo¿na to osi¹gn¹æ. Czyli, jak mu siê wydaje, dostrzega on narastanie

lepej walki o demokracjê bogactwa, w której u¿ytkownicy narzêdzi bêd¹ jednoczenie ich w³acicielami, w której praca bêdzie
zatrudniaæ kapita³.

Owo zdanie brzmi tak, jakby jego autor czyta³ ostatnio historiê o lampie Aladyna z bani tysi¹ca i jednej nocy i mia³
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nadziejê, ¿e znajdzie i zastosuje czarodziejsk¹ ró¿d¿kê.
Dowodzi ono, ¿e albo ów d¿entelmen ma jedynie ograniczone pojêcie o finansach, albo ¿e spodziewa siê rewolucji, w
której u¿ytkownicy narzêdzi si³¹ przejm¹ narzêdzia od kapita³u z pogwa³ceniem wszelkich praw uznawanych przez wspó³czesne spo³eczeñstwo. Gdyby nawet jakim sposobem dokona³a siê taka zmiana w³asnoci narzêdzi, które odebrane ich
obecnym w³acicielom wesz³yby w posiadanie ich u¿ytkowników, to czy¿ nie jest to oczywiste dla wszystkich, ¿e nowi
w³aciciele narzêdzi, ze wzglêdu na ich posiadanie, staliby siê
natychmiast kapitalistami? Czy mamy jakiekolwiek powody,
by s¹dziæ, ¿e nowi w³aciciele narzêdzi byliby bardziej wspania³omylni i mniej samolubni od obecnych posiadaczy? Czy
mamy jakie podstawy, by przypuszczaæ, ¿e w naturalnym
usposobieniu serca posiadaczy narzêdzi zasz³y wiêksze zmiany, ni¿ w przypadku u¿ytkowników narzêdzi, ¿e nowi u¿ytkownicy narzêdzi zgodz¹ siê chêtnie na to, by wszyscy robotnicy mieli taki sam udzia³ w dobrodziejstwach mechanizacji?
Wszystkie dowiadczenia ludzkiej natury mówi¹, ¿e nie! Dostrzega siê chorobê, dostrzega siê potrzebê jej leczenia, jednak nie ma takiego lekarstwa, które mog³oby uzdrowiæ wzdychaj¹ce stworzenie. Jego westchnienia i utrapienia, jak wskazuje aposto³, musz¹ trwaæ i narastaæ a¿ do momentu objawienia synów Bo¿ych  a¿ do Królestwa Bo¿ego (Rzym. 8:22,19).
Poprzez zaprzeczanie, ¿e istnieje problem, nie dokona siê
jego uzdrowienia. Stwierdzenie, ¿e nie ma takiego towaru
jak praca nie naprawi ani nie zmieni smutnego faktu, ¿e praca jest towarem i ¿e nie mo¿e byæ niczym innym w obecnych
warunkach i w wietle obowi¹zuj¹cych praw spo³ecznych.
Niewolnictwo w pewnym okresie i w odniesieniu do niektórych osób mog³o byæ korzystn¹ instytucj¹, jeli panowie byli
uprzejmi i rozwa¿ni. Pañszczyzna w pó³cywilizowanym systemie feudalnym mog³a mieæ swoje dobre strony w swoim
czasie i w tamtych okolicznociach. Podobnie jest z systemem
wynagrodzeñ. Uznawanie pracy za towar, czyli przedmiot
sprzeda¿y i kupna, ma swe znakomite strony. Przyczyni³o siê
to w znacznej mierze do rozwoju zdolnoci umys³owych i fizycznych i by³o bardzo cennym dobrodziejstwem dla wiata
pracy w przesz³oci. W obecnym stanie rzeczy pozbawianie
pracy jej cech towaru nie by³oby rzecz¹ m¹dr¹, gdy¿ ci robot-
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nicy, którzy dysponuj¹ inteligencj¹, kwalifikacjami i energi¹
oraz korzystaj¹ z tych umiejêtnoci, zas³uguj¹ na to, by zapotrzebowanie na ich pracê by³o wiêksze oraz by byli w stanie
sprzedaæ swoj¹ pracê za lepsz¹ cenê ni¿ robotnicy niewykwalifikowani i nieinteligentni. Jest to konieczne dla pobudzania
ludzi niem¹drych i nieuwiadomionych. Potrzebny by³by sprawiedliwy, ojcowski rz¹d, który by nadal utrzymywa³ i rozwija³ zdrowe ograniczenia i podniety, a jednoczenie broni³ ka¿dej z klas ludzi pracy przed arogancj¹ klasy zajmuj¹cej nieco
wy¿sz¹ pozycjê, który stanowi³by ochronê przed herkulesow¹
si³¹ wspó³czesnego kapita³u z jego potê¿n¹ i ci¹gle rosn¹c¹
armi¹ mechanicznych niewolników, rz¹d który na koniec, opanowawszy w pe³ni i powszechnie praktyczne zasady sprawiedliwoci, zgodnie z prawem mi³oci unicestwi³by wszystko,
co ma zwi¹zek z samolubstwem i grzechem. Nigdzie z wyj¹tkiem Biblii nie znajdziemy wzmianki o takim rz¹dzie. Biblia
bowiem dok³adnie opisuje i zdecydowanie obiecuje taki rz¹d,
który zostanie ustanowiony, gdy tylko zakoñczy siê wybór
Kocio³a Bo¿ego, którego cz³onkowie maj¹ byæ królami i kap³anami jako wspó³dziedzice z Immanuelem (Obj. 5:10; 20:6).
Pogl¹d zmar³ego biskupa J. P. Newmana
Biskup Newman z kocio³a metodystyczno-episkopalnego
uwa¿a³, ¿e konflikt miêdzy kapita³em a prac¹ jest nieunikniony. Dostrzega³ on s³uszne i nies³uszne racje obu stron tego
sporu. W artykule opublikowanym w czasopimie wydawanym przez jego grupê wyznaniow¹ wysuwa on nastêpuj¹ce
tezy i sugestie:

Czy bogactwo jest bezbo¿noci¹? Czy ubóstwo jest zasadniczym sensem pobo¿noci? Czy tylko ¿ebracy s¹ wiêtymi? Czy niebo
jest przytu³kiem dla ubogich? Có¿ wtedy zrobimy z Abrahamem,
który by³ bardzo bogaty, maj¹c wiele byd³a, srebra i z³ota? Co uczynimy z Ijobem, który posiada³ 7 tysiêcy owiec, 3 tysi¹ce wielb³¹dów, 4 tysi¹ce wo³ów, 500 olic, który mia³ 12 tysiêcy hektarów
ziemi i 3 tysi¹ce osób s³u¿by domowej? ( )
Wejcie w posiadanie bogactw jest darem Bo¿ym. Przedsiêbiorczoæ i oszczêdnoæ s¹ zasadami gospodarnoci. Zgromadzenie
wielkiej fortuny wymaga szczególnego talentu. Tak jak poeta, filozof i mówca ma swój talent z urodzenia, podobnie i finansista jest
geniuszem bogactwa. Ma intuicyjne wyczucie prawa poda¿y i po-
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pytu, wydaje siê posiadaæ dar proroczego przewidywania przysz³ych
zmian rynkowych, wie kiedy kupiæ, kiedy sprzedaæ, a kiedy zatrzymaæ to, co posiada. Przewiduje on przyrost ludnoci i jego wp³yw
na wartoæ nieruchomoci. Tak jak poeta, który musi piewaæ, bo
mu muza piersi rozpiera, tak i finansista musi robiæ pieni¹dze. Nie
mo¿e siê temu oprzeæ. O obdarzeniu takim talentem mówi Pismo
wiête: Ale pamiêtaj na Pana, Boga twego; bo on dodawa tobie
mocy ku nabywaniu bogactw  5 Moj¿. 8:18. I wszystkie te obietnice urzeczywistni³y siê w obecnym po³o¿eniu narodów chrzecijañskich, które kontroluj¹ finanse wiata.
W sprzecznoci z tym naturalnym i zgodnym z przepisami prawem do posiadania w³asnoci rozlega siê nawo³ywanie do tego, by
rozdzieliæ w³asnoæ miêdzy tych, którym nie uda³o siê wejæ w jej
posiadanie przez dziedziczenie albo umiejêtnoæ czy te¿ przedsiêbiorczoæ. To taki rodzaj komunizmu, który nie ma oparcia ani w
prawie natury, ani w porz¹dku spo³ecznym ludzkoci. Jest to dzikie, nielogiczne wo³anie wiata pracy przeciwko kapita³owi, pomiêdzy którymi, zgodnie z ekonomi¹ przyrody i ekonomi¹ polityczn¹, nie powinno byæ w zasadzie wrogoci.

Biskup zapewnia, ¿e pracodawca i zatrudniony maj¹ niezbywalne prawa. Pracodawca ma prawo zatrudniæ, kogo mo¿e
za tyle, za ile mo¿e, za zatrudniony ma prawo odpowiedzieæ
na propozycjê, kiedy mo¿e. Biskup stwierdza, ¿e nienawiæ i
zazdroæ klas ludu pracuj¹cego nie podnosz¹ siê przeciwko
posiadaczom ogromnych fortun, ale przeciwko ogromnemu
wygodnictwu i ogromnej obojêtnoci bogatych. Pisze on dalej:

Bogactwo ma do spe³nienia najbardziej zaszczytn¹ ze wszystkich misji. Nie jest ono dawane po to, by by³o gromadzone albo
dawa³o przyjemnoæ. Bogaci s¹ ja³mu¿nikami Wszechmog¹cego.
S¹ oni urzêdnikami wyp³acaj¹cymi ja³mu¿ny w Jego imieniu. S¹
obroñcami biednych. Maj¹ oni za zadanie rozpocz¹æ owo wielkie
przedsiêwziêcie, które nauczy ludzi zapobiegliwoci, zapewniaj¹c
im nie tyle najwiêksze dywidendy, co najwiêksze powodzenie. Kapita³ umo¿liwia robotnikom udzia³ w szczêliwej radoci uczciwego przemys³u. Do obowi¹zków bogatych nale¿y poprawa warunków mieszkaniowych ludzi biednych, jednak w wielu przypadkach
stajnia bogacza jest pa³acem w porównaniu z mieszkaniem uczciwego i wykszta³conego robotnika.
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Jeli bogaci bêd¹ patronami reform socjalnych rozwiniêtego spo³eczeñstwa, to otrzymaj¹ b³ogos³awieñstwo biednych. Do ich obowi¹zków nale¿y udzielanie ustawodawcom wskazówek, które s³u¿¹
ochronie wszystkich praw i interesów spo³ecznoci. Jeli bêd¹ budowali biblioteki naukowe, galerie sztuki i wi¹tynie pobo¿noci,
bêd¹ szanowani jako dobroczyñcy rodzaju ludzkiego. Jeli bogactwo kapita³u po³¹czy swe si³y z bogactwem intelektu, bogactwem
si³y miêni oraz bogactwem dobroci dla wspólnego dobra, to wtedy
praca i kapita³ bêd¹ szanowane jako równie wa¿ne czynniki w dziele zapewniania wszystkim ludziom ¿ycia, wolnoci i prawa do szczêcia.

Biskup najwyraniej stara siê zachowaæ obiektywizm w
spojrzeniu na obie strony obecnego konfliktu i zbli¿aj¹cej siê
walki, jednak zwi¹zki z bogactwem i uzale¿nienie od niego
sprawiaj¹, ¿e chocia¿ podwiadomie, to jednak jego oceny s¹
wyranie stronnicze. To fakt, ¿e liczni bohaterowie przesz³oci byli bogaci, jak choæby Abraham. Jednak historia pobytu
Abrahama, Izaaka i Jakóba w ziemi Chananejskiej dowodzi,
¿e chocia¿ w tamtych czasach mo¿na by³o posiadaæ ziemiê, to
jednak nie by³a ona ogrodzona i ka¿dy móg³ j¹ swobodnie u¿ytkowaæ. Owi trzej patriarchowie ze sw¹ s³u¿b¹, trzod¹ i stadami wêdrowali bez przeszkód po ziemiach Chananejczyków
przez blisko dwa stulecia, a mimo to nie rocili sobie prawa
do posiadania choæby jednej stopy tej ziemi (Dzieje Ap. 7:5).
Za w obrazowym królestwie Bo¿ym, w Izraelu, przepisy zakonu zapewnia³y utrzymanie biednym, zarówno sporód ludnoci rodzimej, jak i obcokrajowców. Nikt nie musia³ g³odowaæ. Zbo¿a z pól nie wolno by³o zbieraæ do koñca; rogi pola
nale¿a³o zostawiæ nie z¿ête, aby ubodzy mogli z nich zbieraæ
ziarno po ¿niwach. G³odny móg³ wejæ do sadu, winnicy, czy
udaæ siê na pole, by na miejscu najeæ do syta. Gdy za ziemia
palestyñska zosta³a podzielona miêdzy pokolenia i rodziny
izraelskie, zosta³o ustanowione specjalne zarz¹dzenie, maj¹ce na celu likwidacjê obci¹¿eñ hipotecznych w³asnoci ziemskich i umarzanie wszystkich d³ugów. Mia³o siê to odbywaæ
co piêædziesi¹t lat i mia³o na celu zapobie¿enie zubo¿eniu i
praktycznemu zniewoleniu ca³ego narodu przez garstkê bogaczy.
Biskup zdaje siê zapomnia³, ¿e prawa i organizacje chrzecijañstwa nie s¹ kodeksem zrz¹dzonym przez Boga, ¿e po-
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dobnie jak wszystkie wynalazki niedoskona³ych umys³ów i
serc, prawa te nie s¹ nieomylne, ¿e chocia¿ w pewnym okresie nie mo¿na by³o niczego lepszego wymyliæ, to jednak
zmieniaj¹ce siê warunki spo³eczne i finansowe spowodowa³y
ju¿ w przesz³oci koniecznoæ wprowadzenia zmian, tak ¿e
obecnie za w³aciwe uwa¿a siê inne reformy, które w swoim
czasie spotyka³y siê ze sprzeciwem ze strony samolubstwa i
radykalnego konserwatyzmu. Jeli wiêc uwa¿amy, ¿e nasze
prawa pochodz¹ tylko od ludzi i s¹ omylne, jeli by³y ju¿ zmieniane i poprawiane, tak aby dostosowaæ je do zmieniaj¹cych
siê okolicznoci, to czy nie jest niekonsekwencj¹ ze strony
biskupa, gdy teraz traktuje je jako wiête, bezsporne i niezmienne, albo gdy twierdzi, ¿e prawa raz uznane s¹ od tej chwili
niepodwa¿alne, naturalne oraz nie podlegaj¹ce dyskusji
ani w zakresie prawa natury, ani porz¹dku spo³ecznego ludzkoci, albo te¿ gdy uwa¿a, ¿e ka¿da sugestia modyfikacji prawa i uregulowañ spo³ecznych w celu lepszego dostosowania
ich do obecnych warunków jest dzika i niem¹dra.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w kwestii traktowania pracy jako towaru podporz¹dkowanego warunkom poda¿y i popytu biskup
zajmuje stanowisko przeciwne w stosunku do tego, które
przedstawi³ dr Abbott. Uwa¿a on tê zasadê za prawo naszego
obecnego systemu spo³ecznego i stwierdza, ¿e tak musi pozostaæ. Ma racjê stwierdzaj¹c, ¿e praca musi pozostaæ towarem
(czyli byæ kupowana tak tanio, ¿eby kapita³ móg³ j¹ nabyæ oraz
sprzedawana za najwy¿sz¹ cenê, jak¹ tylko wiat pracy mo¿e
za ni¹ otrzymaæ) tak d³ugo, dok¹d bêdzie istnia³ obecny system spo³eczny. To jednak nie bêdzie ju¿ trwa³o przez wiele lat,
na co wskazuj¹ proroctwa oraz obserwacje poczynione przez
ludzi o wiat³ych umys³ach, którzy pozostaj¹ w bliskim kontakcie z ludmi i ich niepokojami.
Z punktu widzenia biskupa jedyn¹ nadziej¹ na pokojowe
rozwi¹zanie sprzecznoci miêdzy kapita³em a prac¹ jest:
(1) nawrócenie wszystkich bogatych, tak aby zaczêli cechowaæ siê mi³oci¹ i dobroczynnoci¹, co wyra¿aj¹ dwa ostatnie
akapity zacytowanego powy¿ej fragmentu, oraz (2) nawrócenie wszystkich biednych i przedstawicieli klasy redniej, tak
by z pobo¿noci¹ i zadowoleniem wdziêcznie przyjmowali
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wszystko, co tylko bogaci ³askawie pozwol¹ im posi¹æ z ziemi i z obfitoci jej, i ¿eby g³ono wo³ali B³ogos³awieni jestemy my ubodzy! Przyznajemy, ¿e to rozwi¹za³oby szybko i
gruntownie kwestiê robotnicz¹, jednak ¿aden cz³owiek przy
zdrowych zmys³ach nie bêdzie oczekiwa³ takiego rozwi¹zania w najbli¿szej przysz³oci. W taki sposób nie przedstawia
tego nawet Pismo wiête. Trudno by³oby przypuszczaæ, ¿e ten
inteligentny biskup istotnie przedstawia swe sugestie jako rzeczywiste lekarstwo. S¹dzimy raczej, ¿e wyra¿a on w ten sposób pogl¹d, i¿ poza tym nierealnym rozwi¹zaniem nie widzi
¿adnego innego, a przeto cywilizacja zostanie niebawem dotkniêta przekleñstwem anarchii. Oby ten d¿entelmen móg³ by³
dostrzec Boskie lekarstwo, o które nasz Pan nauczy³ nas modliæ siê w nadziei: Przyjd Królestwo Twoje. Oby móg³ by³
zrozumieæ sposób, w jaki zostanie ustanowione to Królestwo
w mocy i w panowaniu (Dan. 2:44,45; 7:22,27; Obj. 2:27).
Pogl¹dy wykszta³conego prawnika
Pewien wiatowej s³awy prawnik, zwracaj¹c siê do studentów roku dyplomowego wydzia³u prawa wybitnej uczelni w
Stanach Zjednoczonych, wyrazi³ siê w nastêpuj¹cy sposób, o
czym donosi Journal z Kansas City:

Historia wynios³ej i zach³annej rasy, do której nale¿ymy, jest
opisem nieustannych krwawych walk o wolnoæ osobist¹. Toczy³y
siê wojny, dynastie by³y obalane, cinano monarchów, nie z chêci
podboju, nie dla ambicji i chwa³y, ale po to, by cz³owiek móg³ byæ
wolny. Przywileje i uprawnienia, choæ niechêtnie i z oporem, by³y
udzielane przez wiele krwawych stuleci ze wzglêdu na nieposkromion¹ ¿¹dzê osobistej wolnoci. Daleka droga dzieli Wielk¹ Kartê
Wolnocis od Appomattoxs. Jednak w ci¹gu tych 652 lat ludzkoæ
nawet przez chwilê nie ust¹pi³a ani nie zawaha³a siê w swym postanowieniu prowadzenia nieugiêtej walki o równoæ wszystkich ludzi wobec prawa. To z tego powodu baronowie zastraszyli króla
Jana, dlatego zosta³ spalony Latimer, dlatego umar³ Hamden, dlatego zosta³a sporz¹dzona ugoda w kabinie okrêtu Mayflower, dlatego
og³oszona zosta³a Deklaracja Niepodleg³oci, za to umar³ John
Brown z Osawatomie, to dlatego legiony Granta i Sheridana sz³y w
pole i zwyciê¿a³y, bêd¹c raczej gotowe po³o¿yæ ¿ycie, ni¿ zrezygnowaæ z przywilejów wolnoci.
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Jaki ¿ycie, ziemia, gdy wolnoci nie staje?

Nareszcie zici³y siê marzenia wielu stuleci. Z brutalnego i krwawego zamêtu historii wy³oni³ siê wreszcie cz³owiek, który jest panem samego siebie. Pozostaj¹ jednak ci¹gle rozpaczliwe zagadki
wiary. Ludzie s¹ równi, ale nie ma równoci. Prawo wyborcze jest
powszechne, ale polityczna w³adza sprawowana jest przez nielicznych. Ubóstwo nie zosta³o zlikwidowane. Obowi¹zki i przywileje
spo³eczne s¹ nierówno roz³o¿one. Jedni dysponuj¹ bogactwami,
których nawet przy najwiêkszej rozrzutnoci nie sposób roztrwoniæ, inni za daremnie modl¹ siê o chleb powszedni. Wielu ludzi,
zmieszanych i zdezorientowanych tymi sprzecznociami, do granic
rozdra¿nionych cierpieniem i niedostatkiem, rozczarowanych wynikami politycznej wolnoci w odniesieniu do osobistego szczêcia
i powodzenia, uleg³o niepokojowi tak dociekliwemu i tak gruntownemu, ¿e rodzi on koniecznoæ aktywnej koalicji konserwatywnych
si³ naszego spo³eczeñstwa.
Ewolucyjny rozwój, w który wkroczy³o spo³eczeñstwo Stanów
Zjednoczonych, nie ma precedensu w historii, poniewa¿ okolicznoci s¹ nienormalne i nie da siê tutaj zastosowaæ naukowego rozwi¹zania. Chocia¿ warunki ¿ycia rzesz ludzkich uleg³y ogromnej
poprawie dziêki postêpowi spo³ecznemu, zastosowaniu nauki w
przemyle oraz wynalazków mechanizacji, to jednak nie ulega w¹tpliwoci, ¿e obecnie bieda, znacznie bardziej ni¿ kiedy, zagra¿a
spo³eczeñstwu, instytucjom samorz¹dowym oraz osobistej wolnoci, która zosta³a osi¹gniêta po wielu wiekach konfliktów. Przyczyny s¹ oczywiste. Robotnik jest wolny. Jest wyborc¹. Zwiêkszy³o siê
jego poczucie w³asnej wartoci. Wyostrzy³a siê jego wra¿liwoæ.
Jego potrzeby rosn¹ szybciej ni¿ mo¿liwoci ich zaspokojenia.
Wykszta³cenie uczyni³o go zdolnym do czego wiêcej, ni¿ tylko do
s³u¿ebnej harówki. Prasa codzienna zaznajomi³a go z przywilejami, jakie bogactwo zapewnia swemu w³acicielowi. Dowiedzia³ siê,
¿e wszyscy ludzie zostali stworzeni jako równi sobie i uwa¿a on, ¿e
owszem prawa s¹ takie same, ale nie wszyscy maj¹ takie same mo¿liwoci. Wspó³czesna nauka uzbroi³a go w gron¹ broñ, a kiedy
zaczyna panowaæ g³ód, to nic nie jest tak wiête, jak potrzeby w³asnej ¿ony i dzieci.
Kryzys spo³eczny we wszystkich cywilizowanych krajach, a
szczególnie u nas, staje siê coraz bardziej grony. Pomruk burzy
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posêpnego niezadowolenia zbli¿a siê z ka¿d¹ godzin¹. Chocia¿ s¹dzê, ¿e spokojny i zdecydowany charakter rasy anglosaskiej stawi
mu czo³a, podobnie jak to czyni³ w obliczu innych zagro¿eñ, i nie
dopuci do porzucenia w³asnoci, która zosta³a nabyta kosztem tak
wielkiej ofiary, to jednak oczywiste jest, ¿e walka jeszcze siê nie
skoñczy³a. Cz³owiek nie zadowala siê ju¿ równoci¹ praw i równoci¹ mo¿liwoci, bêdzie siê jeszcze domaga³ równoci warunków
jako prawa idealnego pañstwa.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e spo³eczne upoledzenie jest sprzeczne
z samorz¹dem oraz ¿e beznadziejna i bezradna nêdza nie da siê
pogodziæ z osobist¹ wolnoci¹. Cz³owiek, który w zakresie zapewnienia rodków utrzymania dla siebie i swojej rodziny jest ca³kowicie zale¿ny od innych ludzi, mog¹cych w ka¿dej chwili na ¿yczenie
pracodawcy pozbawiæ go tych rodków, nie jest wolny w dok³adnym znaczeniu tego s³owa. W ci¹gu ostatnich stu lat stalimy siê
najbogatsi ze wszystkich narodów. Nasze zasoby s¹ gigantyczne.
Statystyki naszych zarobków i oszczêdnoci zadziwiaj¹ nawet ³atwowiernych. Pieniêdzy jest pod dostatkiem, wystêpuje obfitoæ
¿ywnoci. Poda¿ produktów i pracy jest ogromna. Jednak pomimo
tej obfitoci nie pozbylimy siê paradoksu cywilizacji. Wiêkszoæ
ludzi walczy o byt, a pewna czêæ jest poddana pod³ej i nieszczêsnej nêdzy.
Istnienie takiej sytuacji zdaje siê ur¹gaæ Najwy¿szej M¹droci.
Przyznanie, ¿e niedostatek, nêdza i niewiadomoæ s¹ nieuchronnym dziedzictwem, sprawia, ¿e braterstwo ludzi staje siê cynicznym szyderstwem, a kodeks moralnego wszechwiata jest nie do
zrozumienia. Niezadowolenie wywo³ywane przez te okolicznoci
przeradzaj¹ siê w nieufnoæ w stosunku do zasad, które stanowi¹
fundament spo³eczeñstwa oraz w sk³onnoæ do zmiany podstawy,
na której siê ono wznosi. Waszym najwa¿niejszym zadaniem jest
przeciwdzia³anie tej nieufnoci, a waszym najwa¿niejszym obowi¹zkiem jest opieranie siê tej rewolucji.
Zwyk³e rodki zaradcze proponowane w celu zreformowania wad,
usterek oraz niedomogów nowoczesnego spo³eczeñstwa mo¿na z
grubsza podzieliæ na dwie kategorie. Do pierwszej zaliczymy takie,
które zmierzaj¹ do naprawienia krzywd poprzez zmianê instytucji
politycznych. Metoda ta jest b³êdna i musi siê okazaæ nieskuteczna,
poniewa¿ opiera siê na fa³szywym za³o¿eniu, ¿e materialny dobrobyt jest rezultatem wolnoci, podczas gdy prawda jest taka, ¿e poli-
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tyczna wolnoæ jest konsekwencj¹, a nie przyczyn¹ postêpu materialnego. Poeci i wizjonerzy napisali wiele w pochwale ubóstwa,
za umi³owanie pieniêdzy zosta³o potêpione jako korzeñ wszelkiego z³a, faktem jest jednak, ¿e ¿adna inna forma w³adzy nie jest tak
solidna, pewna i namacalna jak ta, która wi¹¿e siê z posiadaniem
pieniêdzy.
Trudno wyobraziæ sobie stan, który by³by bardziej godny po¿a³owania, bardziej przygnêbiaj¹cy, bardziej destruktywny w odniesieniu do wszystkiego, co najszlachetniejsze w cz³owieku, co najbardziej wznios³e w ¿yciu domowym, co wywiera najbardziej inspiruj¹cy wp³yw na losy cz³owieka, ni¿ beznadziejne, nêdzne, bezradne ubóstwo, niedostatek, g³ód, g³odowe pensje, dogasaj¹cy ¿ar
ostatnich wêgli, ³achmany i skórka chleba. Jeli u¿yjecie waszej
wyrobionej inteligencji w celu przebadania problemu czasów, na
pewno zauwa¿ycie, ¿e ten element naszego spo³eczeñstwa nieustannie narasta.

Mamy tutaj wyrane i dobitne stwierdzenie faktów, które
musz¹ zostaæ uznane przez wszystkich, bogatych i biednych.
Nie ma jednak ¿adnego wskazania na lekarstwo. Nie odnajdujemy nawet sugestii, by nowa partia prawników i polityków mia³a poszukiwaæ jakiego rozwi¹zania. Radzi im siê jedynie, by umierzali nieufnoæ innych, choæ sami jej przecie¿
w znacznej stopniu ulegaj¹, by przeciwstawiali siê ka¿dej próbie zmiany obecnego systemu, podczas gdy oni sami staraj¹
siê utrzymaæ ponad jego mia¿d¿¹cymi trybami.
Sk¹d wynika taka dorada? Czy¿by ten wybitny cz³owiek
pogardza³ swym ni¿ej postawionym bratem? Bynajmniej. Przyczyna tkwi w tym, ¿e autor dostrzega nieuniknione dzia³anie
wolnoci  indywidualizmu, czyli samolubstwa  wraz ze
zwi¹zan¹ z ni¹ swobod¹ konkurencji, która zapewnia ka¿demu mo¿liwoæ ubiegania siê o to, co jest dla niego najkorzystniejsze. Spogl¹daj¹c w przesz³oæ powiada on: To, co by³o,
jest tym, co bêdzie. Nie zauwa¿a on, ¿e ¿yjemy przy koñcu
obecnego wieku, w zaraniu Tysi¹clecia, ¿e jedynie moc Pomazanego przez Pana Króla ca³ej ziemi mo¿e ustanowiæ porz¹dek wród tego zamieszania oraz ¿e Boska m¹dra Opatrznoæ postawi³a cz³owieka twarz¹ w twarz wobec dramatycznych problemów, których ¿adna ludzka moc nie jest w stanie
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rozwi¹zaæ oraz wobec k³opotliwych warunków, których nie
da siê unikn¹æ ani im zapobiec przy u¿yciu ludzkiej dalekowzrocznej polityki, po to, aby w s³usznym czasie, w ostatecznoci i zagro¿eniu ludzie z zadowoleniem poddali siê Boskiej
interwencji i zaprzestali swego dzia³ania, przyjmuj¹c nauczanie od Boga. Ten, któremu nale¿y siê królestwo, niebawem
ujmie moc swoj¹ wielk¹ i królestwo, by zaprowadziæ porz¹dek poród chaosu i uwielbiæ Koció³ jako swoj¹ Oblubienicê, a nastêpnie z nim i przez niego po³o¿y kres biadaniom obci¹¿onego grzechem i wzdychaj¹cego stworzenia oraz
bêdzie b³ogos³awi³ wszystkim rodzajom ziemi. Jedynie ci, którzy posiadaj¹ prawdziwe wiat³o, s¹ w stanie dostrzec chwalebny wynik obecnego wieku ciemnoci, który tak zastanawia
m¹drych.
Pan Robert G. Ingersoll, podobnie jak inni,
s³usznie oceni³ stan rzeczy i ubolewa³ nad nim,
ale nie zaproponowa³ ¿adnego lekarstwa
Pu³k. Ingersoll da³ siê poznaæ jako m¹dry cz³owiek, przynajmniej wed³ug wiatowych kategorii m¹droci. Chocia¿ by³
on znanym ateist¹, to jednak dysponowa³ znacznymi umiejêtnociami i wyró¿nia³ siê trzewym s¹dem, z wyj¹tkiem spraw
religijnych, gdzie ¿aden ludzki s¹d nie mo¿e byæ trzewy, jeli nie zostanie poinstruowany i pokierowany przez S³owo
Bo¿e i ducha Pañskiego. Porady prawnicze pana Ingersolla
by³y tak wysoko cenione, ¿e podobno pobiera³ on op³atê w
wysokoci 250 dolarów za trzydziestominutow¹ poradê. Tak¿e i ten aktywny umys³ zosta³ zatrudniony przy zmaganiu siê
z potê¿nymi problemami naszych niespokojnych czasów. Jednak nawet on nie by³ w stanie podaæ ¿adnego sposobu przeciwdzia³ania. Swoje pogl¹dy wyrazi³ on w opublikowanym
przez Twentieth Century [Dwudziesty Wiek] obszernym artykule, z którego krótki wyci¹g zamieszczamy poni¿ej. Napisa³
on:

Wynalazczoæ nape³ni³a wiat konkurentami i to nie tylko wród
robotników, ale i wród mechaników o najwy¿szych kwalifikacjach.
Dzisiaj zwyk³y robotnik jest po wiêkszej czêci tylko zêbem prze-
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k³adni. Pracuje dla niej niestrudzenie, karmi¹c to nienasycone urz¹dzenie. Gdy potwór siê zatrzymuje, cz³owiek pozostaje bez pracy,
czyli bez chleba. Niczego nie zaoszczêdzi³. Maszyna, któr¹ ¿ywi³,
jego nie karmi  to nie na jego korzyæ dzia³a wynalazek. S³ysza³em kiedy, jak pewien cz³owiek mówi³, ¿e znalezienie zatrudnienia dla tysiêcy dobrych mechaników jest rzecz¹ prawie niemo¿liw¹
i ¿e jego zdaniem rz¹d winien zapewniæ pracê tym ludziom. Kilka
minut póniej s³ysza³em innego cz³owieka mówi¹cego, ¿e sprzedaje patent na urz¹dzenie do krojenia ubrañ, ¿e jedna taka maszyna
mo¿e wykonaæ pracê za dwudziestu krawców, ¿e up³yn¹³ zaledwie
tydzieñ jak sprzeda³ dwa takie urz¹dzenia wielkim zak³adom w
Nowym Jorku, a ju¿ zosta³o zwolnionych ponad czterdziestu krojczych. Kapitalista wysuwa siê naprzód ze swoim lekarstwem. Mówi
on robotnikowi, ¿e musi byæ ekonomiczny  tymczasem za przy
obecnym systemie, ekonomia prowadzi jedynie do obni¿ania zarobków. Wobec dzia³ania wielkiego prawa poda¿y i popytu ka¿dy
oszczêdny, skromny, powci¹gliwy robotnik niewiadomie przyczynia siê w swoim niewielkim zakresie do obni¿enia wynagrodzeñ,
swoich i towarzyszy. Oszczêdzaj¹cy mechanik stanowi bowiem
wiadectwo, ¿e zarobki s¹ wystarczaj¹co wysokie.
Kapita³ zawsze roci³ sobie prawo do ³¹czenia siê i nadal tak
czyni. Przemys³owcy spotykaj¹ siê i wyznaczaj¹ ceny, nawet wbrew
wielkiemu prawu poda¿y i popytu. Czy robotnicy maj¹ takie samo
prawo do porozumiewania siê i ³¹czenia? Bogaci spotykaj¹ siê w
bankach, klubach i salonach. Robotnicy, by siê porozumieæ, musz¹
spotykaæ siê na ulicy. Wszystkie zorganizowane si³y spo³eczne s¹
nastawione przeciwko nim. Kapita³ dysponuje armi¹ i flot¹, w³adz¹
ustawodawcz¹ i wykonawcz¹. Gdy ³¹cz¹ siê bogaci, to mamy do
czynienia jedynie z wymian¹ pogl¹dów. Gdy za ³¹cz¹ siê biedni,
to mówi siê o spisku. Jeli podejmuj¹ wspóln¹ akcjê, jeli rzeczywicie co robi¹, to stanowi¹ mot³och. Jeli siê broni¹, to jest to
zdrada. Jak to siê dzieje, ¿e bogaci kontroluj¹ rz¹dowe ministerstwa? Bywaj¹ takie momenty, gdy ¿ebracy staj¹ siê rewolucjonistami, gdy ³achman zamienia siê w sztandar, pod którym prowadzona
jest najszlachetniejsza i najodwa¿niejsza bitwa o s³uszne racje.
W jaki sposób zamierzamy rozwi¹zaæ zagadnienie nierównej rywalizacji miêdzy cz³owiekiem i maszyn¹? Czy maszyna stanie siê
w koñcu partnerem robotnika? Czy nad owymi si³ami natury mo¿na sprawowaæ kontrolê dla po¿ytku cierpi¹cych dzieci natury? Czy
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ekstrawagancja dotrzyma kroku pomys³owoci? Czy robotnicy oka¿¹
siê na tyle inteligentni i na tyle mocni, by wejæ w posiadanie maszyn? Czy cz³owiek mo¿e osi¹gn¹æ tak¹ inteligencjê, która pozwoli
mu okazaæ wspania³omylnoæ i sprawiedliwoæ, czy te¿ rz¹dz¹ nim
te same prawa i zjawiska, które sprawuj¹ kontrolê nad wiatem
zwierz¹t i rolin? W czasach kanibalizmu silny po¿era³ s³abego 
dos³ownie zjada³ jego cia³o. Obecnie za, pomimo wszystkich praw
ustanowionych przez cz³owieka, pomimo postêpów w nauce, cz³owiek silny i bez skrupu³ów ¿yje kosztem s³abego, nieszczêliwego i
g³upiego. Gdy zastanawiam siê nad agoni¹ cywilizowanego ¿ycia 
niedoci¹gniêciami, obawami, ³zami, zawiedzionymi nadziejami,
gorzk¹ rzeczywistoci¹, g³odem, wystêpkiem, upokorzeniem i wstydem  jestem niemal zmuszony powiedzieæ, ¿e pomimo wszystkiego kanibalizm jest najbardziej mi³osiern¹ form¹ ¿ycia kosztem drugiego cz³owieka.
Cz³owiek o dobrym sercu nie mo¿e byæ zadowolony z takiego
wiata, jaki mamy obecnie. Nikt nie mo¿e tak naprawdê cieszyæ siê
tym, co zarobi³  co uwa¿a za sw¹ w³asnoæ  wiedz¹c jednoczenie, ¿e miliony jego wspó³braci ¿yj¹ w niedostatku i w potrzebie.
Gdy mylimy o cierpi¹cych g³ód, wydaje nam siê, ¿e jedzenie jest
okazywaniem braku serca. Spotkanie z ludmi w ³achmanach, którzy dr¿¹ z zimna wywo³uje niemal wstyd, ¿e jestemy dobrze ubrani i jest nam ciep³o  czujemy jak nasze serce staje siê tak zimne jak
cia³a tych ludzi.
Czy¿ wiêc nie nale¿y oczekiwaæ ¿adnej zmiany? Czy prawa
poda¿y i popytu, wynalazki i nauka, monopol i konkurencja, kapita³ i prawodawstwo, maj¹ ju¿ na zawsze pozostaæ wrogami tych,
którzy ciê¿ko pracuj¹? Czy robotnicy zawsze bêd¹ na tyle niewiadomi i g³upi, by wydawaæ swe zarobki na rzeczy bezu¿yteczne. Czy
nadal bêd¹ utrzymywali miliony ¿o³nierzy, by zabijaæ synów innych robotników? Czy ci¹gle bêd¹ budowaæ wi¹tynie, a sami ¿yæ
w norach i sza³asach. Czy zawsze bêd¹ pozwalali, by paso¿yci i
krwiopijcy ¿ywili siê ich krwi¹? Czy bêd¹ pozostawali niewolnikami ¿ebraków, którzy s¹ na ich utrzymaniu? Czy uczciwi ludzie przestan¹ wreszcie uchylaæ kapelusza wobec udanego oszustwa? Czy
przedsiêbiorczoæ zawsze bêdzie padaæ na kolana przed obliczem
ukoronowanego pró¿niactwa? Czy ludzie ci zrozumiej¹, ¿e ¿ebracy
nie mog¹ byæ hojni, a ka¿dy zdrowy cz³owiek musi zapracowaæ
sobie na prawo do ¿ycia? Czy powiedz¹ w koñcu, ¿e cz³owiek, któ-
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ry posiad³ takie same przywileje, jak wszyscy inni, nie ma prawa
narzekaæ, czy te¿ pójd¹ w lady swych przeladowców? Czy naucz¹ siê, ¿e si³a, chc¹c byæ skuteczn¹, musi byæ przemylana, a
wszystkie dzia³ania, które maj¹ cechowaæ siê trwa³oci¹, musz¹
opieraæ siê na wêgielnym kamieniu sprawiedliwoci?

Przedstawiona tutaj argumentacja jest uboga, s³aba, nie napawa nadziej¹ i nie proponuje ¿adnych rozwi¹zañ, a poniewa¿ pochodzi ona od cz³owieka m¹drego, wytrawnego logika, dowodzi jedynie tego, ¿e m¹drzy ludzie tego wiata dostrzegaj¹ chorobê, ale nie umiej¹ znaleæ na ni¹ lekarstwa.
Ten wykszta³cony d¿entelmen wskazuje bardzo wyranie na
przyczyny trudnoci oraz na ich nieuchronnoæ, a nastêpnie
jakby mówi³ do robotników: Nie pozwólcie, by one (wynalazki, nauka, konkurencja itp.) was uciska³y i wyrz¹dza³y wam
krzywdê! Nie podaje jednak przy tym ¿adnych sposobów
wyzwolenia, z wyj¹tkiem pytania: Czy robotnicy oka¿¹ siê
na tyle inteligentni i na tyle mocni, by wejæ w posiadanie
maszyn?
Przypuæmy jednak, ¿e bêd¹ oni mieli maszyny oraz kapita³
wystarczaj¹cy do ich uruchomienia. Czy takie fabryki i maszyny bêd¹ dzia³aæ z wiêkszym powodzeniem ni¿ inne? Czy
bêd¹ mog³y przez d³u¿szy czas byæ u¿ywane w charakterze
instytucji dobroczynnej, która nie przynosi zysku? Czy nie bêd¹
mia³y swojego udzia³u w zwiêkszaniu nadprodukcji i przyczynianiu siê do likwidacji, co sprawi, ¿e zarówno w³aciciele, jak i inni robotnicy pozostan¹ bez pracy? Czy nie wiemy tego, ¿e zak³ad lub warsztat dzia³aj¹cy w oparciu o zasadê
równej p³acy dla wszystkich zatrudnionych albo szybko zbankrutuje, poniewa¿ wydaje zbyt wiele na wynagrodzenia, albo
w innym przypadku lepiej wykwalifikowani pracownicy zostan¹ odci¹gniêci przez wy¿sze zarobki do innych zak³adów
b¹d te¿ sk³onieni do podjêcia dzia³alnoci indywidualnej na
w³asny rachunek. S³owem, w³asny interes i samolubstwo s¹
tak zakorzenione w upad³ej naturze ludzkiej i tak integralnie
wbudowane w obecn¹ strukturê spo³eczn¹, ¿e ka¿dy, kto nie
bêdzie siê z tym liczy³, szybko przekona siê o b³êdzie, jaki
pope³ni³. Ostatnie z przytoczonych zdañ jest bardzo zgrabnie
sformu³owane, nie niesie jednak ¿adnej pomocy w obliczu zagro¿enia. Jest ono podobne do szklanego jajka w gniedzie.

Nieuchronnoæ konfliktu

437

Udaje ono rozwi¹zanie, dopóki kto go nie rozbije i nie bêdzie próbowa³ zjeæ. Czy [robotnicy] naucz¹ siê, ¿e si³a, chc¹c
byæ skuteczn¹, musi byæ pod kontrol¹ mylenia. Tak, wszyscy to wiedz¹, a tak¿e to, ¿e mylenie wymaga umys³u, za
umys³ musi byæ jakociowo bardzo dobry i uporz¹dkowany.
Ka¿dy wie, ¿e gdyby wszyscy mieli umys³y o tej samej zdolnoci i sile, to walka miêdzy cz³owiekiem a cz³owiekiem by³aby wyrównana i prêdko zgodzono by siê na rozejm i na zaspokojenie wzajemnych praw i interesów, lub te¿, co bardziej
prawdopodobne, walka rozpoczê³aby siê szybciej i by³aby ciê¿sza. Jednak pan Ingersoll wie lepiej od innych, ¿e nie ma takiej ziemskiej si³y, która by³aby w stanie zapewniæ wyrównanie zdolnoci umys³owych.
Czwarty z przytoczonych akapitów godny jest tego wielkiego cz³owieka. S³owa tam napisane znajduj¹ oddwiêk w
sercu ka¿dego szlachetnego cz³owieka, których, jak wierzymy, jest bardzo wielu. Jednak inni, rednio sytuowani, czy
nawet bogaci podobnie jak pan Ingersoll, dochodz¹ do wniosku, do którego i on bez w¹tpienia doszed³, ¿e s¹ ca³kowicie
bezsilni, jeli chodzi o przeciwstawienie siê lub zmienienie
tego spo³ecznego trendu, który wlewa siê zewsz¹d kana³ami
upad³ej ludzkiej natury. Usi³owanie przeciwdzia³ania temu za
pomoc¹ wrzucenia w ten wir swych pieniêdzy i mo¿liwoci
podobne by³oby do próby powstrzymania wód wodospadu
Niagara rzucaj¹c siê w jego otch³añ. Jedynym rezultatem takiego dzia³ania by³by w obu przypadkach jedynie krótki plusk
i niewielkie zawirowanie.
J. L. Thomas o ustawodawstwie robotniczym
Czêsto twierdzi siê, ¿e wiat pracy jest dyskryminowany
przez ustawodawstwo faworyzuj¹ce bogatych oraz naruszaj¹ce interesy biednych oraz ¿e sytuacja odwrotna mog³aby stanowiæ wszechstronne lekarstwo. Nic nie jest tak odleg³e od
prawdy, jak ten pogl¹d. Zadowoleni te¿ jestemy, ¿e dysponujemy krótkim podsumowaniem prawodawstwa robotniczego
Stanów Zjednoczonych, sporz¹dzonym przez wysokiej klasy
specjalistê, by³ego asystenta prokuratora generalnego Thomasa,
opublikowanym przez nowojorski Tribune 17 padziernika
1896 roku. Cytujemy:
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Spisanie historii ustawodawstwa ostatnich piêædziesiêciu lat,
które mia³o na celu poprawê warunków ¿ycia ubogich klas ludu
pracuj¹cego, wymaga³oby opublikowania wielu tomów. Mo¿na j¹
jednak podsumowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
Zniesiona zosta³a kara wiêzienia za d³ugi.
Uchwalono prawa wy³¹czaj¹ce gospodarstwa rolne oraz znaczn¹ czêæ w³asnoci prywatnej spod postêpowania egzekucyjnego
przeciwko d³u¿nikom, którzy s¹ jedynymi ¿ywicielami rodzin,
wdowami albo sierotami.
Mechanikom i robotnikom dano mo¿liwoæ wziêcia w zastaw
ziemi i przedmiotów, na których pracowali, na rzecz zap³aty.
Osoby biedne maj¹ prawo wnosiæ sprawy do s¹dów stanowych i
s¹du federalnego bez wnoszenia op³at i bez udzielania zabezpieczenia kosztów.
S¹dy stanowe i s¹d federalny wyznaczaj¹ adwokatów do prowadzenia bezp³atnej obrony ludzi ubogich w s¹dach kryminalnych oraz
w niektórych przypadkach w s¹dach cywilnych.
W wielu przypadkach s¹dy s¹ instruowane przez prawo, by wydawa³y orzeczenia na korzyæ robotnika, który zmuszony jest wytoczyæ proces w celu odzyskania swych zarobków lub wymuszenia
swych praw wobec korporacji na ustalon¹ kwotê, która pokryje
op³atê dla jego adwokata.
Na siedem godzin dziennie, a w niektórych przypadkach na osiem
lub dziewiêæ, okrelono prawem d³ugoæ dnia roboczego dla robotników w s³u¿bie publicznej albo przy robotach publicznych.
Przy zarz¹dzaniu niewyp³acalnym maj¹tkiem pierwszeñstwo maj¹
roszczenia o charakterze wynagrodzenia dla pracowników, a w niektórych przypadkach wynagrodzenia dla pracowników uznawane
s¹ powszechnie za roszczenia maj¹ce pierwszeñstwo.
Uchwalono prawa reguluj¹ce op³aty za przewóz pasa¿erów i towarów kolej¹ i innymi rodkami transportu, tak¿e w powszechnych
domach towarowych i windach; utworzono federalne i stanowe
komisje do nadzorowania ruchu kolejowego, przez co ceny zosta³y
obni¿one o dwie trzecie albo i wiêcej.
Prawie we wszystkich stanach zosta³y uchwalone prawa obni¿aj¹ce stopy procentowe oraz przed³u¿aj¹ce okres mo¿liwoci odzyskania zastawu po zajêciu hipoteki albo aktu w³asnoci.
Od kolei wymaga siê, by ogradza³y swoje linie albo op³aca³y
podwójnie szkody wynik³e z braku ogrodzenia. S¹ one tak¿e zobo-
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wi¹zane do zapewnienia bezpiecznych schronieñ i przyrz¹dów dla
swoich pracowników.
Przemys³owcy oraz w³aciciele kopalñ zobowi¹zani s¹ zapewniaæ miejsca oraz urz¹dzenia gwarantuj¹ce bezpieczeñstwo i wygodê pracowników.
Rejestrowanie organizacji robotniczych jest prawnie dozwolone.
Labor Day [Dzieñ Pracy] uznano za wiêto narodowe.
Wyznaczono inspektorów robotniczych, stanowych i federalnych,
by zbierali dane statystyczne oraz w miarê mo¿liwoci wp³ywali na
poprawê warunków pracy.
Utworzono Departament Rolnictwa, a kieruj¹cy tym departamentem jest cz³onkiem gabinetu.
Rocznie rozdaje siê za darmo ziarno o wartoci 150 tysiêcy dolarów.
W wielu stanach uznano za przestêpstwo sporz¹dzanie czarnych
list biednych ludzi, którzy zostali zwolnieni z pracy lub nie byli w
stanie sp³acaæ swych d³ugów; za przestêpstwo uznano tak¿e straszenie d³u¿ników przy u¿yciu kart pocztowych z pozwem lub przez
u¿ycie innych metod, które mog³yby ich postawiæ w niekorzystnym
wietle.
W celu ochrony nierozwa¿nych i naiwnych zabroniono u¿ywania poczty tym, którzy chcieliby wykorzystywaæ tê instytucjê do
przeprowadzenia oszukañczych czy te¿ loteryjnych przedsiêwziêæ.
Obni¿one zosta³y op³aty pocztowe, co oznacza, ¿e dostarczanie
przesy³ek bêdzie wymaga³o dotacji rz¹dowej w wysokoci 8 milionów dolarów rocznie. Dziêki temu jednak ludzie bêd¹ mogli otrzymywaæ krajow¹ prasê bez op³at, za ceny najlepszych magazynów i
czasopism obni¿ono tak, by mogli je nabyæ nawet najubo¿si.
Polisy ubezpieczenia na ¿ycie oraz udzia³y w stowarzyszeniach
budowlanych i bankowych po ustalonym czasie ich posiadania nie
podlegaj¹ konfiskacie na skutek nie wnoszenia ustalonych sk³adek
i op³at.
Banki stanowe i federalne podlegaj¹ publicznemu nadzorowi, a
prowadzone przez nich rachunki mog¹ byæ kontrolowane przez s³u¿by publiczne.
Zatrudnieni w s³u¿bie publicznej maj¹ prawo do p³atnej absencji
przez trzydzieci dni, w niektórych przypadkach przez piêtnacie
dni, oraz do dodatkowych trzydziestu dni w razie choroby pracownika lub cz³onków jego rodziny.
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Handel wyrobnikami azjatyckimi, importowanie robotników kontraktowych, praca skazañców amerykañskich, dalsza imigracja Chiñczyków, import produktów powsta³ych przy zastosowaniu pracy
skazañców oraz system przymusowego odpracowywania d³ugów
zosta³y zabronione prawem.
Utworzono stanowe i federalne komisje arbitra¿owe dla rozpatrywania zastrze¿eñ robotników.
Zatrudnieni w s³u¿bie publicznej musz¹ otrzymaæ wynagrodzenie za dni wi¹t narodowych  1 stycznia, 22 lutego, Dzieñ Pamiêci
Poleg³ych, 4 lipca, Dzieñ Pracy, wiêto Dziêkczynienia oraz 25
grudnia.
Przydzielono gospodarstwa rolne tym, którzy gotowi byli siê na
nich osiedliæ, za inne tereny zosta³y oddane wszystkim, którzy
chcieli na nich posadziæ i pielêgnowaæ drzewa.
Uchwalono tajne prawo wyborcze oraz inne prawa maj¹ce na
celu ochronê ludnoci w jej prawach do g³osowania bez molestowania i zastraszania.
Wyzwolono cztery miliony niewolników, czego skutkiem by³o
zubo¿enie setek tysiêcy w³acicieli ziemskich.
Za³o¿ono biblioteki publiczne, które s¹ utrzymywane z finansów
publicznych.
Zwiêkszono liczbê publicznych szpitali dla opieki nad chorymi i
biednymi.
Rocznie wyp³aca siê z kasy publicznej 140 milionów dolarów
dla weteranów wojennych, oraz pozosta³ych po nich wdów i sierot.
I na koniec rzecz wcale nie najmniej wa¿na  za³o¿ono publiczne szko³y, w których sama tylko dop³ata do czesnego kosztuje 160
milionów dolarów rocznie, za utrzymanie budynków, sp³aty kredytów i inne wydatki zwiêkszaj¹ prawdopodobnie tê kwotê o dalsze 40 milionów dolarów lub wiêcej.
Kongres oraz w³adze ustawodawcze ró¿nych stanów uchwali³y
ponadto niezliczon¹ iloæ innych praw o mniejszym znaczeniu, które
jednak zmierzaj¹ w tym samym kierunku jak te, które przytoczylimy powy¿ej; okrelono tak¿e do najmniejszych szczegó³ów relacje miêdzy pracodawc¹  korporacj¹, spó³k¹ czy osob¹ fizyczn¹  a
zatrudnionym.
Wszystkie te prawa zosta³y uchwalone, a ich dobroczynne skutki
dosiêg³y zarówno bogatych, jak i biednych. Doprawdy, historia ostatniego æwieræwiecza Stanów Zjednoczonych dowodzi, ¿e tak mê¿-
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czyni, jak i kobiety wywodz¹cy siê ze wszystkich klas wytê¿yli
ca³¹ sw¹ pomys³owoæ do ostatecznych granic, by wymyliæ prawa
nios¹ce korzyæ, wykszta³cenie i emancypacjê dla szerokich mas
spo³ecznych. Sprawy posunê³y siê tak daleko, ¿e wielu myl¹cych
ludzi obawia siê, i¿ dalsza kontynuacja obecnej tendencji doprowadzi do pañstwowego socjalizmu. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ju¿ od
wielu lat opinia publiczna okazuje poparcie dla tego kierunku.

Tak wiêc, jeli w zakresie ustawodawstwa dokonano wszystkiego, co tylko by³o mo¿liwe, a mimo to niepokój ci¹gle siê
zwiêksza, to fakt ten z ca³¹ pewnoci¹ dowodzi, ¿e pró¿ne s¹
nadzieje ludzi poszukuj¹cych rozwi¹zania w tym kierunku.
Pan Thomas najwyraniej tak¿e doszed³ do wniosku, ¿e konflikt jest nieunikniony.
Zwróæcie uwagê na s³owa, w których zdolny i szlachetny
cz³owiek
Wendell Phillips wyra¿a swoje pogl¹dy.

¯adna reforma, moralna czy intelektualna, nigdy nie zosta³a
zainicjowana przez wy¿sze warstwy spo³eczne. Ka¿da jedna rodzi³a siê z protestu mêczenników i ofiar. Emancypacja klasy robotniczej musi wiêc zostaæ osi¹gniêta si³ami samego ludu pracuj¹cego.

Bardzo s³usznie; bardzo m¹drze; tyle ¿e pan Phillips tak¿e
nie oferuje ¿adnej praktycznej sugestii, w jaki to sposób lud
pracuj¹cy mia³by wyzwoliæ siê spod nieuchronnych skutków
dzia³ania samolubnego prawa poda¿y i popytu (wspieranego
przez zró¿nicowanie umys³owe i psychiczne), które jest równie nieugiête jak prawo grawitacji. Nie wie on, co mo¿na by
zaleciæ. Rewolucja, jak wiadomo, mo¿e przynieæ pewne lokalne zmiany, korzystne lub nie, có¿ jednak mo¿e poradziæ
rewolucja wobec sytuacji o zasiêgu wiatowym i wobec powszechnej konkurencji? Równie dobrze moglibymy próbowaæ przeciwstawiaæ siê rosn¹cej fali oceanicznej, próbuj¹c
zawróciæ j¹ miot³¹ albo zbieraj¹c nadmiar wody do beczek.
Przepowiednia Macaulaya
Paryski Le Figaro przytacza nastêpuj¹cy fragment listu, który pan Macaulay, wielki angielski historyk, skierowa³ w 1857
roku do jednego ze swych przyjació³ w Stanach Zjednoczonych.

Jest jasne jak s³oñce, ¿e wasz rz¹d nigdy nie bêdzie w stanie
utrzymaæ pod kontrol¹ cierpi¹cej i rozgniewanej wiêkszoci, po-
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niewa¿ w waszym kraju w³adza znajduje siê w rêkach mas, a bogaci, którzy s¹ w mniejszoci, zdani s¹ ca³kowicie na ich ³askê. Przyjdzie taki dzieñ, gdy w stanie Nowy Jork, w czasie miêdzy po³ow¹
niadania a nadziej¹ na po³owê obiadu, t³umy wybior¹ wam waszych ustawodawców. Czy mo¿na mieæ jakiekolwiek w¹tpliwoci
co do tego, jakiego rodzaju ustawodawcy zostan¹ w taki sposób
wybrani?
Bêdziecie zmuszeni do robienia tego, co uniemo¿liwi osi¹gniêcie dobrobytu. Nastêpnie jaki Cezar albo Napoleon ujmie w³adzê
w swoje rêce. Wasza republika bêdzie w dwudziestym wieku ograbiona i spustoszona, tak jak rzymskie imperium przez barbarzyñców z pi¹tego wieku, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e niszczyciele rzymskiego
imperium, Hunowie i Wandalowie, przyszli z zewn¹trz, podczas
gdy wasi barbarzyñcy bêd¹ wywodzili siê z waszego w³asnego narodu i bêd¹ stanowili produkt waszych w³asnych instytucji.
Tak¿e i ten cz³owiek, który dobrze zna naturê ludzk¹, zarówno
bogatych jak i biednych, nie uzna³ za stosowne przyj¹æ za rzecz
prawdopodobn¹, by bogaci mogli niesamolubnie poprzeæ pogl¹dy
wiêkszoci i przychyliæ siê do uchwalenia tak wa¿nych i dobroczynnych ustaw, które stopniowo poprawi³yby warunki ¿ycia mas
spo³ecznych i uniemo¿liwi³yby komukolwiek zgromadzenie maj¹tku o wartoci wiêkszej ni¿ pó³ miliona dolarów. Nie, pan Macaulay
wie, ¿e nad tak¹ propozycj¹ nie warto siê zastanawiaæ i dlatego
podaje przepowiedniê, która zgodna jest z kierunkami wyznaczanymi przez Boskie wiadectwa co do wyniku samolubstwa, jakim
bêdzie wielki ucisk.
Co wiêcej, po napisaniu tego listu rodacy pana Macaulaya, naród brytyjski, tak¿e zaczêli siê domagaæ praw wyborczych i ¿¹dania te zosta³y spe³nione. Tego samego domagali siê Belgowie i Niemcy i prawa te zosta³y im udzielone. Domaganie siê praw wyborczych pojawi³o siê tak¿e we Francji i osi¹gniêto je przy u¿yciu si³y.
Te same ¿¹dania rozlegaj¹ siê w Austro-Wêgrzech, a niebawem
pojawi¹ siê tak¿e we W³oszech. W ten sposób katastrofa, z tak¹
pewnoci¹ przepowiadana dla Stanów Zjednoczonych, ogarnie ca³e
chrzecijañstwo. Pan Macaulay nie dostrzeg³ ¿adnej nadziei, nie
potrafi³ zaproponowaæ ¿adnego rozwi¹zania, z wyj¹tkiem tego, co
ju¿ proponowali inni, tj. ¿eby bogaci i wp³ywowi ludzie sprawowali usiln¹ kontrolê i ¿eby tak d³ugo, jak siê tylko bêdzie da³o, siedzieli na zaworze bezpieczeñstwa  a¿ nast¹pi eksplozja.
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Nadzieje pana Chaunceya M. Depew
Wród zdolnych mylicieli wspó³czesnego wiata, cechuj¹cych siê szerokimi horyzontami, nale¿y tak¿e wymieniæ doktora praw, szanownego Chaunceya M. Depew. Jest to m¹dry
cz³owiek, który czêsto udziela dobrych porad. Dlatego z przyjemnoci¹ przytaczamy jego pogl¹dy na obecn¹ sytuacjê. Przemawiaj¹c do studentów roku dyplomowego uniwersytetu chicagowskiego i wielu innych, jako mówca dziesi¹tego posiedzenia miêdzy innymi powiedzia³:

Wykszta³cenie nie tylko umo¿liwi³o cudowny rozwój naszego
kraju wraz ze wspania³ymi mo¿liwociami, jakie daje on w zakresie zatrudnienia i wzbogacenia siê, ale tak¿e wyrwa³o nasz naród z
metod i nawyków przesz³oci, dlatego nie mo¿emy ju¿ ¿yæ tak, jak
nasi ojcowie.
Szko³y powszechne i rednie, przynosz¹ce niezwyk³e korzyci,
rozwinê³y nas w kierunku subtelnoci ¿ycia, która zaowocowa³a
szerokoci¹ horyzontów mylenia i inteligencj¹ u mê¿czyzn oraz
pogod¹ ducha, piêknem i wielkodusznoci¹ u kobiet. Podnios³o ich
to na poziom wy¿szy od europejskich wieniaków. Wykszta³cenie i
wolnoæ, które sprawi³y, ¿e Amerykanie s¹ niezwyk³ym narodem,
przyczyni³y siê tak¿e do podniesienia standardu ¿ycia i wymagañ
starych narodów Europy. Robotnik indyjski mo¿e mieszkaæ pod
strzech¹ w jednym pokoju, zamiast ubrania wystarczy mu przepaska na biodra, a zamiast jedzenia  miska ry¿u. Jednak amerykañski
mechanik pragnie mieæ dom z kilkoma pokojami. Tak on, jak i jego
dzieci nauczyli siê w czym tkwi wartoæ dzie³ sztuki. Wszyscy przyzwyczaili siê do lepszego wy¿ywienia, lepszego ubrania, lepszego
¿ycia, które nie polega na luksusie, ale jest wygodne, które te¿ kszta³tuje, i kszta³towaæ powinno, obywatela naszej republiki.
Osoby w³adcze, cechuj¹ce siê dalekowzrocznoci¹ i odwag¹
skwapliwie skorzysta³y z amerykañskich mo¿liwoci gromadzenia
ogromnych fortun. Wiêkszoæ ludzi, którzy nie mieli tyle szczêcia,
spogl¹da na nich i mówi: Nie mamy takiego samego udzia³u w
tych mo¿liwociach. Nie czas tu i miejsce, by wskazywaæ sposoby
rozwi¹zania tych trudnoci lub szukaæ odpowiedzi na te problemy.
To, ¿e dysponujemy niezwyk³ymi talentami, które pozwol¹ nam
sprostaæ sytuacji czy to na drodze ustawodawczej, czy te¿ w inny
sposób, nie ulega w¹tpliwoci dla ka¿dego rozs¹dnego cz³owieka.
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W obecnym czasie potrzebne jest lepsze wykszta³cenie, wiêksza
liczba studentów i wiêksze mo¿liwoci dla uczelni. Ka¿dy m³ody
cz³owiek opuszczaj¹cy progi tych instytucji udaje siê w wiat jako
misjonarz wiat³a i wiedzy. W spo³ecznoci, w której zamieszka,
bêdzie ostoj¹ inteligentnej, tolerancyjnej i patriotycznej oceny sytuacji w kraju i w pañstwach s¹siednich. Absolwenci czterystu uniwersytetów naszego kraju s¹ porucznikami, kapitanami, pu³kownikami, genera³ami i marsza³kami armii amerykañskiego postêpu, do
której wszyscy nale¿ymy.
wiat, w który dzisiaj wkracza nasz m³ody cz³owiek, bardzo ró¿ni siê od tego, o którym mia³ nieco pojêcia jego ojciec, dziadek, czy
inny przodek sto lat temu. Piêædziesi¹t lat temu ukoñczy³by on wyznaniow¹ uczelniê i tkwi³ w kociele swego ojca i nauczycieli. Piêædziesi¹t lat temu znalaz³by siê w partii, do której nale¿a³ jego ojciec. Przyj¹³by jego religijne wyznania wiary, powtarzaj¹c je za
wiejskim pastorem oraz jego zasady polityczne zgodne z platform¹
narodow¹ partii jego ojca. Dzisiaj za opuszcza on uczelnie, w której tylko lekko zarysowane s¹ linie wyznaniowe, i stwierdza, ¿e
cz³onkowie jego rodziny znaleli siê w ró¿nych kocio³ach i wyznaj¹ wszystkie kreda, musi wiêc sam wybraæ dla siebie koció³, w
którym bêdzie siê dobrze czu³, oraz przekonania, na których oprze
sw¹ wiarê. Dochodzi do wniosku, ¿e wiêzy partyjne zosta³y rozlunione przez fa³szywych lub niekompetentnych przywódców oraz
przez nieumiejêtnoæ organizacji partyjnej w zakresie zaspokajania
pal¹cych potrzeb kraju oraz spe³niania wymogów gwa³townego rozwoju naszych czasów. Ci, którzy winni byæ jego doradcami, mówi¹
mu: Synu, rozs¹d sam dla siebie i dla swego kraju. Tak wiêc ju¿
na samym wstêpie potrzebne mu s¹ kwalifikacje, których nie potrzebowa³ jego ojciec w celu wype³niania swoich obywatelskich
obowi¹zków czy te¿ budowania podstaw swej wiary i zasad. Sw¹
drogê rozpoczyna on przy koñcu owego niezwyk³ego dziewiêtnastego wieku, kiedy to s³yszy z mównic i kazalnic, czyta w prasie
oraz przekonuje siê na podstawie w³asnych obserwacji, ¿e w wiecie polityki, finansów i przemys³u panuje nastrój rewolucyjny, który stanowi zagro¿enie dla stabilnoci pañstwa, pozycji kocio³a,
fundamentów spo³ecznych oraz bezpieczeñstwa w³asnoci. Jednak
pomimo przepowiedni i proroctw g³osz¹cych katastrofê nie powinien wpadaæ w rozpacz. Ka¿dy m³ody cz³owiek powinien byæ optymist¹. Ka¿dy m³ody cz³owiek powinien wierzyæ, ¿e jutro bêdzie

Nieuchronnoæ konfliktu

445

lepsze ni¿ dzisiaj i spogl¹daæ w przysz³oæ z niezachwian¹ nadziej¹, sumiennie wykonuj¹c zarazem obowi¹zki dnia dzisiejszego.
Wszyscy przyznaj¹, ¿e problemy s¹ trudne, a sytuacja krytyczna.
Jednak do zadañ edukacyjnych nale¿y rozwi¹zywanie problemów i
usuwanie krytycznych okolicznoci. Okres, w którym ¿yjemy, jest
paradoksem cywilizacji. Jak dotychczas sposób naszego postêpowania by³ wyznaczany na drodze ³atwej interpretacji i by³ zwyk³ym
¿eglowaniem na podstawie ksi¹g nawigacyjnych przesz³oci. Za piêæ
lat rozpocznie siê jednak dwudziesty wiek, w którym staniemy w
obliczu okolicznoci tak bezprecedensowych, jakbymy si³¹ ogromnego wybuchu zostali wyrzuceni w przestrzeñ kosmiczn¹ i znaleli
siê na brzegu jednego z kana³ów Marsa.
Zastosowanie pary i elektrycznoci sprawi³o, ¿e wszystkie wieki
ery chrzecijañskiej przestaj¹ siê liczyæ w porównaniu do naszego
stulecia. Doprowadzi³o to do tak wielkiej jednolitoci produkcji oraz
rynków zbytu, ¿e obalone zosta³y wszystkie obliczenia oraz zasady
postêpowania z przesz³oci. Po³¹czylimy wiat wiêzami niezwykle szybkich rodków komunikacji, które usunê³y wszelkie granice
wyznaczane niegdy przez czas i odleg³oæ, granic, które mo¿na
by³o ustalaæ na drodze prawnej. Ceny bawe³ny w dorzeczu Gangesu i Amazonki, pszenicy na plantacjach w Himalajach, w delcie
Nilu albo w Argentynie, jakie p³acono dzisiaj rano, wraz z czynnikami waluty, klimatu i zarobków, które decyduj¹ o kosztach produkcji, w po³udnie znajduj¹ natychmiastowe odzwierciedlenie w
Liverpoolu, Nowym Orleanie, Savannah, Mobile, Chicago i Nowym Jorku. Wywo³uj¹ radoæ b¹d strach u w³acicieli plantacji na
Po³udniu i farm na Pó³nocy. Rolnicy Europy i Ameryki s³usznie
skar¿¹ siê na swoje po³o¿enie. Ludnoæ wiejska spieszy do miast,
nieustannie zwiêkszaj¹c trudnoci w³adz miejskich. Kapitalici usi³uj¹ uformowaæ zjednoczenia, które powinny siê unieæ na fali albo
te¿ j¹ powstrzymaæ, za organizacje robotnicze usi³uj¹, z umiarkowanym powodzeniem, d¹¿yæ do stworzenia sytuacji, która, jak wierz¹, by³aby dla nich najkorzystniejsza. Ogromny rozwój ostatnich
piêædziesiêciu lat, rewolucja dokonana za spraw¹ zastosowania pary,
elektrycznoci i wynalazków, po³¹czenie si³ dzia³aj¹cych po jednej
stronie kuli ziemskiej i wywo³uj¹cych natychmiastowe skutki na
drugiej, zmieni³y tak znacznie zwi¹zki miêdzy ludmi i stosunki
gospodarcze, ¿e wiat siê do nich jeszcze nie dostosowa³. Oparciem dla teraniejszoci i przysz³oci musi byæ zatem wykszta³cenie,
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tak by przewy¿szaj¹ca wszystko inteligencja mog³a zaprowadziæ
porz¹dek wród chaosu wywo³anego trzêsieniami mo¿liwoci i si³
dziewiêtnastego wieku.
Na wiecie zawsze wystêpowa³y kryzysy. Stanowi³y one wyraz
usi³owañ i aspiracji ludzkoci w d¹¿eniu do czego lepszego i wy¿szego, a¿ w koñcu przerodzi³y siê w gigantyczny ruch na rzecz
wolnoci. Rewolucjom tym towarzyszy³y nie koñcz¹ce siê cierpienia, pogromy milionów ludzi oraz dewastacja ca³ych prowincji i
królestw. Krucjaty wyzwoli³y Europê z niewoli feudalizmu, Rewolucja Francuska zerwa³a wiêzy klasowe. Napoleon by³ przywódc¹ i
cudotwórc¹ wspó³czesnego powszechnego prawa wyborczego oraz
rz¹dów parlamentarnych, chocia¿ kierowa³ siê samolubnymi pobudkami. D¹¿eniem ludzi wszystkich epok by³a wolnoæ i jeszcze
wiêcej wolnoci. Spodziewano siê, ¿e po osi¹gniêciu wolnoci zapanuje powszechne szczêcie i pokój. Narody pos³uguj¹ce siê jêzykiem angielskim zapewni³y sobie wolnoæ w najszerszym i najg³êbszym znaczeniu tego s³owa, wolnoæ, która sprawia, ¿e ludzie sami
s¹ dla siebie zarz¹dcami, ustawodawcami oraz panami. Paradoksem ca³ej tej sytuacji jest fakt, ¿e wraz z wolnoci¹, któr¹ wszyscy
uznajemy za nasze najwiêksze b³ogos³awieñstwo, nadesz³o niezadowolenie, jakiego wiat jeszcze nie zazna³. Ruch socjalistyczny w
Niemczech zwiêkszy³ swoje poparcie wród wyborców ze stu tysiêcy g³osów dziesiêæ lat temu do kilku milionów w roku 1894.
Krêgi republikañskie we Francji staj¹ siê z miesi¹ca na miesi¹c coraz
bardziej radykalne i grone. ¯aden polityk nie jest w stanie poradziæ sobie z k³opotami, jakie powoduj¹ w Anglii rolnicy i robotnicy. Jedyn¹ metod¹ jest stosowanie doranych pó³rodków. W Chicago mia³y miejsce rozruchy anarchistyczne i jedynie zdyscyplinowana odwaga niewielkiego oddzia³u policji uratowa³a to wielkie
miasto od horroru grabie¿y i pl¹drowania. Pojedynczy cz³owiek by³
w stanie w ci¹gu kilku miesiêcy powo³aæ do ¿ycia organizacjê pracowników kolei, tak potê¿n¹, ¿e na jego polecenie sparali¿owana
zosta³a dzia³alnoæ i mo¿liwoæ poruszania siê dwudziestu milionów ludzi, a wszystkie elementy sk³adowe zaopatrzenia spo³ecznego zosta³y czasowo zawieszone. Powstanie to by³o tak potê¿ne, ¿e
dwóch gubernatorów zmuszonych zosta³o do ust¹pienia, a burmistrz
naszej zachodniej metropolii przyjmowa³ polecenia od przywódcy
rewolty. Dopiero mocne ramiê rz¹du federalnego by³o w stanie zapobiec nieobliczalnym stratom w przemyle i handlu.
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Innym paradoksem naszego æwieræwiecza jest to, ¿e rzemielnik, mechanik oraz robotnik w ka¿dej dziedzinie, przy krótszym
czasie pracy, otrzymuje wynagrodzenie o 25 procent, a w wielu przypadkach nawet 50 procent, wy¿sze ni¿ trzydzieci lat temu. A przy
tym, otrzymuj¹c jedn¹ trzeci¹ wiêcej ni¿ trzydzieci lat temu, za
ka¿dego zarobionego przez siebie dolara mo¿e nabyæ dwukrotnie
wiêcej odzie¿y i ¿ywnoci ni¿ trzydzieci lat temu. Kto móg³by
pomyleæ, ¿e robotnik winien byæ nad wyraz szczêliwy, gdy porównuje przesz³oæ z teraniejszoci¹, oraz ¿e oprócz wydatków na
¿ycie powinien byæ w stanie od³o¿yæ na koncie oszczêdnociowym
kwotê, która w krótkim czasie uczyni z niego kapitalistê. Mimo to
jednak odczuwa on niezadowolenie, którego nie zna³ jego ojciec
trzydzieci lat temu przy zarobkach ni¿szych o jedn¹ trzeci¹ oraz
dwukrotnie ni¿szej sile nabywczej dolara. To wszystko wynika z
wykszta³cenia!

[Pan Depew nie zauwa¿a faktu, ¿e trzydzieci lat temu by³o
pod dostatkiem pracy. Poda¿ ludzkiej umiejêtnoci i si³y by³a
znacznie ni¿sza od popytu, a ludzie byli zmuszeni pracowaæ
na dwie zmiany przy budowie linii kolejowych, jak równie¿
w zak³adach i fabrykach. Nawet imigranci, którzy przybywali
milionami, szybko znajdowali zatrudnienie. Obecnie za w
ka¿dej dziedzinie poda¿ si³y roboczej znacznie przewy¿sza
popyt na skutek zastêpowania pracy ludzkiej prac¹ maszyn.
Dzisiaj, pomimo niez³ych pensji, masy ludzi nie s¹ w stanie
zapewniæ sobie sta³ego zapotrzebowania na swoje us³ugi i
wykorzystania ich, wobec czego nieunikniony jest spadek zarobków.]

Prowadzimy walkê nie tylko o dzieñ dzisiejszy, ale tak¿e dla
ca³ej przysz³oci. Rozwijamy nasz kraj nie tylko dla nas, ale tak¿e
dla potomnych. Uporalimy siê z niewolnictwem, wykorzenilimy
poligamiê, za jedynym wrogiem, który nam jeszcze pozosta³ jest
brak wiedzy.

[Je¿eli jednak tylko czêciowe usuniêcie ciemnoty za spraw¹ wykszta³cenia wywo³a³o ca³e opisane powy¿ej niezadowolenie i nieszczêcie, to jak¿e wiele anarchii i jaki¿ straszliwy ucisk spowodowa³oby zapewnienie wszystkim gruntownego wykszta³cenia. Pan Depew zastrzega siê, ¿e nie zamierza tutaj zastanawiaæ siê nad sposobami rozwi¹zania wszystkich tych k³opotów i usuniêcia niezadowolenia, jednak nie-

448

Walka Armagieddonu

w¹tpliwie chêtnie by to uczyni³, gdyby tylko zna³ takie rozwi¹zanie. Owiadcza ponadto, ¿e rozwi¹zanie siê znajdzie w
taki czy inny sposób, co jest cichym przyznaniem siê z jego
strony, ¿e nie potrafi on zaproponowaæ ¿adnego konkretnego
rodka zaradczego.]

Ludzie, którzy s¹ niezadowoleni, s¹ zarz¹dcami i w³adcami i
sami musz¹ znaleæ rozwi¹zanie dla swoich problemów. Mog¹
wybieraæ swoich w³asnych kongresmanów i prezydentów. Nie mog¹
buntowaæ siê przeciwko samym sobie ani nie mog¹ sobie sami poder¿n¹æ garde³. Wczeniej czy póniej, w taki czy inny sposób, rozwi¹¿¹ oni swoje problemy, odbêdzie siê to jednak na drodze prawnej i za porednictwem prawa. Zostanie to przeprowadzone przy
u¿yciu metod destruktywnych albo konstruktywnych.
Rodzi siê naturalne pytanie: Jaka jest przyczyna tego niezadowolenia, skoro wiat cieszy siê powodzeniami i postêpem? Nasilenie wynalazków oraz mo¿liwoci, jakie daje elektrycznoæ i para,
w ci¹gu ostatnich dwudziestu piêciu lat zniszczy³y 60 procent wiatowego kapita³u oraz pozbawi³y zatrudnienia 40 procent zwi¹zanej
z nim si³y roboczej. Maszyna parowa o trzech stopniach rozprê¿ania, wynalezienie nowego silnika, podwojenie si³ przez zastosowanie nowych urz¹dzeñ  wszystko to sprawi³o, ¿e stare maszyny sta³y siê bezu¿yteczne. Ma to jeszcze dalsze skutki. Utrata narzêdzia,
które zapewnia³o wykwalifikowanemu rzemielnikowi utrzymanie,
a które wysz³o ju¿ z u¿ycia, zmusza go do do³¹czenia do licznej
rzeszy zwyk³ych robotników. Równoczenie za, te same si³y, które
zniszczy³y w taki sposób wiêkszoæ wartoci oraz doprowadzi³y do
braku zatrudnienia dla tak wielu ludzi, wytworzy³y nowe okolicznoci niepomiernie zwiêkszaj¹ce bogactwo wiata oraz mo¿liwoci dla jego mieszkañców w zakresie ¿ycia, wygód i szczêcia. Jednak dla skorzystania z tych mo¿liwoci, wygód i szczêcia niezbêdne sta³o siê lepsze wykszta³cenie.

Wyranie widaæ, ¿e pan Depew jest dobrze zorientowany w
zagadnieniach robotniczych i ¿e przeanalizowa³ on okolicznoci, które doprowadzi³y wiat do obecnego stanu. Tylko jakie proponuje on rozwi¹zanie? Prawdopodobnie tylko wzglêdy kurtuazyjne i poczucie przyzwoitoci sk³oni³y tego d¿entelmena, by zwracaj¹c siê do studentów zasugerowa³, ¿e brak
wiedzy jest owym wrogiem, który wywo³uje obecne nieszczêcia i zagra¿a przysz³oci. Pan Depew sam wie najle-
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piej, ¿e wykszta³cenie nie mo¿e spe³niæ roli uniwersalnego
lekarstwa. Tylko kilku z obecnych milionerów otrzyma³o wykszta³cenie uniwersyteckie. Cornelius Vanderbilt by³ niewykszta³conym przewonikiem, który swe bogactwo osi¹gn¹³
tylko dziêki bystremu zmys³owi do robienia interesów. Przewidzia³ on, ¿e bêdzie siê coraz wiêcej podró¿owaæ i inwestowa³ w statki parowe i koleje. Pierwszy z Astorów, John Jacob,
by³ niewykszta³conym handlarzem futrami i skórami. Przewiduj¹c rozwój Nowego Jorku inwestowa³ w posiad³oci ziemskie i w ten sposób po³o¿y³ fundament pod fortunê obecnej
generacji Astorów.
Poni¿sza lista amerykañskich milionerów, którzy ofiarowali
co najmniej milion dolarów na rzecz uczelni, obieg³a ca³¹ prasê
wraz ze stwierdzeniem, ¿e ¿aden z tych bogatych i inteligentnych ludzi nigdy nie otrzyma³ wykszta³cenia uniwersyteckiego.

Stephen Girard, dla Girard College, 8 000 000 dolarów; John
D. Rockefeller, dla Chicago University, 7 000 000 dolarów; George Peabody, dla ró¿nych fundacji, 6 000 000 dolarów; Leland Stanford, dla Stanford University, 5 000 000 dolarów; Asa Parker, dla
Lehigh University, 3 500 000 dolarów; Paul Tulane, dla Tulane
University, New Orleans, 2 500 000 dolarów; Isaac Rich, dla Boston University, 2 000 000 dolarów; Jonas G. Clark, dla Clark University, Worcester, Mass., 2 000 000 dolarów; Vanderbiltowie, dla
Vanderbilt University, co najmniej 1 775 000 dolarów; James Lick,
dla University of California, 1 600 000 dolarów; John C. Green,
dla Princeton, 1 500 000 dolarów; William C. DePauw, dla Asbury,
obecnie DePauw University, 1 500 000 dolarów; A. J. Drexel, dla
Drexel Industrial School, 1 500 000 dolarów; Leonard Case, dla
Cleveland School of Applied Sciences, 1 500 000 dolarów; Peter
Cooper, dla Cooper Union, 1 200 000 dolarów; Ezra Cornell i Henry W. Sage, dla Cornell University, ka¿dy 1 000 000 dolarów; Charles Pratt, dla Pratt Institute of Brooklyn, 2 700 000 dolarów.

W ramach wyj¹tku, który potwierdza regu³ê, pan Seth Low,
który jest absolwentem uczelni oraz jej prezydentem, pewnego razu ofiarowa³ milion dolarów dla Columbia College z przeznaczeniem na bibliotekê.
Aczkolwiek wykszta³cenie uniwersyteckie przedstawia wielk¹ wartoæ, to jednak w ¿adnej mierze nie jest ono rodkiem
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s³u¿¹cym dla rozwi¹zania obecnych problemów. Doprawdy,
gdyby ka¿dy cz³owiek w Europie i Ameryce mia³ dyplom
uczelni, to warunki panuj¹ce obecnie na wiecie by³yby gorsze, a nie lepsze. Pan Depew przyznaje to w powy¿szym cytacie, gdy mówi, ¿e mechanik odczuwa niezadowolenie, którego nie zna³ jego ojciec trzydzieci lat temu przy zarobkach
ni¿szych o jedn¹ trzeci¹ oraz dwukrotnie ni¿szej sile nabywczej dolara. To wszystko wynika z wykszta³cenia! Tak, rzeczywicie, im powszechniejsze wykszta³cenie, tym powszechniejsze niezadowolenie. Wykszta³cenie jest wspania³e i powinno siê do niego d¹¿yæ ze wszystkich si³. Nie jest ono jednak rodkiem zaradczym. Prawda jest taka, ¿e niektórzy prawi i szlachetni ludzie byli bogaci, a niektórzy najwiêksi nikczemnicy byli ludmi wykszta³conymi, za niektórzy najwiêtsi
mê¿owie byli niewykszta³ceni, jak choæby aposto³owie. Im
wiêksze wykszta³cenie zdobêdzie cz³owiek niegodziwy, tym
wiêksze bêdzie jego niezadowolenie i wiêksza si³a jego z³a.
wiat potrzebuje nowego serca: Serce czyste stwórz we mnie,
o Bo¿e! a ducha prawego odnów we wnêtrznociach moich
 Psalm 51:12. W taki sposób proroczo okrelone jest to, czego potrzebuje wiat, a niebawem oka¿e siê te¿, ¿e jest to potrzeba pilniejsza ni¿ wykszta³cenie i inteligencja, o czym ostatecznie wszyscy siê przekonaj¹. A jestci wielki zysk pobo¿noæ z przestawaniem na swem. I tylko wtedy, gdy po³o¿ony
zostanie ten fundament, mo¿na mieæ pewnoæ, ¿e wykszta³cenie oka¿e siê wielkim b³ogos³awieñstwem. Samolubstwo serca oraz duch tego wiata pozostaj¹ w sprzecznoci z duchem
mi³oci i nie da siê ich pogodziæ. Wykszta³cenie, rozmno¿enie umiejêtnoci wród mas spo³ecznych prowadzi do kryzysu spo³ecznego, a jej ostatecznym rezultatem bêdzie anarchia.
Wywiad z biskupem Worthingtonem
W czasie zjazdu Protestanckiego Kocio³a Episkopalnego
w Nowym Jorku, pewien dziennikarz zebra³ pogl¹dy biskupa
Worthingtona na temat wstrz¹sów spo³ecznych i opublikowa³
je 25 padziernika 1896 roku. Oto, co wedle tej relacji mia³ on
powiedzieæ:
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K³opot z rolnikami polega w moim przekonaniu na tym, ¿e stanowczo za szeroko upowszechnilimy nasz system edukacyjny. Zdajê sobie oczywicie sprawê z tego, ¿e pogl¹d ten zostanie uznany za
lekk¹ herezjê, ale mimo to jestem przekonany, ¿e taka jest prawda.
Synowie rolników, a przynajmniej ogromna wiêkszoæ z nich, którzy nie mieli ¿adnej mo¿liwoci rozwoju, zakosztowali wykszta³cenia i zostali przez nie poci¹gniêci. Oni i tak do niczego nie dojd¹
 przynajmniej wielu z nich  a przestanie ich zadowalaæ droga
¿ycia, jak¹ wyznaczy³ im Bóg i przenios¹ siê do miast. Na tym polega nadmiar wykszta³cenia dla tych, którzy siê do tego nie nadaj¹.
Prowadzi to do przeludnienia naszych miast, podczas gdy gospodarstwa le¿¹ od³ogiem.

Biskup zajmuje stanowisko przeciwne do pogl¹dów reprezentowanych przez pana Depew. Zgadza siê on raczej z dyrektorem generalnym departamentu edukacji Rosji, którego
pogl¹dy przeciwko wykszta³ceniu ubogich warstw spo³ecznych ju¿ przytaczalimy. Zgadzamy siê z oboma panami co
do faktu, ¿e ogólnie wykszta³cenie rozbudza ambicje i zwiêksza drêcz¹ce niezadowolenie. Jednak biskup z pewnoci¹ przyzna, ¿e sprawy posunê³y siê ju¿ zbyt daleko w tym kraju wolnoci i rozwoju wiedzy, by mo¿na by³o mieæ jeszcze nadziejê
na zd³awienie rosn¹cego niezadowolenia przez przygaszanie
wiat³a wiedzy. Czy to dobrze, czy le, wykszta³cenie i niezadowolenie sta³y siê faktem, którego nie mo¿na i nie uda siê
nie braæ pod uwagê.
Odpowied szanownego W. J. Bryana

W sprawie s³usznoci sugestii biskupa pozwolimy, by wypowiedzia³ siê pan W. J. Bryan. Jego odpowied przytoczymy
za relacjami prasowymi.

Mówienie o nadmiarze wykszta³cenia dla synów rolników i przypisywanie temu nadmiarowi trudnoci, w których siê znalelimy,
jest moim zdaniem najbardziej okrutnym pogl¹dem, jaki kiedykolwiek wyszed³ z ust cz³owieka. Wypowiada siê pogl¹d, ¿e synowie
rolników, którzy nie mieli ¿adnej mo¿liwoci rozwoju, zakosztowali wykszta³cenia w takim stopniu, ¿e zostali przez nie poci¹gniêci, przesta³a ich zadowalaæ farma i przenosz¹ siê do miast! Prezentuje siê pogl¹d, ¿e jest to nadmiar wykszta³cenia dla synów rolników! Przyjaciele, czy wiecie, co oznacza pos³ugiwanie siê takim
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jêzykiem? Jest to odwrócenie postêpu cywilizacji i ponowny marsz
w kierunku wieków ciemnoty.
W jaki sposób bêdziecie w stanie stwierdziæ, który z synów rolników oka¿e siê wielkim cz³owiekiem, jeli nie wykszta³cicie ich
wszystkich? Czy zamierzamy powo³aæ komisjê, która bêdzie obje¿d¿a³a wsie i wybiera³a tych, którzy zostan¹ wykszta³ceni?
Ach, przyjaciele, jest inna przyczyna, dla której ludzie przenosz¹ siê do miast porzucaj¹c gospodarstwa rolne. Jest ni¹ wasze ustawodawstwo, które doprowadza do zajêcia hipoteki rolników i ich
gospodarstw. Dzieje siê tak dlatego, ¿e wasze ustawodawstwo uczyni³o ¿ycie rolnika ciê¿szym dla samego rolnika, dlatego ¿e klasy
nieprodukcyjne produkuj¹ ustawy, które sprawi³y, ¿e rynkowa spekulacja artyku³ami rolnymi jest bardziej op³acalna ni¿ sama produkcja.
Rzuca siê oskar¿enie, ¿e to rolnik ponosi winê za obecny stan
rzeczy! Sugeruje siê, ¿e rozwi¹zaniem jest zamykanie szkó³, ¿eby
ludzie nie okazywali niezadowolenia! Jak mo¿na tak mówiæ, przyjaciele! Niezadowolenie bêdzie tak d³ugo, dok¹d bêdzie istnia³a
przyczyna niezadowolenia. Dlaczegó¿ to owi krytycy, zamiast usi³owaæ przeszkodziæ ludziom w uwiadomieniu sobie swojego po³o¿enia, nie spróbuj¹ poprawiæ sytuacji rolników w tym kraju?

Angielskie czasopismo The Rock [Ska³a] domaga³o siê wyjanieñ, ale ich nie otrzyma³o. Cytujemy:

Kipi¹cy niepokój, sprzeczne interesy i przeciwne pr¹dy, rozlewaj¹ce siê po ca³ym wiecie, utrzymuj¹ cywilizowan¹ ludzkoæ w
ustawicznym stanie podniecenia. Napiêcie nerwów i umys³ów ronie niemal z tygodnia na tydzieñ. Wystêpuj¹ce w niewielkich odstêpach czasowych zaskakuj¹ce wydarzenia wstrz¹saj¹ wiatem
polityki i przemys³u z si³¹ trzêsienia ziemi, a ludzie uwiadamiaj¹
sobie, jak skumulowane s¹ ¿ywio³y zniszczenia, które czaj¹ siê pod
powierzchni¹ spo³eczeñstwa. Politycy staraj¹cy siê zmodyfikowaæ
kierunek dzia³ania tych si³ przyznaj¹ otwarcie, ¿e nie s¹ w stanie
nad nimi zapanowaæ ani nawet przewidzieæ dok³adnie skutków ich
dzia³ania.
Wród ca³ego zamieszania nie koñcz¹cych siê teorii, propozycji,
eksperymentów i proroctw s¹ dwa takie punkty, co do których zgadzaj¹ siê wszyscy najpowa¿niejsi intelektualici. Z jednej strony
dostrzegaj¹ oni zagro¿enie potê¿n¹ katastrof¹, która wstrz¹nie ca³ym wiatem i rozkruszy obecn¹ strukturê ¿ycia politycznego i spo³ecznego, w której ¿ywio³y zniszczenia musz¹ wytraciæ sw¹ ener-
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giê, zanim si³y konstruktywne bêd¹ w stanie odbudowaæ system
spo³eczny oparty na pewniejszym fundamencie. Z drugiej strony
zgadzaj¹ siê oni co to tego, ¿e nigdy jeszcze narody tak bardzo nie
pragnê³y pokoju, nigdy te¿ dot¹d nie zdawa³y sobie tak jasno sprawy z obowi¹zku dbania o jednoæ i bratni¹ zgodê oraz z korzyci,
jakie z takiego stanu wyp³ywaj¹.

Tak jest w ca³ym cywilizowanym wiecie. Wszyscy inteligentni ludzie mniej lub bardziej wyranie zauwa¿aj¹ ten dylemat, jednak tylko niewielu potrafi zaproponowaæ jakiekolwiek
rozwi¹zanie. Czasami bywa jednak inaczej: Niektórzy ludzie
dobrej woli s¹dz¹, ¿e potrafi¹ rozwi¹zaæ ten problem, ale przekonanie to wynika z faktu, ¿e ich intelekt nie jest w stanie
ca³kowicie wyranie ogarn¹æ obecnej sytuacji. Przyjrzymy siê
temu w nastêpnym rozdziale.
Ocena sytuacji przez pana Bellamy
Z wyg³oszonego w Bostonie przemówienia pana Edwarda
Bellamy wybralimy kilka fragmentów, które wydaj¹ nam siê
godne przeczytania. Powiedzia³ on:

¯eby wyrobiæ sobie ¿ywe pojêcie o ekonomicznej bezsensownoci konkurencyjnego systemu gospodarczego, wystarczy jedynie
wspomnieæ fakt, ¿e w ramach tego systemu jedynym sposobem
poprawy jakoci, b¹d obni¿ania cen towarów, jest nadmierna produkcja. Innymi s³owy, niska cena mo¿e w warunkach konkurencji
zostaæ wywo³ana jedynie przez powielanie i marnowanie wysi³ku.
Jednak ka¿dy produkt, jakby siê on nie nazywa³, który powstaje na
skutek marnowania wysi³ku, jest w rzeczywistoci drogi. Tak wiêc
towary produkowane w warunkach wspó³zawodnictwa staj¹ siê tañsze jedynie przez to, ¿e s¹ drogie. W ten sposób mo¿na zasady tego
systemu sprowadziæ do absurdu. Czêsto okazuje siê, ¿e towary, za
które p³acimy najmniej, s¹ w rzeczywistoci najdro¿sze dla narodu
zmuszonego do uprawiania konkurencyjnego marnotrawstwa, które utrzymuje ceny na niskim poziomie. Ka¿de marnotrawstwo musi
ostatecznie okazaæ siê strat¹ i dlatego przewa¿nie raz na siedem lat
kraj taki musi pogr¹¿yæ siê w bankructwie bêd¹cym konsekwencj¹
systemu zmuszaj¹cego trzech ludzi do walki o pracê, któr¹ mo¿e
wykonaæ jeden.
Omawianie moralnej niegodziwoci konkurencji wi¹za³oby siê z
wchodzeniem w zbyt obszerny temat jak na tê okazjê. Dlatego zwrócê uwagê tylko na jeden aspekt naszego obecnego systemu gospo-
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darczego, co do którego trudno by³oby stwierdziæ, czy u jego pod³o¿a
le¿y brak ludzkich uczuæ, czy te¿ ekonomiczna g³upota. Mam na
myli groteskowy sposób, w jaki rozdzielane jest obci¹¿enie prac¹.
Banda przemys³owych wyzyskiwaczy grabi kolebkê i mogi³ê, odrywa ¿onê i matkê od domowego ogniska, a starca od ciep³ego zapiecka, gdy tymczasem setki tysiêcy krzepkich mê¿czyzn wype³nia
ziemiê dononym wo³aniem o mo¿liwoæ zatrudnienia. Kobiety i
dzieci prowadzi siê do bossa wyrobników, podczas gdy mê¿czyni
nie maj¹ zajêcia. Nie ma pracy dla ojców, a jest jej pod dostatkiem
dla najmniejszych dzieci.
W czym zatem tkwi tajemnica owego alarmu o zbli¿aj¹cym siê
upadku tego systemu, w którym nie da siê niczego dobrze zrobiæ
bez robienia tego podwójnie, w którym nie mo¿na przeprowadziæ
¿adnego interesu bez posuniêcia siê zbyt daleko, w którym nie da
siê niczego wyprodukowaæ bez nadprodukcji, w którym nie potrafi
siê znaleæ zatrudnienia dla mocnych i gotowych do pracy r¹k mimo
tak wielu potrzeb w tym kraju, a wreszcie, którego istnienie podtrzymywane jest kosztem nastêpuj¹cego raz na kilka lat ca³kowitego za³amania, po którym konieczna jest d³ugotrwa³a rekonwalescencja?
Gdy poddani op³akuj¹ z³ego króla, to trzeba wyci¹gn¹æ wniosek,
¿e dziedzic jego tronu jest jeszcze gorszy. Wydaje siê, ¿e takie jest
w rzeczywistoci pod³o¿e obecnego zmartwienia z powodu rozk³adu systemu konkurencyjnego. Towarzyszy mu bowiem obawa, ¿e
z³o zostanie zast¹pione jeszcze wiêkszym z³em, a ma³y palec zjednoczenia kapita³owego bêdzie grubszy od bioder konkurencji. Dlatego jeli poprzedni system ch³osta³ ludzi biczami, to trusty bêd¹
ich biæ korbaczami. Podobnie jak w przypadku synów Izraela na
puszczy, nowe i obce niebezpieczeñstwo sk³ania bojaliwych do
spojrzeñ nawet w stronê ¿elaznych rz¹dów faraona. Przekonajmy
siê, czy i w tym przypadku nie da³oby siê dojrzeæ ziemi obiecanej,
której widok pokrzepi³by s³abn¹ce serca.
Zastanówmy siê, czy mo¿liwy jest powrót do starego porz¹dku
rzeczy, do systemu wolnej konkurencji. Pobie¿ne rozwa¿enie przyczyn, które z³o¿y³y siê na ogólnowiatowy ruch w kierunku zastêpowania konkurencji zjednoczeniami kapita³owymi, z pewnoci¹
przekona ka¿dego, ¿e ze wszystkich rewolucji ta bêdzie wykazywa³a najmniejsz¹ sk³onnoæ do zmiany kierunku. Jest to wynik
wzrostu wydajnoci kapita³u o ogromnej koncentracji, który z kolei
jest skutkiem wynalazczoci ostatniego i obecnego pokolenia. W
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poprzednich epokach rozmiar i zasiêg przedsiêwziêæ gospodarczych
by³ poddany naturalnym ograniczeniom. Stosowano limity wielkoci kapita³u, który móg³ byæ u¿yty dla osi¹gniêcia korzyci przez
jeden zarz¹d. Dzisiaj, jeli chodzi o zasiêg dzia³ania przedsiêbiorstwa, nie ma ¿adnych ograniczeñ z wyj¹tkiem krañców wiata. Nie
ma ¿adnych limitów wielkoci kapita³u, który mo¿e byæ zainwestowany w jednym koncernie, a jeszcze mamy do czynienia ze wzrostem wydajnoci i bezpieczeñstwa inwestycji, proporcjonalnym do
wielkoci zaanga¿owanego kapita³u. Ekonomia zarz¹dzania wynikaj¹ca z konsolidacji, jak i kontrola nad rynkami zbytu bêd¹ca skutkiem monopolizacji g³ównych artyku³ów handlowych, s¹ równie¿
solidn¹ podstaw¹ ekonomiczn¹ uzasadniaj¹c¹ wprowadzenie trustów. Nie nale¿y jednak s¹dziæ, ¿e zasada zjednoczenia kapita³owego odnosi siê wy³¹cznie do tych przedsiêbiorstw, które nazywaj¹
siê trustami. By³oby to istotne niedocenianie tego trendu. Istnieje
wiele form zjednoczeñ kapita³owych, niekoniecznie tak cis³ych jak
trust, i stosunkowo niewiele przedsiêbiorstw dzia³a obecnie bez
pewnego porozumienia i zbli¿enia ze swymi dawnymi konkurentami, za po³¹czenie takie ma nieustann¹ tendencjê do zacieniania
siê.
Od czasu, jak zaczê³a dominowaæ nowa sytuacja, mniejsze przedsiêbiorstwa zanikaj¹, pozostawiaj¹c miejsce wiêkszym. Proces ten
nie jest tak gwa³towny, jak sobie to wyobra¿aj¹ ludzie, którzy zwrócili na niego uwagê dopiero niedawno. Przez ostatnie dwadziecia
lat wielkie korporacje prowadzi³y wyniszczaj¹c¹ wojnê przeciwko
chmarze niewielkich przedsiêbiorstw produkcyjnych, bêd¹cych czerwonymi krwinkami systemu wolnej konkurencji, który teraz umiera wraz z ich rozk³adem. W czasie, gdy ekonomici rozprawiali
uczenie, czy moglibymy obyæ siê bez zasady inicjatywy prywatnej
w interesach, zasada ta przesta³a dzia³aæ i obecnie nale¿y do historii. Z wyj¹tkiem kilku ciemnych zak¹tków wiata gospodarczego,
w interesach nie ma ju¿ dzisiaj miejsca na inicjatywê prywatn¹,
chyba ¿e zostanie ona wsparta przez wielki kapita³, za wielkoæ
wymaganego kapita³u gwa³townie ronie. Jednoczenie ten sam
wzrost wydajnoci skoncentrowanego kapita³u, który doprowadzi³
do zniszczenia ma³ych przedsiêbiorstw, zmusi³ gigantów, którzy je
zniszczyli, do koniecznoci uzgadniania miêdzy sob¹ warunków.
Podobnie jak w fantastycznej powieci Bulwera Lyttona przysz³a
rasa, lud z Vril-ya, musia³a zaprzestaæ wojen, poniewa¿ ich broñ
mia³a tak wielk¹ si³ê ra¿enia, ¿e grozi³a wzajemnym wyniszcze-
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niem, tak i wspó³czesny wiat biznesu przekonuje siê, ¿e wzrost
wielkoci i potêgi organizacji kapita³owych wymaga ograniczenia
konkurencji miêdzy nimi, aby mog³y zapewniæ sobie przetrwanie.
Przyjêcie zasady jednoczenia siê zamiast konkurowania miêdzy
sob¹ przez pierwsz¹ wielk¹ grupê przedsiêbiorstw przemys³owych
zmusi³o wszystkie inne, które chcia³y przetrwaæ, do przyjêcia takiej samej zasady. Podobnie jak korporacja jest silniejsza od pojedynczego cz³owieka, tak syndykat przewy¿sza korporacjê. Dzia³ania rz¹du, maj¹ce na celu powstrzymanie owej logicznej konsekwencji rozwoju ekonomicznego, nie s¹ w stanie wywo³aæ niczego
wiêcej ponad drobne zawirowanie w potê¿nym pr¹dzie, którego nic
nie jest w stanie zatrzymaæ. Ka¿dego tygodnia widzimy jak wydziela siê nowy obszar z tego, co niegdy stanowi³o wielkie, otwarte morze wolnej konkurencji, na które handlowi ³owcy przygód
zwykli byli wyruszaæ z niewielkim kapita³em, nie dorównuj¹cym
ich odwadze, i powracali do domu ob³adowani towarami  ka¿dego
tygodnia stajemy siê wiadkami, jak kolejny obszar owego niegdy
otwartego morza zostaje odgrodzony tamami i zamieniony na prywatn¹ sadzawkê rybn¹ dla syndykatu. Stwierdzenie, ¿e z dzisiejszego punktu widzenia proces wielkiej konsolidacji ró¿nych ga³êzi
przemys³u naszego kraju w ramach kilkudziesiêciu syndykatów zakoñczy siê prawdopodobnie w ci¹gu najbli¿szych piêtnastu lat
(1889-1905) z ca³¹ pewnoci¹ nie by³oby obci¹¿one zbytnim ryzykiem wydania pochopnego s¹du.
Tak wielka zmiana ekonomiczna, która bêdzie wi¹za³a siê z odebraniem ludziom mo¿liwoci zarz¹dzania przemys³em krajowym
oraz z przejêciem nad nim kontroli przez zarz¹dy kilku wielkich
trustów, nie mo¿e oczywicie nie spotkaæ siê z powa¿nym oporem
spo³ecznym. Za opór ten skierowany zostanie przewa¿nie przeciwko grupie ludzi, któr¹ potocznie nazywamy klas¹ redni¹. Problem z prac¹, nie jest ju¿ wy³¹czn¹ domen¹ ludzi biednych i niewykszta³conych. Pytanie o to, w jakiej dziedzinie mo¿na jeszcze zrobiæ interes i gdzie mo¿na zainwestowaæ pieni¹dze, staje tak¿e przed
ludmi wykszta³conymi, którym siê dobrze powodzi. Problem ten
bêdzie narasta³ w miarê, jak kolejne obszary terenu wolnej konkurencji bêd¹ stopniowo jeden po drugim zagospodarowywane przez
nowe syndykaty. Klasa rednia, klasa drobnych przedsiêbiorców,
jest zamieniana w klasê proletariatu.
Nie jest trudno przewidzieæ, jakie bêd¹ ostateczne skutki koncentracji przemys³u, jeli proces ten bêdzie postêpowa³ dalej w za-
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rysowanych ju¿ kierunkach. Ostatecznie, i to w niezbyt odleg³ym
czasie, spo³eczeñstwo musi zostaæ podzielone na klasy: z jednej
strony kilkaset rodzin dysponuj¹cych zdumiewaj¹cym bogactwem,
potem zdana na ich ³askê grupa profesjonalistów, która bêd¹c zdegradowana do funkcji lokajskich nie mo¿e siê z nimi równaæ, i wreszcie znajduj¹ce siê najni¿ej szerokie rzesze pracuj¹cych mê¿czyzn i
kobiet, ca³kowicie pozbawionych nadziei na poprawê warunków,
którzy z roku na rok bêd¹ popadaæ w coraz wiêksze poddañstwo.
Nie jest to przyjemna perspektywa, ale jestem przekonany, ¿e taka
ocena spo³ecznych skutków systemu syndykatów daleka jest od
przesady.

Pan Bellamy sugeruje, ¿e lekarstwem na wszystkie te bol¹czki mo¿e byæ nacjonalizm. Tym jednak zajmiemy siê póniej.
Opinia ksiêdza doktora Edwarda McGlynna

Warto przypomnieæ, ¿e kilka lat temu dr McGlynn wszed³
w konflikt ze swymi kocielnymi prze³o¿onymi z Kocio³a
Rzymskokatolickiego z powodu obrony reform robotniczych,
a szczególnie koncepcji jedynego podatkus.Chocia¿ pojedna³
siê on z kocio³em rzymskim, to jednak pozosta³ zwolennikiem idei jedynego podatku. Poni¿ej podajemy wyj¹tek z jego
artyku³u opublikowanego przez Donahoes Magazine (Boston,
lipiec 1895). We wprowadzeniu do poruszanego przez niego
tematu Zapobieganie gromadzeniu ogromnych fortun i podnoszenie standardu ¿ycia robotników napisa³ on:

Cz³owiek mo¿e uczciwie  poniewa¿ wiat uwa¿a obecnie biznes za rzecz uczciw¹  zgromadziæ fortunê, tak¹ jak posiadaj¹ Vanderbiltowie czy Astorowie, która idzie w miliony dolarów. Fortuny
tych ludzi rosn¹ nie dlatego, ¿e s¹ oni nieuczciwi, tylko dlatego, ¿e
przywódcy narodowi wykazuj¹ albo niewiadomoæ, albo obojêtnoæ w czuwaniu nad kana³ami, którymi bogactwo przep³ywa od
pojedynczych robotników do wspólnych kas. Winien jest system
dystrybucji. Je¿eli zatem wiat pracy wnosi swój codzienny wk³ad
do dzie³a zaopatrzenia wiata, jeli dok³adnie przyjrzeæ siê procesom tworzenia siê tego wk³adu od momentu, gdy robotnik dotyka
surowego materia³u, który nastêpnie bêdzie przez niego przetwarzany na bogactwo, a¿ do chwili, gdy gotowy produkt znajdzie siê
w rêkach u¿ytkownika, to mo¿na siê przekonaæ, ¿e posiadacze
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ogromnych fortun pod przykrywk¹ prawa i obyczaju wchodz¹ w
posiadanie ka¿dego wa¿niejszego etapu owego procesu i przyw³aszczaj¹ sobie bogactwo, które powinno znaleæ siê w kasach milionów ludzi.

Doktor McGlynn twierdzi nastêpnie, ¿e w poszukiwaniu
zwi¹zku miêdzy wielkimi maj¹tkami i niskimi zarobkami nale¿y uwa¿nie przestudiowaæ trzy zasadnicze zagadnienia:
(1) ziemiê i inne bogactwa naturalne, które umo¿liwiaj¹ cz³owiekowi uprawianie jego talentów; (2) rodki transportu oraz
(3) pieni¹dz  rodek, który u³atwia wymianê towarów. Przekonamy siê, powiada autor, ¿e ludzie pozostaj¹ obojêtni na te
zagadnienia, które ogromnie przyci¹gaj¹ uwagê ludzi zajmuj¹cych siê robieniem pieniêdzy. Cytujemy:

Wejcie w posiadanie owych bogactw naturalnych, zmonopolizowanie ich zasobów pod przykrywk¹ prawa i obyczaju oraz zmuszenie wszystkich ludzi, którzy chcieliby z nich korzystaæ, do wnoszenia op³at za sam przywilej dostêpu do tych dóbr od zarania dziejów by³o zawsze celem tych, którzy robi¹ pieni¹dze. £atwo jest
zbiæ fortunê w wysokoci stu milionów dolarów, jeli mo¿na opodatkowaæ przez dwadziecia albo trzydzieci lat miliony ludzi musz¹cych kupowaæ chleb i miêso, drewno i wêgiel, bawe³nê i we³nê,
mimo ¿e wszystko to pochodzi z ziemi. Tak w³anie uczyniono bezporednio w krajach europejskich, gdzie, jak choæby w Wielkiej
Brytanii czy Irlandii, miliony hektarów ziemi zosta³o w majestacie
prawa zagarniêtych przez nielicznych, za ludzi zmuszono do p³acenia najpierw za prawo do wejcia w posiadanie ziemi, a nastêpnie za prawo do jej u¿ytkowania.
To samo przydarzy³o siê porednio w naszym kraju, gdy miliony
hektarów ziemi zosta³o oddanych w posiadanie wielkich linii kolejowych, za kapitalistom zezwolono na wejcie w posiadanie dalszych milionów hektarów przez rozmaite fortele. Ziemia ta by³a
trzymana tak d³ugo, a¿ fala imigracji wywindowa³a ceny tych posiad³oci ziemskich do niebotycznych sum, a wtedy sprzedawano
j¹ za tak wysokie ceny, ¿e bycie milionerem sta³o siê w naszym
kraju i w Europie czym zupe³nie normalnym, podobnie jak szlachectwo w Anglii. Czytelnicy gazet s¹ dobrze zaznajomieni z karierami i metodami postêpowania baronów wêglowych w Pensylwanii, i gdzie indziej, którzy prawnie stali siê posiadaczami ca³ych
regionów bogatych w wielkie z³o¿a wêgla i przez czterdzieci lat
zdzierali haracz zarówno z konsumentów, jak i z górników, stosu-
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j¹c wszystkie mo¿liwe wybiegi, jakie tylko byli w stanie wymyliæ,
nie zwa¿aj¹c na sprawiedliwoæ. ( )
Owa garstka nielicznych nie tylko uzyska³a niemal ca³kowit¹
kontrolê nad bogactwami naturalnymi, ale jeszcze kontroluje rodki transportu w naszym kraju. Znaczenie tego faktu naj³atwiej mo¿na sobie uzmys³owiæ na podstawie stwierdzenia, ¿e spo³eczeñstwo
nie mo¿e czyniæ postêpów bez w³aciwej wymiany towarów. Aby
osi¹gn¹æ wszechstronny postêp cywilizacyjny, ludzie musz¹ dysponowaæ ogromn¹ struktur¹ umo¿liwiaj¹c¹ wymianê ich wyrobów.
( ) Tak wiêc ³atwoæ transportu jest ¿ywotn¹ koniecznoci¹ wiata pracy jako u³atwienie dostêpu do bogactw naturalnych. Poniewa¿ za ka¿dy cz³owiek jest robotnikiem w prawdziwym znaczeniu
tego s³owa, to nieliczni, którzy zachowali dla siebie mo¿liwoæ kontrolowania narodowych rodków transportu, w nies³ychanie krótkim czasie stali siê niewiarygodnie bogaci, poniewa¿ opodatkowali
oni absolutnie ka¿d¹ istotê ludzk¹ znajduj¹c¹ siê pod ich w³adz¹,
dok³adniej ni¿ to uczyni³ rz¹d.
Maj¹tek Vanderbiltów jest prawdopodobnie wart obecnie jedn¹
trzeci¹ miliarda dolarów. W jaki sposób zosta³y one zdobyte? Ciê¿k¹ prac¹? Nie. Rodzina ta korzysta z przywilejów nierozumnie udzielonych im przez nierozumnych ludzi: przywilej drogowy stanu Nowy
Jork, przywilej ustalania op³at za przewóz towarów i osób, jakie
obywatele spo³ecznoci musz¹ ponosiæ za korzystanie ze swoich
w³asnych szlaków transportowych, przywilej posiadania potê¿nych
obszarów na terenie stanu, tak jakby by³ on dzie³em ich r¹k. ( )
Ani ¿aden cz³owiek, ani korporacja nie powinni mieæ prawa gromadzenia miliardów dolarów pochodz¹cych z w³asnoci publicznej. ( )
To samo mo¿na powiedzieæ o rodku obrotu  o pieni¹dzu. Zdaje
siê, ¿e i w tej dziedzinie wiat jest ca³kowicie w polu, jeli chodzi o
podstawowe zasady tego problemu. Kredytodawcy sami ustalili korzystne dla nich zasady, które umo¿liwiaj¹ im opodatkowanie ka¿dego cz³owieka korzystaj¹cego z pieni¹dza, z tytu³u posiadania prawa do korzystania z niego, jak i z tytu³u samego u¿ytkowania pieni¹dza. Usadowili siê oni miêdzy ludmi a rodkiem obrotu, ca³kiem podobnie jak inni znaleli siê miêdzy ludmi a bogactwami
naturalnymi oraz rodkami transportu towarów na rynek. Có¿ oni
na to mog¹ poradziæ, ¿e maj¹ miliony, jak choæby Rothschildowie.
I znów s¹ to miliony, których znaczna czêæ winna by³a znaleæ siê
we wspólnej kasie.
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Dr McGlynn podsumowuje swoje wnioski w nastêpuj¹cy
sposób:

Organizacja jest dobra, aby utrzymywaæ na sta³ym poziomie ceny
si³y roboczej, by zapewniaæ rozs¹dne ustawodawstwo, by zmuszaæ
pracodawców do dobrego obchodzenia siê ze swoimi pracownikami, w³acicieli ziemskich do zapewniania godziwych mieszkañ czynszowych i tak dalej, jednak ród³a naszych wszystkich trudnoci,
wyt³umaczenia nierównoci warunków spo³ecznych oraz przyczyny gromadzenia wielkich fortun i niskich zarobków nale¿y szukaæ
w powszechnej obojêtnoci na owe trzy potrzeby spo³ecznego i cywilizowanego ¿ycia. Zanim bêdziemy w stanie na sta³e podnieæ
zarobki i sprawiæ, by fortuny Vanderbiltów i Carnegich by³y równie niemo¿liwe do zdobycia, co niepotrzebne, musimy nauczyæ siê
chroniæ bogactwa naturalne, rodki transportu i rodek p³atniczy
przed opodatkowaniem ze strony spekulantów oraz chroniæ je przed
ich wp³ywem i ich tyrani¹.

Jedynym rozwi¹zaniem, jakie proponuje dr McGlynn jest
jedyny podatek, nad którym zastanowimy siê w nastêpnym
rozdziale. Nale¿a³oby jednak w tym miejscu zwróciæ uwagê
na fakt, ¿e Astorowie i Vanderbiltowie zdobyli swoje bogactwa w ramach tych samych praw, którym podlegaj¹ ich wspó³obywatele oraz które s¹ jak dot¹d powszechnie szanowane jako
najbardziej sprawiedliwe i s³uszne ze wszystkich praw znanych z historii wiata. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e miliony
Vanderbiltów zosta³y zdobyte w rezultacie wielkiej publicznej s³u¿by przynosz¹cej spo³eczeñstwu wspania³e korzyci,
chocia¿ inspiruj¹c¹ pobudk¹ nie by³o dobro publiczne, tylko
w³asny interes. Istotnym punktem, na który trzeba zwróciæ
uwagê jest to, ¿e nauka i wynalazki dokona³y ca³kowitej rewolucji w uk³adzie równowagi spo³ecznej, gdzie si³a umys³u i
miêni jest ceniona ni¿ej ni¿ posiadanie ziemi, maszyn czy
bogactw. Potrzebny jest nowy kodeks prawny, dostosowany
do nowych okolicznoci i odpowiadaj¹cy nowym warunkom.
Tutaj jednak tkwi trudnoæ. Nie mo¿na osi¹gn¹æ zadowalaj¹cej korekty prawa, poniewa¿ ¿adna z zainteresowanych stron
 ani kapita³, ani praca  nie przyjm¹ umiarkowanej, rozs¹dnej oceny sytuacji. W rzeczywistoci mo¿na powiedzieæ, ¿e
¿adna z nich nie potrafi spojrzeæ na sprawê sprawiedliwie,
poniewa¿ obie s¹ opanowane przez samolubstwo, które na ogó³
jest ca³kowicie lepe na sprawiedliwoæ a¿ do momentu, gdy

Nieuchronnoæ konfliktu

461

zostanie zmuszone do jej zauwa¿enia. Nowe okolicznoci
wymagaj¹ ponownej korekty wszystkich spraw na bazie mi³oci. Poniewa¿ za przymiot ten cechuje jedynie niewielk¹
mniejszoæ po obu stronach sporu, dlatego przyjdzie ucisk,
który nie tylko zniszczy obecny porz¹dek spo³eczny oparty na
samolubstwie, ale tak¿e poprzez dowiadczenia przygotuje
wszystkie klasy do w³aciwej oceny nowego porz¹dku spo³ecznego, nowych niebios i nowej ziemi ustanowionych pod
panowaniem Mesjasza.
Spojrzenie prof. Grahama
Inny autor, profesor W. Graham w The Nineteenth Century
[Dziewiêtnasty Wiek] z lutego 1895, rozwa¿a zagadnienia
spo³eczne z punktu widzenia doktryny znanej w Anglii pod
nazw¹ kolektywizmu, który w przeciwieñstwie do indywidualizmu zak³ada, ¿e naród jako ca³oæ powinien byæ w³acicielem surowców i rodków produkcji oraz sprawowaæ nad
nimi kontrolê. Prof. Graham dochodzi do wnioski, ¿e skoro
przekszta³cenie serc ludzkich jest nie do pomylenia, to metoda ta mog³yby zostaæ zastosowana jedynie w ograniczonym
stopniu oraz w odleg³ym czasie. Pisze on:

Jest on [kolektywizm] rzecz¹ co najmniej nierealn¹, dopóki fundamentalny kszta³t oraz d¹¿enia natury ludzkiej, czy to poprzez
wieczne przyrodzenie, czy te¿ przez g³êbokie zakorzenienie na drodze tysiêcy lat powolnej ewolucji socjalnej d¹¿¹cej do ich wzmocnienia, nie zostan¹ jednoczenie zmienione u wiêkszoci ludzi na
drodze swego rodzaju powszechnego cudu. Jestem ponadto przekonany, ¿e jeli spróbowano by w naszym kraju ustanowiæ co na
kszta³t kolektywizmu w jego pe³nym wymiarze, nawet jeli zrobi³aby to przypuszczalna wiêkszoæ w jakim szalonym parlamencie reprezentuj¹cym wiêkszoæ wyborców, to i tak spotka³oby siê
to ze zdecydowanym oporem mniejszoci, która, jak mo¿na mia³o
przypuszczaæ, nigdy nie by³aby zbyt ma³a. Sprzeciw wynika³by z
tego, ¿e z reform¹ tak¹ wi¹za³aby siê nieod³¹cznie konfiskata, jak
równie¿ rewolucja polityczna, ekonomiczna oraz spo³eczna. Jeliby wreszcie uda³o siê, na skutek jakiego nadzwyczajnego zbiegu
okolicznoci, na chwilê wprowadziæ tê ideê w czyn, co mog³oby siê
nawet wydarzyæ w takim kraju jak na przyk³ad Francja, która ma ku
temu wielkie sk³onnoci, jak równie¿ pewne kolektywistyczne wspomnienia, to i tak nie mia³aby ona prawdopodobnie szans przetrwa-
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nia na d³u¿sz¹ metê. Nie uda³oby siê jej nawet wprowadziæ w praktykê, chyba ¿e tylko nominalnie, zgodnie z wrodzon¹ nierealnoci¹
tej doktryny. Jednak w czasie jej dzia³ania, nawet tylko czêciowego i nominalnego, po okresie pocz¹tkowego powszechnego podzia³u,
doprowadzi³aby ona do powstania zjawisk, które oprócz powszechnego chaosu spo³ecznego przynios³yby z³e skutki, ³¹cznie z ubóstwem wród wszystkich klas i to ubóstwem wiêkszym ni¿ obecnie
panuj¹ce.

Dalej profesor poddaje analizie dowody poprawnoci tych
pogl¹dów i nastêpnie pyta: Czy kolektywizm mia³by szansê
na zadowalaj¹ce funkcjonowanie, nawet gdyby uda³o siê go
jakim sposobem uchwaliæ i wprowadziæ w czyn? Jego odpowied jest negatywna. Pisze on:

Skutkiem by³aby opiesza³oæ w podejmowaniu dzia³añ w ka¿dym zakresie, wród wynalazców, organizatorów, brygadzistów, a
nawet wród lepszych robotników, jeli nie byliby oni stymulowani
dodatkowymi dochodami, by zechcieli wysiliæ siê do granic mo¿liwoci i zmobilizowaæ do najwy¿szego wysi³ku. Gdyby usun¹æ, lub
choæby os³abiæ, ogromny i dalekosiê¿ny wp³yw wa¿nego obecnie
bodca  osobistego interesu, to w przeci¹gu krótkiego czasu doprowadzi³oby to nieuchronnie do znacznego obni¿enia iloci i jakoci produkowanych wyrobów. Konieczne by³oby udzielanie przynajmniej premii produkcyjnych, a dopóki ludzie pozostan¹ takimi, jakimi s¹ i jakimi jeszcze d³ugo bêd¹, premie te musia³yby byæ
mocno zró¿nicowane, co doprowadzi³oby ponownie do nierównoci w zarobkach wród lepiej wykwalifikowanych robotników. Inaczej zapanowa³aby bieda, w której wszyscy mieliby równy udzia³,
a zwykli robotnicy musieliby w swym ubóstwie zadowoliæ siê czyst¹ satysfakcj¹, ¿e klasy, które poprzednio by³y bogate, teraz zosta³y pogr¹¿one wraz z nimi we wspólnym dzieleniu biedy.

W celu zapobie¿enia upadkowi cywilizacji i powrotowi
barbarzyñstwa konieczne by³oby, zdaniem profesora, ponowne zró¿nicowanie zarobków i przywrócenie prywatnych przedsiêbiorstw. Stopniowo musiano by zezwoliæ na konkurencjê,
prywatne po¿yczki, wymianê walut, odsetki, a¿ w koñcu okaza³oby siê, ¿e system ten niewiele ró¿ni siê od panuj¹cego
obecnie. Na koniec pisze on:

Przeprowadzano by stopniowe zmiany, które krok po kroku
wraca³yby do dawnych kierunków postêpowania, a¿ wreszcie musia³oby dojæ do nieuchronnej kontrrewolucji, która prawdopodob-
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nie nie wi¹za³aby siê z kolejn¹ wojn¹ domow¹, gdy¿ klasy rz¹dz¹ce
w obliczu utraty poparcia swych popleczników oraz wobec zaniku
ich w³asnego fanatyzmu straci³yby wszelk¹ ochotê do walki. Nastêpnie dosz³oby do wielkiej rekonstrukcji, tyle ¿e nie systemu dynastycznego, ale starego ustroju socjalnego, opartego na w³asnoci
prywatnej i umowach, ustroju, który w procesie powolnej ewolucji
ka¿dej cywilizacji okaza³ siê byæ najbardziej przystosowany do
sk³onnoci natury ludzkiej w warunkach ¿ycia spo³ecznego, który
te¿ jest jeszcze bardziej przystosowany i jeszcze bardziej konieczny w fizycznych i spo³ecznych warunkach panuj¹cych w naszej
kompleksowej i nowoczesnej cywilizacji.

Uwa¿amy, ¿e przy pomocy kolektywizmu uczyniono ju¿
bardzo wiele dla mas spo³ecznych. Jako przyk³ady mo¿na
wymieniæ: system szkó³ publicznych w Stanach Zjednoczonych, system pocztowy w ca³ym cywilizowanym wiecie, miejsk¹ w³asnoæ wodoci¹gów itp. Wierzymy te¿, ¿e dzia³aj¹c w
tym kierunku mo¿na by dokonaæ jeszcze wiêcej. Jednak ka¿dy rozs¹dny cz³owiek musi zgodziæ siê z argumentem, ¿e jeli
przez postawienie ludzi na tym samym poziomie zostan¹ przeciête ciêgna samolubstwa, które obecnie poruszaj¹ wiatem,
to miejsce ich bêdzie musia³a zaj¹æ inna si³a motywuj¹ca (mi³oæ), gdy¿ inaczej interesy wiata stanê³yby natychmiast w
miejscu. Lenistwo zajê³oby miejsce przedsiêbiorczoci, a bieda i niedostatek pojawi³yby siê w miejsce wygody i obfitoci.
Przedstawiamy te trudnoci nie po to, by zachwalaæ tu jak¹ w³asn¹ patentow¹ teoriê, ale po to, by ci, którzy poszukuj¹ w Biblii m¹droci z góry pochodz¹cej, mogli janiej zobaczyæ bezradnoæ ludzi w obecnym kryzysie, by mogli z jeszcze wiêksz¹ ufnoci¹ i pewnoci¹ polegaæ przez wiarê na Panu
i na jego rozwi¹zaniach, które zastosuje On w s³usznym czasie.
Pogl¹dy cz³onka S¹du Najwy¿szego
Sêdzia Henry B. Brown nada³ swojemu przemówieniu do
wychowanków wydzia³u prawa Uniwersytetu Yale tytu³:
Dwudziesty Wiek. Wykaza³ on, ¿e zmiany, jakie dokonaj¹
siê w dwudziestym wieku, bêd¹ odnosi³y siê raczej do sfery
socjalnej ni¿ politycznej czy prawnej. Nastêpnie za wymieni³ trzy najwiêksze zagro¿enia dla bezporedniej przysz³oci
Stanów Zjednoczonych:
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(1) Korupcja w³adz miejskich, (2) chciwoæ korporacji oraz
(3) surowoæ proletariatu. Miêdzy innymi powiedzia³ on:

Prawdopodobnie nie ma na wiecie kraju, w którym wp³yw bogactwa by³by wiêkszy i potê¿niejszy ni¿ u nas, za w ¿adnym okresie historii naszego kraju zjawisko to nie by³o tak intensywne jak
obecnie. T³um nigdy nie bywa logiczny, a wywieraj¹c zemstê wobec ca³ych klas spo³ecznych wykazuje raczej sk³onnoæ do pos³ugiwania siê pretekstami, ni¿ rozs¹dnymi argumentami. Trudno wyobraziæ sobie s³absz¹ wymówkê jak to, ¿e wielkie rozruchy minionego lata [1895] by³y jedynie strajkiem solidarnociowym. U ich
pod³o¿a le¿a³y bowiem zasadnicze krzywdy. Jeli klasy bogatych
przy korzystaniu ze swej w³adzy nie bêd¹ przestrzegaæ regu³ powszechnej uczciwoci, to nie bêd¹ te¿ mia³y powodu oczekiwaæ
umiarkowania i dyskrecji ze strony tych, którzy sprzeciwiaj¹ siê
ich nadu¿yciom.
Mówi³em o chciwoci korporacji jako o kolejnym ródle zagro¿enia dla pañstwa. £atwoæ, z jak¹ wydawane s¹ koncesje, prowadzi do wielkich nadu¿yæ. Tworzy siê korporacje wed³ug zasad prawnych jednego stanu, maj¹c na uwadze wy³¹czny cel dzia³ania na
terenie innego stanu i w ten sposób linie kolejowe w Kalifornii budowane s¹ na podstawie koncesji wydanych w stanie Mississippi
tylko po to, ¿eby ich rozprawy s¹dowe przenoszone by³y do s¹dów
federalnych. Przy budowie takich szlaków dokonuje siê najwiêkszych oszustw, a czyni¹ to sami cz³onkowie rad nadzorczych pod
pozorem dzia³alnoci spó³ek budowlanych, czyli innej korporacji,
która zarz¹dza ca³ym obrotem akcji, hipotek i pozosta³ych papierów wartociowych tego przedsiêwziêcia, niezale¿nie od rzeczywistego kosztu budowy szlaku. Szlak kolejowy zaopatrywany jest w
ten sam sposób przez inn¹ spó³kê, utworzon¹ przez cz³onków rady
nadzorczej, która kupuje tabor kolejowy i oddaje go w dzier¿awê
wspomnianej korporacji posiadaj¹cej dan¹ liniê kolejow¹, gdy za
nastêpuje nieuchronna upad³oæ, okazuje siê, ¿e udzia³owcy zostali
oszukani na korzyæ hipotek, te za upad³y na korzyæ cz³onków
rady nadzorczej. W³asnoæ taka, uzyskana w sposób ur¹gaj¹cy uczciwoci oraz moralnoci, nie mo¿e znaleæ siê pod ochron¹ prawa.
Jeszcze gorszym zjawiskiem jest ³¹czenie korporacji w tak zwanych trustach w celu ograniczenia produkcji, zduszenia konkurencji oraz zmonopolizowania obrotu podstawowymi artyku³ami. Zakres, jaki ju¿ osi¹gnê³o to zjawisko, jest alarmuj¹cy, za zakres,
który mo¿e ono jeszcze osi¹gn¹æ, bêdzie mia³ wymiar rewolucyjny.
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Prawda jest taka, ¿e ca³e ustawodawstwo umo¿liwiaj¹ce rejestracjê
spó³ek jest w op³akanym stanie i pilnie wymaga gruntownej reformy, jednak trudnoci w podjêciu jednoczesnych dzia³añ przez
wszystkie czterdzieci cztery stany wydaj¹ siê byæ nie do pokonania.
Z ca³kiem innej strony zagra¿a trzecie i najbardziej bezporednie niebezpieczeñstwo, na które zwróci³em uwagê  surowoæ proletariatu. Wyrasta ono z braku zrozumienia wród robotników zasady, ¿e jeli kto domaga siê dla siebie pewnych praw, to musi
tak¿e uznaæ, ¿e przys³uguj¹ one innym. Robotnicy mog¹ sprzeciwiaæ siê prawu obowi¹zuj¹cemu w tym kraju i doprowadziæ do
upadku swych w³asnych domów oraz domów swych prze³o¿onych,
ale s¹ bezsilni wobec praw natury  wobec wielkiego prawa poda¿y
i popytu, któremu podporz¹dkowany jest rozwój przemys³u, jego
rozkwit w pewnym okresie oraz jego rozk³ad, w czym maj¹ swój
udzia³ zarówno w³aciciele jak i robotnicy.

Sêdzia Brown nie widzi ¿adnej nadziei na pojednanie miêdzy kapita³em a prac¹. Jest cz³owiekiem zbyt logicznym, by
s¹dziæ, ¿e obiekty, które przemieszczaj¹ siê w przeciwleg³ych
kierunkach, mia³yby siê kiedykolwiek spotkaæ. Dalej mówi
on:

Gorzki konflikt miêdzy nimi rozwija siê i narasta od tysiêcy lat,
a rozwi¹zanie wydaje siê byæ dzisiaj bardziej odleg³e ni¿ kiedykolwiek. Okrelenie przymusowy arbitra¿ jest samo w sobie sprzeczne. Na tej samej zasadzie mo¿na by mówiæ o ¿yczliwym morderstwie albo o przyjaznej wojnie. Mo¿liwe, ¿e podstaw¹ kompromisu
stanie siê ostatecznie wspó³praca albo udzia³ w zyskach, tak by ka¿dy
robotnik by³ w pewnym zakresie kapitalist¹. Byæ mo¿e w warunkach wy¿szego wykszta³ceniu, szerszego dowiadczenia i wiêkszej
inteligencji robotnicy dwudziestego wieku bêd¹ mogli zrealizowaæ
swe ambicje decydowania o ca³ym wypracowanym przez nich zysku.

Wspominaj¹c o spo³ecznym niepokoju wynikaj¹cym z wymienionych niegodziwoci korporacji, autor proponuje rodek ³agodz¹cy, choæ nie usuwaj¹cy ca³kowicie choroby, a mianowicie publiczn¹ w³asnoæ tak zwanych naturalnych monopoli. Uwa¿a on, ¿e przywileje te winny przys³ugiwaæ bezporednio pañstwu albo zarz¹dom miejskim, by nie stawa³y siê
polem konkurencji i sporów o koncesje, które rozwi¹zuje siê
za pomoc¹ ³apówek. Mówi on:
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Wydaje siê, ¿e nie ma ¿adnych rozs¹dnych przyczyn, dla których takie przywileje s³u¿¹ce przypuszczalnie ogólnemu dobru nie
mia³yby siê znaleæ pod bezporednim zarz¹dem publicznym. Taka
jest przynajmniej tendencja we wspó³czesnym ustawodawstwie prawie wszystkich wysoko cywilizowanych krajów, z wyj¹tkiem naszego w³asnego. U nas, poprzez eksponowanie zagro¿enia paternalistycznego i socjalistycznego, wielkokorporacyjnym interesom uda³o siê zagarn¹æ dla siebie przywileje, które s³usznie nale¿¹ siê ca³emu spo³eczeñstwu.

Ów d¿entelmen z pewnoci¹ uczciwie przedstawia swe nieskrêpowane przekonania, jako ¿e urz¹d sêdziego S¹du Najwy¿szego Stanów Zjednoczonych jest przywilejem do¿ywotnim. Z pewnoci¹ wiêc mia³by mo¿liwoæ zaproponowaæ jakie rozwi¹zanie i na pewno by to uczyni³, gdyby tylko wiedzia³ o czym, co mog³oby pomóc w sytuacji, nad któr¹ tak
ubolewa. Co jednak mog³oby przynieæ doran¹ ulgê? Tylko
rozwi¹zania proponowane przez socjalizm (publiczna w³asnoæ narodowych monopoli), co do których wszyscy, z
wyj¹tkiem bankierów oraz w³acicieli akcji przedsiêbiorstw,
zgadzaj¹ siê, ¿e przynios³yby jedynie doran¹ korzyæ i nic
wiêcej. Jednak osi¹gniêcie nawet tego wydaje mu siê ma³o
prawdopodobne, tak potê¿nie obwarowany jest kapita³.
Walka Spo³eczna Clemenceau

Wydawca paryskiego czasopisma La Justice opublikowa³
jaki czas temu ksi¹¿kê La Mêlée Sociale [Walka Spo³eczna],
która cieszy³a siê znacznym zainteresowaniem ze wzglêdu na
wybitne znaczenie autora jako ustawodawcy i wydawcy. Ksi¹¿ka ¿ywo zajmuje siê kwestiami spo³ecznymi, utrzymuj¹c, ¿e
okrutna i bezlitosna walka o przetrwanie cechuje spo³ecznoæ
ludzk¹ na podobnej zasadzie, co wiat zwierz¹t i rolin, oraz
¿e tak zwana cywilizacja jest jedynie cienk¹ politur¹, która
ukrywa przyrodzon¹ brutalnoæ cz³owieka. Uwa¿a on, ¿e ca³a
historia spo³eczeñstwa symbolizowana jest przez pierwszego
mordercê, Kaina. Twierdzi te¿, ¿e choæ wspó³czesny Kain nie
zabija bezporednio swojego brata, to jednak systematycznie
usi³uje zmia¿d¿yæ tego, nad którym si³¹ albo przez oszustwo
zdoby³ w³adzê. Poni¿ej zamieszczamy kilka frapuj¹cych ustêpów z tej ksi¹¿ki.

Nieuchronnoæ konfliktu

467

Wydaje mi siê byæ rzecz¹ niezwyk³¹ to, ¿e ludzkoæ potrzebuje
wielowiekowych medytacji i badañ prowadzanych przez najpotê¿niejsze umys³y, aby odkryæ prosty i oczywisty fakt, ¿e cz³owiek by³
zawsze w stanie wojny z drugim cz³owiekiem oraz ¿e wojna ta trwa
od pocz¹tku istnienia rasy ludzkiej. Doprawdy, nie starcza wyobrani, by wyczarowaæ wizjê potwornej, krwawej i powszechnej rzezi,
która przeprowadzana jest nieustannie, odk¹d ziemia wy³oni³a siê z
otch³ani chaosu.

Zarówno przymusowa praca skutych ³añcuchami niewolników, jak i wolny znój p³atnego robotnika opieraj¹ siê na tej
samej zasadzie pokonywania s³abszego i wykorzystywania go
przez mocniejszego. Ewolucja zmieni³a warunki tej bitwy, jednak pod pozorem pokojowego nastawienia dalej toczy siê
miertelne zmaganie. Wejcie w posiadanie ¿ycia i cia³a drugiego cz³owieka oraz wykorzystanie ich dla osi¹gniêcia w³asnych celów  to usi³owanie i niezmienny cel wiêkszoci ludzi od czasów dzikiego kanibala, poprzez feudalnego barona,
w³aciciela niewolników, a¿ po pracodawcê naszych dni.
G³ówny problem cywilizacji pan Clemenceau okrela w
nastêpuj¹cy sposób:

G³ód jest wrogiem rodzaju ludzkiego. Dok¹d cz³owiek nie pokona owego okrutnego i poni¿aj¹cego wroga, dot¹d odkrycia naukowe bêd¹ wydawaæ siê ironi¹ wobec smutnego losu ludzkoci.
To tak, jakby wyposa¿yæ cz³owieka w artyku³y luksusowe bez zaspokojenia jego podstawowych potrzeb. Takie jest prawo natury,
owo najokrutniejsze z jej wszystkich praw. Zmusza ona ludzkoæ
do szukania sposobów, do torturowania siê, do niszczenia siebie,
by za wszelk¹ cenê zachowaæ owo najwy¿sze dobro, czy te¿ z³o,
jakim jest ¿ycie.
Inne istnienia kwestionuj¹ prawo cz³owieka do prze¿ycia. Ten
za broni siê organizuj¹c siê w spo³ecznociach. Do owej s³aboci
fizycznej, pierwotnej przyczyny jego obrony, do³¹cza siê teraz s³aboæ spo³eczna. I tutaj mo¿na by zadaæ pytanie: Czy osi¹gnêlimy
ju¿ stopieñ cywilizacji pozwalaj¹cy nam na wyobra¿enie sobie i
wprowadzenie w ¿ycie takiej organizacji spo³ecznej, w której zostanie wyeliminowana mo¿liwoæ mierci na skutek biedy i g³odu.
Ekonomici nie maj¹ ¿adnych w¹tpliwoci. Ich odpowied jest
wyranie negatywna.

Obowi¹zkiem pañstwa oraz bogatych cz³onków spo³ecznoci jest, zdaniem pana Clemenceau, zlikwidowanie g³odu oraz
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uznanie prawa do ¿ycia. Spo³ecznoæ powinna siê troszczyæ
o nieszczêliwych i nieumiejêtnych nie tylko dlatego, ¿e tak
nale¿y, ale tak¿e dla w³asnej korzyci. Cytujemy dalej:

Czy nie jest obowi¹zkiem bogatych przyjæ z pomoc¹ tym, którym siê nie powiod³o? Przyjdzie taki dzieñ, gdy widok cz³owieka
umieraj¹cego [z g³odu], podczas gdy inny posiada niezliczone miliony, nie bêdzie ju¿ tolerowany w ¿adnej z cywilizowanych spo³ecznoci, podobnie zreszt¹ jak wspó³czesne spo³eczeñstwa nie tolerowa³yby instytucji niewolnictwa. K³opoty proletariatu nie ograniczaj¹ siê bynajmniej do Europy. Zdaje siê, ¿e robotnikom powodzi siê równie le w wolnej Ameryce, która ka¿demu nêdzarzowi
po tej stronie Atlantyku wydaje siê byæ rajem.

By³ to pogl¹d francuski. Niekoniecznie musi on wiadczyæ
o tym, ¿e sprawy maj¹ siê we Francji gorzej ni¿ w Stanach
Zjednoczonych. Jednak wdziêczni jestemy co najmniej z jednego powodu, ¿e u nas dziêki dobrowolnym podatkom i hojnym darowiznom nikt nie musi umieraæ z g³odu. Pragnienia
ludzi siêgaj¹ tutaj nieco dalej ni¿ samo przetrwanie. Dopiero
szczêcie nadaje istnieniu po¿¹dany kszta³t.
Pan Clemenceau dostrzega i demaskuje b³êdy obecnego
systemu spo³ecznego, nie proponuje jednak ¿adnego rozs¹dnego rozwi¹zania. Dlatego te¿ jego ksi¹¿ka rozpala jedynie
ogieñ i rozsiewa niepokój. Nie trzeba zbytniego wysi³ku, by
rozbudziæ w nas samych i u innych jeszcze wiêksze niezadowolenie i jeszcze wiêkszy niepokój. By³oby mo¿e lepiej, gdyby ksi¹¿ka, czy artyku³, które nie proponuj¹ uzdrawiaj¹cego
balsamu, nie tworz¹ pewnej idei czy nadziei ucieczki przed
zmartwieniami, nigdy nie zosta³y napisane i opublikowane.
Pismo wiête, dziêki Bogu, dostarcza nam takiego pocieszaj¹cego balsamu, a ów jedyny i niezawodny rodek przeciwko
dolegliwociom tego wiata  grzechowi, samolubnemu wynaturzeniu i mierci  znajduje siê w rêkach wielkiego Porednika, dobrego Lekarza i ¯yciodawcy. Za celem tego w³anie Tomu jest zwrócenie uwagi na owe niebiañskie lekarstwa. Przy okazji jednak przedstawiamy, jak rozpaczliwy charakter ma choroba i jak w wiecie brakuje nadziei na znalezienie przeciwko niej lekarstwa.

WYK£AD X
PROPONOWANE RODKI ZARADCZE 
SPO£ECZNE I FINANSOWE
PROHIBICJA I PRAWO G£OSOWANIA DLA KOBIET  UWOLNIENIE CEN SREBRA I PROTEKCYJNE C£A  KOMUNIZM  WSZYSTKIE RZECZY MIELI WSPÓLNE  ANARCHIZM  SOCJALIZM CZYLI KOLEKTYWIZM  BABBITT O ROZWOJU SPO£ECZNYM  HERBERT S PENCER O SOCJALIZMIE  PRZYK£AD DWÓCH SPO£ECZNOCI SOCJALISTYCZNYCH  NACJONALIZM  POWSZECHNE WYKSZTA£CENIE
MECHANICZNE JAKO RODEK ZARADCZY  JEDYNY PODATEK JAKO RODEK ZARADCZY  ODPOWIED , JAKIEJ HENRY G EORGE UDZIELI£ PAPIE¯OWI L EONOWI
XIII W KWESTII ROBOTNICZEJ  WYPOWIED DR LYMANA ABBOTTA NA TEMAT
TEJ SYTUACJI  S UGESTIE BISKUPA KOCIO£A METODYSTYCZNO-EPISKOPALNEGO
 INNE NADZIEJE I OBAWY  JEDYNA NADZIEJA  ONA B£OGOS£AWIONA NADZIEJA  STANOWISKO W£ACIWE DLA LUDU BO¯EGO, KTÓRY WIDZI TE RZECZY
 NA WIECIE, ALE NIE ZE WIATA.

Izali nie masz balsamu w Galaad? Izali tam nie masz lekarza? Leczylimy Babilon, ale nie jest uleczony. Opuæmy¿
go, a pójdmy ka¿dy do ziemi swej; bo s¹d jego a¿ do nieba
siêga  Jer. 8:22; 51:7-9.
ROZMAITE lekarstwa przedstawiane s¹ jako panaceum
maj¹ce ul¿yæ wzdychaj¹cemu stworzeniu, poddanemu dzia³aniu obecnych warunków, które powszechnie uznawane s¹
za powa¿ne. Tak wiêc wszyscy, którzy wspó³czuj¹ z cierpi¹cym spo³eczeñstwem, musz¹ tak¿e okazaæ zrozumienie dla
usi³owañ ró¿nych doktorów, którzy, postawiwszy diagnozê, z
wielk¹ niecierpliwoci¹ domagaj¹ siê, by pacjent wypróbowa³ ich receptê. Próby wymylenia kuracji i zastosowania jej
s¹ godne polecenia i znajduj¹ zrozumienie wród wszystkich
dobrze usposobionych ludzi. Pomimo to zdrowy, owiecony
S³owem Bo¿ym s¹d informuje nas, ¿e ¿adne z proponowanych lekarstw nie uzdrowi tej choroby. Niezbêdna bêdzie obecnoæ i us³uga Wielkiego Lekarza wraz z Jego rodkami zaradczymi  lekarstwami, szynami, banda¿ami, kaftanami bezpieczeñstwa i lancetami. I tylko skuteczne oraz wytrwa³e stoso469
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wanie tych rodków bêdzie w stanie uzdrowiæ chorobê ludzkiej deprawacji i samolubstwa. Przyjrzyjmy siê jednak niektórym receptom proponowanym przez innych doktorów, aby
przekonaæ siê, w jaki sposób niektóre z nich, upodobniaj¹c
siê do m¹droci Bo¿ej, s¹ od niej mimo wszystko bardzo dalekie. Naszym celem nie jest sprzeczanie siê, ale wyraniejsze
zauwa¿enie jedynego kierunku, z którego mo¿na oczekiwaæ
koniecznej pomocy.
Prohibicja i prawo g³osowania dla kobiet
jako rodek zaradczy
Te dwa zagadnienia s¹ zwykle ze sob¹ ³¹czone, gdy¿ zauwa¿ono, ¿e prohibicja nigdy nie uzyska poparcia wiêkszoci, jeli kobiety nie bêd¹ mia³y praw wyborczych  a nawet i
wtedy nie jest to jeszcze takie pewne. Obroñcy tego rozwi¹zania wskazuj¹ na statystyki, by wykazaæ, jak wiele nieszczêæ i
ubóstwa w narodach chrzecijañskich wywodzi siê z obrotu
napojami alkoholowymi. Twierdz¹ tak¿e, ¿e gdyby zakazaæ
sprzeda¿y alkoholu, to pokój i obfitoæ sta³yby siê zasad¹, a
nie wyj¹tkiem.
Z ca³ego serca sympatyzujemy z wiêkszoci¹ twierdzeñ tego
rodzaju. Pijañstwo jest z pewnoci¹ jednym z najbardziej szkodliwych owoców cywilizacji. Bardzo szybko rozprzestrzenia
siê ono tak¿e na kraje pó³cywilizowane i barbarzyñskie. Bardzo bymy siê cieszyli, gdyby zlikwidowano go teraz i na zawsze. Chêtnie tak¿e przyznajemy, ¿e likwidacja obrotu alkoholem przynios³aby znaczne zmniejszenie panuj¹cego obecnie ubóstwa, gdy¿ przez niego marnowane s¹ setki milionów
dolarów rocznie. Jednak usuniêcie alkoholu nie uzdrowi z³a
wywodz¹cego siê z obecnych, samolubnych warunków spo³ecznych ani te¿ nie zrównowa¿y mia¿d¿¹cego cinienia prawa poda¿y i popytu, które bêdzie ros³o nieub³aganie, jak zawsze, wyciskaj¹c ostatnie soki ¿ycia z mas spo³ecznych.
Kto tak naprawdê trwoni miliony dolarów rocznie na alkohol? Bardzo biedni? Na pewno nie; bogaci! Bogaci na pierwszym miejscu, a za nimi klasa rednia. Jeliby od jutra zlikwidowaæ obrót alkoholem, to nie tylko ¿e nie zmniejszy³oby to
presji finansowej dla najubo¿szych, ale jeszcze przynios³oby
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odwrotny skutek. Tysi¹ce rolników, którzy uprawiaj¹ miliony
buszlis jêczmieniu, ¿yta, winogron i chmielu  artyku³ów stosowanych przy produkcji napojów alkoholowych  zmuszonych by³oby do uprawy innych rolin, doprowadzaj¹c w ten
sposób do jeszcze wiêkszego ogólnego spadku cen produktów rolnych. Ogromna rzesza dziesi¹tków tysiêcy gorzelników, bednarzy, producentów butelek i naczyñ szklanych, woniców, pracowników restauracji i barmanów, zatrudnionych
obecnie przy obrocie alkoholem, by³aby zmuszona do znalezienia sobie innego zajêcia, pogr¹¿aj¹c jeszcze bardziej rynek
pracy i doprowadzaj¹c do dalszego obni¿enia skali zarobków.
Wielomilionowy kapita³, zainwestowany obecnie w tej dziedzinie, zosta³by przeniesiony gdzie indziej, zwiêkszaj¹c konkurencjê w biznesie.
Wszystko to nie powinno powstrzymywaæ nas w d¹¿eniu
do pozbycia siê tego przekleñstwa. W miarê mo¿liwoci mo¿emy te¿ staraæ siê o pozyskanie dla tej sprawy wiêkszoci
spo³eczeñstwa. Jednak taka wiêkszoæ nigdy siê nie znajdzie
(z wyj¹tkiem spo³ecznoci lokalnych). Wiêkszoæ sk³ada siê z
niewolników tego na³ogu i ludzi, którzy s¹ nim osobicie finansowo zainteresowani, wprost lub porednio. Prohibicja nie
zostanie wprowadzona a¿ do czasu ustanowienia Królestwa
Bo¿ego. Chcemy tu jedynie wskazaæ, ¿e usuniêcie przekleñstwa pijañstwa, nawet gdyby siê uda³o do tego doprowadziæ,
nie uzdrowi³oby obecnej choroby spo³eczno-finansowej.
Uwolnienie cen srebra i protekcyjne c³a
jako rodek zaradczy
Bez wiêkszych zastrze¿eñ przyznajemy, ¿e usuniêcie srebra z podstawy systemu monetarnego krajów chrzecijañskich
by³o mistrzowskim ciosem polityki samolubstwa ze strony
kredytodawców, którzy zmniejszyli w ten sposób iloæ standardowych monet na rynku, zwiêkszaj¹c tym samym wartoæ
swoich kredytów. Uszczuplenie zasobów legalnego pieni¹dza
pozwoli³o na utrzymanie wysokich odsetek od d³ugów, gdy w
tym samym czasie wszystkie inwestycje w przemyle, jak równie¿ wynagrodzenia za pracê ustawicznie traci³y na wartoci
na skutek zwiêkszenia poda¿y i konkurencji. Wielu bankie-
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rów i kredytodawców to uczciwi ludzie, pozostaj¹cy w zgodzie z prawnym standardem uczciwoci. Tylko ¿e, niestety,
standard ten w wielu przypadkach jest zbyt niski. Zgodnie z
nim mówi siê: My bankierzy i kredytodawcy pilnujmy swojego interesu, a rolnicy, którzy nie s¹ tak sprytni, niech pilnuj¹
swego. Bêdziemy zwodziæ biedniejszych i mniej bystrych nazywaj¹c z³oto uczciwym pieni¹dzem a srebro nieuczciwym
pieni¹dzem. Wielu biednych stara siê byæ uczciwymi i w ten
sposób zostan¹ oniemieleni i pozyskani do popierania naszych
planów, które bêdzie jednak ciê¿ko przeprowadziæ wród ¿niwiarzy. Pod wp³ywem naszego mówienia o uczciwym pieni¹dzu, dziêki naszemu presti¿owi ludzi szanowanych oraz
naszej pozycji finansistów i ludzi bogatych, dojd¹ oni do wniosku, ¿e jakikolwiek pogl¹d sprzeczny z naszym musi byæ b³êdny. Zapomn¹, ¿e srebrny pieni¹dz by³ standardem wiatowym
od najdawniejszych czasów, za z³oto, podobnie jak kamienie
szlachetne, by³o dawniej towarem handlowym, a dopiero potem do³¹czono go do srebra, aby zaspokoiæ zwiêkszaj¹ce siê
zapotrzebowanie na pieni¹dze konieczne do prowadzenia wiatowych interesów. Nawet w chwili obecnej spada wysokoæ
odsetek w naszych centrach finansowych. O ile jeszcze obni¿¹ siê odsetki, jeli ca³e srebro nabierze wartoci monetarnej i
zwiêkszy siê iloæ pieni¹dza? Naszym nastêpnym krokiem
musi byæ wycofanie wszystkich pieniêdzy papierowych, by w
ten sposób napêcznia³y nasze odsetki.
Zgodnie z prawem poda¿y i popytu ka¿dy po¿yczkobiorca
jest zainteresowany tym, ¿eby by³o jak najwiêcej pieniêdzy 
srebrnych, z³otych i papierowych. Zgodnie z tym samym prawem w interesie ka¿dego bankiera i kredytodawcy le¿y wycofanie pieniêdzy papierowych i zdyskredytowanie srebra, poniewa¿ im mniej jest pieniêdzy, którymi mo¿na sp³aciæ d³ugi,
tym wiêksze jest zapotrzebowanie na ow¹ niewielk¹ iloæ pieni¹dza. Dlatego te¿ wraz ze spadkiem wynagrodzeñ za pracê i
cen towarów handlowych, wzrasta popyt na pieni¹dze, a odsetki trzymaj¹ siê dobrze.
Jak ju¿ pokazalimy, prorocze wzmianki zdaj¹ siê wskazywaæ, ¿e srebro nie zostanie ju¿ przywrócone do tych samych
przywilejów, jakimi cieszy siê z³oto jako standardowy pieni¹dz
cywilizowanego wiata. Jest jednak oczywiste, ¿e nawet gdy-
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by nast¹pi³o pe³ne przywrócenie pozycji srebra, to ulga z tego
wynikaj¹ca by³aby jedynie dorana  zlikwidowa³oby to dodatkowe zachêty dla przemys³owców w Japonii, Indiach,
Chinach i Meksyku. Przynios³oby to poprawê sytuacji rolnictwa krajów chrzecijañskich, likwiduj¹c czêæ obecnego napiêcia, w warunkach którego ka¿dy stara siê wi¹zaæ koniec z
koñcem, i odwlekaj¹c byæ mo¿e gwa³towny upadek na jaki
czas. Jednak najwidoczniej Bóg nie ¿yczy sobie takiego przek³adania owego z³ego dnia. St¹d te¿ ludzki egoizm, lepy
na wszelkie argumenty, bêdzie panowa³ i rujnowa³ jeszcze
szybciej. Tak jak jest napisane: Zginie m¹droæ m¹drych jego
oraz: Ani srebro ich, ani z³oto ich nie bêdzie ich mog³o wyrwaæ w dzieñ gniewu Pañskiego (Sof. 1:18; Ezech. 7:19; Izaj.
14:4-7 BG; Izaj. 29:14).
Protekcjonizm, m¹drze dozowany, tak by uniemo¿liwia³
powstawanie monopoli i rozwija³ zasoby naturalne kraju, mo¿e
bez w¹tpienia przynosiæ pewne korzyci w zapobieganiu zrujnowaniu dochodów robotniczych na ca³ym wiecie. Najprawdopodobniej jednak bêdzie to tylko oznacza³o ustawienie równi
pochy³ej, po której zarobki stocz¹ siê na ni¿szy poziom, zamiast czekania, a¿ z hukiem run¹ w przepaæ. Wczeniej czy
póniej, w panuj¹cym obecnie systemie konkurencyjnym, zarówno ceny towarów, jak i wynagrodzenia za pracê bêd¹ musia³y znaleæ siê na ca³ym wiecie na mniej wiêcej tym samym poziomie.
Przeto ani uwolnienia cen srebra, ani ustanowienia protekcyjnych ce³ nie mo¿na uznaæ za rozwi¹zanie obecnych i przysz³ych problemów. Jest to jedynie rodek ³agodz¹cy.
Komunizm jako rodek zaradczy
Komunizm proponuje system spo³eczny, w którym bêdzie
obowi¹zywa³a wspólnota dóbr. Wszelka w³asnoæ bêdzie posiadana wspólnie i u¿ytkowana dla powszechnego dobra, za
ca³y zysk z pracy bêdzie spo¿ytkowany dla ogólnej pomylnoci w myl zasady: Ka¿demu wed³ug potrzeb. Do czego
zmierza komunizm, mo¿na przekonaæ siê na przyk³adzie Komuny Paryskiej. Wed³ug opisu ks. Josepha Cooka komunizm
oznacza zniesienie praw dziedzicznych, rodziny, narodowoci, religii i w³asnoci.
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Niektóre z w³aciwoci komunizmu godne s¹ polecenia (zob.
socjalizm), jednak w ca³oci idea ta jest nierealna. System ten
byæ mo¿e móg³by dobrze funkcjonowaæ w niebie, gdzie wszyscy s¹ doskonali, czyci i dobrzy oraz gdzie panuje mi³oæ.
Jednak po chwili zastanowienia ka¿dy cz³owiek, maj¹cy jakie pogl¹dy i nieco dowiadczenia, przyzna, ¿e przy obecnym stanie serc taki system jest ca³kowicie nierealny. Doprowadzi³by on do tego, ¿e wszyscy ludzie staliby siê trutniami.
Wkrótce konkurowaliby miêdzy sob¹, kto bêdzie wykonywa³
najmniejsz¹ i najgorsz¹ pracê, a spo³eczeñstwo prêdko popad³oby w barbarzyñstwo i niemoralnoæ, prowadz¹c¹ do szybkiej zag³ady ca³ego gatunku.
Niektórzy jednak wyobra¿aj¹ sobie, ¿e Biblia naucza komunizmu, a w zwi¹zku z tym musi to byæ prawdziwy rodek
zaradczy  rodek Bo¿y. Dla wielu jest to najmocniejszy argument przemawiaj¹cy za komunizmem. Bardzo popularne jest
przypuszczenie, jakoby mia³ on byæ ustanowiony przez naszego Pana i aposto³ów oraz ¿e powinien byæ kontynuowany
w rz¹dach i praktyce chrzecijañskiej. Dlatego w³anie przedstawiamy poni¿ej artyku³ na ten temat pochodz¹cy z naszego
w³asnego czasopisma.
Wszystkie rzeczy mieli wspólne
A wszyscy, którzy uwierzyli byli pospo³u, i wszystkie rzeczy
mieli wspólne. A osiad³oci i majêtnoci sprzedawali, i udzielali
ich wszystkim, jako komu by³o potrzeba. A na ka¿dy dzieñ trwaj¹c
zgodnie w kociele i chleb ³ami¹c po domach, przyjmowali pokarm
z radoci¹ i w prostocie serdecznej. Chwal¹c Boga i maj¹c ³askê u
wszystkiego ludu  Dzieje Ap. 2:44-47.
Oto spontaniczny nastrój pierwotnego kocio³a: samolubstwo
ust¹pi³o miejsca mi³oci i ogólnemu dobru. B³ogos³awione dowiadczenie! Niew¹tpliwie te¿ podobne uczucia, mniej lub bardziej uwiadomione, rodz¹ siê w sercach wszystkich, którzy naprawdê siê nawrócili. Gdy po raz pierwszy zdalimy sobie sprawê z rzeczywistego sensu Boskiej mi³oci i zbawienia, gdy zupe³nie oddalimy siê
na s³u¿bê Panu i uwiadomilimy sobie, jak wielkie otrzymalimy
od niego dary, które odnosz¹ siê nie tylko do obecnego ¿ycia, ale i
do tego, które dopiero ma przyjæ, odczulimy przepe³niaj¹c¹ nas
radoæ, która odkrywa w ka¿dym wspó³pielgrzymie do niebiañskiego
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Chanaanu brata albo siostrê i sprawia, ¿e ufamy im jako krewnym
naszego Pana i posiadaj¹cym Jego ducha. Mielimy wiêc sk³onnoæ do postêpowania z nimi w ka¿dej sprawie tak, jakbymy czynili to naszemu Panu oraz do dzielenia z nimi wszystkiego, co posiadamy, tak jakbymy to dzielili z naszym Odkupicielem. W wielu
przypadkach jednak prze¿ywalimy brutalny szok, gdy uwiadamialimy sobie, ¿e nikt  ani my, ani inni  nie jest doskona³y w
ciele, ¿e nawet jeli lud Pañski posiada obecnie wielk¹ miarê ducha
swego Mistrza, to skarb ten przechowuje w glinianym naczyniu
ludzkiej s³aboci i u³omnoci.
Nastêpnie nauczylimy siê, ¿e trzeba liczyæ siê nie tylko ze s³abociami cia³a innych ludzi, ale ¿e tak¿e i nasze w³asne niedomagania cielesne wymagaj¹ nieustannej kontroli. Stwierdzilimy, ¿e maj¹c
wszyscy udzia³ w upadku Adamowym, nie wszyscy upadamy w
taki sam sposób i pod tym samym wzglêdem. Wszyscy utracili podobieñstwo Bo¿e i ducha mi³oci, rozwijaj¹c w sobie podobieñstwo do Szatana i ducha samolubstwa. Samolubstwo, podobnie jak
mi³oæ, objawia siê na wiele sposobów. I tak, w jednym cz³owieku
samolubstwo rozwinê³o siê w formie zami³owania do wygody, lenistwa i bezmylnoci, w innym za objawia siê jako energiczna
gotowoæ do pracy w celu osi¹gniêcia przyjemnoci doczesnego
¿ycia i samozadowolenia.
Niektórzy sporód tych aktywnie samolubnych znajduj¹ zadowolenie w gromadzeniu maj¹tku, chc¹c ¿eby wszyscy mówili: Ale
on jest bogaty. Inni karmi¹ swój egoizm ludzkimi zaszczytami, jeszcze inni strojami, podró¿ami, rozpust¹ oraz najni¿szymi i najpodlejszymi formami samolubstwa.
Od chwili sp³odzenia do nowego ¿ycia w Chrystusie i wejcia w
posiadanie nowego ducha mi³oci rozpoczyna siê konflikt i walka,
wewnêtrzna i zewnêtrzna, poniewa¿ nowy duch walczy z ka¿d¹ form¹ samolubstwa i deprawacji, które wczeniej mia³y nad nami w³adzê. Nowy zmys³ Chrystusowy, którego zasadami s¹ sprawiedliwoæ i mi³oæ, broni siê i przypomina woli, ¿e wyrazi³a zgodê na tê
zmianê i potwierdzi³a to przymierzem. Po¿¹dliwoci cia³a (samolubne pragnienia, niezale¿nie od ich ukierunkowania) wspomagane
przez wp³ywy zewnêtrzne ze strony przyjació³, sprzeciwiaj¹ siê i
wszczynaj¹ dyskusjê, twierdz¹c, ¿e nie ma potrzeby podejmowania
tak radykalnych kroków, ¿e takie postêpowanie by³oby g³upie, absurdalne i nierealne. Cia³o upiera siê przy tym, ¿e stary kierunek
nie powinien ulec zmianie, zgadzaj¹c siê jedynie na niewielkie
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modyfikacje polegaj¹ce na rezygnacji z najwiêkszych skrajnoci.
Ogromna wiêkszoæ ludu Bo¿ego zdaje siê zgadzaæ na takie partnerstwo, które w rzeczywistoci oznacza dalsze królowanie samolubstwa. Inni za nalegaj¹, ¿e to duch i zmys³ Chrystusowy winien
sprawowaæ kontrolê. Walka, jaka z tego wynika, jest bardzo ciê¿ka
(Gal. 5:16,17), jednak nowa wola winna zwyciê¿aæ, uznaj¹c star¹
wolê wraz z jej samolubstwem, czyli zdeprawowanymi d¹¿eniami,
za martw¹ (Kol. 2:20; 3:3; Rzym. 6:2-8).
Czy koñczy to jednak walkê raz na zawsze? Nie 
Nie s¹d, ¿e twoim udzia³em zwyciêstwo,
Albo, ¿e twoje trudy skoñczone.
Niejedn¹ próbê przejdzie twe mêstwo,
Zanim zdobêdziesz niebiesk¹ koronê.

O tak, musimy codziennie wznawiaæ tê walkê, b³agaj¹c Boga o
pomoc, bymy mogli ukoñczyæ nasz bieg w radoci. Musimy pokonywaæ nie tylko nasz¹ wolê, ale podobnie jak to czyni³ aposto³,
podbijaæ w niewolê nasze cia³o (1 Kor. 9:27). Owa nieustanna czujnoæ wobec ducha samolubstwa i ci¹g³e wspieranie i pobudzanie w
sobie ducha mi³oci jest wspólnym dowiadczeniem wszystkich
tych, którzy siê oblekli w Chrystusa i przyjêli Jego wolê za swoj¹. Jak¿e s³uszna jest wobec tego uwaga aposto³a: Od tego czasu
nikogo [w Chrystusie] wed³ug cia³a nie znamy. Tych, którzy s¹ w
Chrystusie, znamy wed³ug ich nowego ducha, a nie wed³ug upad³ego cia³a. Jeli zatem widzimy, ¿e upadaj¹ czasami, albo w pewnej
mierze zawsze, ale jednoczenie zauwa¿amy u nich objawy nowego zmys³u, który walczy o panowanie, s³usznie jestemy sk³onni
raczej im wspó³czuæ ni¿ ich besztaæ z powodu niewielkich upadków: Upatruj¹c ka¿dy samego siebie, aby i ty nie by³ kuszony
[przez nasz¹ star¹, upad³¹ naturê, poprzez pogwa³cenie niektórych
wymagañ doskona³ego zakonu mi³oci].
Tak wiêc w obecnych utrapieniach, gdy ka¿dy musi czyniæ
wszystko, co tylko potrafi, by utrzymaæ pod kontrol¹ swe cia³o i
ducha mi³oci, zdrowy rozs¹dek, jak równie¿ dowiadczenie i Biblia, podpowiadaj¹ nam, ¿e lepiej nie komplikowaæ sytuacji próbami wprowadzenia komunizmu. Zamiast tego, ka¿dy powinien, na
ile to tylko mo¿liwe, czyniæ koleje proste nogami swymi, i¿by to,
co jest chromego, z drogi nie ust¹pi³o, ale raczej uzdrowione by³o.
(1) Zdrowy rozs¹dek podpowiada, ¿e skoro wiêci z Bosk¹ pomoc¹ musz¹ ustawicznie walczyæ o to, by mi³oci¹ pokonywaæ samolubstwo, to w takiej przypadkowej osadzie czy spo³ecznoci z
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pewnoci¹ nie uda³oby siê ustanowiæ prawa, które jest ca³kowicie
obce dla wiêkszoci jej cz³onków. Nie by³oby tak¿e mo¿liwe utworzenie takiego komunistycznego osiedla dla wiêtych, poniewa¿ my
nie umiemy czytaæ serc i tylko Pan zna, którzy s¹ jego. A gdyby
nawet uda³o siê zorganizowaæ tak¹ osadê zamieszka³¹ wy³¹cznie
przez wiêtych i gdyby im siê dobrze powodzi³o we wspólnocie
wszystkich dóbr, to wtedy wszelkiego rodzaju li ludzie usi³owaliby zagarn¹æ ich w³asnoæ albo przynajmniej mieæ udzia³ w ich pomylnoci. Gdyby za takowych wyeliminowaæ z tej spo³ecznoci,
to opowiadaliby o niej wszystko, co najgorsze, tak ¿e nawet gdyby
przedsiêwziêcie to w ogóle siê utrzyma³o, to nie mog³oby w rzeczywistoci okazaæ siê sukcesem.
Niektórzy wiêci, jak równie¿ wiele ludzi w wiecie popad³o w
samolubn¹ nieudolnoæ, tak wielk¹, ¿e tylko koniecznoæ zmusza
ich do tego, by byli w pracy nie leniwi, duchem pa³aj¹cy, Panu
s³u¿¹cy. Za inni s¹ tak samolubnie ambitni, ¿e musz¹ zostaæ poturbowani przez niepowodzenia i przeciwnoci, by z³agodnieli i
okazali wspó³czucie innym, albo nawet zaczêli wobec nich sprawiedliwie postêpowaæ. W przypadku obu tych kategorii ludzi
wspólnota utrudni³aby jedynie opanowanie przez nich w³aciwych
i koniecznych lekcji.
Takie wspólnoty, pozostawione pod zarz¹dem wiêkszoci, zni¿y³yby siê do poziomu wiêkszoci, gdy¿ postêpowa, aktywna mniejszoæ, stwierdziwszy, ¿e ich aktywnoæ i gospodarnoæ nie przynosi ¿adnego po¿ytku wobec beztroski i lenistwa innych, równie¿ sta³aby siê beztroska i bezmylna. Gdyby zarz¹dzali w nich organizatorzy o silnej woli, w charakterze cz³onków rady nadzorczej kieruj¹cej ¿yciem na zasadach paternalistycznych, to skutek by³yby mo¿e
finansowo bardziej korzystny, jednak cz³onkowie spo³ecznoci, pozbawieni osobistej odpowiedzialnoci, staliby siê wy³¹cznie narzêdziami i niewolnikami takich zarz¹dców.
Zdrowy rozs¹dek wskazuje zatem, ¿e koncepcja indywidualizmu,
wraz z jej wolnoci¹ i odpowiedzialnoci¹, jest najlepsza z punkt
widzenia rozwoju inteligentnych istot, nawet jeli w wielu sytuacjach sprawia ona wielu ludziom wiele trudnoci.
Zdrowy rozs¹dek wskazuje, ¿e komunizm móg³by siê powieæ,
gdyby na ziemi zosta³o ustanowione Tysi¹cletnie Królestwo pod
zarz¹dem obiecanych na ten czas boskich w³adców, gdyby zostali
oni wsparci nieomyln¹ m¹droci i pe³ni¹ mocy dla jej wykorzystania, wykonuj¹c s¹d wed³ug sznuru, a sprawiedliwoæ wed³ug wagi
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i rz¹dz¹c nie za pozwoleniem wiêkszoci, ale zgodnie ze sprawiedliwym s¹dem sprawowanym lask¹ ¿elazn¹. W takich okolicznociach komunizm móg³by siê powieæ i okazaæ siê, byæ mo¿e,
najlepszym rozwi¹zaniem, a jeli tak, to zostanie ono zastosowane
przez Króla królów. Na to jednak przyjdzie nam jeszcze poczekaæ.
Skoro za nie dysponujemy ani moc¹, ani m¹droci¹ potrzebn¹ dla
ustanowienia takiej teokratycznej w³adzy, to duch zdrowego zmys³u ka¿e nam oczekiwaæ na czas przewidziany przez Pana, a na razie modliæ siê: Przyjd Królestwo Twoje, b¹d wola Twoja, jako
w niebie tak i na ziemi. Gdy za Królestwo Chrystusowe przyprowadzi wszystkich chêtnych do Boga i sprawiedliwoci oraz gdy
zniszczy wszystkich opornych, wtedy mo¿emy siê spodziewaæ, ¿e
na ziemi rz¹dzonej przez mi³oæ, która ju¿ panuje w niebie, ludzie
bêd¹ wspólnie dzielili siê w³asnoci¹ wszystkich dobrodziejstw, podobnie jak anio³owie korzystaj¹ z obfitoci nieba.
(2) Dowiadczenie dowodzi, ¿e metody komunizmu s¹ nieskuteczne w obecnym czasie. By³o ju¿ kilka takich spo³ecznoci. ¯adna z nich nie zakoñczy³a siê jednak sukcesem. Od dawna wiadomo
ju¿ o niepowodzeniu wspólnoty Oneida w Nowym Jorku. Inna
wspólnota, Harmony Society [Towarzystwo Harmonii] z Pensylwanii, szybko zawiod³a nadzieje swych za³o¿ycieli, gdy¿ panuj¹ce
tam nieporozumienia doprowadzi³y ju¿ do podzia³u. W okolicy Pittsburgha, w Pasadenie, za³o¿ono jej filiê znan¹ pod nazw¹ Economites. Na pocz¹tku prosperowa³a ona znakomicie, ale tylko do czasu,
obecnie za obumiera, a w³asnoæ jej maj¹tku jest przedmiotem sporu
zarówno w Towarzystwie, jak i na salach s¹dowych.
Obecnie zak³adane s¹ kolejne stowarzyszenia komunistyczne,
które odnios¹ jeszcze mniejszy sukces ni¿ tamte, poniewa¿ czasy
siê zmieni³y. Panuje wiêksza niezale¿noæ, zmniejszy³o siê poczucie respektu i szacunku, dominuj¹ opinie popierane przez wiêkszoæ.
W tej sytuacji, bez nadludzkich przywódców, spo³ecznoci te z pewnoci¹ upadn¹. Przywódcy kieruj¹cy siê m¹droci¹ wiatow¹ licz¹
na samych siebie, tymczasem m¹drzy chrzecijanie kieruj¹ sw¹
uwagê w ca³kowicie inn¹ stronê, bêd¹c pos³uszni poleceniu Pañskiemu: A ty poszed³szy, opowiadaj królestwo Bo¿e.
(3) Biblia nie naucza komunizmu, a za to naucza mi³uj¹cego,
rozwa¿nego indywidualizmu. Chyba, ¿e wemiemy pod uwagê komunizm rodzinny, gdzie w tym znaczeniu ka¿da rodzina wystêpuje
jako jedna ca³oæ, której g³ow¹ jest ojciec, a jego ¿ona, stanowi¹ca
jego czêæ, jest z nim wspó³dziedzicem ³aski ¿ycia, partnerem w
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ka¿dej radoci i przywileju, jak równie¿ w ka¿dej przeciwnoci i
smutku.
Prawd¹ jest, ¿e Bóg dozwoli³ na to, by pierwotny Koció³ zosta³
zorganizowany na sposób w pewnym sensie komunistyczny, o
czym wspomnielimy na pocz¹tku naszego artyku³u. Byæ mo¿e mia³o
to jednak na celu ukazanie nam braku m¹droci w tej metodzie.
Niechaj te¿ nikt sporód obecnych zwolenników tej idei nie twierdzi, ¿e aposto³owie nie zalecali i nie organizowali takich wspólnot
tylko dlatego, ¿e brakowa³o im m¹droci potrzebnej dla obmylenia i zrealizowania takiego planu, jako ¿e w nauczaniu naszego Pana
i aposto³ów nie znajdujemy ani jednego s³owa, które zaleca³oby
zasady komunizmu; mo¿na za to przytoczyæ liczne cytaty wiadcz¹ce o czym przeciwnym.
Prawd¹ jest, ¿e aposto³ Piotr (oraz prawdopodobnie inni aposto³owie) wiedzia³ o tym pierwszym porz¹dku komunistycznym i
wspó³dzia³a³ z nim, nawet jeli nie naucza³ takiego systemu. Niektórzy dochodz¹ tak¿e do wniosku, ¿e mieræ Ananiasza i Safiry
stanowi dowód na to, ¿e oddawanie wszystkich dóbr przez wiernych by³o przymusowe. Nie jest to prawd¹. Ich grzechem by³o k³amstwo, jak owiadczy³ Piotr po zbadaniu tej sprawy. Jeli posiadali
ziemiê, któr¹ nabyli w uczciwy sposób, to zatrzymuj¹c j¹, nie uczyniliby nic z³ego. Tak¿e sprzedanie jej nie by³o z³em. Z³o polega³o
na fa³szywym owiadczeniu, ¿e suma pieniêdzy, jak¹ oddawali by³a
wszystkim, co posiadali, skoro tak nie by³o. Usi³owali oszukaæ innych, chc¹c mieæ udzia³ w ich wszystkich dobrach, podczas gdy
sami nie oddali wszystkiego.
W rzeczywistoci chrzecijañska wspólnota w Jerozolimie okaza³a siê niepowodzeniem. Wszczê³o siê szemranie ( ), i¿ by³y
zaniedbywane w pos³ugiwaniu powszednim wdowy ich. Chocia¿
Koció³ pod nadzorem apostolskim by³ czysty i wolny od k¹kolu,
a wszyscy posiadali skarb nowego ducha, czyli zmys³ Chrystusowy, to jednak wyranie widaæ, ¿e skarb ten znajdowa³ siê w zniekszta³conych i pokrêconych naczyniach glinianych, które nie by³y
w stanie ze sob¹ wspó³pracowaæ.
Aposto³owie prêdko przekonali siê, ¿e zarz¹dzanie tak¹ spo³ecznoci¹ w sposób istotny przeszkadza³oby ich rzeczywistej dzia³alnoci  g³oszeniu Ewangelii. Dlatego zostawili te sprawy dla innych. Aposto³ Pawe³ i inni aposto³owie podró¿owali od miasta do
miasta g³osz¹c Chrystusa, i to tego ukrzy¿owanego. Jednak na ile
wynika z przekazów, nigdzie nie wspomnieli o komunizmie ani
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te¿ nie zorganizowali ¿adnej wspólnoty. Za aposto³ Pawe³ owiadcza: Albowiem nie chroni³em siê, ¿ebym wam nie mia³ oznajmiæ
wszelkiej rady Bo¿ej. Dowodzi to, ¿e komunizm nie jest czêci¹
Ewangelii ani rady Bo¿ej dla obecnego wieku.
Wprost przeciwnie, aposto³ Pawe³ poucza³ Koció³ i nawo³ywa³
do postêpowania, które by³oby ca³kowicie niemo¿liwe, gdyby tworzy³ on spo³ecznoæ komunistyczn¹  poucza³, by ka¿dy mia³ staranie o swoich, by pierwszego dnia w tygodniu ka¿dy odk³ada³ u
siebie pieni¹dze na s³u¿bê Pañsk¹ wedle tego, jak mu siê powodzi,
¿eby s³udzy byli pos³uszni swoim panom, wype³niaj¹c s³u¿bê z podwójnie dobr¹ wol¹, jeli ich pan by³ jednoczenie bratem w Chrystusie, by panowie tak traktowali swych s³ug, jakby mieli zdaæ z
nich rachunek przed wielkim Mistrzem, przed Chrystusem (1 Tym.
5:8; 6:1; 1 Kor. 16:2; Efezj. 6:5-9).
Nasz Pan Jezus Chrystus nie tylko nie za³o¿y³ wspólnoty, ale
nawet nie naucza³, ¿eby takowa mia³a byæ ustanowiona. Wprost
przeciwnie, w swych przypowieciach naucza³, ¿e nie ka¿dy otrzyma³ tak¹ sam¹ liczbê talentów, lecz ka¿dy jest szafarzem i powinien
indywidualnie (a nie kolektywnie jako komuna) zarz¹dzaæ swymi
w³asnymi sprawami i sam zdaæ swój rachunek (Mat. 25:14-28; £uk.
19:12-24; zob. tak¿e Jak. 4:13,15). Umieraj¹c, nasz Pan odda³ matkê pod opiekê swego ucznia, Jana, i wed³ug zapisu Ewangelii Jana
(19:27) Od onej godziny wzi¹³ j¹ on uczeñ do siebie. A przeto
Jan mieszka³ oddzielnie. Tak samo Marta, Maria i £azarz. Gdyby
nasz Pan za³o¿y³ wspólnotê, to bez w¹tpienia jej w³anie, a nie Janowi, poleci³by opiekê nad swoj¹ matk¹.
Ponadto tworzenie wspólnoty wiernych jest przeciwne celowi i
metodom Wieku Ewangelii. Celem obecnego wieku jest wiadczenie wiatu o Chrystusie, wybieranie ludu dla imienia Bo¿ego. I z t¹
w³anie myl¹ wszyscy wierz¹cy s¹ zachêcani do tego, by byli p³on¹cym i janiej¹cym wiat³em dla ludzi  ca³ego wiata  a nie
tylko wzajemnie dla siebie. Tak wiêc Pan dozwoli³ na za³o¿enie
pierwszej wspólnoty chrzecijañskiej po to, by wykazaæ, ¿e brak
ustanowienia takich wspólnot nie by³ skutkiem jakiego niedopatrzenia. Nastêpnie jednak wspólnota ta zosta³a przez Niego zlikwidowana, a jej wierz¹cy uczestnicy rozproszeni, by g³osili Ewangeliê wszystkiemu stworzeniu. Czytamy: I wszczê³o siê onego¿ czasu wielkie przeladowanie przeciwko zborowi, który by³ w Jeruzalemie, i rozproszyli siê wszyscy po krainach ziemi Judzkiej i Sama-
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rii, oprócz aposto³ów. A ci, którzy byli rozproszeni, chodzili opowiadaj¹c s³owo Bo¿e (Dzieje Ap. 8:1,4; 11:19).
Zadaniem ludu Bo¿ego jest wiêc dalsze wiecenie jako wiat³a w
porodku wiata, a nie zamykanie siê w zakonach, klasztorach i
wspólnotach. Obietnica raju nie zostanie urzeczywistniona poprzez
przy³¹czanie siê do takich wspólnot. Pragnienie przystêpowania do
takich sprzysiê¿eñ jest niczym innym, jak tylko czêci¹ powszechnego ducha naszych dni, przeciwko któremu zostalimy ostrze¿eni
(Izaj. 8:12). Poddaj siê Panu, a oczekuj go. Przeto¿ czujcie,
modl¹c siê na ka¿dy czas, abycie byli godni ujæ tego wszystkiego,
co siê dziaæ ma, i stan¹æ przed Synem cz³owieczym  £uk. 21:36.

Anarchia jako rodek zaradczy
Anarchici ¿¹daj¹ wolnoci wykraczaj¹cej poza granice prawa. Najwidoczniej doszli oni do wniosku, ¿e zawiod³y wszystkie sposoby wspó³pracy miêdzy ludmi i dlatego proponuj¹
zniesienie wszelkich ograniczeñ. Anarchia jest wiêc dok³adnym przeciwieñstwem komunizmu, chocia¿ niektórzy je myl¹.
Podczas gdy komunizm d¹¿y do zniszczenia wszelkich przejawów indywidualizmu oraz pragnie zmusiæ ca³y wiat do dzielenia wspólnego losu, to anarchia chce obaliæ wszelkie prawa
i ograniczenia spo³eczne tak, by ka¿dy móg³ czyniæ to, co mu
siê podoba. Na ile da siê stwierdziæ, anarchia jest ideologi¹
wy³¹cznie destruktywn¹ i nie zawiera ¿adnych cech konstruktywnych. Jej zwolennicy uwa¿aj¹ prawdopodobnie, ¿e zniszczenie wiata jest wystarczaj¹co wielkim zadaniem na obecny czas i trzeba pozwoliæ przysz³oci, by sama stoczy³a walkê
w zakresie odbudowy.
Poni¿sze fragmenty szesnastostronicowej broszury, opublikowanej przez londyñskich anarchistów i rozpowszechnianej
w czasie ich wielkiego pochodu pierwszomajowego, daj¹
wyobra¿enie o ich dzikich i desperackich ideach.
Przekonanie, ¿e musi byæ jaki rz¹d i ¿e trzeba mu siê podporz¹dkowaæ, le¿y u pod³o¿a wszystkich naszych nieszczêæ.
Jako rozwi¹zanie tego problemu proponujemy walkê na mieræ
i ¿ycie przeciwko wszystkich rz¹dom  rz¹dom rzeczywistym,
tak jak funkcjonuj¹ one w ramach pañstwa, oraz rz¹dom doktrynalnym, bêd¹cym skutkiem wielowiekowej ciemnoty i
uprzedzeñ, jak choæby religia, patriotyzm, pos³uszeñstwo pra-
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wu, wiara w po¿ytecznoæ rz¹du, poddañstwo bogaczom i
urzêdnikom  s³owem, walkê ze wszystkimi oszustwami wymylonymi w celu og³upienia i zniewolenia ludu pracuj¹cego.
Robotnicy musz¹ koniecznie obaliæ w³adze, gdy¿ ci, którzy
czerpi¹ z niej zyski, na pewno tego nie uczyni¹. Patriotyzm i
religia s¹ przybytkami i twierdzami ³ajdaków. Religia jest najwiêkszym przekleñstwem rodzaju ludzkiego. Mimo to s¹ ludzie sk³onni sprofanowaæ szlachetne s³owo praca, ³¹cz¹c go
z budz¹cym wstrêt okreleniem koció³ w terminie Koció³
Pracy. Równie dobrze mo¿na by mówiæ o Policji Pracy.
Nie podzielamy pogl¹dów tych, którzy wierz¹, ¿e pañstwo
mo¿e zostaæ przekszta³cone w po¿yteczn¹ instytucjê. Przemiana ta by³aby podobnie trudna, jak zrobienie owcy z wilka. Nie
wierzymy tak¿e w centralizacjê produkcji i konsumpcji, do
czego zmierzaj¹ socjalici. Nie by³oby to nic innego, jak obecne
pañstwo w nowej postaci ze zwiêkszonymi uprawnieniami,
prawdziwe monstrum tyranii i niewolnictwa.
Celem anarchistów jest taka sama wolnoæ dla wszystkich.
Ludzie ró¿ni¹ siê od siebie pod wzglêdem posiadanych talentów i uzdolnieñ. Ka¿dy wie najlepiej, co umie robiæ i czego
pragnie. Prawa i uchwa³y stoj¹ jedynie na przeszkodzie, za
wymuszona praca nie jest nigdy przyjemna. W stanie, do którego d¹¿¹ anarchici, ka¿dy bêdzie wykonywa³ pracê, która
mu najbardziej odpowiada i zaspokaja³ swoje potrzeby we
wspólnym magazynie zgodnie ze swymi upodobaniami.
Wydaje siê, ¿e nawet cz³owiek o bardzo niewyrobionych
pogl¹dach i niewielkim dowiadczeniu uzna takie propozycje
za przejaw kompletnego braku rozumu. Nie widaæ tu ¿adnej
propozycji ani ¿adnej nadziei na znalezienie rodka zaradczego, a jedynie zgrzytanie zêbami bezradnych i zrozpaczonych
ludzi. Mimo to, jest to krañcowoæ, której ulegaj¹ wielkie rzesze ludzi na skutek dzia³ania okolicznoci wywo³ywanych
przez samolubstwo.
Socjalizm albo kolektywizm jako rodek zaradczy
Socjalizm jako forma rz¹dów wieckich proponuje odnowê
spo³eczn¹, wzrost dobrobytu oraz bardziej równomierny podzia³ wypracowanego produktu dziêki spo³ecznej w³asnoci
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ziemi i kapita³u (bogactwa innego ni¿ posiad³oæ ziemska) oraz
spo³ecznemu zarz¹dzaniu ca³¹ gospodark¹. Jego mottem jest:
Ka¿demu wed³ug zas³ug.
Ró¿ni siê on od nacjonalizmu tym, ¿e nie proponuje jednakowego wynagrodzenia dla wszystkich. Ró¿ni siê od komunizmu tym, ¿e nie opowiada siê za wspólnot¹ dóbr i w³asnoci. W ten sposób unika on b³êdów obu tych ideologii i
jest systemem zupe³nie realnym, gdyby uda³o siê go wprowadziæ stopniowo i za porednictwem m¹drych, umiarkowanych
i niesamolubnych ludzi. System ten zdzia³a³ ju¿ bardzo du¿o
dobrego na niewielk¹ skalê w ró¿nych miejscowociach. W
wielu miastach w Stanach Zjednoczonych zarz¹dza siê na tej
zasadzie wodoci¹gami, systemem dróg, szko³ami, stra¿¹ po¿arn¹ i policj¹, dla korzyci ogó³u. Europa wyprzedza nas jednak pod tym wzglêdem, gdy¿ wiele linii kolejowych i po³¹czeñ telegraficznych jest tam prowadzonych w taki sposób.
Francuski przemys³ tytoniowy wraz z zyskami stanowi w³asnoæ rz¹du i narodu. Rosyjski przemys³ spirytusowy zosta³
przejêty przez rz¹d i odt¹d ma byæ przez niego zarz¹dzany dla
powszechnej korzyci finansowej oraz, jak siê twierdzi, tak¿e
dla dobra moralnego.
Poni¿sze interesuj¹ce statystyki pochodz¹ z artyku³u:
Rozwój spo³eczny
autorstwa E. D. Babbitta, doktora praw College of Fine Forces z New Jersey.

W 68 krajach rz¹d jest w³acicielem po³¹czeñ telegraficznych.
W 54 krajach rz¹d jest w³acicielem linii kolejowych, czêciowo
lub w ca³oci, za w 19, miêdzy innymi w Stanach Zjednoczonych,
koleje s¹ prywatne.
W Australii mo¿na przejechaæ pierwsz¹ klas¹ tysi¹c mil za 5,5
dolara czyli szeæ mil za 2 centy, za kolejarze zarabiaj¹ za osiem
godzin pracy dziennie wiêcej ni¿ pracownicy kolei amerykañskich
za dziesiêæ godzin. Czy nie zubo¿a to kraju? W stanie Victoria,
gdzie obowi¹zuj¹ te stawki, dochód netto za rok 1894 by³ wystarczaj¹co du¿y dla op³acenia podatku federalnego.
Na Wêgrzech, gdzie koleje s¹ w³asnoci¹ pañstwa, mo¿na przejechaæ szeæ mil za jednego centa, a odk¹d rz¹d zakupi³ linie kolejowe, zarobki siê podwoi³y.
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W Belgii op³aty za przewóz towarów i osób zmniejszy³y siê o
po³owê, a zarobki siê podwoi³y. Mimo to koleje przynosz¹ rz¹dowi
roczny dochód w wysokoci 4 milionów dolarów.
W Niemczech jedna osoba mo¿e przejechaæ pañstwowymi kolejami cztery mile za jednego centa, jednoczenie za zarobki pracowników s¹ o 120 procent wy¿sze ni¿ pod zarz¹dem korporacji.
Czy taki system doprowadzi³ do ruiny? Nie. W ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat dochody netto zwiêkszy³y siê o 41 procent. W zesz³ym
roku koleje przynios³y rz¹dowi niemieckiemu czysty zysk w wysokoci 25 milionów dolarów.
Szacuje siê, ¿e rz¹dowa w³asnoæ kolei w Stanach Zjednoczonych pozwoli³aby ludziom zaoszczêdziæ miliard dolarów, zapewniaj¹c jednoczenie wy¿sze zarobki pracownikom, których liczba
wzros³aby wtedy z koniecznoci do 2 milionów wobec dzisiejszych
700 tysiêcy.
Niemiecki Berlin uwa¿any jest za najczystsze, najlepiej wybrukowane i najsprawniej zarz¹dzane miasto na wiecie. Jest ono w³acicielem gazoci¹gów, sieci elektrycznej, wodoci¹gów, tramwajów,
miejskich telefonów, a nawet ubezpieczeñ po¿arowych, co przynosi mu roczny dochód 5 milionów marek, czyli 1,25 miliona dolarów, oprócz wszystkich wydatków. W miecie tym mieszkañcy mog¹
przejechaæ piêæ mil, tyle razy ile chc¹ w ci¹gu dnia, p³ac¹c rocznie
4,5 dolara, podczas gdy dwa przejazdy dziennie kolejk¹ w Nowym
Jorku kosztowa³yby rocznie 36,5 dolara.
Pan F. G. R. Gordon opublikowa³ w Twentieth Century [Dwudziesty Wiek] statystyki kosztów owietlenia szeregu miast amerykañskich i stwierdzi³, ¿e redni koszt utrzymania jednej lampy ³ukowej bêd¹cej pod zarz¹dem miejskim wynosi rocznie 52,125 dolara, podczas gdy rednia cena, jak¹ ró¿ne miasta p³ac¹ prywatnym
przedsiêbiorstwom, wynosi 105,13 dolara rocznie za jedn¹ lampê,
czyli blisko dwa razy wiêcej, ni¿ wtedy, gdy miasto samo organizuje sobie owietlenie.
W Stanach Zjednoczonych rednia cena telegramu wynosi³a w
1891 roku 32,5 centa. W Niemczech, gdzie linie telegraficzne s¹
w³asnoci¹ rz¹du, mo¿na przes³aæ wiadomoæ sk³adaj¹c¹ siê z dziesiêciu s³ów do dowolnej czêci kraju za 5 centów. Z powodu wiêkszych odleg³oci i wy¿szych zarobków musielibymy tutaj prawdopodobnie zap³aciæ od piêciu do dwudziestu centów, zale¿nie od
odleg³oci. Jak znamienne s¹ korzyci z posiadania przez ka¿de
miasto w³asnych sieci gazowych, wodoci¹gowych, wêglowych i
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tramwajowych dowodz¹ przyk³ady Birmingham, Glasgow i innych
miast Wielkiej Brytanii.

Jak na razie bardzo piêknie, odpowiadamy. Jednak ¿aden
rozs¹dny cz³owiek nie bêdzie twierdzi³, ¿e biedni ludzie w
Europie ciesz¹ siê ju¿ b³ogos³awieñstwami Tysi¹clecia, nawet jeli obecnie dzia³aj¹ wród nich wszystkie te socjalistyczne teorie. ¯aden dobrze poinformowany cz³owiek nie odwa¿y
siê powiedzieæ, ¿e europejskie klasy pracuj¹ce osi¹gnê³y choæby mniej wiêcej ten poziom, którym powszechnie ciesz¹ siê
robotnicy w Stanach Zjednoczonych. Nasz kraj jest dla nich
ci¹gle rajem i trzeba nawet uchwalaæ prawa ograniczaj¹ce liczbê tych, którzy ci¹gle chcieliby w tym raju zamieszkaæ.
Ciesz¹c siê z ka¿dej poprawy sytuacji biednych ludzi w
Europie, nie zapominajmy jednak, ¿e ruch nacjonalizacyjny, z
wyj¹tkiem Wielkiej Brytanii, nie wynika z wiêkszej roztropnoci ludzi albo z ¿yczliwoci czy te¿ nieudolnoci kapita³u.
U jego pod³o¿a le¿y zjawisko dotycz¹ce samych rz¹dów, które nie wystêpuje w Stanach Zjednoczonych. Rz¹dy europejskie zmuszone by³y przej¹æ na w³asnoæ wymienione instytucje, by unikn¹æ bankructwa. Wynika to z ogromnego obci¹¿enia kosztami utrzymania armii, floty, fortyfikacji itp., co zmusza je do poszukiwania róde³ dochodów. Tanie op³aty kolejowe maj¹ na celu pozyskanie ludzi, a tak¿e przyci¹gniêcie
kapita³u, poniewa¿ gdyby op³aty nie by³y niskie, to ludzie przy
tak niskich zarobkach nie byliby w stanie podró¿owaæ. Jak
wiadomo, wagony czwartej klasy w Niemczech to wagony
wy³¹cznie towarowe, które nie maj¹ ¿adnych siedzeñ.
W obliczu tych faktów nie dajmy siê zwieæ przypuszczeniom, jakoby rodki tego typu mia³y rozwi¹zaæ kwestiê robotnicz¹, czy choæby zapewniæ ulgê w tym zakresie przez okres
d³u¿szy ni¿ szeæ lat, a jeli nawet, to i tak w nieznacznym
stopniu.
Mamy powody, by wierzyæ, ¿e socjalizm uczyni w najbli¿szych latach znaczne postêpy. Jednak na ogó³ nie bêdzie on
rozwija³ siê w sposób m¹dry i umiarkowany, gdy¿ jego obroñcy zostan¹ upojeni sukcesami, podczas gdy inni wpadn¹ w
rozpacz z powodu jego niepowodzeñ, a w tej sytuacji niecierpliwoæ doprowadzi do klêski. Kapitalici i monarchici
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uwa¿aj¹ socjalizm za swego wroga i ju¿ mu siê sprzeciwiaj¹
na ile tylko wystarcza im odwagi wobec opinii publicznej.
Koció³ nominalny, choæ pe³en jest k¹kolu i wiatowoci, ci¹gle odgrywa w tej sprawie znacz¹c¹ rolê, gdy¿ wyra¿a on interesy kontroluj¹cej go klasy redniej, a od niej zale¿y równowaga w stosunkach miêdzy wy¿szymi i ni¿szymi warstwami
spo³ecznymi. Ludzie ci mieli dot¹d b³êdne wyobra¿enie o socjalizmie, gdy¿ jego dotychczasowi zwolennicy byli na ogó³
ateistami. W³adcy, kapitalici i duchowieñstwo, z nielicznymi
wyj¹tkami, wykorzystaj¹ pocz¹tkowe krañcowoci socjalizmu
dla przeprowadzenia na niego napaci i haniebnego napiêtnowania, zachêcaj¹c siê wzajemnie argumentami podsuwanymi
przez w³asny interes i strach. Doprowadzi to do chwilowego
st³umienia tego ruchu.
Mo¿emy siê tylko cieszyæ, gdy realizowane s¹ zasady równoci, nawet jeli mia³oby to mieæ jedynie fragmentaryczny i
dorany charakter. Za wszyscy, których interesy mia³yby byæ
przez to naruszone, powinni staraæ siê spojrzeæ na sprawê nieco szerzej i wyrzec siê czêci swoich osobistych korzyci na
rzecz ogólnego dobra.
Jak ju¿ wskazywalimy, ruch ten zostanie st³umiony przez
po³¹czone si³y kocio³a, pañstwa i kapita³u, co z kolei doprowadzi do wielkiego wybuchu anarchii, w której, jak wskazuje
Pismo wiête, zostan¹ zniszczone wszystkie obecne instytucje  bêdzie to czas ucinienia, jakiego nie by³o, jako narody
poczê³y byæ.
Gdyby jednak socjalizmowi uda³o siê nawet ca³kowicie zrealizowaæ swoje zamiary, to i tak okaza³oby siê, ¿e przynosi on
tylko doran¹ ulgê dopóty, dopóki samolubstwo bêdzie zasad¹ dominuj¹c¹ w sercach wiêkszoci ludzi. Zawsze znajd¹ siê
urodzeni kombinatorzy, którzy prêdko wymyl¹ sposób na
zgarniêcie mietanki robót publicznych i zatrzymanie wynagrodzeñ dla samych siebie. Mno¿yæ siê bêd¹ i kwitn¹æ paso¿yci struktur spo³ecznych, a na ka¿dym kroku bêd¹ tworzy³y
siê uk³ady. Dok¹d ludzie bêd¹ uznawali i czcili sam¹ zasadê, dot¹d bêd¹ jej mniej lub wiêcej wierni. St¹d te¿ socjalizm
na samym pocz¹tku mo¿e byæ wzglêdnie uczciwy, a jego reprezentanci obejmuj¹cy urzêdy bêd¹ wiernymi s³ugami ogó³u
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dla powszechnego dobra. Niech jednak tylko socjalizm uzyska popularnoæ, a natychmiast ci sami przebiegli, samolubni
kombinatorzy, którzy mu siê dzisiaj sprzeciwiaj¹, znajd¹ siê
w jego szeregach i bêd¹ nim kierowaæ dla osi¹gniêcia swych
samolubnych celów.
Komunici i nacjonalici zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e dok¹d dozwolone bêdzie zró¿nicowanie wynagrodzeñ, dot¹d
samolubstwo bêdzie zniekszta³caæ i wykrêcaæ prawdê i sprawiedliwoæ, a w celu zaspokojenia pychy i ambicji usunie ono
wszelkie bariery, jakie tylko cz³owiek mo¿e wznieæ, by zapobiec biedzie. By sprostaæ tej trudnoci prezentuj¹ oni pogl¹dy, które s¹ krañcowo nierealne, poniewa¿ ludzie s¹ grzesznikami, a nie wiêtymi, oraz kieruj¹ siê samolubstwem, a nie
mi³oci¹.
Pogl¹d Herberta Spencera na temat socjalizmu
Pan Herbert Spencer, znakomity angielski filozof i ekonomista, zwracaj¹c uwagê na owiadczenie, ¿e w³oski socjalista
Ferri popiera jego teorie, napisa³: Stwierdzenie, ¿e którykolwiek z moich pogl¹dów mia³by sprzyjaæ socjalizmowi, napawa mnie ogromnym oburzeniem. Powstanie socjalizmu uwa¿am za najwiêksz¹ katastrofê w dziejach wiata.
Chocia¿ wielcy myliciele zgadzaj¹ siê co do tego, ¿e konkurencja i indywidualizm maj¹ swoje wady i wymagaj¹ zastosowania drastycznego przeciwdzia³ania, to jednak potêpiaj¹
zniewolenie jednostki przez organizacjê spo³eczn¹, albo raczej pogrzebanie indywidualizmu w socjalizmie, uznaj¹c, ¿e
ostatecznie bêdzie to jeszcze wiêksza katastrofa, jako ¿e spowodowa³oby to powstanie armii pracowników publicznych,
uczyni³oby politykê przedmiotem jeszcze wiêkszych targów
ni¿ obecnie, a w rezultacie jeszcze szerzej ni¿ kiedykolwiek
otworzy³oby mo¿liwoci tworzenia siê uk³adów oraz powszechnej korupcji.
Poni¿szy cytat z Literary Digest (10 sierpnia 1895) ma zwi¹zek z rozwa¿anym tematem i dowodzi, ¿e zasady socjalizmu
nie by³yby trwa³e, chyba ¿e zosta³yby wsparte rodzajem przemocy  tak silne jest samolubstwo u wszystkich ludzi.
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Dwie spo³ecznoci socjalistyczne
Dwa praktyczne dowiadczenia z socjalizmem przyci¹gaj¹ uwagê studentów ekonomii spo³ecznej na ca³ym wiecie.
W obu przypadkach pierwotnym za³o¿ycielom wspólnot socjalistycznych powodzi siê niele, a w jednym nawet bardzo
dobrze. Jednak próba ¿ycia zgodnego z zasadami g³oszonymi
przez teoretyków socjalizmu nie powiod³a siê w obu przypadkach. Dawniejsi komunici powrócili do metod, które prawie
nie ró¿ni¹ siê od metod stosowanych przez otaczaj¹c¹ ich bur¿uazjê. Nie dawniej jak dwa lata temu pewna grupa australijskich robotników, zmêczonych ¿yciem w p³atnej niewoli, której
jedynym wytchnieniem jest uci¹¿liwoæ wymuszonego bezrobocia, wybra³a siê do Paragwaju, gdzie otrzyma³a ziemiê
przeznaczon¹ dla rolników, którzy nie dysponuj¹ wielkimi
maszynami. Swoj¹ osadê nazwali Nowa Australia i mieli nadziejê, ¿e przekszta³c¹ j¹ w Utopiês dla robotników. Brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych w swym ostatnim raporcie zawar³o krótk¹ historiê ruchu, który sk³oni³ wielu ludzi
do zamienienia Australii, robotniczego Eldorado, na Po³udniow¹ Amerykê. Poni¿szy cytat pochodzi ze wspomnianego
raportu:
Cele osady zosta³y okrelone w jej statucie, którego jeden
artyku³ brzmi nastêpuj¹co: Nasz¹ intencj¹ jest utworzenie
wspólnoty, w której ka¿da praca bêdzie wykonywana dla po¿ytku wszystkich jej cz³onków i w której nie bêdzie mo¿liwoci wzajemnego tyranizowania siê. Obowi¹zkiem ka¿dej jednostki bêdzie liczenie siê z dobrem ca³ej wspólnoty, które jest
celem nadrzêdnym, zapewniaj¹c okrelony poziom wygody,
szczêcia i wykszta³cenia nieosi¹galny w warunkach spo³eczeñstwa, w którym nikt nie jest pewien, czy nie bêdzie przymiera³ g³odem.
Idea³ ten nie zosta³ urzeczywistniony. Osiemdziesiêciu piêciu kolonistów prêdko zmêczy³o siê ograniczeniami na³o¿onymi na nich przez wiêkszoæ i wypowiedzia³o pos³uszeñstwo.
Nowi przybysze z Australii uzupe³nili straty spowodowane
tym roz³amem, bêd¹c jednak niezadowoleni z przywódcy ruchu, wybrali swego w³asnego lidera, na skutek czego w kolonii by³y ju¿ trzy partie. Równy podzia³ dochodów z ich pracy
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wywo³ywa³ niezadowolenie u wielu robotników, którzy niezgodnie z zasadami socjalizmu za¿¹dali udzia³ów proporcjonalnych do wykonywanej przez nich pracy. cis³y przymus
prohibicji stanowi³ kolejne ród³o niezadowolenia, szczególnie ¿e wykroczenie przeciwko temu przepisowi karane by³o
wydaleniem bez prawa odzyskania kapita³u wniesionego do
kolonii. Osada by³aby siê ju¿ rozpad³a, gdyby pierwotny przywódca ruchu, któremu uda³o siê uzyskaæ od w³adz paragwajskich mianowanie na urz¹d sêdziego, nie otoczy³ siê si³ami
policyjnymi. Obecnie pojawi³a siê nadzieja, ¿e kolonia zacznie
dobrze prosperowaæ, ale zasady socjalistyczne zosta³y zarzucone.
Dowiadczenia górników z Monthieux by³y nieco inne. W
ich przypadku to dobrobyt spowodowa³ porzucenie teorii socjalistycznych. Berliñski Gewerbe Zeitung w nastêpuj¹cy sposób relacjonuje ich historiê:
W Monthieux, w pobli¿u St. Etienne, znajduje siê kopalnia, która kilka lat temu zosta³a porzucona przez spó³kê, bêd¹c¹ jej w³acicielem, a górnicy zostali zwolnieni. Poniewa¿
w okolicy nie by³o szans na zatrudnienie, robotnicy b³agali
spó³kê, by przekaza³a im kopalniê. W³aciciele za, nie wierz¹c, ¿e kopalnia mo¿e przynieæ zyski, zgodzili siê. Górnicy
nie mieli maszyn, jednak pracowali z zapa³em i uda³o im siê
znaleæ nowe pok³ady. Dziêki nadludzkiemu wysi³kowi uda³o im siê zaoszczêdziæ nieco pieniêdzy na zakup maszyn i w
ten sposób owe porzucone kopalnie w Monthieux sta³y siê
ród³em bogactwa dla nowych w³acicieli. Wówczas poprzedni
w³aciciele usi³owali odzyskaæ swoj¹ w³asnoæ, ale przegrali
proces s¹dowy, a prasa robotnicza nie omieszka³a wskazaæ na
ró¿nicê miêdzy chciwoci¹ kapitalistów a szlachetnoci¹ górników, którzy równo dzielili siê dochodami swojej pracy. Kopalnie w Monthieux zosta³y uznane za przyk³ad triumfu, jaki
kolektywizm odniós³ nad prywatnym kapita³em. W miêdzyczasie górnicy zwiêkszyli zakres swej dzia³alnoci i nie mogli
ju¿ podo³aæ ca³ej pracy bez uzyskania pomocy. Sprowadzono
innych górników, którzy pracowali najlepiej jak tylko potrafili, by wesprzeæ tê pracê. Jednak ludzie, którzy pierwsi podjêli
siê przywrócenia op³acalnoci kopalni, nie zgodzili siê na rów-
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ny podzia³ z przybyszami. Wiedzieli, ¿e bogactwo, które znajdowa³o siê pod ich stopami, zosta³o odkryte dziêki ich nadludzkiemu wysi³kowi. Mo¿na powiedzieæ, ¿e stworzyli oni co
z niczego, dlaczego wiêc mieli siê dzieliæ rezultatami swej
pracy z nowymi przybyszami, którzy co prawda w tym czasie
tak¿e pracowali, ale gdzie indziej? Dlaczego mieliby oddawaæ nowym towarzyszom czêæ ¿niwa, które nie by³o owocem ich siewu? Nowi robotnicy powinni byæ dobrze op³aceni,
lepiej ni¿ w innych kopalniach, ale nie powinni byæ udzia³owcami. Wtedy to nowi przybysze wszczêli rozruchy, za kapitalistyczni robotnicy sprowadzili policjê i wyrzucili ich z sali
posiedzeñ.
Nacjonalizm jako rodek zaradczy
Nacjonalizm jest kolejnym stopniem rozwoju teorii socjalistycznych. W myl tej ideologii ca³y przemys³ powinien byæ
kierowany przez naród na bazie ogólnego obowi¹zku pracy i
powszechnej gwarancji zapewnienia wszystkim rodków
utrzymania. Wszyscy robotnicy mieliby wykonywaæ tê sam¹
iloæ pracy i otrzymywaæ takie same wynagrodzenia.
Nacjonalici twierdz¹, ¿e:

Zjednoczenia, trusty i syndykaty, na które obecnie ludzie narzekaj¹, dowodz¹ u¿ytecznoci naszych podstawowych zasad stowarzyszania siê. Naszym d¹¿eniem jest jedynie rozszerzenie tej zasady tak, by ca³y przemys³ dzia³a³ w interesie wszystkich obywateli,
pod kierownictwem narodu  zorganizowanego ludu  organicznej
jednoci wszystkich ludzi.
Obecny system przemys³owy dowodzi swej nieprzydatnoci z
powodu ogromnej iloci z³a, jakie wytwarza. Dowodzi swej absurdalnoci z powodu ogromnych strat energii i materia³u, które jak
siê przyznaje, nieod³¹cznie mu towarzysz¹. Przeciwko temu systemowi wznosimy nasz protest, zobowi¹zujemy siê uroczycie uczyniæ wszystko w celu obalenia niewolnictwa, które on spowodowa³ i
do którego kontynuacji d¹¿y.

Niektóre pozytywne elementy, które s¹ wspólne dla obu tych
ideologii, wymienilimy w podrozdziale Socjalizm albo kolektywizm jako rodek zaradczy. Jednak w ca³oci nacjonalizm jest zupe³nie nierealny. Zastrze¿enia do niego s¹ zasadniczo takie same jak te, które przedstawilimy wobec komu-
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nizmu. Chocia¿ nacjonalizm nie grozi bezporednim zniszczeniem rodziny, tak jak komunizm, to jednak z pewnoci¹
bêdzie zmierza³ w tym kierunku. Wród jego zwolenników
jest wielu ludzi o szerokich horyzontach i filantropijnym nastawieniu, którzy nie d¹¿¹c do osi¹gniêcia osobistych korzyci pomogli w za³o¿eniu kolonii, gdzie mia³yby byæ wypracowane zasady nacjonalizmu o charakterze ogólnego przyk³adu. Niektóre z nich upad³y, za inne, które praktycznie odnios³y sukces, zosta³y zmuszone do zarzucenia zasad nacjonalizmu w stosunkach ze wiatem zewnêtrznym, a tak¿e, jak mo¿na by³o siê spodziewaæ, we wszystkich wystêpuj¹ znaczne tarcia wewnêtrzne. Jeli nawet wiêci Bo¿y, ¿yj¹cy zgodnie z
zasad¹: jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest, maj¹ trudnoci z zachowaniem jednoci ducha w zwi¹zce pokoju i potrzebuj¹ napomnienia, by znosili jedni drugich w mi³oci,
to jak mo¿na oczekiwaæ od przypadkowego grona ludzi, którzy nie staraj¹ siê o tak¹ duchow¹ wie, by uda³o im siê pokonaæ samolubnego ducha wiata, cia³a i diab³a?
Wiele takich kolonii, dzia³aj¹cych na zasadach nacjonalizmu, powsta³o i upad³o w ci¹gu kilku ostatnich lat w Stanach
Zjednoczonych. Jednym z najwiêkszych niepowodzeñ zas³ynê³a kolonia w Kalifornii pod nazw¹ Altruria, za³o¿ona przez
ks. E. B. Payne pod has³em Jeden za wszystkich, wszyscy za
jednego. Mia³a ona wielk¹ przewagê nad innymi koloniami,
gdy¿ jej cz³onkowie byli dobierani w szczególny sposób. Ponadto jej zarz¹d zorganizowany by³ na zasadzie lo¿y i by³ bardzo starannie kontrolowany. Za³o¿yciel kolonii, podaj¹c w
czasopimie Examiner (San Francisco, 10 grudnia 1896) przyczyny jej niepowodzenia, powiedzia³:

Altruria nie by³a ca³kowit¹ klêsk¹ ( ) pokazalimy, ¿e zaufanie, dobra wola oraz szczeroæ  które przewa¿a³y przez pewien
czas  sta³y siê podstaw¹ szczêliwego ¿ycia spo³ecznoci, za z
drugiej strony, ¿e podejrzliwoæ, zazdroæ i samolubne pobudki
deprawuj¹ naturê ludzk¹ i pozbawiaj¹ ¿ycie cz³owieka wszelkiej
wartoci ( ) Nie wytrwalimy we wzajemnym zaufaniu i szacunku, jakie panowa³y na samym pocz¹tku, lecz powrócilimy do metod postêpowania reszty wiata.

To, co niektórzy ludzie pokazuj¹ przez swe dowiadczenia,
inni poznaj¹ na zasadach logicznego rozumowania opartego
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na znajomoci ludzkiej natury. Jeli kto pragnie przekonaæ
siê, jak daremne s¹ nadzieje na uzdrowienie sytuacji tymi
metodami, w czasie, gdy samolubstwo ci¹gle jeszcze dominuje w sercach ludzi, mo¿e tanio zdobyæ to dowiadczenie
zakwaterowuj¹c siê na tydzieñ w trzech lub czterech pensjonatach drugiej kategorii.
Powszechne wykszta³cenie mechaniczne
jako rodek zaradczy
Kilka lat temu w The Forum ukaza³ siê artyku³ napisany
przez pana Henry Holt, w którym usi³uje on wykazaæ, ¿e wykszta³cenie powinno mieæ charakter ogólno-techniczny, tak by
zapewnia³o mechanikom mo¿liwoæ ³atwej zmiany zawodu 
powinni oni opanowaæ tuzin zawodów. Byæ mo¿e w ten
sposób da³oby siê pomóc niektórym ludziom przez pewien
czas, jednak oczywiste jest, ¿e nie rozwi¹¿e to problemu.
Wystarczaj¹co z³a jest obecna sytuacja, w której tynkarze i
murarze mog¹ mieæ zatrudnienie, podczas gdy szewcy i tkacze s¹ bezrobotni. Co za wyniknê³oby z tego, gdyby szewcy i
tkacze nauczyli siê murowaæ i tynkowaæ? Zapewnienie bezrobotnym mo¿liwoci ubiegania siê o aktualnie poszukiwan¹
pracê zwiêkszy³oby jedynie konkurencjê w ka¿dym zawodzie.
Mimo to autor dobrze uj¹³ dwie istotne prawdy, które decyduj¹ o koniecznoci wykszta³cenia. Pisze on:

Prostsz¹ z tych prawd jest nieuchronna, a nawet okrutna koniecznoæ doboru naturalnego. Nie mówiê, ¿e jest to sprawiedliwe.
Natura nie ma pojêcia o sprawiedliwoci. Jej maszyneria ciê¿ko i
bezlitonie posuwa siê naprzód w trudnych warunkach, ostatecznie
jednak wyciska z tych warunków wszystko, co najlepsze. Prawd¹
jest, ¿e natura rozwinê³a w nas inteligencjê, która w niewielkim
stopniu pozwala nam kierowaæ biegiem jej spraw. I w³anie w procesie wykorzystania tej inteligencji wy³ania siê funkcja sprawiedliwoci. Natur¹ mo¿emy jednak kierowaæ tylko w zakresie wyznaczanych przez ni¹ kierunków, inaczej zostaniemy przez ni¹ poch³oniêci. ¯aden z jej kierunków nie jest szerszy i wyraniej wyznaczony ni¿ dobór naturalny, za przy korzystaniu z naszych niewielkich
swobód i praw wyborczych nigdy nie jestemy tak m¹drzy jak wtedy, gdy siê zderzamy z dzia³aniem tego prawa  gdy na przyk³ad
powo³alimy Lincolna z jego chaty. Jednak póki co mamy znacznie
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wiêksz¹ sk³onnoæ do wybierania demagogów i wtedy cierpimy.
Socjalizm proponuje rozci¹gniêcie tego zagro¿enia cierpieniem na
obszar produkcji. Przywódcy gospodarczy s¹ obecnie wybierani
wy³¹cznie na zasadzie doboru naturalnego, od którego jedynym odchyleniem s¹ prawa dziedziczne, jednak anomalia podlega szybkiej
samonaprawie, gdy¿ jeli syn nie odziedziczy³ odpowiednich cech
potrzebnych w tej dziedzinie, to nie bêdzie mia³ szans na prze¿ycie.
Jednak w warunkach rozwoju wolnej konkurencji i mo¿liwoci
wynajêcia kapita³u przez uzdolnionych ludzi bez pieniêdzy, zasadnicz¹ prawd¹ jest to, ¿e we wspó³czesnym przemyle dzia³a prawo
doboru naturalnego. Socjalici za proponuj¹, by dobór naturalny
zast¹piæ sztucznym wyborem, i to na zasadzie powszechnego g³osowania. Powszechna wiedza o wy¿szoci dróg natury pozwoli³aby
uzdrowiæ to szaleñstwo.
Wa¿niejsza jest jednak inna prawda, której wyrane przedstawienie nie jest tak ³atwe, lecz mo¿na podaæ pewien zarys. Trudnoæ
nie polega na tym, ¿e wymagane jest tutaj pewne wstêpne wykszta³cenie, ile raczej na tym, ¿e dogmat zwalcza³ tê prawdê przez tysi¹ce
lat i nadal z ni¹ walczy. Dla wiêkszoci czytelników ka¿de z poni¿szych stwierdzeñ wyda siê prawdopodobnie dziwne, jeli prawdê
tê nazwiemy  przy u¿yciu znanej terminologii  uniwersalnym
panowaniem prawa. Faktem jest, ¿e zastêpy ludzi, którzy s¹dz¹, i¿
wierz¹ w tê prawdê, modl¹ siê ka¿dego dnia, ¿eby tak nie by³o,
¿eby w ich przypadku zosta³ uczyniony wyj¹tek. Ludzie, na ogó³ 
dotyczy to tak¿e ustawodawców  maj¹c problemy fizjologiczne
pos³aliby po doktora, w k³opotach z urz¹dzeniami szukaliby mechanika, w sprawach chemicznych  chemika, a nastêpnie z dzieciêc¹ wiar¹ kierowaliby siê ich opiniami. Jednak w sprawach ekonomicznych nie chc¹ s³uchaæ ¿adnych opinii, z wyj¹tkiem swoich
w³asnych. Nie maj¹ pojêcia, ¿e zagadnienia te, podobnie jak zjawiska fizyczne, znajduj¹ siê pod kontrol¹ naturalnych praw, których
odkrycie, albo poznanie tych, które ju¿ zosta³y odkryte, wymaga
specjalnych studiów, za postêpowanie sprzeczne z tymi prawami,
wynikaj¹ce z niewiadomoci, musi doprowadziæ do katastrofy, tak
samo zgubnej jak w przypadku innych zboczeñ. ( )
Dla zrozumienia zarysu prawa naturalnego robotnikom nie wystarczy zatem wykszta³cenie otrzymane w szko³ach zawodowych i
wiadomoæ pewnych faktów z zakresu ekonomii, ale musieliby
posi¹æ wiedzê naukow¹ i historyczn¹. Na tej podstawie mo¿na by
dopiero wyrobiæ sobie pewne pojêcie o dzia³aniu praw natury za-
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równo w dziedzinie spo³ecznej, jak i w wiecie materialnym. Mo¿na by tak¿e zyskaæ wiadomoæ, ¿e prawo ludzkie jest bezowocne,
albo nawet szkodliwe, jeli na drodze gruntownych badañ i ostro¿nych eksperymentów, nie zostanie dostosowane do prawa naturalnego. St¹d te¿ wyniknê³oby przekonanie, ¿e ¿adne prawo ludzkie
nie jest w stanie zapewniæ przetrwania tym, którzy nie s¹ wyposa¿eni w odpowiednie cechy, chyba ¿e czyim kosztem, oraz ¿e jedynym sposobem zapewnienia im samodzielnego przetrwania jest przystosowanie ich.
O tak, dobrze by by³o, ¿eby wszyscy dowiedzieli siê, ¿e te dwa
prawa rz¹dz¹ w naszym obecnym systemie spo³ecznym i ¿e nie le¿y
w mocy cz³owieka zmienianie natury ani jej praw. A st¹d wynika,
¿e cz³owiek mo¿e jedynie ³ataæ dziury w obecnych warunkach spo³ecznych i doranie je trochê poprawiaæ. Wprowadzenie nowych i
bardziej po¿¹danych praw koniecznych w doskona³ym i idealnym
spo³eczeñstwie bêdzie wymaga³o nadnaturalnej mocy. Nauczenie
siê tej lekcji pomo¿e osi¹gn¹æ stan pobo¿noci z przestawaniem
na swym (zamiast niezadowolenia, które prowadzi do jeszcze wiêkszego rozdra¿nienia) w ramach oczekiwania na Królestwo Bo¿e z
modlitw¹: Przyjd Królestwo Twoje, b¹d wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Jedyny podatek jako rodek zaradczy
Zapewne widz¹c wskazane powy¿ej skutki komunizmu,
nacjonalizmu i socjalizmu, pan Henry George nakreli³ pewien nie pozbawiony wartoci plan, znany pod nazw¹ teoria
jedynego podatku. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e pod pewnymi
wzglêdami jest to odwrócenie socjalizmu. Wiele istotnych cech
tej teorii bazuje na indywidualizmie. Opowiada siê ona za tym,
by ka¿da jednostka czerpa³a z zasobów w³asnego charakteru,
wysi³ku i rodowiska. Jedynym wyj¹tkiem jest nieod³¹czne
prawo ka¿dego cz³owieka do udzia³u we wspólnym b³ogos³awieñstwie Stwórcy  b³ogos³awieñstwie powietrza, wody i
ziemi. Proponuje ona wprowadzenie niewielkiej, bezporedniej poprawki do obecnego systemu spo³ecznego. Wychodz¹c
z za³o¿enia, ¿e obecne nierównoci maj¹tkowe, na ile s¹ one
krzywdz¹ce i szkodliwe, s¹ wy³¹cznie skutkiem prywatnej
w³asnoci ziemi, w teorii tej proponuje siê, by ziemiê uczyniæ
ponownie wspóln¹ w³asnoci¹ ca³ego rodzaju Adamowego.
Twierdzi siê tak¿e, ¿e dziêki temu samorzutnie naprawi¹ siê
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szybko wszystkie wady obecnego systemu spo³ecznego. Proponuje siê, ¿eby owej redystrybucji ziemi dokonaæ nie na drodze proporcjonalnego podzia³u miêdzy wszystkich cz³onków
rodziny ludzkiej, ale poprzez potraktowanie jej jako jednej
wielkiej posiad³oci, pozwalaj¹c ka¿dej osobie u¿ytkowaæ na
zasadach dzier¿awy dowolnie wybran¹ czêæ obecnej w³asnoci oraz pobieranie podatku gruntowego oraz czynszu dzier¿awnego od ka¿dego u¿ytkownika w wielkoci proporcjonalnej do wartoci ziemi (wy³¹czaj¹c wartoæ budynków i innych
usprawnieñ znajduj¹cych siê na niej).W ten sposób dzia³ki
niezabudowane by³yby obci¹¿one tak samo wysokim podatkiem i czynszem, jak zabudowane, a nieu¿ytki  jak przyleg³e
pola uprawne. Ustanowiony w ten sposób podatek tworzy³by
fundusz, z którego op³acane by³yby wszelkie przedsiêwziêcia
na rzecz wspólnego dobra  szko³y, ulice, szlaki kolejowe,
wodoci¹gi itp. oraz lokalne i ogólne rz¹dy. St¹d w³anie wywodzi siê nazwa tej teorii  jedyny podatek.
Skutkiem takiego prawa by³oby oczywicie udostêpnienie
tysiêcy dzia³ek miejskich i nieu¿ytków dla rzeczywistego osadnictwa. Gdyby za wszystkie podatki  od byd³a, maszyn, transakcji i wszelkich innych urz¹dzeñ  mia³y zostaæ zast¹pione
jednym podatkiem gruntowym, to musia³by on byæ doæ pokany. By³by on jednak zró¿nicowany, tak by nie wystêpowa³o ¿adne uprzywilejowanie. Ubogie ziemie rolnicze albo tereny odleg³e od szlaków komunikacyjnych by³yby opodatkowane ni¿ej w stosunku do lepszych gruntów i tych, które po³o¿one s¹ bli¿ej dróg. Dzia³ki miejskie by³yby oszacowane przy
uwzglêdnieniu wartoci, lokalizacji i otoczenia.
Takie prawo, gdyby wprowadziæ go w ¿ycie, po dziesiêciu
latach dzia³ania doprowadzi³oby nieuchronnie do spadku wartoci nieruchomoci, a z czasem sprawi³oby, ¿e miliony hektarów ziemi i tysi¹ce dzia³ek miejskich zosta³oby udostêpnionych
dla wszystkich, którzy chcieliby z nich skorzystaæ, p³ac¹c wyznaczony czynsz. Pan Henry George skorzysta³ z okazji, ¿e Papie¿ Leon XIII wyda³ encyklikê na temat wiata pracy, by opublikowaæ broszurê stanowi¹c¹ odpowied, zatytu³owan¹: List
otwarty do Papie¿a Leona XIII itd. Poniewa¿ tekst ten zawiera
wiele wartociowych myli, mieszcz¹cych siê w ramach naszego tematu, a poza tym podaje dalszy opis teorii, któr¹ w³anie
rozwa¿amy, zacytujemy z niego obszerne fragmenty.
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Wyj¹tek z otwartego listu pana Henry George do
papie¿a Leona XIII, w odpowiedzi na wydan¹ ostatnio
encyklikê na temat niepokoj¹cej kwestii wiata pracy
Wydaje siê, ¿e Wasza wi¹tobliwoæ przeoczy³ jej rzeczywiste
znaczenie, przez stwierdzenie, ¿e Chrystus, staj¹c siê synem cieli i
pracuj¹c jako ciela, pokaza³ jedynie to, ¿e nie powinien siê wstydziæ ten, kto prac¹ swych r¹k zarabia na chleb. Wobec takiego
stwierdzenia równie dobrze mo¿na by powiedzieæ, ¿e nie okradaj¹c
nikogo pokaza³, i¿ nie nale¿y siê wstydziæ uczciwoci. Jeli Wasza
wi¹tobliwoæ rozwa¿y, jak s³uszny jest w ka¿dym szerszym ujêciu podzia³ wszystkich ludzi na robotników, ¿ebraków i z³odziei, to
przekona siê tak¿e, ¿e z moralnego punktu widzenia by³o rzecz¹
niemo¿liw¹, by Chrystus w czasie swego pobytu na ziemi móg³ byæ
kimkolwiek innym, jak tylko robotnikiem, skoro ten, który przyszed³ wykonaæ prawo, musia³ zarówno uczynkiem jak i s³owem okazaæ pos³uszeñstwo Boskiemu prawu pracy.
Proszê zobaczyæ, jak pe³n¹ i jak piêkn¹ ilustracjê tego prawa stanowi ¿ycie Chrystusa na ziemi. Przychodz¹c na ziemiê w s³aboci
niemowlêctwa, zgodnie z tym, jak postanowiono ka¿demu, by przez
to przeszed³, z mi³oci¹ przyj¹³ to, co z mi³oci¹ zosta³o wyznaczone przez naturalny porz¹dek  utrzymanie zapewnione przez pracê,
które ka¿de pokolenie zobowi¹zane jest zapewniæ swym potomkom. Osi¹gn¹wszy dojrza³oæ, sam zarabia³ na swe utrzymania przez
wspóln¹ pracê, któr¹ musi wykonywaæ i wykonuje wiêkszoæ ludzi, by zarobiæ na swe utrzymanie. Nastêpnie, przechodz¹c do wy¿szej  a nawet do najwy¿szej  sfery pracy, zarabia³ na swe utrzymanie dziêki nauczaniu prawd moralnych i naukowych, otrzymuj¹c za to materialne wynagrodzenie w postaci ofiar darowanych Mu
z mi³oci przez wdziêcznych s³uchaczy, nie odmawiaj¹c nawet kosztownego szpikanardu, którym Maria namaza³a jego stopy. Zgodnie
z tym, wybieraj¹c swych uczniów nie uda³ siê do w³acicieli ziemskich czy innych monopolistów, ¿yj¹cych kosztem pracy innych,
ale poszed³ do zwyk³ych ludzi pracy. Powo³uj¹c ich do wy¿szej
sfery pracy i posy³aj¹c ich, by uczyli prawd moralnych i duchowych, rzek³ im, by brali bez pogardy z jednej strony i bez uczucia
poni¿enia z drugiej, mi³ociwe wynagrodzenie za swoj¹ pracê, mówi¹c: Godzien jest robotnik zap³aty swojej. Potwierdzi³ On w ten
sposób nasze pogl¹dy, ¿e na ca³¹ pracê sk³ada siê nie tylko praca
fizyczna, ale ka¿dy kto w jakikolwiek sposób przyczynia siê do ma-
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terialnej, moralnej czy duchowej pe³ni ¿ycia, jest tak¿e robotnikiem.*
Zak³adaj¹c, ¿e robotnicy, nawet zwykli robotnicy fizyczni, s¹
biedni z natury rzeczy, Wasza wi¹tobliwoæ pomija fakt, ¿e praca
jest ród³em bogactwa, i przypisuje tym samym naturalnemu prawu danemu przez Stwórcê niesprawiedliwoæ, która wywodzi siê z
ludzkiego bezbo¿nego pogwa³cenia Jego ¿yczliwych zamiarów.
Nawet w najbardziej prymitywnym stanie rzemios³a, przy zachowaniu sprawiedliwoci, mo¿na zapewniæ ka¿demu zdrowemu cz³owiekowi mo¿liwoæ zarobienia na ¿ycie. Przy u¿yciu oszczêdzaj¹cych pracê wynalazków naszych czasów wszyscy powinni móc zarobiæ znacznie wiêcej. Tak wiêc mówi¹c, ¿e bieda nie jest hañb¹,
Wasza wi¹tobliwoæ sugeruje nierozs¹dne wnioski. Bieda powinna byæ uznana za hañbê, poniewa¿ w warunkach sprawiedliwoci
spo³ecznej oznacza³aby ona  jeli nie wynika z nieszczêcia  lekkomylnoæ albo lenistwo.
Wspó³czucie Waszej wi¹tobliwoci zdaje siê ograniczaæ wy³¹cznie do biednych, do robotników. Czy tak byæ powinno? Czy
bogaci pró¿niacy nie zas³uguj¹ tak¿e na litoæ? Wedle s³owa Ewangelii to w³anie bogaty bardziej ni¿ biedny wymaga litoci. Za dla
ka¿dego, kto wierzy w przysz³e ¿ycie, stan cz³owieka, który ockn¹wszy stwierdza, ¿e pozostawi³ za sob¹ umi³owane przez siebie
miliony, musi wydaæ siê godny politowania. Ale nawet w tym ¿yciu
jak¿e bardzo politowania godny jest los bogatego cz³owieka. Z³o
nie tkwi w samym bogactwie  w jego w³adzy nad rzeczami materialnymi. Z³o to posiadanie bogactw wtedy, gdy inni popadaj¹ w
nêdzê, to unoszenie siê tak wysoko, ¿e traci siê kontakt z ¿yciem
* Nie

nale¿y tak¿e zapominaæ, ¿e badacz, filozof, nauczyciel, artysta, poeta, kap³an, choæ nie zaanga¿owany przy bezporednim wytwarzaniu bogactw, ma jednak nie tylko udzia³ w produkcji przedmiotów u¿ytkowych i tych s³u¿¹cych przyjemnoci, do których osi¹gniêcia bogactwa s¹ jedynie rodkiem, ale ponadto jeszcze przez przyswajanie i szerzenie wiedzy, stymulowanie procesów intelektualnych oraz przez rozwijanie poczucia moralnoci mo¿e on w znacznym stopniu
przyczyniaæ siê do zwiêkszania mo¿liwoci wytwarzania bogactw. Poniewa¿ nie
samym chlebem cz³owiek ¿yje. ( ) Ten, kto pos³uguj¹c siê umys³em lub cia³em
powiêksza ³¹czne pozytywne bogactwo ludzkoci, zwiêksza sumê ludzkiej wiedzy
lub podnosi ¿ycie cz³owieka na wy¿szy poziom albo dodaje mu pe³ni, ten jest
wytwórc¹, cz³owiekiem pracuj¹cym, robotnikiem w szerokim znaczeniu tego
s³owa i godnie zarabia na swoj¹ uczciw¹ zap³atê. Za ten, kto nie robi nic, by
uczyniæ ludzkoæ bogatsz¹, m¹drzejsz¹, lepsz¹ i szczêliwsz¹, ¿yje kosztem pracy
innych, ten  niezale¿nie od tego, jakie zaszczytne tytu³y nosi i jak chêtnie kap³ani
mamony ko³ysz¹ przed nim swymi kadzielnicami  wed³ug najnowszych analiz
jest jedynie ¿ebrakiem albo z³odziejem.
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ludzkoci, z jej prac¹ i zmaganiem, z jej nadziejami i obawami, tak
wysoko, ¿e jest siê oddalonym od mi³oci bêd¹cej s³odycz¹ ¿ycia,
od uprzejmej sympatii i wspania³omylnego postêpowania wzmacniaj¹cego wiarê w cz³owieka i zaufanie do Boga. Proszê zauwa¿yæ,
w jaki sposób ludzie bogaci upatruj¹ podlejszych stron ludzkiej
natury, jak otoczeni s¹ pochlebcami i lizusami, jak znajduj¹ narzêdzia nie tylko gotowe zaspokoiæ ich najbardziej pod³e odruchy, ale
jeszcze je pobudzaj¹ce i stymuluj¹ce, jak musz¹ siê ustawicznie
pilnowaæ, by nie zostali oszukani, jak czêsto musz¹ podejrzewaæ,
¿e pod uprzejmymi czynami i przyjaznymi s³owami kryj¹ siê z³e
zamiary, jak ich szczodroæ sprawia, ¿e otoczeni zostaj¹ przez bezwstydnych ¿ebraków i podstêpnych oszustów, jak czêsto stygn¹ w
ich przypadku uczucia rodzinne, a ich mierci towarzyszy le ukrywana radoæ tych, którzy maj¹ nadziejê przej¹æ ich maj¹tek. Najwiêksze z³o ubóstwa nie polega na niedostatku rzeczy materialnych,
ale na zahamowaniu i zak³óceniu rozwoju wy¿szych wartoci. Tak
te¿, choæ w inny sposób, posiadanie nie zas³u¿onych bogactw hamuje i zniekszta³ca rozwój najszlachetniejszych cech cz³owieka.
Nie mo¿na bezkarnie omijaæ Boskich przykazañ. Jeli Bóg poleci³, by cz³owiek prac¹ zarabia³ na chleb, to bogaci pró¿niacy musz¹
cierpieæ. I cierpi¹. Proszê zwa¿yæ na ca³kowit¹ bezsensownoæ ¿ycia tych, którzy ¿yj¹ dla przyjemnoci. Proszê zwa¿yæ na obrzydliwe wystêpki, jakie lêgn¹ siê wród ludzi, którzy otoczeni ubóstwem,
sami syc¹ siê bogactwami. Proszê zwa¿yæ na straszliw¹ karê nudy,
o której biedacy wiedz¹ tak niewiele, ¿e nie potrafi¹ zrozumieæ tego
uczucia. Proszê zwa¿yæ na pesymizm, który narasta wród bogatych klas  owo odgradzanie siê od Boga, owa pogarda dla ludzi,
która sprawia, ¿e istnienie samo w sobie wydaje siê z³em, a pomimo strachu przed mierci¹ pojawia siê têsknota za unicestwieniem.
Chrystus, mówi¹c bogatemu m³odzieñcowi, który go szuka³, by
sprzeda³ wszystko, co ma i rozda³ ubogim, nie myla³ o ubogich,
ale o m³odzieñcu. Dlatego jestem przekonany, ¿e wród bogatych,
a szczególnie wród tych, którzy sami siê wzbogacili, jest wielu
takich, którzy z czasem coraz wyraniej zaczynaj¹ odczuwaæ, ¿e
ich bogactwa s¹ szaleñstwem, i obawiaæ siê zagro¿eñ i pokus, na
jakie wystawi¹ one ich dzieci. Jednak si³a dawnego przyzwyczajenia, podszepty pychy, podniecenie zdobywaniem i zatrzymywaniem
dla siebie kolejnych bogactw, co jest ju¿ dla nich tylko atrakcj¹
¿etonu z karcianego sto³u, oczekiwania rodziny, które nabra³y charakteru nale¿nych praw oraz rzeczywiste trudnoci w zrobieniu dobrego u¿ytku ze swego bogactwa sprawiaj¹, ¿e s¹ oni przywi¹zani
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do swego brzemienia jak objuczony osio³ do ³adunku, a¿ potkn¹ siê
nad przepaci¹ wyznaczaj¹c¹ granicê tego ¿ycia.
Ludzie, którzy maj¹ pewnoæ zdobycia po¿ywienia, gdy bêd¹ go
potrzebowali, jedz¹ tylko tyle, by zaspokoiæ swój g³ód. S¹ jednak
plemiona ¿yj¹ce na obrze¿ach zamieszka³ego wiata, których ¿ycie
sk³ada siê z g³odowania albo z ucztowania. Wielodniowe znoszenie
g³odu i strach przed nim powoduj¹, ¿e gdy uda im siê upolowaæ
jak¹ zwierzynê, to podobnie jak anakonda, napychaj¹ ¿o³¹dki do
pe³na. Oto co stanowi przekleñstwo bogactwa i jednoczenie popycha cz³owieka do ubiegania siê o nie, co czyni z bogactwa przedmiot zazdroci i podziwu  strach przed niedostatkiem. Tak jak nadmierne bogactwo jest reakcj¹ na nadmierne ubóstwo, tak niszcz¹ce
duszê przymioty bogactwa s¹ jedynie odbiciem niedostatku, który
prowadzi do zezwierzêcenia i wynaturzenia. Rzeczywiste z³o tkwi
w niesprawiedliwoci, z której wynika zarówno nienaturalne posiadanie, jak i nienaturalna strata.
Trudno by³oby jednak obci¹¿yæ odpowiedzialnoci¹ za tê niesprawiedliwoæ jakie pojedyncze osoby czy klasy. To zjawisko prywatnej w³asnoci ziemi jest owym wielkim z³em spo³ecznym, na
skutek którego cierpi ca³e spo³eczeñstwo i którego ofiarami s¹ zarówno bardzo bogaci, jak i bardzo biedni, choæ na przeciwleg³ych
biegunach. Wiedz¹c o tym, wydaje nam siê, ¿e mówienie o osobistej odpowiedzialnoci bogatych za cierpienia biednych jest pogwa³ceniem mi³oci chrzecijañskiej. Jednoczenie za czyni¹c to, Wasza wi¹tobliwoæ nalega, by nie tykaæ przyczyny owego kolosalnego bogactwa i poni¿aj¹cej nêdzy. Oto mamy cz³owieka ze zniekszta³caj¹c¹ i niebezpieczn¹ narol¹. Jeden lekarz uprzejmie, ³agodnie, ale zdecydowanie usunie j¹. Inny za bêdzie nalega³, by nie
usuwaæ naroli, jednoczenie za uczyni jej biedn¹ ofiarê obiektem
nienawici i kpin. I który z nich post¹pi³ s³usznie?
Staraj¹c siê przywróciæ ludzi do ich równych i naturalnych praw,
nie szukamy korzyci dla jednej klasy, ale dla wszystkich, gdy¿ obydwaj wiemy dziêki wierze i widzimy poprzez fakty, ¿e niesprawiedliwoæ nie mo¿e nikomu przynieæ zysku, za sprawiedliwoæ bêdzie korzyci¹ dla wszystkich.
Nie d¹¿ymy tak¿e do daremnej i miesznej równoci. ( ) Równoæ, któr¹ chcielibymy ustanowiæ, nie polega na równoci maj¹tkowej, ale na równych mo¿liwociach naturalnych. ( )
Przejmuj¹c za na u¿ytek spo³eczny to, co w naszym przekonaniu jest z ca³¹ pewnoci¹ wielkim funduszem przewidzianym w
Boskim porz¹dku dla ca³ego spo³eczeñstwa, nie nak³adamy nawet
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najmniejszego podatku na posiadaczy bogactw, niezale¿nie od wielkoci ich maj¹tku. Nie tylko uwa¿amy takie podatki za pogwa³cenie prawa w³asnoci, ale jestemy wrêcz przekonani, ¿e na mocy
wspania³ego stosowania siê praw Stworzyciela na polu ekonomii,
niemo¿liwe jest, by ktokolwiek uczciwie posiad³ bogactwo bez jednoczesnego powiêkszenia bogactwa wiata. ( )
Wasza wi¹tobliwoæ daje tego przyk³ad w swej encyklice. Zaprzeczaj¹c równoci praw do materialnej podstawy ¿ycia, a jednoczenie zdaj¹c sobie sprawê z istnienia prawa do ¿ycia, Wasza wi¹tobliwoæ potwierdza prawo robotników do zatrudnienia i otrzymywania od pracodawców pewnej zap³aty o nieokrelonej wysokoci. Takie prawa nie istniej¹. Nikt nie ma prawa domagaæ siê
zatrudnienia u innego cz³owieka albo ¿¹daæ wy¿szego wynagrodzenia ni¿ kto inny chce zap³aciæ. Nie wolno tak¿e wywieraæ ¿adnego rodzaju presji na drugich, by podnieli wynagrodzenia wbrew
w³asnej woli. Nie mo¿e byæ ¿adnego lepszego moralnego usprawiedliwienia dla takiego ¿¹dania robotników wobec ich pracodawców ni¿ to, które mogliby przedstawiæ pracodawcy, domagaj¹c siê,
by robotnicy musieli dla nich pracowaæ tak¿e wtedy, gdy nie maj¹
na to ochoty i ¿eby zaakceptowali wynagrodzenia ni¿sze, ni¿ gotowi byliby przyj¹æ. Wszelkie pozorne usprawiedliwienia maj¹ ród³o we wczeniejszym b³êdzie, polegaj¹cym na odmówieniu robotnikom ich naturalnych praw. ( )
Chrystus usprawiedliwi³ Dawida, gdy ten przyciniêty g³odem
dopuci³ siê czynu, który w normalnych warunkach zosta³by uznany za wiêtokradztwo, zabieraj¹c z wi¹tyni chleby pok³adne. Mówi¹c to jednak daleki by³ od stwierdzenia, ¿e okradanie wi¹tyni
jest w³aciwym sposobem zapewnienia sobie utrzymania.
W encyklice zaleca jednak Wasza wi¹tobliwoæ stosowanie w
zwyk³ych stosunkach ¿yciowych, w normalnych okolicznociach,
zasad, które etyka dopuszcza jedynie w nadzwyczajnych warunkach. Sk³onnoæ Waszej wi¹tobliwoci do potwierdzania fa³szywych praw wynika z zaprzeczenia praw s³usznych. Naturalnym prawem ka¿dego cz³owieka nie jest domaganie siê zatrudnienia i wynagrodzenia od innego cz³owieka, lecz zatrudnienie samego siebie,
a to poprzez odwo³anie siê sw¹ w³asn¹ prac¹ do niewyczerpanych
zasobów magazynu, jaki Stwórca zapewni³ wszystkim ludziom w
postaci ziemi. Gdyby magazyn ten zosta³ otwarty, czego dokonalibymy wprowadzaj¹c zasadê jedynego podatku, to naturalne zapotrzebowanie na pracê dotrzymywa³oby kroku poda¿y. Cz³owiek,
który sprzeda³ pracê i cz³owiek, który j¹ kupi³ wymieniliby siê swo-
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bodnie miêdzy sob¹ dla obopólnej korzyci i usta³yby wszelkie przyczyny sporów miêdzy robotnikami i pracodawcami. W takiej sytuacji bowiem, gdyby ka¿dy mia³ swobodê zatrudnienia, praca przesta³aby wydawaæ siê ³ask¹. Dlatego te¿ nikt nie pracowa³by dla drugiego za mniejsze wynagrodzenie, bior¹c pod uwagê wszystkie
sk³adniki, ni¿ móg³by zarobiæ pracuj¹c dla samego siebie. P³ace
wzros³yby do swej pe³nej wartoci, a zwi¹zki miêdzy robotnikami i
pracodawcami uk³ada³yby siê na zasadach obopólnej korzyci i
wygody.
Jest to jedyny sposób, w jaki mo¿na zadowalaj¹co uregulowaæ te
sprawy.
Wasza wi¹tobliwoæ zdaje siê uwa¿aæ, ¿e jest jaka sprawiedliwa stawka wynagrodzeñ, któr¹ pracodawca powinien chêtnie zap³aciæ, a robotnicy powinni z zadowoleniem przyj¹æ, oraz wyobra¿a sobie, ¿e uchwalenie takiej stawki po³o¿y³oby kres sporom. Pensja, o której zapewne Wasza wi¹tobliwoæ myli, powinna robotnikom wystarczyæ na skromne ¿ycie i byæ mo¿e, przy ciê¿kiej pracy i cis³ej oszczêdnoci, pozwoliæ od³o¿yæ jak¹ niewielk¹ sumê.
W jaki sposób mo¿na jednak ustaliæ tak¹ stawkê wynagrodzeñ
bez rynkowego targowania siê? Podobnie niemo¿liwe by³oby ustalenie w taki sposób sprawiedliwych cen zbó¿, wiñ, statków czy
obrazów? Czy arbitralne regulacje w tym czy innym przypadku nie
hamowa³yby tego wzajemnego oddzia³ywania, które najskuteczniej
pobudza ekonomiczne przystosowanie siê si³ produkcyjnych? Dlaczego kupuj¹cy pracê mieliby w wiêkszym stopniu ni¿ kupuj¹cy
inne towary zostaæ zmuszeni do p³acenia wy¿szych cen ni¿ musieliby zap³aciæ na wolnym rynku? Dlaczego sprzedaj¹cy pracê mieliby siê zadowoliæ zap³at¹ ni¿sz¹ ni¿ oferuje wolny rynek? Dlaczego
robotnicy mieliby zadowoliæ siê skromn¹ pensj¹, skoro wiat jest
tak bogaty? Dlaczego mieliby siê godziæ na ca³e ¿ycie ciê¿kiej pracy i wyrzeczeñ, gdy wiat obfituje w dostatki? Dlaczego nie mieliby pragn¹æ zaspokojenia swych wy¿szych potrzeb, delikatniejszych
gustów? Dlaczego mieliby siê zadowoliæ podró¿owaniem pod pok³adem, gdy inni ciesz¹ siê wygodnymi kabinami?
Nigdy siê tak nie stanie. Poruszenie naszych czasów nie wynika
jedynie z faktu, ¿e robotnikom jest coraz trudniej utrzymaæ ten sam
poziom wygody ¿ycia. Inn¹, mo¿e nawet wa¿niejsz¹, przyczyn¹ jest
to, ¿e nastêpuje rozwój ich pragnieñ, który domaga siê wy¿szego
poziomu wygody ¿ycia. Ten rozwój pragnieñ musi postêpowaæ dalej, gdy¿ robotnik jest cz³owiekiem, a cz³owiek to jest takie zwierzê, które nigdy nie jest zadowolone.
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Nie jest on wo³em, któremu mo¿na powiedzieæ: tyle trawy, tyle
ziarna, tyle wody i nieco soli i bêdzie zadowolony. Przeciwnie, im
wiêcej cz³owiek ma, tym wiêcej pragnie. Gdy ma pod dostatkiem
jedzenia, to chce lepszego jedzenia. Gdy ma dom, to chce, by by³
on wygodny i ³adny. Gdy te zwierzêce potrzeby s¹ zaspokojone,
pojawiaj¹ siê potrzeby umys³owe i duchowe.
Nieustanne niezadowolenie le¿y w naturze cz³owieka  w tej szlachetniejszej naturze, która stawia go o ca³e niebo wy¿ej od zwierz¹t
i stanowi dla niego dowód, ¿e istotnie zosta³ stworzony na podobieñstwo Bo¿e. Nie nale¿y siê temu sprzeciwiaæ, gdy¿ jest to motor
wszelkiego postêpu. Dziêki temu powsta³a katedra w. Piotra, a na
matowych, martwych p³ótnach zajania³y anielskie twarze Madonny. Dziêki temu zwa¿ono s³oñce, dokonano analizy gwiazd i odkrywano strona po stronie cudowne dzie³a twórczej inteligencji. Dziêki temu zmniejszono Atlantyk dla oceanicznych przewozów, a b³yskawicê nauczono przenosiæ nasze depesze do najodleglejszych
krajów. To otwiera przed nami mo¿liwoci, w obliczu których
wszystkie dokonania wspó³czesnej cywilizacji wydaj¹ siê byæ niczym. Nie mo¿na tego st³umiæ bez degradacji i zezwierzêcenia cz³owieka, bez zdegradowania Europy do roli Azji.
Dlatego te¿ bez zaoferowania zarobków w sytuacji wolnej od
wszelkich ograniczeñ w zakresie pracy w warunkach równego dostêpu do mo¿liwoci, jakie zapewnia natura, nie jest mo¿liwe ustalenie ¿adnych stawek zarobkowych, które zosta³yby uznane za sprawiedliwe, a jednoczenie zapobieg³yby dalszemu d¹¿eniu robotników do tego, by zarabiaæ jeszcze wiêcej. Stawki te nie tylko nie
zapewni³yby im satysfakcji z niewielkiej choæby poprawy warunków ¿yciowych robotników, a wrêcz przeciwnie, spowodowa³yby
z pewnoci¹ jeszcze wiêksze ich niezadowolenie.
Nie jest domaganiem siê sprawiedliwoci tak¿e i to, ¿e Wasza
wi¹tobliwoæ zwraca siê do pracodawców, by p³acili swoim pracownikom wiêcej ni¿ musz¹, wynagrodzenie wy¿sze od tego, jakie
musieliby zap³aciæ innemu robotnikowi, który przyszed³by do nich
pracowaæ. Wasza wi¹tobliwoæ domaga siê mi³osierdzia, gdy¿ nadwy¿ka, któr¹ zap³aci bogaty pracodawca nie bêdzie w rzeczywistoci wynagrodzeniem za pracê, tylko ja³mu¿n¹.
Mówi¹c o praktycznych metodach poprawy sytuacji wiata pracy, które proponuje Wasza wi¹tobliwoæ, nie wspomnia³em jeszcze o tym, na co Wasza wi¹tobliwoæ k³adzie najwiêkszy nacisk 
o mi³osierdziu. Jednak w zaleceniach tych trudno dopatrzyæ siê jakiegokolwiek realnego rodka, który pozwoli³by zlikwidowaæ ubó-
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stwo, nikt te¿ nie bêdzie na nie zwa¿a³. Gdyby da³o siê zlikwidowaæ ubóstwo przez dawanie ja³mu¿ny, to w chrzecijañstwie nie
by³oby ubóstwa.
Mi³osierdzie jest istotnie szlachetn¹ i piêkn¹ cnot¹, wdziêczn¹
dla ludzi i przyjemn¹ dla Boga. Jednak mi³osierdzie musi byæ budowane w oparciu o sprawiedliwoæ. Nie mo¿e ono zastêpowaæ
sprawiedliwoci.
O z³ych warunkach pracy w wiecie chrzecijañskim decyduje
to, ¿e klasa pracuj¹ca jest ograbiana. Dok¹d za Wasza wi¹tobliwoæ bêdzie usprawiedliwiaæ uprawianie tej grabie¿y, dot¹d pró¿n¹ rzecz¹ jest nawo³ywanie do mi³osierdzia. Takie postêpowanie 
zalecanie mi³osierdzia jako formy zastêpczej wzglêdem sprawiedliwoci  jest w swej istocie pokrewne herezji potêpionej przez
poprzedników Waszej wi¹tobliwoci, która g³osi³a, ¿e Ewangelia
zast¹pi³a prawo oraz ¿e mi³oæ Bo¿a uwalnia ludzi od zobowi¹zañ
moralnych.
Wszystko, czego mo¿e dokonaæ mi³osierdzie tam, gdzie panuje
niesprawiedliwoæ, to z³agodzenie tu i ówdzie skutków niesprawiedliwoci. Nie mo¿e ono ich usun¹æ. A nawet i to niewielkie z³agodzenie skutków niesprawiedliwoci ma swoje z³e strony. Gdy¿ to,
co w tej sytuacji mo¿e zostaæ uznane jedynie za cnotê drugorzêdn¹,
rozwija z³o tam, gdzie brakuje cnoty fundamentalnej albo podstawowej. W tym znaczeniu cnot¹ jest trzewoæ i cnot¹ jest pilnoæ.
Jednak trzewy i pilny z³odziej jest niezwykle niebezpieczny. W
taki sposób cnot¹ jest cierpliwoæ. Jednak cierpliwoæ w stosunku
do z³a prowadzi do lekcewa¿enia z³a. W tym sensie cnot¹ jest zdobywanie wiedzy i dbanie o rozwój swych mo¿liwoci intelektualnych. Jednak cz³owiek niegodziwy dziêki inteligencji ma jeszcze
potê¿niejsze mo¿liwoci czynienia z³a. Diab³y s¹ w naszych wyobra¿eniach zawsze inteligentne.
W taki sposób owo pseudo mi³osierdzie, które odrzuca i neguje
sprawiedliwoæ, przynosi z³e skutki. Z jednej strony demoralizuje
ono swego odbiorcê, przynosz¹c ujmê godnoci ludzkiej tego cz³owieka  którego jak Wasza wi¹tobliwoæ sam pisze nawet Bóg
traktuje z szacunkiem  czyni¹c go ¿ebrakiem i nêdzarzem, który
przecie¿ potrzebuje tylko przywrócenia mu tego, co mu darowa³
Bóg, by móg³ staæ siê samodzielnym i samoszanuj¹cym siê obywatelem. Z drugiej strony mi³osierdzie dzia³a jako rodek otêpiaj¹cy
sumienia tych, którzy ¿yj¹c z grabie¿y swych blinich, pielêgnuj¹
owe moralne z³udzenia i duchow¹ pychê, któr¹ mia³ zapewne na
myli Jezus, gdy powiedzia³, ¿e ³atwiej jest wielb³¹dowi przejæ
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przez ucho igielne ni¿ bogatemu wejæ do królestwa niebieskiego.
Dzieje siê tak, gdy¿ pozwala ono ludziom pogr¹¿onym w niesprawiedliwoci, by przy u¿yciu swych pieniêdzy i wp³ywów podpierali swoj¹ niesprawiedliwoæ i myleli, ¿e daj¹c ja³mu¿ny wykonuj¹
co wiêcej ni¿ swój obowi¹zek wzglêdem innych ludzi, a dziêki
temu zas³uguj¹ na to, by Bóg dobrze o nich myla³. Znajduj¹ siê oni
na b³êdnej drodze sk³onnoci do przypisywania sobie dobroci, która w rzeczywistoci zalicza siê do dobroci Bo¿ej. Proszê siê bowiem zastanowiæ: Któ¿ jest Dawc¹ wszystkiego? Kto jest tym, który, jak Wasza wi¹tobliwoæ pisze, zapewnia cz³owiekowi magazyn, który nigdy nie zawiedzie i który cz³owiek mo¿e odkryæ wy³¹cznie w niewyczerpanej urodzajnoci ziemi. Czy nie jest to Bóg?
A jeli tak, to cz³owiek pozbawiony obfitoci swego Boga jest zdany na obfitoæ swych wspó³stworzeñ i czy zatem owe stworzenia,
jak to ma miejsce, nie stawiaj¹ siê na miejscu Bo¿ym przypisuj¹c
sobie zas³ugê za wype³nianie zobowi¹zañ, które wedle s³ów Waszej wi¹tobliwoci powierzy³ im Bóg?
Byæ mo¿e jednak gorszy od wszystkiego innego jest sposób, w jaki
owo zast¹pienie jasnych wymogów sprawiedliwoci fa³szywymi zaleceniami mi³osierdzia udostêpnia nominalnym nauczycielom religii
chrzecijañskiej wszelkich od³amów i spo³ecznoci ³atwe sposoby
zjednywania sobie mamony pod pozorem s³u¿enia Bogu. ( )
O nie, Wasza wi¹tobliwoæ, tak jak wiara bez uczynków jest
martwa, jak cz³owiek nie mo¿e oddaæ swych powinnoci Bogu,
odmawiaj¹c jednoczenie bliniemu praw, których mu ten¿e Bóg
udzieli³, tak mi³osierdzie nie wsparte sprawiedliwoci¹ nie mo¿e
uczyniæ nic w kierunku rozwi¹zania obecnych problemów wiata
pracy. Choæby wiêc bogaty wyna³o¿y³ na ¿ywnoæ ubogich wszystk¹ majêtnoæ swoj¹, i choæby wyda³ cia³o swoje, aby by³ spalony,
to i tak nie zlikwiduje to nêdzy, dopóki bêdzie istnia³a prywatna
w³asnoæ ziemi.
Wemy pod uwagê przypadek bogatego cz³owieka obecnych czasów, który uczciwie pragnie powiêciæ swoje bogactwo w celu poprawy warunków ¿ycia wiata pracy. Co mo¿e on uczyniæ?
Czy mo¿e u¿yczyæ swych bogactw tym, którzy s¹ w potrzebie?
Mo¿e pomóc niektórym, którzy na to zas³uguj¹, ale nie poprawi
ogólnych warunków, a naprzeciwko dobra, które mo¿e uczyniæ, stanie groba wyrz¹dzania krzywdy.
Wznosiæ kocio³y? W cieniu kocio³ów j¹trzy siê bieda i lêgnie
wystêpek, który ma w niej swe ród³o.
Budowaæ szko³y i uczelnie? Poza umo¿liwieniem ludziom za-
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uwa¿enia niegodziwoci, jaka tkwi w prywatnej w³asnoci ziemi,
rozwój szkolnictwa nie jest w stanie nic zdzia³aæ dla zwyk³ych robotników, poniewa¿ wraz z rozpowszechnieniem wykszta³cenia
spadaj¹ wynagrodzenia dla wykszta³conych.
Zak³adaæ szpitale? Po co, ju¿ teraz robotnikom wydaje siê, ¿e
jest zbyt wielu ludzi szukaj¹cych pracy, wiêc ratowanie i przed³u¿anie ¿ycia zwiêkszy jedynie tê presjê.
Budowaæ modelowe mieszkania czynszowe? Jeli nie obni¿y on
op³at za takie mieszkania, to odpêdzi jeszcze dalej klasê ludzi, którym chce pomagaæ, jeli za obni¿y czynsze, to przyczyni siê do
zwiêkszenia bezrobocia i obni¿enia wynagrodzeñ.
Laboratoria dla instytutów, szko³y naukowe, warsztaty do przeprowadzania dowiadczeñ fizycznych? W ten sposób bêdzie wspiera³ wynalazki i odkrycia, czyli si³y, które dzia³aj¹c w spo³eczeñstwie opartym na prywatnej w³asnoci ziemi mia¿d¿¹ klasê robotnicz¹ jak dwa kamienie m³yñskie.
Wspieraæ emigracjê z miejsc, gdzie zarobki s¹ niskie, do miejsc
gdzie s¹ one nieco wy¿sze? Jeli to uczyni, to nawet ci, którym
pomóg³ wyemigrowaæ na samym pocz¹tku, zwróc¹ siê wkrótce do
niego z ¿¹daniem wstrzymania takiej emigracji, gdy¿ obni¿a ona
ich zarobki.
Oddaæ ziemiê, ile by jej nie posiada³, odmówiæ przyjmowania
czynszu za ni¹ albo wydzier¿awiæ j¹ taniej ni¿ wynosi cena rynkowa? Wesprze jedynie w ten sposób nowych posiadaczy ziemi albo
czêciowych jej posiadaczy. Mo¿e wzbogaciæ kilka osób, ale nie
poprawi ogólnych warunków wiata pracy.
A mo¿e powinien, wzoruj¹c siê na spo³ecznie usposobionych
obywatelach z czasów antycznych, którzy wydawali ogromne sumy
na poprawê stanu swych rodzinnych miast, spróbowaæ przyczyniæ
siê do tego, by miasto, w którym siê urodzi³ albo w którym mieszka, sta³o siê piêkniejsze? Niech poszerzy i wyprostuje w¹skie i krzywe ulice, niech wybuduje parki i wzniesie fontanny, niech zaprojektuje linie tramwajowe i kolejowe czy te¿ w jakikolwiek inny
sposób sprawi, by wybrane przez niego miasto sta³o siê piêkniejsze
i bardziej atrakcyjne. Jaki bêdzie tego skutek? Czy nie bêdzie tak,
¿e ci, którzy przyw³aszczaj¹ sobie szczodroæ Bo¿¹, przyw³aszcz¹
sobie tak¿e i jego dary? Czy nie stanie siê tak, ¿e wartoæ ziemi
wzronie, a czystym skutkiem jego dobrodziejstwa bêdzie wzrost
czynszów i hojny dar dla w³acicieli ziemskich? O tak, wystarczy
samo og³oszenie, ¿e zamierza on dokonaæ takich ulepszeñ, a ju¿
zaczn¹ siê spekulacje i skokowo wzronie wartoæ ziemi.
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Có¿ wiêc mo¿e uczyniæ bogaty cz³owiek w celu poprawy warunków wiata pracy?
Nie jest on w stanie uczyniæ niczego, z wyj¹tkiem u¿ycia swych
si³ w celu obalenia wielkiego z³a podstawowego, które ograbi³o
cz³owieka z jego praw pierworodztwa. Sprawiedliwoæ Bo¿a szydzi z wszelkich prób zast¹pienia jej czymkolwiek innym.

***

Choæ w pewnym w¹skim zakresie ruch zwi¹zków zawodowych
wspiera ideê wzajemnoci interesów, a czêsto pomaga rozwijaæ
odwagê i wiadomoæ polityczn¹, chocia¿ umo¿liwia ograniczonym
krêgom robotniczym nieznaczn¹ poprawê warunków pozwalaj¹c¹
na z³apanie tchu, to jednak nie zwraca on uwagi na zasadnicze przyczyny okrelaj¹ce pozycjê robotników, walcz¹c jedynie o poprawê
dla niewielkiej czêci ca³ej klasy robotniczej przy u¿yciu metod,
które nie mog¹ pomóc reszcie. Zabiegaj¹c o ograniczenie konkurencji  ograniczenie prawa do pracy, pos³uguje siê metodami podobnymi do dzia³añ armii, która u¿yta nawet w s³usznym celu stanowi zagro¿enie dla wolnoci i jest podatna na nadu¿ycia, poniewa¿ broñ ruchu zwi¹zkowego, strajk, jest z natury destruktywna,
zarówno dla walcz¹cych, jak i dla pozosta³ych, bêd¹c form¹ pasywnej wojny. Zastosowanie zasady zwi¹zków zawodowych w odniesieniu do ca³ego przemys³u, o czym marz¹ niektórzy, oznacza³oby zniewolenie ludzi w ramach systemu kastowego.
Albo zastanówmy siê choæby nad tak umiarkowanym rodkiem,
jak ograniczenie godzin pracy oraz ograniczenie pracy kobiet i dzieci.
Patrz¹ oni na sytuacjê bardzo powierzchownie, skoro nie widz¹ niczego wiêcej poza zapa³em mê¿czyzn, kobiet i ma³ych dzieci do
nadmiernej pracy, i zdecydowanie domagaj¹ siê jedynie ograniczenia nadmiaru pracy, podczas gdy ca³kowicie pomijaj¹ przyczyn¹
tego zjawiska, owo ¿¹d³o nêdzy, które zmusza ludzi do zbyt ciê¿kiej pracy. Za metody, którymi wymusza siê takie ograniczenia,
prowadz¹ do zwiêkszenia liczby urzêdników, mieszania siê do osobistej wolnoci, sk³onnoci do korupcji i innych nadu¿yæ.
Podobnie rzecz siê ma z gruntownym socjalizmem, któremu nale¿y siê szacunek za odwagê jego pogl¹dów. Jego wprowadzenie
nada³oby pe³ny wymiar tym wystêpkom. Przechodz¹c od razu do
wniosków, bez zadania sobie trudu ustalenia przyczyn, socjalizm
nie zauwa¿a, ¿e ucisk nie wynika z natury kapita³u, ale ze z³a, które
ograbia pracê z kapita³u poprzez oddzielanie go od ziemi, co prowadzi do tworzenia fikcyjnego kapita³u bêd¹cego w rzeczywistoci
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skapitalizowanym monopolem. Nie zauwa¿a te¿, ¿e kapita³ nie móg³by wyzyskiwaæ pracy, gdyby praca mia³a swobodny dostêp do
naturalnych materia³ów s³u¿¹cych do produkcji, ¿e system wynagrodzeñ ma ród³o we wzajemnym wyrachowaniu, bêd¹c form¹
wspó³pracy, w ramach której jedna ze stron woli mieæ skutek z góry
ustalony ni¿ nieokrelony, oraz ¿e tak zwane ¿elazne prawo wynagrodzeñ nie jest naturalnym prawem okrelaj¹cym zarobki, ale prawem wynagrodzeñ w tych nienaturalnych okolicznociach, w których ludzi uczyniono bezradnymi poprzez pozbawienie ich materia³ów u¿ywanych do ¿ycia i pracy. Nie dostrzega on i tego, ¿e domniemane z³o konkurencji jest w istocie z³em ograniczonej konkurencji i wynika z tego, ¿e w sytuacji, w której cz³owiek pozbawiony
jest dostêpu do ziemi konkurencja staje siê jednostronna. Tymczasem za zastosowanie metod proponowanych przez socjalizm, polegaj¹cych na zorganizowaniu ludzi w przemys³owe armie, na kierowaniu i zarz¹dzaniu ca³¹ produkcj¹ i obrotem za porednictwem
rz¹dowych lub pó³rz¹dowych urzêdów doprowadzi³oby przy pe³nej ich realizacji do egipskiego despotyzmu.
Ró¿nimy siê od socjalistów zarówno pod wzglêdem oceny z³a,
jak i pod wzglêdem rodków. My nie obawiamy siê kapita³u, uznaj¹c go za naturalnego s³ugê pracy. Naszym zdaniem odsetki same w
sobie s¹ rzecz¹ naturaln¹ i sprawiedliw¹. Nie ustanawialibymy te¿
¿adnych limitów maj¹tkowych ani nie nak³adalibymy na bogatych
¿adnych ciê¿arów, których nie ponosiliby biedni. Nie widzimy nic
z³ego w konkurencji, a wrêcz uwa¿amy, ¿e nieskrêpowana konkurencja jest konieczna do zdrowego funkcjonowania przemys³u i spo³eczeñstwa, podobnie jak dla zdrowego organizmu niezbêdny jest
swobodny obieg krwi. Jest ona bowiem elementem zapewniaj¹cym
najpe³niejsz¹ wspó³pracê. Dla wspólnoty zabralibymy jedynie to,
co do wspólnoty nale¿y  wartoæ przypisywan¹ ziemi na skutek
liczebnego wzrostu wspólnoty. Z wiêtym poszanowaniem pozostawilibymy osobom prywatnym to, co do nich prywatnie nale¿y.
Uznaj¹c za niezbêdne monopole za funkcjê pañstwa, usunêlibymy
wszystkie ograniczenia i zakazy z wyj¹tkiem tych, które odnosz¹ siê
do zdrowia publicznego, bezpieczeñstwa, moralnoci i wygody.
Jest jednak pewna fundamentalna ró¿nica  ró¿nica, na któr¹ pragnê zwróciæ uwagê Waszej wi¹tobliwoci: Socjalizm na wszystkich swych etapach uwa¿a, ¿e z³o naszej cywilizacji wynika z niedostosowania albo zaburzenia naturalnych relacji, które nale¿y
sztucznie zorganizowaæ albo naprawiæ. W koncepcji tej na pañstwo
spada obowi¹zek inteligentnego zorganizowania wytwórczych sto-
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sunków miêdzy ludmi, skonstruowania wielkiego urz¹dzenia, którego skomplikowane czêci musz¹ w³aciwie ze sob¹ wspó³pracowaæ pod zarz¹dem ludzkiej inteligencji. I tu le¿y przyczyna, dla
której socjalizm sk³ania siê ku ateizmowi. Nie dostrzegaj¹c porz¹dku i symetrii prawa naturalnego, nie mo¿e te¿ rozpoznaæ Boga.
Z drugiej za strony my, którzy nazywamy samych siebie Ludmi Pojedynczego Podatku (nazwa ta wyra¿a jedynie proponowane
przez nas praktyczne rozwi¹zanie), uwa¿amy, ¿e spo³eczne i przemys³owe stosunki miêdzy ludmi nie s¹ maszyn¹, która wymaga
skonstruowania, lecz organizmem, któremu trzeba jedynie pozwoliæ siê rozwijaæ. W naturalnych prawach spo³ecznych i przemys³owych dostrzegamy tak¹ sam¹ harmoniê jak w organizmie ludzkim i
uwa¿amy, ¿e rz¹dzenie i sterowanie tymi prawami przekracza mo¿liwoci ludzkiej inteligencji, podobnie jak cz³owiek nie jest w stanie rz¹dziæ i sterowaæ witalnymi si³ami swego organizmu. W owych
prawach spo³ecznych i przemys³owych dostrzegamy tak bliski zwi¹zek z prawem moralnym, ¿e oba prawa musz¹ pochodziæ od jednego Autora, a to dowodzi, i¿ moralne prawo mo¿e byæ pewnym przewodnikiem cz³owieka tam, gdzie inteligencja pob³¹dzi³aby i wywiod³a nas na manowce. Wobec tego, w celu uzdrowienia z³a naszych czasów wystarczy jedynie czyniæ sprawiedliwoæ i zapewniæ
wolnoæ. Z tego powodu nasze przekonania sk³aniaj¹ siê, albo wrêcz
s¹ jedynymi przekonaniami, które da siê pogodziæ z mocn¹ i pe³n¹
czci wiar¹ w Boga oraz z uznaniem Jego prawa za nadrzêdne prawo, któremu ludzie musz¹ siê podporz¹dkowaæ, jeli chc¹ sobie
zapewniæ pomylnoæ i unikn¹æ zniszczenia. To dlatego w³anie,
naszym zdaniem, ekonomia polityczna s³u¿y jedynie ukazaniu g³êbi m¹droci, jaka zawiera siê w prostych prawdach, które ludzie
us³yszeli z ust Tego, o którym ze zdziwieniem mówiono Czy¿ nie
jest on ciel¹ z Nazaretu?
I dlatego w³anie dopatruj¹c siê w tym, co proponujemy  czyli
w zapewnieniu wszystkim ludziom równych naturalnych mo¿liwoci dla wykorzystywania swych umiejêtnoci i likwidowaniu wszystkich ograniczeñ w zakresie legalnego ich u¿ytkowania  zgodnoci
prawa ludzkiego z prawem moralnym, mo¿emy z ufnoci¹ twierdziæ, ¿e jest to rodek nie tylko wystarczaj¹cy dla uzdrowienia ca³ego z³a, które Wasza wi¹tobliwoæ tak uderzaj¹co przedstawia,
ale ¿e jest on jedynym mo¿liwym lekarstwem.
Nie ma wiêc ¿adnego innego rozwi¹zania. Ludzie s¹ zorganizowani w okrelony sposób, ustalone s¹ ich zwi¹zki z otaczaj¹cym
wiatem  czyli inaczej mówi¹c takie s¹ niezmienne prawa Bo¿e 
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¿e poza granicami ludzkich mo¿liwoci twórczych le¿y wymylenie innego sposobu usuniêcia z³a wynikaj¹cego z niesprawiedliwoci i ograbiaj¹cego ludzi z ich praw pierworodztwa, jak czynienie
sprawiedliwoci, jak udostêpnienie wszystkim darów, które Bóg
przygotowa³ dla wszystkich.
Skoro za cz³owiek mo¿e ¿yæ tylko na ziemi i tylko z ziemi, skoro ziemia jest owym ród³em materia³ów i si³, z których wziête jest
nawet cia³o ludzkie i do których musi on siêgaæ chc¹c wyprodukowaæ jak¹kolwiek rzecz, to czy z tego nieodparcie nie wynika, ¿e
dawanie ziemi na w³asnoæ niektórym ludziom, a odmawianie innym wszelkich praw do niej, jest dzieleniem ludzi na biednych i
bogatych, uprzywilejowanych i bezradnych? Czy z tego nie wynika, ¿e ci, którzy nie maj¹ prawa do korzystania z ziemi mog¹ ¿yæ
jedynie ze sprzedawania swej si³y roboczej tym, którzy posiadaj¹
ziemiê? Czy z tego nie wynika, ¿e to, co socjalici nazywaj¹ ¿elaznym prawem wynagrodzeñ, co ekonomici okrelaj¹ mianem ci¹¿enia zarobków do minimum, musi odebraæ owym rzeszom ludzi
pozbawionych ziemi  zwyk³ym robotnikom, którzy sami z siebie
nie maj¹ mo¿liwoci korzystania ze swej pracy  wszystkie przywileje jakiegokolwiek postêpu czy poprawy sytuacji, która nie zmienia owego niesprawiedliwego podzia³u ziemi? Nie maj¹c mo¿liwoci zatrudnienia samych siebie, musz¹ albo jako sprzedawcy pracy,
albo jako dzier¿awcy ziemi wspó³zawodniczyæ miêdzy sob¹ o przywilej wykonywania pracy. Owa konkurencja miêdzy ludmi odciêtymi od niewyczerpanego magazynu Bo¿ego nie ma ¿adnego innego ograniczenia poza g³odem i musi ostatecznie wymusiæ spadek
wynagrodzeñ do najni¿szego poziomu, na którym ¿ycie nie mo¿e
byæ podtrzymywane i nie mo¿e byæ kontynuowana reprodukcja.
Nie oznacza to, ¿e wszystkie zarobki musz¹ spaæ do tego poziomu, ale zarobki tej z koniecznoci najwiêkszej grupy robotników,
którzy dysponuj¹ jedynie przeciêtn¹ wiedz¹, przeciêtnymi umiejêtnociami i zdolnociami, znajd¹ siê na pewno na tym poziomie.
Zarobki szczególnych klas, które odgrodzone s¹ od konkurencji
dziêki szczególnej wiedzy, umiejêtnoci, czy na skutek dzia³ania
innych przyczyn, mog¹ utrzymaæ siê ponad owym przeciêtnym poziomem. Na tej zasadzie, tam gdzie rzadka jest umiejêtnoæ czytania i pisania, jej posiadanie zapewni cz³owiekowi zarobki wy¿sze
od zwyk³ego robotnika. Gdy jednak upowszechnienie szkolnictwa
sprawi, ¿e umiejêtnoæ ta stanie siê powszechna, zniknie tak¿e owa
przewaga. Jeli wiêc zawód wymaga szczególnego szkolenia czy
umiejêtnoci albo jest trudno dostêpny poprzez wprowadzenie
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sztucznych ograniczeñ, to owo powstrzymanie konkurencji ma tendencjê do utrzymywania zarobków w takim zawodzie na wy¿szym
poziomie. Gdy jednak postêp wynalazczoci udostêpni szerzej ow¹
szczególn¹ kwalifikacjê albo gdy zostan¹ z³amane sztuczne ograniczenia, to zarobki spadaj¹ do przeciêtnego poziomu. Na tej zasadzie równie¿ takie wartoci, jak przedsiêbiorczoæ, rozwaga, zapobiegliwoæ tylko wtedy, gdy s¹ zjawiskiem wyj¹tkowym, mog¹ zapewniæ ich posiadaczowi utrzymanie na poziomie wy¿szym ni¿
zwyk³e prze¿ycie. Gdzie staj¹ siê one powszechne, tam konkurencja musi ograniczyæ zyski i oszczêdnoci, których ród³em s¹ te
wartoci, do ogólnego poziomu, który wobec zmonopolizowania
ziemi i bezradnoci wiata pracy mo¿e byæ po³o¿ony tylko tak nisko, ¿e nastêpnym stopniem jest ustanie ¿ycia.
Albo wyra¿aj¹c tê sam¹ rzecz nieco inaczej: Jeli ziemia jest niezbêdn¹ do ¿ycia i pracy, to jej w³aciciele bêd¹ w stanie w zamian
za pozwolenie na jej u¿ywanie otrzymaæ od prostych robotników
wszystko, co praca ta mo¿e wyprodukowaæ, z wyj¹tkiem tego, co
wystarczy im jedynie do podtrzymania ¿ycia, które jest potrzebne
w³acicielom ziemi i tym, którzy s¹ od nich zale¿ni.
Tak wiêc tam, gdzie prywatna w³asnoæ ziemi podzieli³a spo³eczeñstwo na klasê w³acicieli ziemskich oraz klasê ludzi nie posiadaj¹cych ziemi, nie jest mo¿liwy postêp czy rozwój ani przemys³owy, ani spo³eczny, ani moralny, który by³by w stanie, bez poruszenia kwestii w³asnoci ziemi, zapobiec ubóstwu albo ul¿yæ doli zwyk³ych robotników. Gdy¿ niezale¿nie od tego, czy skutkiem wynalazku lub usprawnienia bêdzie wzrost efektywnoci pracy czy te¿
zmniejszenie kosztów utrzymania robotnika, mo¿e on po jego upowszechnieniu przynieæ jedynie skutek w postaci zwiêkszenia dochodów w³acicieli ziemi, nie przynosz¹c w ogóle korzyci zwyk³ym robotnikom. W ¿aden sposób ludzie ci, dysponuj¹cy jedynie
zwyk³¹, przeciêtn¹ si³¹ robocz¹, si³¹ ca³kowicie bezu¿yteczn¹ bez
rodków niezbêdnych do wykonywania pracy, nie mog¹ zatrzymaæ
wiêcej z wypracowanego przez siebie dochodu jak tylko tyle, ile
potrzeba do utrzymania siê przy ¿yciu.
O prawdziwoci tego stwierdzenia mo¿na przekonaæ siê na podstawie dzisiejszej rzeczywistoci. W naszych czasach wynalazki i
odkrycia niezmiernie zwiêkszy³y produkcyjn¹ moc pracy, jednoczenie te¿ zmniejszy³y koszt wielu rzeczy potrzebnych do zaopatrzenia robotnika. Czy usprawnienia te zwiêkszy³y gdziekolwiek
zarobki zwyk³ych robotników? Czy korzyci z nich p³yn¹ce nie
wzbogaci³y przede wszystkim posiadaczy ziemi, ogromnie zwiêk-
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szaj¹c wartoæ ziemi?
Mówiê przede wszystkim, gdy¿ pewna czêæ tych korzyci zosta³a zu¿ytkowana na utrzymanie olbrzymich stacjonarnych armii
oraz na przygotowania wojenne, na zap³acenie odsetek od wielkich
d³ugów publicznych oraz na op³aty dla ukrytych przewa¿nie pod
fikcyjnym kapita³em monopoli innych ni¿ monopol na ziemiê. Jednak usprawnienia spo¿ytkowane na te straty nie przynios³y korzyci wiatu pracy. Powiêkszy³y one jedynie dochody w³acicieli ziemi. Nawet gdyby zlikwidowano armie stacjonarne i wszystko, co
siê z nimi wi¹¿e, gdyby usuniêto wszystkie monopole z wyj¹tkiem
monopolu na ziemiê, gdyby rz¹dy sta³y siê modelem ekonomicznym, gdyby pozbawiono zysków spekulantów, poredników i wszelkiego rodzaju wymieniaczy, gdyby ka¿dy by³ tak cile uczciwy, ¿e
nie trzeba by³oby policji, s¹dów, wiêzieñ i zabezpieczeñ przeciwko
nieuczciwoci, to i tak rezultat nie by³by inny od tego, co nast¹pi³oby na skutek zwiêkszenia efektywnoci produkcji.
A nie tylko to. Czy te wszystkie b³ogos³awieñstwa nie sprowadzi³yby g³odu dla wielu z tych, którym jako udaje siê teraz prze¿yæ? Czy nie jest prawd¹ to, ¿e zaproponowanie dzisiaj ca³kowitego rozwi¹zania wszystkich armii w Europie  o co winni siê modliæ
wszyscy chrzecijanie  wywo³a³oby najwiêksze przera¿enie ze
wzglêdu na konsekwencje pojawienia siê na rynku pracy tak wielu
nie zatrudnionych robotników?
Wyt³umaczenie tego i innych podobnych paradoksów, które w
naszych czasach wywo³uj¹ niepokój ze wszystkich stron, jest bardzo proste. Skutkiem wszystkich wynalazków i usprawnieñ zwiêkszaj¹cych moc produkcyjn¹, oszczêdzaj¹cych straty i czyni¹cych
wysi³ek bardziej ekonomicznym, jest zmniejszenie iloci pracy potrzebnej do osi¹gniêcia zamierzonego rezultatu, czyli zaoszczêdzenie pracy, tak ¿e mówimy o nich jako o wynalazkach i usprawnieniach oszczêdzaj¹cych pracê. I teraz w naturalnym stanie spo³eczeñstwa, gdzie uznawane s¹ prawa wszystkich ludzi do korzystania z ziemi, usprawnienia oszczêdzaj¹ce pracê mog³yby posuwaæ
siê do najdalszych granic bez zmniejszania zapotrzebowania na ludzi, gdy¿ w takich naturalnych warunkach zapotrzebowanie na ludzi wynika z osobistej radoci ¿ycia oraz mocnych instynktów, które Stwórca wszczepi³ w serce cz³owieka. Jednak w nienaturalnym
stanie spo³eczeñstwa, w którym masy ludzkie wydziedziczone zosta³y z wszystkiego z wyj¹tkiem si³y roboczej, gdy inni stworz¹ im
mo¿liwoæ jej wykorzystania, zapotrzebowanie na nich staje siê zwyk³ym zapotrzebowaniem na ich us³ugi dla tych, którzy maj¹ mo¿li-
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woæ daæ zatrudnienie, a cz³owiek jako taki staje siê towarem. Z
tego zatem wynika, ¿e pomimo naturalnego efektu usprawnieñ
oszczêdzaj¹cych pracê, którym jest zwiêkszenie zarobków, w nienaturalnych warunkach stworzonych przez prywatn¹ w³asnoæ ziemi skutkiem nawet tak moralnych usprawnieñ jak rozwi¹zanie armii i oszczêdzanie pracy ustanowionej przez wystêpek jest, w rezultacie zmniejszenia popytu handlowego, obni¿enie zarobków i
skazanie zwyk³ych robotników na ¿ycie w g³odzie albo nêdzy. Jeliby wynalazki i usprawnienia oszczêdzaj¹ce pracê mog³y byæ prowadzone a¿ do ca³kowitego zniesienia potrzeby pracy, to jaki by³by
tego skutek? Czy nie sta³oby siê tak, ¿e w³aciciele ziemi mogliby
wejæ w posiadanie wszystkich bogactw, które ziemia jest w stanie
wyprodukowaæ, ca³kowicie bez potrzeby zatrudniania robotników,
którzy musieliby w tej sytuacji albo umrzeæ z g³odu, albo ¿yæ jako
pensjonariusze zdani na ³askê w³acicieli ziemi?
Tak wiêc, dopóki bêdzie dozwolona w³asnoæ ziemi, dopóki jedni ludzie bêd¹ traktowani jako w³aciciele ziemi, a inni bêd¹ mieli
prawo ¿ycia na niej tylko za ich przyzwoleniem  dopóty ludzka
m¹droæ nie bêdzie w stanie wymyliæ ¿adnego sposobu unikniêcia
z³a naszej obecnej sytuacji.

Owa teoria wolnej ziemi (z wyj¹tkiem podatku od niej) cechuje siê szerokoci¹ horyzontów i sprawiedliwoci¹. Bylibymy zadowoleni, gdyby mog³a ona zostaæ natychmiast wprowadzona w ¿ycie, chocia¿ osobicie nie odnielibymy z tego
¿adnych korzyci. Na pewno przynios³aby ona spo³eczeñstwu
doran¹ ulgê, aczkolwiek pozbawienie ziemi jej wartoci by³oby szokiem równym, albo znacznie wiêkszym, ni¿ przyjêcie
propozycji socjalizmu, chyba ¿e reforma ta zosta³aby wprowadzona w ¿ycie, jak to zosta³o powy¿ej zasugerowane, w
sposób stopniowy po uprzednim og³oszeniu. £atwo mo¿na by
j¹ po³¹czyæ z niektórymi bardziej umiarkowanymi elementami socjalizmu, przez co nabra³yby one ciê¿aru gatunkowego.
Gdyby bowiem ziemia, która jest jedynym ród³em bogactwa,
znalaz³a siê w rêkach wszystkich ludzi na takich warunkach,
to nie by³oby takiej koniecznoci, by zdrowi, przedsiêbiorczy
ludzie musieli cierpieæ g³ód: wszyscy mogliby przynajmniej
wyprodukowaæ ¿ywnoæ na swoje potrzeby. Chocia¿ wiêc jestemy przekonani, ¿e by³oby to m¹dre i sprawiedliwe rozwi¹zanie, pozostaj¹ce w zgodnoci z Boskim prawem, jak
bardzo umiejêtnie dowiód³ tego pan George, to jednak rodek
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ten nie stanowi³by panaceum na wszystkie choroby ludzkoci. Wzdychaj¹ce stworzenie wzdycha³oby nadal a¿ do ca³kowitego ustanowienia sprawiedliwoci i prawdy na ziemi, gdy
wszystkie serca znajd¹ siê z nimi w harmonii. Dok¹d siê to
nie stanie, samolubstwo zawsze znajdzie mo¿liwoæ zgarniêcia mietanki i zostawienia dla drugich tylko trochê chudego
mleka dla zaspokojenia jedynie ich podstawowych potrzeb.
Na dowód tego, ¿e jedyny podatek od gruntu nie by³by w
stanie sam zaspokoiæ wymogów stawianych przez trudnoci
spo³eczne i finansowe ani nie powstrzyma³by zbli¿aj¹cej siê
katastrofy i ruiny spo³ecznej, cytujemy poni¿ej przyk³ad niepowodzenia tej koncepcji. Indie przez d³ugie stulecia mia³y
jedyny podatek, tylko podatek gruntowy  ziemia by³a wspóln¹ w³asnoci¹ u¿ytkowan¹ pod kontrol¹ wsi. W rezultacie
oko³o dwóch trzecich populacji by³o rolnikami, co stanowi
znacznie wy¿sz¹ proporcjê ni¿ w jakimkolwiek innym narodzie wiata. Prywatna w³asnoæ ziemi zosta³a wprowadzona
tam dopiero w ostatnich latach przez Anglików, i to jak dotychczas na bardzo ograniczonym terytorium. O mieszkañcach
Indii mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ to ludzie zadowoleni i spokojni, nie wynika to jednak bynajmniej z faktu, ¿e s¹ oni bogaci
czy op³ywaj¹ w luksusy i wygody. Wspó³czesne urz¹dzenia
gwa³townie rewolucjonizuj¹ ich rzeczywistoæ, zmniejszaj¹c
i tak ju¿ sk¹pe zarobki i zmuszaj¹c ich do coraz ubo¿szego
¿ycia lub mierci g³odowej. Cytowalimy ju¿ wiadectwa powa¿nych autorytetów dowodz¹ce, ¿e masy tamtejszych biedaków rzadko mog¹ sobie pozwoliæ na to, by najeæ siê do
syta choæby najprostszych pokarmów (zob. str. 381).
Stwierdzamy wiêc, ¿e propozycja wprowadzenia jedynego
podatku, czyli wolnego dostêpu do ziemi, mog³aby stanowiæ
jedynie doran¹ ulgê. Nic ponadto nie mo¿emy o tym rozwi¹zaniu powiedzieæ, gdy¿ jeli samolubstwo dozna niepowodzenia z jednej strony, to natychmiast znajdzie sobie ujcie z drugiej. Efektywnie mo¿e tu pomóc jedynie nowe serce i nowy
duch, a tego nie potrafi zapewniæ ani teoria jedynego podatku, ani ¿adna inna ludzka teoria.
Przypuæmy na przyk³ad, ¿e ludzie mieliby ziemiê. Zjednoczenia kapita³owe mog³yby jednak z ³atwoci¹ odmawiaæ zakupu produktów rolnych, jeli nie by³yby one sprzedawane po
wyznaczonych przez kapita³ cenach, które ledwo wystarczy-
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³yby na to, by rolnicy mogli utrzymaæ siê przy ¿yciu. Z drugiej
za strony kapita³ móg³by kontrolowaæ i ustalaæ wysokie ceny
na wszystkie produkty, które rolnicy musz¹ kupowaæ, pocz¹wszy od nawozów i narzêdzi rolniczych, a skoñczywszy na ubraniach i meblach.
Takie w³anie okolicznoci z pewnoci¹ jeszcze nastan¹ 
prawo poda¿y i popytu dzia³a zbyt wolno, by mog³o zadowoliæ dzisiejsze po¿¹danie bogactw. wiat pracy nie mo¿e powstrzymaæ dzia³ania tego prawa i jest przepe³niony zarówno
maszynami, jak i wzrastaj¹c¹ liczb¹ ludnoci. Jednak kapita³
jest w stanie przeciwdzia³aæ temu prawu, choæby tylko czêciowo, przez tworzenie trustów, zjednoczeñ, syndykatów itp.
w celu czêciowego albo niemal ca³kowitego kontrolowania
poda¿y i cen. Przyk³adem tego jest trust wêglowy.
Có¿ móg³by, pytamy, zdzia³aæ jedyny podatek przeciwko
duchowi samolubstwa? By³by ca³kowicie bezsilny!
Przypuæmy jednak, ¿e swobodny dostêp do ziemi i propozycja jedynego podatku zosta³yby wprowadzone w ¿ycie od
jutra. Przypuæmy, ¿e ziemie uprawne zosta³yby uwolnione
od wszelkich podatków, ¿e ka¿de gospodarstwo zosta³oby
wyposa¿one w dom, konia, krowê, p³ug i inne niezbêdne wyposa¿enie. Przypuæmy, ¿e oznacza³oby to podwojenie area³u
obecnych gruntów uprawnych i podwojenie obecnych zbiorów. Zapewni³oby to zdrowym i gospodarnym ludziom obfitoæ kukurydzy, pszenicy i jarzyn. Gdyby jednak nie nast¹pi³y
jakie szczególnie korzystne okolicznoci, to wysoka nadwy¿ka spowodowa³aby tak niskie ceny, ¿e nie wystarczy³yby one
na pokrycie kosztów transportu na rynek. Dzieje siê tak nawet
w obecnych warunkach: tysi¹ce buszlis ziemniaków i kapusty
gnije na polach, bo nie op³aca siê ich zbieraæ. W pierwszym
roku dzia³ania takiej reformy tysi¹ce silnych i chêtnych ludzi,
pragn¹cych pracowaæ dla samych siebie, zosta³oby przyci¹gniêtych z miast do wy¿ej wymienionych gospodarstw. Uwolni³oby to miejski rynek pracy od nadwy¿ki si³y roboczej i spowodowa³o okresowy wzrost zarobków dla tych, którzy pozostali w miastach. Trwa³oby to jednak tylko jeden rok. Rolnicy,
stwierdziwszy, ¿e za zbo¿e i ziemniaki nie s¹ w stanie kupiæ
ubrania i niezbêdnego wyposa¿enia domowego ani bezporednio, ani na drodze wymiany, opuciliby gospodarstwa i powrócili do miast podejmuj¹c o¿ywion¹ konkurencjê w walce
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o jak¹kolwiek pracê, która mog³aby im zapewniæ cokolwiek
wiêcej ni¿ samo tylko przetrwanie, która zapewnia³aby im
udzia³ w komforcie i luksusie ¿ycia.
Niestety, swobodny dostêp do ziemi jest dobry jeli chodzi
o unikniêcie g³odu, jest te¿ s³usznym za³o¿eniem wobec faktu, ¿e nasz hojny Stwórca da³ ziemiê Adamowi i jego rodzinie
jako wspólne dziedzictwo. By³oby te¿ wielk¹ pomoc¹ w naszych obecnych trudnociach, gdyby ca³y wiat praktykowa³
jubileusz zwrotu ziemi i umorzenia d³ugów co piêædziesi¹t
lat, tak jak to czynili ¯ydzi. By³oby to jednak obecnie tylko
rodkiem ³agodz¹cym, czego dowodzi dawna historia ¯ydów
i obecne losy mieszkañców Indii. Jedynym rzeczywistym
uzdrowieniem mo¿e byæ tylko wielki pozaobrazowy Jubileusz, który zostanie ustanowiony przez przychodz¹cego Króla
ziemi  Immanuela.
Inne nadzieje i obawy
Dokonalimy pobie¿nego przegl¹du podstawowych teorii
rozwiniêtych w celu poprawy obecnej sytuacji, z którego jasno wynika, ¿e ¿adna z nich nie odpowiada potrzebom chwili.
Oprócz tego s¹ jeszcze ogromne iloci ludzi, którzy nieprzerwanie g³osz¹ i modl¹ siê, widz¹c panuj¹ce wokó³ z³o, którzy
oczekuj¹, by kto zdj¹³ przekleñstwo ze wiata, którzy jednak
ani nie dostrzegaj¹, ani nie proponuj¹ ¿adnego realnego rozwi¹zania.
W tym kontekcie nie mo¿emy nie wspomnieæ o niektórych uczciwych, ale ca³kowicie pozbawionych poczucia rzeczywistoci istotach, które na pró¿no wyobra¿aj¹ sobie, ¿e jeli kocio³y ockn¹ siê i zrozumiej¹ sytuacjê, to bêd¹ potrafi³y
zapobiec nadci¹gaj¹cej klêsce spo³ecznej, zrewolucjonizowaæ
spo³eczeñstwo i nastêpnie przywróciæ porz¹dek oparty na nowym, lepszym fundamencie. Mówi¹ oni: Jeliby tylko kocio³om uda³o siê przebudziæ, to mog³yby podbiæ wiat dla Chrystusa i same ustanowiæ na ziemi Królestwo Bo¿e oparte na
fundamencie mi³oci i wiernoci wzglêdem Boga oraz równej
mi³oci do wszystkich innych ludzi. Niektórzy z nich twierdz¹ nawet, ¿e ten w³anie Chrystusowy duch w kocio³ach
mia³by byæ powtórnym przyjciem Chrystusa.
Sugestia ta jest tak beznadziejnie nierealna, ¿e nawet nie
trzeba tego dowodziæ. Liczebnoæ kocio³ów, któr¹ oni uwa-
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¿aj¹ za ich si³ê, jest w istocie s³aboci¹. Spogl¹daj¹ na liczbê
300 milionów chrzecijan i mówi¹: Có¿ za potêga! My za
patrzymy na tê sam¹ liczbê i mówimy: Có¿ za s³aboæ!
Gdyby owa ogromna liczba sk³ada³a siê wy³¹cznie ze wiêtych, postêpuj¹cych i kieruj¹cych siê mi³oci¹, to istotnie za
tym argumentem sta³aby ogromna si³a i realnym sta³oby siê
przekonanie, ¿e gdy siê oni ockn¹ i w³aciwie oceni¹ sytuacjê,
to bêd¹ w stanie natychmiast przeprowadziæ rewolucjê spo³eczn¹. Niestety jednak dominuje wród nich k¹kol i plewy, podczas gdy klasa pszenicy jest nieliczna. Jak owiadczy³ wielki Pasterz, do Niego nale¿y zaledwie maluczkie stadko ludzi, którzy podobnie jak ich Mistrz wyniszczyli samych siebie i nie posiadaj¹ ¿adnych wp³ywów. Miêdzy nimi
jest niewiele m¹drych wed³ug cia³a, niewiele mo¿nych, niewiele zacnego rodu (1 Kor. 1:26). S³uchajcie, bracia moi
mili! aza¿ Bóg nie obra³ ubogich na tym wiecie, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obieca³ tym,
którzy go mi³uj¹?  Jak. 2:5.
Nie, nie! Duch Chrystusowy, który posiada Maluczkie Stadko, nie wystarczy, by mo¿na by³o oddaæ im Królestwo! Koció³ nigdy nie by³ pozbawiony takich, którzy posiadali tego
ducha. To co owiadczy³ nasz Pan zanim nas opuci³, ¿e bêdzie z nami a¿ do skoñczenia tego wieku, wype³ni³o siê, tak
jak powiedzia³. Obieca³ On jednak równie¿, ¿e tak jak odszed³ (osobicie) przy koñcu Wieku ¯ydowskiego, tak powróci (osobicie) przy koñcu obecnego Wieku. Zapewni³ nas, ¿e
w czasie Jego nieobecnoci wszyscy, którzy zachowaj¹ wzglêdem Niego wiernoæ, przeladowani bêd¹, ¿e Jego wspó³dziedzice bêd¹ gwa³t cierpieæ a¿ do czasu, gdy przyjdzie
On ponownie i przyjmie ich do siebie. Wtedy w nagrodê za
ich wiernoæ i cierpienia da im chwa³ê, czeæ i niemiertelnoæ oraz udzia³ w Jego tronie i w³adzy, by mogli b³ogos³awiæ
wiat w sprawiedliwym rz¹dzie i w znajomoci Prawdy oraz
ostatecznie zniszczyæ wiadomych sprawców nieprawoci i
usun¹æ ich spomiêdzy tych, co czyni¹ sprawiedliwoæ. Na to
za musi czekaæ nie tylko wzdychaj¹ce stworzenie. Tak¿e i
my, którzy mamy pierwiastki ducha (Rzym. 8:23), musimy
wzdychaæ i oczekiwaæ na Boski czas i Boski sposób udzielenia Królestwa. Wykaza³ On nam, ¿e czas otrzymania tych b³o-
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gos³awieñstw jest ju¿ obecnie niedaleki i ¿e rozpoczn¹ siê one
od ukarania wiata straszliwym czasem ucinienia, którego
unikn¹ wiêci, Maluczkie Stadko, gdy zostan¹ przemienieni i
uwielbieni w Królestwie.
Aby jednak nikt i nigdy nie móg³ powiedzieæ, ¿e korzyci
p³yn¹ce z bogactwa i wykszta³cenia pozwoli³yby mu na podbicie wiata, Bóg udzieli³ nominalnemu kocio³owi, chrzecijañstwu, takich w³anie przywilejów. Mimo to jednak
wydaje siê, ¿e mo¿liwoci te wywo³uj¹ przeciwny skutek, rozwijaj¹c pychê, wynios³oæ i brak wiary zwany wy¿szym krytycyzmem. Ale gdy przyjdzie Syn cz³owieczy, izali znajdzie [tê] wiarê na ziemi?
Jedyna nadzieja  Ona b³ogos³awiona nadzieja
Oczekuj¹c onej b³ogos³awionej nadziei i objawienia chwa³y
wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa; Ku otrzymaniu wystawionej nadziei, któr¹ mamy jako kotwicê duszy, i bezpieczn¹, i pewn¹, i wchodz¹c¹ a¿ wewn¹trz za zas³onê. Przeto¿
przepasawszy biodra myli waszej i trzewymi bêd¹c, doskona³¹
miejcie nadziejê ku tej ³asce, która wam dana bêdzie w objawienie
Jezusa Chrystusa;  Tyt. 2:13; Hebr. 6:19; 1 Piotra 1:13.

Zastanawiaj¹c siê nad drêcz¹cym problemem poda¿y i popytu, który dokonuje tak g³êbokiego podzia³u ludzkoci na
dwie klasy  biednych i bogatych, na ile tylko by³o to mo¿liwe
unikalimy ostrego krytykowania którejkolwiek ze stron, mocno wierz¹c w to, co staralimy siê wykazaæ, ¿e obecna sytuacja jest wynikiem dzia³ania ustrojowego prawa samolubstwa
(bêd¹cego skutkiem upadku Adamowego), które dominuje
wród znacznej wiêkszoci ludzkiej rodziny, zarówno po stronie bogatych, jak i biednych. Owe g³êboko osadzone prawa
ustrojowego samolubstwa s¹ znienawidzone przez nieliczn¹
garstkê (g³ównie ludzi biednych) tych, którzy przyszed³szy do
Chrystusa i przyj¹wszy z ca³ego serca Jego ducha i prawo
mi³oci, chêtnie porzuciliby ca³e samolubstwo, jednak nie
potrafi¹. Prawa te kieruj¹ postêpowaniem drobnych kupców i
kontrahentów, jak równie¿ pracowników. Dzia³anie tych praw
jest za tak niezawodne, ¿e gdyby dzisiaj umarli wszyscy bogaci, a ich maj¹tki zosta³y równo podzielone miêdzy pozosta³ych, prawa te spowodowa³yby odtworzenie obecnej sytuacji
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na przestrzeni kilku lat. Przecie¿ wielu sporód dzisiejszych
milionerów by³o biednymi ch³opcami. Za dowolny system
prawny, który móg³by zostaæ uchwalony wiêkszoci¹ g³osów,
pozbawiaj¹cy ludzi mo¿liwoci realizowania swych zach³annych i samolubnych sk³onnoci, zniszczy³by d¹¿enie do postêpu i znów gwa³townie skierowa³ cywilizacjê na tory braku
zapobiegliwoci, nieudolnoci i barbarzyñstwa.
Jedyn¹ nadziej¹ dla wiata jest Królestwo naszego Pana
Jezusa Chrystusa  Królestwo Tysi¹clecia. Jest ono od dawna
przepowiedzianym Boskim rodkiem zaradczym, od³o¿onym
na s³uszny czas, który obecnie jednak dziêki Bogu w³anie
nadchodzi. Jeszcze raz ludzka krañcowoæ oka¿e siê Bosk¹
sposobnoci¹  Przyjd¹ do Po¿¹danego od wszystkich narodów,1 a stanie siê to w momencie prze³omowym, kiedy bezowocnie wyczerpana zostanie ca³a pomys³owoæ i umiejêtnoæ ludzka w zakresie poszukiwania rozwi¹zañ przynosz¹cych ulgê. Doprawdy wydaje siê, ¿e jest to Boska metoda uczenia wspania³ych lekcji w szko³ach dowiadczenia. W taki sposób ¯ydzi bezporednio (a my i wszyscy ludzie porednio)
nauczyli siê ze swojego Prawa Zakonu wa¿nej lekcji, ¿e przez
uczynki Prawa ¿adne (upad³e) cia³o nie mo¿e byæ usprawiedliwione przed Bogiem. W taki sposób Pan poleci³ swym
uczniom wykonywanie lepszego, Nowego Przymierza £aski
przez Chrystusa.
Czas ucinienia, dzieñ pomsty, którym zakoñczy siê obecny Wiek i rozpocznie Wiek Tysi¹clecia, bêdzie nie tylko s³uszn¹
odp³at¹ za sprzeniewierzenie przywilejów, ale bêdzie zmierza³ do upokorzenia zuchwa³oci ludzi i uczynienia ich ubogimi w duchu oraz gotowymi na przyjêcie wielkiego b³ogos³awieñstwa Bo¿ego, które Bóg gotów jest wylaæ na wszelkie
cia³o (Joel 2:28). W taki sposób rani On po to, by leczyæ.
Kto nie zaznajomiony z planem Bo¿ym móg³by jednak
zapytaæ: W jaki sposób mo¿e zostaæ ustanowione Królestwo
Bo¿e, skoro wszystkie te ludzkie metody zawiod³y? Jaki jeszcze inny plan mo¿e ono zaproponowaæ? Jeli plan ten jest
oznajmiony w S³owie Bo¿ym, to dlaczego ludzie nie mog¹
wprowadziæ go w ¿ycie i w ten sposób unikn¹æ ucisku?
1

Aggieusz 2:8  KJ Zici siê pragnienie wszystkich narodów  przyp.t³um.
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Odpowiadamy, ¿e w³adza Królestwa Bo¿ego nie zostanie
ustanowiona g³osami ludzi ani te¿ g³osami arystokracji i w³adców. W s³usznym czasie ten, co do niej ma prawo, który
prawo to naby³ w³asn¹, drogocenn¹ krwi¹, ujmie Królestwo.
Wemie on moc swoj¹ wielk¹ i umie królestwo. Stanie siê
to przy u¿yciu si³y I bêdzie ich [pogan] rz¹dzi³ lask¹ ¿elazn¹;
jako statki garncarskie skruszeni bêd¹ (Obj. 2:27). Abym
zebra³ narody, i zgromadzi³ królestwa, abym na nie wyla³ rozgniewanie moje i wszystk¹ popêdliwoæ gniewu mego; ogniem
zaiste gorliwoci mojej bêdzie po¿arta ta wszystka ziemia. Bo
na ten czas [gdy upokorz¹ siê i bêd¹ gotowi s³uchaæ i okazywaæ pos³uszeñstwo Jego radom] przywrócê narodom wargi
czyste, którymi by wzywali wszyscy imienia Pañskiego, a s³u¿yli mu jednomylnie  Sof. 3:8,9.
U¿ycie si³y i mocy, której cz³owiek nie bêdzie móg³ siê
oprzeæ, bêdzie towarzyszy³o nie tylko ustanowieniu Królestwa,
ale bêdzie tak¿e kontynuowane przez ca³y Wiek Tysi¹clecia,
gdy¿ ca³e królowanie ma na uwadze specyficzny cel pokonania nieprzyjació³ sprawiedliwoci. Bo on musi królowaæ, póki
by nie po³o¿y³ wszystkich nieprzyjació³ pod nogi jego. Nieprzyjaciele jego proch lizaæ bêd¹. Ka¿da dusza, która by nie
s³ucha³a [by³a pos³uszna] tego proroka [chwalebny Chrystus
 pozaobrazowy Moj¿esz], bêdzie wyg³adzona z ludu, umrze
wtór¹ mierci¹.
Szatan zostanie zwi¹zany  wszystkie jego oszukañcze i
zwodnicze wp³ywy zostan¹ powstrzymane  ludziom nie bêdzie siê wydawa³o, ¿e z³o jest dobrem, albo dobro  z³em, ¿e
prawda jest nieprawdziwa, albo ¿e fa³szerstwo jest prawd¹
(Obj. 20:2).
Jak ju¿ jednak wykazywalimy, królowanie to nie bêdzie
polega³o wy³¹cznie na sile. Sile nieod³¹cznie bêdzie towarzyszy³a oliwna ga³¹zka mi³osierdzia i pokoju dla wszystkich
mieszkañców wiata, którzy bêd¹ uczyli siê sprawiedliwoci,
gdy na ziemi bêd¹ siê odprawia³y Jego s¹dy (Izaj. 26:9). Oczy
ludzi olepionych grzechem zostan¹ otwarte, a wiat zobaczy
dobro i z³o, sprawiedliwoæ i nieprawoæ w wietle bardzo
ró¿ni¹cym siê od dzisiejszego  w wietle siedmiokrotnym
(Izaj. 30:26, 29:18-20). Zewnêtrzne pokusy obecnego czasu
zostan¹ w wiêkszoci wyeliminowane, nie bêdzie wolno i nie
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bêdzie mo¿na czyniæ z³a, za niezawodna kara gwa³townie
spadnie na przestêpcê, wymierzona z nieomyln¹ sprawiedliwoci¹ przez chwalebnych i kompetentnych sêdziów tej epoki, którzy bêd¹ umieli okazaæ s³abym wspó³czucie (1 Kor. 6:2;
Psalm 96:13; Dzieje Ap. 17:31).
Owi sêdziowie nie bêd¹ s¹dzili wed³ug widzenia oczu swoich, ani wed³ug s³yszenia uszu swoich, ale bêd¹ wydawali s¹d
w sprawiedliwoci (Izaj. 11:3). Nie zdarzy siê ¿adna pomy³ka, ¿adna niegodziwoæ nie minie siê ze sprawiedliw¹ odp³at¹, nawet usi³owanie pope³nienia zbrodni bêdzie musia³o zostaæ prêdko zaniechane w tych warunkach. Wszelkie kolano
sk³oni siê [przed w³adz¹, która bêdzie wtedy sprawowana], a
ka¿dy jêzyk bêdzie wyznawa³ [sprawiedliwoæ tego systemu]
(Filip. 2:10,11). Nastêpnie, dla wielu ludzi zapewne stopniowo, nowy porz¹dek rzeczy zacznie przemawiaæ do serc, a to,
co by³o na pocz¹tku pos³uszeñstwem z przymusu, stanie siê
pos³uszeñstwem z mi³oci i uznania dla sprawiedliwoci. A¿
na koñcu wszyscy inni  ci, którzy bêd¹ pos³uszni tylko pod
przymusem si³y  zostan¹ wytraceni wtór¹ mierci¹ (Obj. 20:79; Dzieje Ap. 3:23).
W ten sposób si³¹ zostan¹ wprowadzone regu³y i prawa
mi³oci. Nie stanie siê to za zgod¹ wiêkszoci, tylko wbrew
jej sprzeciwowi. Bêdzie to wymaga³o wyeliminowania z obecnej cywilizacji republikañskich przyzwyczajeñ i na pewien czas
poddanie ludzkoci pod panowanie systemu autokratycznego, który bêdzie obowi¹zywa³ przez tysi¹c lat. Taka autokratyczna w³adza by³aby czym straszliwym w rêkach okrutnego
czy nieudolnego w³adcy, jednak Bóg uwalnia nas od wszelkich obaw, informuj¹c, ¿e dyktatorem owej epoki bêdzie Ksi¹¿ê Pokoju, nasz Pan Jezus Chrystus, któremu pomylnoæ rodzaju ludzkiego tak le¿a³a na sercu, ¿e z³o¿y³ za nas w ofierze
swoje ¿ycie, jako cenê okupow¹, by uzyskaæ prawo do podwigniêcia nas ze ska¿enia grzechem i przywróciæ doskona³oæ oraz Bosk¹ przychylnoæ dla wszystkich, którzy przyjm¹
Jego ³askê przez okazanie pos³uszeñstwa Nowemu Przymierzu.
Ju¿ na pocz¹tku Tysi¹clecia stanie siê dla wszystkich oczywiste, ¿e sposób wyznaczony przez Boga jest jedynym, który
odpowiada wymogom stawianym przez sytuacjê chorego na
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grzech i samolubnego wiata. Zaiste, ju¿ teraz niektórzy zauwa¿aj¹, ¿e wiat bardzo potrzebuje mocnego i sprawiedliwego rz¹du. Coraz wyraniej widz¹ te¿, ¿e jedynymi osobami, które bezpiecznie mo¿na by obdarzyæ absolutn¹ wolnoci¹, s¹ ci, którzy na trwa³e siê nawrócili  którzy maj¹ odnowion¹ wolê, odnowione serca i ducha Chrystusowego.
Stanowisko w³aciwe dla Ludu Bo¿ego
Kto mo¿e jednak zapytaæ: Co mamy jednak czyniæ teraz,
my, którzy widzimy te rzeczy we w³aciwym wietle? Czy jeli posiadamy zbywaj¹cy kawa³ek ziemi, to powinnimy go
oddaæ albo porzuciæ? Nie, to nie s³u¿y³oby dobremu celowi,
chyba ¿e podarowalibymy go jakiemu biednemu s¹siadowi,
który rzeczywicie go potrzebuje, a i wtedy, gdyby mu siê nie
powiod³o w u¿ytkowaniu tej ziemi, to z pewnoci¹ surowo by
was skrytykowa³ jako wspó³autorów jego nieszczêcia.
Czy jeli jestemy rolnikami, kupcami albo przemys³owcami, to powinnimy próbowaæ prowadziæ nasze interesy na zasadach Tysi¹clecia? Nie, gdy¿ takie postêpowanie sprowadzi³oby na was finansow¹ katastrofê, która wyrz¹dzi³aby krzywdê waszym wierzycielom, osobom bêd¹cym na waszym utrzymaniu oraz waszym pracownikom.
Wydaje nam siê, ¿e jedyne, co mo¿na obecnie zrobiæ, to
pozwoliæ, by nasze umiarkowanie by³o wiadome wszystkim
ludziom, unikaæ wyzyskiwania kogokolwiek, wyp³acaæ umiarkowane wynagrodzenia lub udzia³y w dochodach albo te¿, jeli to nie jest mo¿liwe, nie zatrudnianie nikogo, unikaæ nieuczciwoci w jakiejkolwiek formie, obmyliwaj¹c to, co jest
uczciwego przed wszystkimi ludmi, dawaæ przyk³ad pobo¿noci z przestawaniem na swym, zawsze, i s³owem, i przyk³adem zniechêcaæ innych nie tylko do u¿ywania przemocy,
ale nawet okazywania niezadowolenia, a wreszcie staraæ siê
prowadziæ spracowanych i obci¹¿onych do Chrystusa i s³owa
³aski Bo¿ej  przez wiarê i zupe³ne powiêcenie. Gdybycie
za z ³aski Bo¿ej mieli byæ szafarzami wiêkszego lub mniejszego bogactwa, to nie czcijcie go, ani nie starajcie siê przekonaæ, jak wiele bogactw bylibycie w stanie zgromadziæ dla
tych, co bêd¹ po was dziedziczyæ, by siê k³ócili i sprzeniewierzali wasz maj¹tek, lecz wykorzystajcie go zgodnie z waszym
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przymierzem, w s³u¿bie Bo¿ej, poddaj¹c siê Jego kierownictwu i pamiêtaj¹c, ¿e nie nale¿y on do was po to, bycie go
zatrzymywali albo u¿ywali na w³asne cele, ale Bóg powierzy³
go wam pod opiekê, bycie wykorzystali go w radosnej s³u¿bie na chwa³ê Bogu.
Jako przyk³ad praktycznego zastosowania tych uwag w sprawach codziennego ¿ycia publikujemy poni¿szy list, który otrzymalimy od czytelnika naszego dwutygodnika, oraz nasz¹ na
niego odpowied. Mo¿e oka¿e siê to pomocne tak¿e dla innych.
Na wiecie, ale nie ze wiata
Pensylwania
DROGI BRACIE. W minion¹ niedzielê na naszym nabo¿eñstwie
zastanawialimy siê nad lekcj¹ z Listu do Rzymian 12:1 i wród
wielu myli, jakie wyniknê³y z tego niezwykle bogatego tematu,
niektóre dotyczy³y wykorzystania naszego powiêconego czasu.
Prowadzê sklep spo¿ywczy, a sytuacja ogólna w handlu wymaga w
dzisiejszym czasie niemal wiecznej czujnoci.
Wiele razy zadawa³em sobie pewne pytanie: Czy ja, jako jeden z
powiêconych, powinienem podejmowaæ nadal takie wysi³ki, by
zdobywaæ i utrzymywaæ klientelê, jak to jest obecnie konieczne?
Co tydzieñ drukujê cennik, oferujê niejednokrotnie towary po cenach ni¿szych od kosztów w³asnych, rozdajê tak¿e czêsto prezenty
przy sprzeda¿y bardziej op³acalnych towarów. Postêpujê tak nie
dlatego, ¿e podoba mi siê ta forma sprzeda¿y, tylko dlatego, ¿e wszyscy moi konkurenci tak robi¹. Aby wiêc móc utrzymaæ mój sklep i
ród³o utrzymania (poniewa¿ nie jestem zamo¿ny), zmuszony jestem postêpowaæ tak jak inni.
Inne zastrze¿enie, jakie mo¿na by mieæ do tego rodzaju metod,
polega na tym, ¿e utrudniaj¹ one handel moim s³abszym braciom w
tej samej bran¿y handlowej. Znam dobrze wielu z nich. S¹ wród
nich wdowy, które usi³uj¹ uczciw¹ prac¹ w handlu zarobiæ na ¿ycie, zmuszony jestem jednak pozbyæ siê wszystkich moich wy¿szych
uczuæ i rozpychaæ siê ³okciami niezale¿nie od tego, kto na tym
ucierpi. Jest to smutne wyznanie jak dla kogo, kto ubiega siê o
pozycjê pomagania naszemu Panu w podwigniêciu ludzkoci z
otch³ani samolubstwa, od którego musi siê uwolniæ w Wieku, który
jak wierzymy jest ju¿ tak niedaleko. Moim celem nie jest sk³anianie Ciê do tego, by usprawiedliwia³ moje dzia³anie w tej sprawie,
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ale pragnê us³yszeæ Tw¹ opiniê o tym, jaki powinien byæ sposób
postêpowania godny polecenia dla powiêconego dziecka Bo¿ego,
prowadz¹cego interes w obecnym czasie, kiedy to wielkie ryby po³ykaj¹ p³otki.
Wasz w Chrystusie

W odpowiedzi napisalimy: Sytuacja, któr¹ opisa³e, jest
taka sama w prawie ka¿dej dziedzinie interesów i coraz bardziej opanowuje ca³y wiat. Stanowi ona czêæ owego powszechnego ucisku naszych czasów. Zarówno rozwój mo¿liwoci maszyn, jak i wzrost liczebny rodziny ludzkiej przyczyniaj¹ siê do obni¿enia wynagrodzeñ i sprawiaj¹, ¿e brakuje pewnoci sta³ego zatrudnienia. Coraz wiêcej ludzi stara siê
prowadziæ w³asne przedsiêbiorstwa, a konkurencja i niewielkie zyski, choæ korzystne dla biednych, doprowadzaj¹ do ekonomicznej zag³ady ma³ych sklepów i wysokich cen. W rezultacie ma³e sklepy i ma³e zak³ady ustêpuj¹ przed wiêkszymi,
które z racji lepszej i bardziej ekonomicznej organizacji zapewniaj¹ wy¿szy poziom us³ug po ni¿szych cenach. Wiêksze
iloci nowszych towarów po ni¿szych cenach i przy wy¿szym
poziomie us³ug s¹ ogólnie korzystne dla wszystkich, w porównaniu z dawniejszymi ma³ymi sklepikami z zestarza³ymi
towarami, wysokimi cenami i niedba³¹ obs³ug¹, nawet jeli
chwilowo niektóre biedne wdowy czy inni wartociowi ludzie
mog¹ ucierpieæ na skutek braku intelektualnych, fizycznych,
czy te¿ finansowych mo¿liwoci dotrzymania kroku tym zmianom w sposobie dzia³ania. Ale nawet i oni, jeli zdobêd¹ siê
na szersz¹ i bardziej ¿yczliw¹ ocenê sytuacji, bêd¹ siê cieszyæ
z tego, ¿e ogólnie wszystkim powodzi siê lepiej, nawet jeli
prowadzi to do niekorzystnych zmian w ich w³asnym po³o¿eniu. Mog¹ oni cieszyæ siê razem z tymi, którzy odnosz¹ korzyci i cierpliwie czekaæ na przyjcie Królestwa, które w
znacznie wiêkszym stopniu ni¿ dzisiaj upowszechni dla
wszystkich b³ogos³awieñstwa Bo¿e. Jednak takiego niesamolubnego spojrzenia na sytuacjê mo¿na oczekiwaæ jedynie od
tych, którzy maj¹ now¹ naturê i cechuj¹ siê w³aciw¹ dla
niej mi³oci¹. Wspó³czesna konkurencja handlowa nie jest wiêc
wy³¹cznie z³em. Jest ona jedn¹ z wa¿nych lekcji, jakie udzielane s¹ wiatu w ramach studiów przygotowawczych poprze-
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dzaj¹cych ustanowienie wielkiego Wieku Tysi¹clecia, kiedy
to interesy wiata bêd¹ prowadzone po wiêkszej czêci, jeli
nawet nie w ca³oci, na zasadach socjalistycznych  nie dla
wzbogacania i korzyci pojedynczych osób, ale dla powszechnej pomylnoci.
Tymczasem jednak samolubne wiêzy konkurencji zaciskaj¹ siê coraz silniej wokó³ tych, którzy kieruj¹ siê szlachetnymi
i wspania³omylnymi pobudkami, niezale¿nie od tego czy s¹
chrzecijanami, czy nie. Cieszymy siê, ¿e uwa¿asz to zagadnienie za istotne i nie jeste zadowolony z panuj¹cych obecnie warunków.
Radzimy, aby mia³ oczy szeroko otwarte i jeli zauwa¿ysz,
¿e jaka inna bran¿a w mniejszym stopniu obci¹¿ona jest konkurencj¹ i w zwi¹zku z tym bardziej dogodna, ¿eby dokona³
zmiany. Jeli tego nie zrobisz, albo do czasu znalezienia bardziej dogodnego interesu czy te¿ korzystniejszych warunków,
radzimy ci, ¿eby pozosta³ tam, gdzie jeste i do pewnego stopnia modyfikowa³ swe postêpowanie, tj. aby tak równo, jak
tylko potrafisz rozdzieli³ zagadnienia miêdzy trzy wzajemnie
sprzeczne interesy  twój w³asny, twoich konkurentów oraz
twoich klientów czy te¿ blinich. Jeli twój sklep jest w stanie
utrzymaæ siê i przynieæ umiarkowany dochód, to staraj siê
zachowaæ ten stan, nie walcz¹c o dalszy rozwój w celu uzyskania bogactwa, bo którzy chc¹ bogatymi byæ, wpadaj¹ w
pokuszenie i w sid³o (1 Tym. 6:9). Powinnimy unikaæ wszelkiej nieuczciwej konkurencji, pod³oci wzglêdem konkurentów oraz jakiegokolwiek fa³szywego przedstawiania swoich
towarów klientom. Za wszelk¹ cenê trzeba uwa¿nie pilnowaæ
sprawiedliwoci i uczciwoci, a nastêpnie do³o¿yæ do tego
umiarkowanie wzglêdem twoich konkurentów, na ile podpowiada to mi³oæ i pozwalaj¹ okolicznoci.
Nie zapominamy o poleceniu: Nie przy³¹czaj siê do wiêkszoci ku z³emu  2 Moj¿. 23:2 (NB), ani nie radzimy iæ nawet na najmniejszy kompromis z niesprawiedliwoci¹. Nie
pytasz, na ile dobrze rozumiemy, czy mo¿esz czyniæ niesprawiedliwoæ, ale czy mi³oæ pozwala uczyniæ wszystko, na co
zezwala sprawiedliwoæ i czemu siê nie sprzeciwia przyjêty
obyczaj. wiatowe serce nie wykazuje skrupu³ów wobec takich b³ahostek, to twoja nowa natura, której prawem jest
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mi³oæ, wola³aby widzieæ powodzenie u twoich konkurentów
i to ona pragnie czyniæ dobrze wszystkim ludziom, gdy tylko
pojawia siê sposobnoæ  a najwiêcej domownikom wiary.
Pielêgnuj tê now¹ naturê poprzez pos³uszeñstwo prawu
mi³oci w ka¿dy mo¿liwy sposób. Jeli mo¿na, ile z was jest,
ze wszystkimi ludmi pokój miejcie  postêpuj¹c wspania³omylnie i zgodnie z mi³oci¹. Ten, kto przesycony jest duchem mi³oci nie myli nic z³ego o swych konkurentach, nie
szuka tylko w³asnego powodzenia i nie cieszy siê z niepowodzenia konkurenta.
Trudnoæ polega na tym, ¿e ca³y wiat postêpuje w oparciu
o wynaturzone zasady samolubstwa, które s¹ ca³kowicie niezgodne z mi³oci¹. Niektórzy znajduj¹ siê na wy¿szym poziomie, inni na ni¿szym, jedni ograniczaj¹ swe samolubstwo do
granic wyznaczanych przez sprawiedliwoæ, inni posuwaj¹ siê
do niesprawiedliwoci i nieuczciwoci, ale ogólnie poziom jest
coraz ni¿szy. Nowe Stworzenie w Chrystusie nigdy nie mo¿e
znaleæ siê poni¿ej poziomu sprawiedliwoci i uczciwoci i
musi staraæ siê wznosiæ jak najwy¿ej ponad ten najwy¿szy
wiatowy standard, w kierunku doskona³ej mi³oci. Win¹ obecnego systemu konkurencyjnego jest to, ¿e interesy kupuj¹cego i sprzedaj¹cego s¹ w ustawicznym konflikcie. ¯adna moc
nie jest w stanie tego naprawiæ, poddaæ kontroli czy zmieniæ,
z wyj¹tkiem owej jedynej mocy, któr¹ obieca³ Bóg  Królestwa Tysi¹clecia, które wszystkim narzuci regu³ê mi³oci i
uwolni ich od sk³onnoci do samolubstwa i od jego wiêzów, a
ci, którzy zobacz¹ i poznaj¹ now¹ drogê, przyjm¹ pomoc, jaka
zostanie im zapewniona.
***
Przekonalimy siê, ¿e przy obecnym prawie spo³ecznym
nieuchronnie musi nast¹piæ albo wgniecenie mas ludzkoci w
b³oto niewolniczej s³u¿by dla ludzi bogatych i inteligentnych,
albo obecny porz¹dek spo³eczny runie pod panowaniem anarchii. Pismo wiête zapewnia nas, ¿e stanie siê to drugie, doprowadzaj¹c do straszliwej zemsty wobec wszystkich ludzi,
bogatych i biednych, wykszta³conych i prostaków, by na tym
dobitnym przyk³adzie wszyscy mogli siê przekonaæ, jak niem¹dre jest samolubstwo i w przysz³oci oceniæ m¹droæ Bo-
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skiego prawa mi³oci. Pismo wiête zapewnia nas tak¿e, ¿e
ten wielki ucisk udzieli wszystkim straszliwej, ale w rezultacie bardzo po¿ytecznej lekcji. Jestemy przeto przygotowani do tego, by w nastêpnym rozdziale rozwa¿yæ miejsca Pisma wiêtego, które mówi¹ o upadku Babilonu, czyli chrzecijañstwa, w wielkim zmaganiu, którym zakoñczy siê obecny Wiek.
Widz¹c niepowodzenie chrzecijañstwa w przyswajaniu
sobie ducha nauk Chrystusowych, widz¹c jak wiedza i wolnoæ p³yn¹ce z Jego nauk zosta³y przyæmione duchem z³oci i
samolubstwa oraz dostrzegaj¹c w obecnych zapowiedziach
nieuchronne zbli¿anie siê straszliwej klêski  anarchii i wszelkiego z³ego uczynku  jestemy jednoczenie przekonani o
sprawiedliwoci dozwolenia na to wszystko i rozpoznajemy
w tym Boskie prawo odp³aty. Ubolewaj¹c nad z³em, jakie towarzyszy odp³acie, zdajemy sobie sprawê z jej koniecznoci i
sprawiedliwoci. Przekonawszy siê te¿, jaki bêdzie koniec
mi³osierdzia, które ostatecznie wyp³ynie z zastosowania tego
specyficznego rodka, nasze serca wykrzykuj¹: Wielkie i
dziwne s¹ dzie³a twoje, Panie, Bo¿e Wszechmog¹cy; sprawiedliwe s¹ drogi twoje, Królu narodów  Obj. 15:3 (NB).
Oczekuj poranka  on przyjdzie niezawodnie,
Tak jak dzieñ, co po nocy nastêpuje zgodnie.
Jeszcze oczy têskni¹ce nic nie widz¹ w mroku,
Zanim wit opromieni³ w¹t³e si³y wzroku.
Zanim wiat³em ³zy otar³ drêcz¹cej ¿a³oci,
Zanim promieniem przebi³ ciemnoæ w¹tpliwoci,
Czujesz, jak balsam rosy twoje stopy ch³odzi,
Jak z umiechem poranka, noc w otch³añ odchodzi.
Oczekuj poranka, o ty, synu zmartwienia,
Pobity i zgnêbiony bezmiarem cierpienia.
Dla spragnionych i g³odnych wiat nie zna litoci,
Co w cierniowej koronie nieszczêcia i z³oci
Pró¿no wród mroków gêstych szukaj¹ pomocy,
Gdy woko³o kr¹g wrogi zwiera si³y nocy,
Ty oczekuj poranka  przyjdzie niezawodnie,
Tak jak dzieñ, co po nocy nastêpuje zgodnie.
James Whitcomb Riley

WYK£AD XI
WALKA ARMAGIEDDONU
ZBLI¯AJ¥CY SIÊ UCISK W RÓ¯NORODNYCH OBRAZACH PROROCZYCH  ZOBRAZOWANY W UPADKU IZRAELA W 70 R. N.E. ORAZ W REWOLUCJI FRANCUSKIEJ 
JEGO OGÓLNY CHARAKTER I ZASIÊG  WIELKA ARMIA PANA  NAJGORSI Z
POGAN  CZAS UTRAPIENIA JAKÓBOWEGO  JEGO WYBAWIENIE  KLÊSKA
GOGA I MAGOGA.

Bo poniewa¿ na to miasto [chrzecijañstwo  Babilon], które
nazwane jest od imienia mego, Ja zaczynam przywodziæ z³e rzeczy,
( ) bom Ja miecz przyzwa³ na wszystkich obywateli tej ziemi, mówi
Pan zastêpów. ( ) Pan z wysoka zaryczy, a z mieszkania wiêtobliwoci swojej wyda g³os swój, rycz¹c zaryczy z [nominalnego]
mieszkania swego [chrzecijañstwa]; krzyk pobudzaj¹cych siê jako
t³ocz¹cych prasê, rozlegaæ siê bêdzie przeciwko wszystkim obywatelom tej ziemi.
I przejdzie huk a¿ do koñczyn ziemi; bo siê Pan rozpiera z tymi
narodami, w s¹d sam wchodzi ze wszelkim cia³em, niezbo¿nych poda
pod miecz, mówi Pan.
Tak mówi Pan zastêpów: Oto udrêczenie pójdzie z narodu do
narodu, a wicher wielki powstanie od koñczyn ziemi; I bêd¹ pobici
od Pana czasu onego od koñca ziemi a¿ do koñca ziemi; nie bêd¹
ich p³akaæ, ani zbieraæ, ani chowaæ; bêd¹ jako gnój na polu  Jer.
25:29-38.

KONFLIKT owego dnia pomsty bêdzie tak skomplikowany i
tak osobliwy, ¿e jeden obraz nie wystarcza, by go opisaæ. Zgodnie z tym w Pimie wiêtym u¿ytych jest wiele dobitnych symboli, takich jak bitwa, trzêsienie ziemi, ogieñ, burza, nawa³nica i powód.
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Jest to wojna onego wielkiego dnia Boga wszechmog¹cego, kiedy to zbierze On narody i zgromadzi królestwa, aby
na nie wyla³ rozgniewanie swoje i wszystk¹ popêdliwoæ gniewu swego; bo Pan zastêpów spisuje wojsko na wojnê (Obj.
16:14; Sof. 3:8; Izaj. 13:4).
Jest to wielkie trzêsienie ziemi, jakiego nigdy nie by³o,
jako s¹ ludzie na ziemi, trzêsienia ziemi tak wielkiego, w
którym Pan poruszy nie tylko ziemi¹, ale i niebem (Obj.
16:18; Hebr. 12:26).
Jest to ogieñ gorliwoci Jahwe, którym bêdzie po¿arta ta
wszystka ziemia. Zarówno obecne niebiosa (kocielne w³adze chrzecijañstwa), jak i ziemia (system spo³eczny pozostaj¹cy pod wp³ywem tak kocio³a, jak i pañstwa) zachowane s¹
ogniowi na dzieñ s¹du. Niebiosa z wielkim trzaskiem przemin¹, a ¿ywio³y [wspó³czesne kocielnictwo] rozpalone
ogniem stopniej¹, a ziemia [spo³eczeñstwo] i rzeczy, które s¹
na niej, spalone bêd¹ ( ) niebiosa gorej¹ce rozpuszcz¹ siê.
Wszyscy pyszni, i wszyscy czyni¹cy niezbo¿noæ bêd¹ jako
ciernisko, a popali je ten dzieñ przysz³y, mówi Pan zastêpów,
tak, ¿e im nie zostawi ani korzenia ani ga³¹zki (Sof. 3:8; 2 Piotra 3:10,12; Mal. 4:1).
W wichrze i w burzy jest droga Pañska. Przed rozgniewaniem jego, któ¿ siê ostoi? A kto siê stawi przeciwko popêdliwoci gniewu jego? (Nah. 1:3,6,7)
Oto mo¿ny i silny Pañski bêd¹c jako nawa³noæ gradu,
jako wicher wywracaj¹cy, jako bystroæ wód gwa³townej powodzi uderzy j¹ o ziemiê rêk¹ sw¹. Nogami podeptana bêdzie
pyszna korona. Który gromi morze i wysusza je, i wszystkie rzeki wysusza; ( ) Góry dr¿¹ przed nim, a pagórki siê
rozp³ywaj¹; ziemia [symbol ca³ego obecnego porz¹dku rzeczy] gore od oblicza jego, i okr¹g ziemi i wszyscy mieszkaj¹cy na nim. ( ) Przeto¿ powodzi¹ prêdk¹ koniec uczyni miejscu jego, a nieprzyjació³ Bo¿ych ciemnoci goniæ bêd¹ (Izaj.
28:2,3; Nah. 1:4,5,8).
To, ¿e nie ma tutaj mowy o literalnej powodzi czy ogniu
niszcz¹cym nasz¹ planetê Ziemiê i jej mieszkañców jasno
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wynika ze stwierdzenia (symbolicznego), ¿e po zniszczeniu
obecnego porz¹dku rzeczy nast¹pi nowy porz¹dek  nowe
niebiosa [kocielne, uwielbiony Koció³ Bo¿y] i nowa ziemia
[spo³eczeñstwo ludzkie ponownie zorganizowane w ramach
Królestwa Bo¿ego na bazie mi³oci, która zajmie miejsce samolubstwa]. Odnosz¹c siê do owego nowego porz¹dku rzeczy, który nastanie po spaleniu obecnego z³a w ogniu odp³acaj¹cej pomsty Bo¿ej, Bóg przez proroka mówi: Bo na ten
czas przywrócê narodom wargi czyste [prawdê], którymi by
wzywali wszyscy imienia Pañskiego, a s³u¿yli mu jednomylnie  Sof. 3:9.
Dwa znamienne obrazy nadci¹gaj¹cej katastrofy
Mimo ¿e stwierdzenia te nie s¹ literalne, tylko symboliczne, to jednak b³êdnym by³by wniosek, ¿e oznaczaj¹ one jedynie bitwê na s³owa, dr¿enie ze strachu czy te¿ niewiele znacz¹c¹ burzê ludzkich namiêtnoci. Chocia¿ bowiem spory oraz
gniewne i k³ótliwe s³owa nale¿¹ do broni u¿ywanej w tej walce, zw³aszcza na jej pocz¹tku, to jednak na tym siê nie skoñczy. Wszystkie szczegó³y proroctw wiadcz¹ o tym, ¿e przed
zakoñczeniem omawianego konfliktu, przekszta³ci siê on w
najbardziej krwaw¹, zapalczyw¹ i straszliw¹ burzê. Zastanawialimy siê ju¿ kiedy* nad obrazowym charakterem wielkiego ucisku, jakim zosta³ dotkniêty cielesny Izrael. Obecnie
za, doszed³szy do okresu równoleg³ego  ¿niwa Wieku Ewangelii, dostrzegamy wszystkie wskazówki podobnego, lecz
znacznie wiêkszego ucisku, jaki spadnie na chrzecijañstwo
 wype³nienie obrazu cielesnego Izraela. Chocia¿ s¹dy, jakie
nawiedzi³y Judeê i Jeruzalem, by³y straszliwe a¿ do granic
mo¿liwoci, mimo to ich skalê trudno by³oby porównaæ do
wielkiego ucisku, który zagra¿a obecnie chrzecijañstwu, a
spadnie te¿ na ca³y wiat.
Rzymska armia i regularne dzia³ania wojenne doprowadzi³y zaledwie do niewielkiej czêci utrapieñ, jakimi zakoñczy³
*

Rozdz. 3 i Tom II, rozdz. 7.
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siê Wiek ¯ydowski. Na kartach historii zosta³y one odnotowane jako najstraszliwsze wydarzenia, które mo¿na jedynie
porównaæ z Rewolucj¹ Francusk¹. Wynika³o to z rozprê¿enia
narodowego oraz obalenia prawa i porz¹dku  z anarchii. Samolubstwo najwidoczniej przejê³o ca³kowit¹ kontrolê i nastawi³o ka¿dego cz³owieka do walki z blinim  dok³adnie tak
samo, jak wed³ug przepowiedni ma dziaæ siê w czasie ucisku,
którym zostanie niebawem dotkniête chrzecijañstwo (w czasie którego zostanie skompletowana i uwielbiona wielka duchowa wi¹tynia, wybrany Koció³ Bo¿y). Bo siê przed tymi
dniami praca ludzka i praca bydl¹t nie nagradza³a [wynagrodzenie straci³o wartoæ], nawet wychodz¹cemu i wchodz¹cemu nie by³o pokoju dla nieprzyjaciela; bom Ja spuci³ wszystkich ludzi jednego z drugim  Zach. 8:9-11.
To, ¿e czasy a¿ tak bardzo siê nie zmieni³y, by tego rodzaju
utrapienia sta³y siê niemo¿liwe czy nieprawdopodobne za naszych dni, jest zbyt oczywiste, by wymaga³o dowodu. Gdyby
kto jednak by³ sk³onny w to w¹tpiæ, to niech przywo³a na
pamiêæ wydarzenia Rewolucji Francuskiej, która nie tak dawno, bo nieco ponad sto lat temu sprawi³a, ¿e Francja znalaz³a
siê na krawêdzi ruiny, a wiatowy pokój zosta³ zagro¿ony.
Niektórzy mylnie uwa¿aj¹, ¿e wiat wyrós³ ju¿ z barbarzyñstwa dawnych czasów. Na tej podstawie ciesz¹ siê fa³szywym
poczuciem bezpieczeñstwa, s¹dz¹c, ¿e nigdy ju¿ nie spadn¹
na wiat takie nieszczêcia, jakie wystêpowa³y dawniej. Rzeczywistoæ jest jednak taka, ¿e nasza subtelnoæ dwudziestego wieku stanowi tylko bardzo cienk¹ pow³okê, która ³atwo
mo¿e odpaæ. Zdrowy rozs¹dek oraz znajomoæ faktów maj¹cych miejsce w stosunkowo nieodleg³ej przesz³oci, jak i wiadomoæ gor¹czkowego pulsu wspó³czesnej historii ludzkoci
stanowi¹ wystarczaj¹ce podstawy do stwierdzenia, ¿e wystêpuje prawdopodobieñstwo powtórzenia siê historii, nawet
gdybymy nie dysponowali mocniejsz¹ mow¹ prorock¹, która
przepowiada nastanie czasu ucinienia, jakiego nie by³o jako
narody poczê³y byæ.
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W symbolicznym jêzyku Objawienia Rewolucja Francuska
zosta³a nazwana wielkim trzêsieniem ziemi i rzeczywicie
by³a tak wielkim wstrz¹sem spo³ecznym, ¿e ca³e chrzecijañstwo dr¿a³o dopóki siê ona nie zakoñczy³a. Ów straszliwy
i nag³y wybuch gniewu jednego tylko narodu sprzed zaledwie
stu lat mo¿e daæ pewne pojêcie o gwa³townoci nadci¹gaj¹cej
burzy, kiedy to gniew wszystkich rozgniewanych narodów
zerwie wiêzy prawa i porz¹dku doprowadzaj¹c do powszechnego panowania anarchii. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e nieszczêcia te wyst¹pi³y na obszarze uznawanym wtedy za samo serce chrzecijañstwa, wród narodu, który by³ w tamtym czasie
uwa¿any za jeden z najbardziej chrzecijañskich w wiecie,
narodu, który przez tysi¹c lat by³ uznawany za g³ówn¹ podporê papiestwa. Naród odurzony babiloñskim winem fa³szywych
doktryn w obrêbie kocio³a i pañstwa, przez d³ugi czas skrêpowany panowaniem klerykalizmu i przes¹dów, daj¹c upust
wciek³emu gniewowi zwymiotowa³ swe nieczystoci. Wydaje siê nawet, ¿e nasz Pan w swym Objawieniu danym Janowi wyra¿a siê o Rewolucji Francuskiej, ¿e jest ona preludium
i ilustracj¹ owego wielkiego kryzysu, który siê obecnie zbli¿a.
Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e te same przyczyny, które sprowadzi³y tamt¹ wielk¹ klêskê, dzia³aj¹ tak¿e obecnie, prowadz¹c do podobnej rewolucji, która bêdzie mia³a znacznie szerszy zasiêg  która bêdzie rewolucj¹ ogólnowiatow¹. Przyczyny owego straszliwego wstrz¹su zosta³y krótko podsumowane przez historyka w nastêpuj¹cy sposób:*

Bezporedniej i najistotniejszej przyczyny Rewolucji Francuskiej nale¿y upatrywaæ w rozpaczy ludu i zamieszaniu rz¹dowym
wywo³anym kolosalnymi wydatkami wojennymi, jakie Francja ponios³a w zwi¹zku z popieraniem niezale¿noci kolonii amerykañskich. Rozwi¹z³oæ dworu, wanie wród kleru, stopniowy wzrost
wiadomoci, szerzenie siê zasad rewolucyjnych wywodz¹cych siê
z amerykañskiego zatargu oraz d³ugotrwa³y ucisk, któremu poddane by³y masy ludowe  wszystko to z³o¿y³o siê na ten sam skutek.
*

Campaigns of Napoleon [Kampanie Napoleoñskie], str. 12.
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( ) Wyczerpany przeladowaniami, rozdra¿niony ustawiczn¹ obecnoci¹ uw³aczaj¹cej tyranii, oburzony doznanymi krzywdami oraz
uwiadomiony co do posiadanych praw lud francuski powsta³, jednocz¹c siê w duchu niezadowolenia i oburzenia. Wo³anie o wolnoæ rozbrzmiewa³o od stolicy a¿ po granice, od Alp po Pireneje,
od wybrze¿a Morza ródziemnego a¿ po Atlantyk. Podobnie jak w
innych przypadkach gwa³townych i nag³ych zmian w rozk³adaj¹cych siê pañstwach, wybuchowi temu towarzyszy³o z³o i okrucieñstwo, wobec którego przyblak³o znaczenie zbrodni i nieszczêæ staro¿ytnego despotyzmu.

Inny historyk powiada:*

Najwa¿niejsz¹ z przyczyn Rewolucji Francuskiej by³a wrogoæ
wobec uprzywilejowanych klas  króla, szlachty i kleru  wywo³ywana upoledzeniem i obci¹¿eniami, jakie na ni¿sze klasy nak³ada³o prawo i obyczaj.
Ziemia  Blisko dwie trzecie terytorium Francji by³o w rêkach
szlachty i kleru. By³a ona w wiêkszoci le uprawiana przez jej
nieudolnych w³acicieli. Szlachtê cieszy³y bardziej rozrywki Pary¿a ni¿ przebywanie w swoich posiad³ociach. By³o wielu drobnych
posiadaczy ziemskich, ale prywatnie mieli oni zbyt ma³o ziemi, by
zapewniæ sobie utrzymanie. Wieniacy byli niejednokrotnie traktowani w taki sposób, ¿e gdy spogl¹dali w kierunku wie¿ zamku swego pana, to w sercach rodzi³o siê najgorêtsze pragnienie puszczenia
go z ogniem wraz z rejestrem ich d³ugów [hipotek]. Kler dysponowa³ ogromnymi po³aciami ziemi, zwierzchni¹ w³adz¹ nad tysi¹cami wieniaków oraz ogromnymi dochodami pochodz¹cymi z dziesiêcin i innych róde³. W niektórych prowincjach sytuacja by³a nieco korzystniejsza, jednak ogólnie bogaci oddawali siê przyjemnociom, podczas gdy biedni ponosili tego koszty.
Monopole  Przemys³ i handel, choæ ciesz¹cy siê poparciem, skrêpowany by³ przez wyzyskuj¹ce monopole i cis³e organizacje cechowe.
Skorumpowany rz¹d  Dzia³alnoæ rz¹dow¹ cechowa³a jednoczenie samowola i korupcja.
Zanik poszanowania dla w³adzy królewskiej  Zanik³ respekt
wobec tronu.
*

Universal History [Historia Powszechna], prof. Fishera z Yale College, str. 497.
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Nieudane próby reform  Wysi³ki na rzecz przeprowadzenia reform politycznych i spo³ecznych we Francji oraz innych krajach,
inicjowane przez w³adców po wielkich wojnach, wywo³ywa³y niepokoje bez osi¹gniêcia zamierzonego celu.
Spekulacja polityczna  Potok myli kierowa³ siê w stronê tendencji rewolucyjnych. Odwa¿nie kwestionowane by³y tradycyjne
przekonania religijne. Mno¿y³y siê spekulacje polityczne. Montesquieu zwraca³ uwagê na wolnoæ gwarantowan¹ przez angielsk¹
konstytucjê. Voltaire podkrela³ kwestiê praw cz³owieka. Rousseau
rozwodzi³ siê nad zwierzchnimi prawami wiêkszoci.
Przyk³ad Ameryki  Do powy¿szych czynników trzeba do³o¿yæ
wp³yw Rewolucji Amerykañskiej oraz Amerykañskiej Deklaracji
Niepodleg³oci, która podnosi³a kwestiê praw cz³owieka i okrela³a zasady dzia³ania rz¹du na polecenie narodu i za jego przyzwoleniem.

Przypatruj¹c siê tym wszystkim wiod¹cym zjawiskom, które zaowocowa³y okropnociami Rewolucji Francuskiej, dopatrujemy siê mocnego podobieñstwa miêdzy nimi a panuj¹cymi obecnie warunkami, które szybko i niezawodnie prowadz¹ do podobnych skutków o zasiêgu ogólnowiatowym.
Zwróæmy uwagê na rosn¹c¹ wrogoæ miêdzy klasami uprzywilejowanymi (rodami królewskimi i arystokracj¹) a klasami
pracuj¹cymi, dyskusje na temat praw i krzywd ludu oraz zanik poszanowania dla w³adzy, tak wieckiej, jak i kocielnej.
Zauwa¿my rewolucyjne pr¹dy wród powszechnie wyra¿anych
pogl¹dów i myli, rosn¹ce niezadowolenie mas ludzkich spowodowane dzia³alnoci¹ w³adz i instytucji rz¹dowych. Jeli
Amerykañska Deklaracja Niepodleg³oci, która opowiedzia³a
siê za prawami cz³owieka i okrela³a zasady dzia³ania rz¹du
na polecenie narodu i za jego przyzwoleniem, obudzi³a wród
ludu Francji pragnienie wolnoci i niezale¿noci, to nie ma w
tym nic dziwnego, ¿e udany eksperyment owego rz¹du ludu,
sprawowanego przez lud w ci¹gu minionego stulecia oraz
pewna miara wolnoci i dobrobytu, jak¹ siê tutaj cieszymy,
musi wywieraæ wp³yw na ludy starego wiata Europy. Nies³abn¹ca fala emigracyjna nios¹ca do nas ludzi ze wszystkich

534

Walka Armagieddonu

krajów stanowi kolejny dowód na to, jakie wra¿enie wywar³
ów eksperyment na inne narody.
Mimo to wolnoæ i dobrobyt, który inni tak podziwiaj¹, daleki jest od spe³nienia oczekiwañ ludzi tutaj mieszkaj¹cych.
Po¿¹daj¹ oni jeszcze lepszych warunków ¿ycia i poszukuj¹
rodków, by sobie je zapewniæ. Nigdzie w ca³ym chrzecijañstwie owa determinacja nie przybra³a bardziej pozytywnej i
mia³ej formy, jak tutaj. Ka¿dy cz³owiek stoi na stra¿y swych
rzeczywistych i domniemanych praw. Tutejsze kierunki mylenia, podobnie jak gdzie indziej, mieszcz¹ siê w nurcie rewolucyjnym, a z ka¿dym dniem nabieraj¹ coraz bardziej takiego w³anie charakteru.
Rewolucja Francuska by³a zmaganiem pewnej miary wiat³a z wielk¹ ciemnoci¹, walk¹ budz¹cego siê ducha wolnoci
przeciwko od dawna ugruntowanemu uciskowi, sprzeciwem
pewnej miary prawdy wobec starych b³êdów i przes¹dów, które
przez d³ugie lata by³y popierane i pielêgnowane przez w³adze
wieckie i kocielne maj¹ce na widoku w³asne wywy¿szenie
oraz ucisk dla ludu. Mimo to ukaza³a ona niebezpieczeñstwo,
jakie wywo³uje wolnoæ nie kieruj¹ca siê sprawiedliwoci¹ i
duchem zdrowego zmys³u (2 Tym. 1:7). Niedokszta³cenie bywa
doprawdy niebezpieczne.
Pocz¹tek jednego z opowiadañ Charlesa Dickensa, rozgrywaj¹cego siê w trudnym okresie Rewolucji Francuskiej, dok³adnie odpowiada obecnym czasom:

By³y to najgorsze czasy, by³y to najlepsze czasy. By³ to wiek
m¹droci, by³ to wiek g³upoty. By³a to epoka wiary, by³a to epoka
niedowiarstwa. By³ to czas wiat³a, by³ to czas ciemnoci. By³a to
wiosna nadziei, by³a to zima rozpaczy. Mielimy wszystko przed
sob¹, nie mielimy przez sob¹ niczego. Wszyscy zmierzalimy prosto do nieba, wszyscy zmierzalimy dok³adnie w przeciwnym kierunku. S³owem, okres ten by³ tak podobny do obecnego, ¿e niektóre z najbardziej ha³aliwych autorytetów utrzymywa³y, i¿ mo¿na go
oceniaæ jedynie jako najlepszy albo najgorszy w najwy¿szych stopniach ich skali porównañ.

Gdy jednak my dostrzegamy te same przyczyny, które dzia³aj¹c w ca³ym dzisiejszym wiecie wywo³aj¹ podobne skutki

Walka Armagieddonu

535

o znacznie szerszym zasiêgu, to nie mo¿emy siê pocieszaæ
pomys³ami urojonego bezpieczeñstwa i wo³aæ: Pokój, pokój,
choæ nie masz pokoju. Zw³aszcza wobec ostrze¿eñ zawartych
w proroctwach. W wietle przepowiedni dotycz¹cych charakteru nadchodz¹cych wydarzeñ owej walki, Rewolucjê Francusk¹ mo¿emy uznaæ jedynie za pomruk dalekiego grzmotu,
który dopiero zapowiada prawdziw¹ burzê, za delikatny
wstrz¹s poprzedzaj¹cy ogólne trzêsienie ziemi, za ostrzegawczy zgrzyt wielkiego zegara dziejów, zawiadamiaj¹cy tych,
którzy siê ju¿ przebudzili, ¿e ko³a ruszy³y i wkrótce wybije
pó³noc, która po³o¿y kres obecnemu porz¹dkowi rzeczy i zaprowadzi nowy ³ad  Rok Jubileuszowy wraz z towarzysz¹cym mu zamieszaniem i zmian¹ w³asnoci. On ju¿ poruszy³
ca³y wiat, uruchamiaj¹c potê¿ne si³y, które ostatecznie i ca³kowicie obal¹ stary porz¹dek rzeczy.
Gdy warunki ca³kowicie dojrzej¹ ju¿ do tej wielkiej rewolucji, nawet najbardziej b³aha okolicznoæ mo¿e pos³u¿yæ jako
iskra, rozpalaj¹ca na ca³ym wiecie ogieñ pod obecnym systemem spo³ecznym. Podobnie jak by³o w przypadku Rewolucji
Francuskiej, która podobno rozpoczê³a siê od tego, ¿e pewna
matka, której dzieci by³y g³odne, zaczê³a t³uc w cynkow¹ patelniê. Wkrótce ca³a armia matek maszerowa³a w kierunku
pa³aców królewskich, by za¿¹daæ chleba. Gdy spotka³y siê z
odmow¹, do³¹czyli do nich mê¿czyni i wkrótce rozpali³ siê
gniew narodu a p³omienie rewolucji ogarnê³y ca³y kraj.
Ród królewski by³ za tak obojêtny na warunki ¿ycia ludzi
i tak otoczony zbytkiem oraz luksusem, ¿e pomimo wybuchu
powstania królowa nie by³a jeszcze w stanie zrozumieæ powagi sytuacji. S³ysz¹c ze swego pa³acu wo³anie wzburzonego
ludu, dopytywa³a siê, czego oni chc¹. Gdy jej powiedziano, ¿e
lud domaga siê chleba, odpowiedzia³a: To g³upota z ich strony, ¿eby robiæ tyle zamieszania z powodu chleba. Jeli maj¹
za ma³o chleba, to niech kupuj¹ ciasto. Jest przecie¿ teraz bardzo tanie.
Podobieñstwo tamtych czasów do obecnych jest uderzaj¹ce: wielu myl¹cych obserwatorów znaków czasu bije na alarm,
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podczas gdy inni nie s¹ w stanie zrozumieæ powagi sytuacji.
Wo³ania, które poprzedza³y Rewolucjê Francusk¹ s¹ niczym
w porównaniu do okrzyków, jakie obecnie wznoszone s¹ przez
masy ca³ego wiata pod adresem tych, którzy maj¹ w³adzê i
wp³yw na sytuacjê.
Prof. G. D. Herrron z Iowa College powiedzia³ kilka lat temu:

Wszêdzie dostrzegamy oznaki powszechnych przemian. Rasa
ludzka przyjê³a postawê wyczekiwania, udrêczona, dopóki nie dokona siê jej nowy chrzest. Spo³ecznoæ ludzka ka¿dym nerwem wyczuwa pierwsze spazmy wielkiej próby, która ma dowiadczyæ
wszystkich mieszkañców ziemi, czuj¹c jednoczenie, ¿e ma ona prowadziæ do Boskiego wybawienia [aczkolwiek brakuje wiadomoci co do tego, jakie to bêdzie wybawienie i w jaki sposób zostanie
przeprowadzone]. Znajdujemy siê w pocz¹tkowej fazie rewolucji,
któr¹ zostan¹ dotkniête wszystkie instytucje religijne i polityczne i
która wypróbuje m¹droæ i bohaterstwo najczystszych i najdzielniejszych dusz na ziemi. ( ) Spo³eczna rewolucja, sprawiaj¹ca, ¿e
ostatnie lata naszego wieku i pocz¹tkowe lata kolejnego stulecia
bêd¹ najbardziej krytycznym i rozstrzygaj¹cym okresem od czasu
ukrzy¿owania Syna Cz³owieczego, stanowi wyzwanie i sposobnoæ
dla chrzecijañstwa, by sta³o siê chrzecijañskie.

Niestety jednak, wo³anie to pozostaje bez odzewu. Zaiste
nie s³yszy go nikt, poza bezradn¹ mniejszoci¹, tak wielki jest
zgie³k samolubstwa i tak mocne wiêzy przyzwyczajeñ. Dopiero spazmy zbli¿aj¹cego siê spo³ecznego trzêsienia ziemi 
rewolucji  bêd¹ w stanie dokonaæ odmiany. W trakcie owych
straszliwych wydarzeñ najbardziej widoczne bêd¹ oznaki
s³usznej odp³aty, które uwiadomi¹ wszystkim ludziom, ¿e
sprawiedliwy Sêdzia ca³ej ziemi wykonuje s¹d wed³ug sznuru, a sprawiedliwoæ wed³ug wagi (Izaj. 28:17).
Bardzo wyranie zaznaczy³ siê charakter odp³aty w wielkim utrapieniu, jakie spad³o na cielesny Izrael w czasie ¿niwa
Wieku ¯ydowskiego. Podobnie by³o w czasie Rewolucji Francuskiej. Taki te¿ bêdzie mia³a charakter obecna klêska, której
szczyt jeszcze musi nast¹piæ. Uwagi pana Thomasa H. Gilla,
pochodz¹ce z jego dzie³a, The Papal Drama [Dramat Papiestwa] odnosz¹ce siê do karz¹cego charakteru Rewolucji Fran-
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cuskiej, sugeruj¹, ¿e podobnymi cechami odp³aty bêdzie odznacza³ siê nadchodz¹cy ucisk dla chrzecijañstwa jako ca³oci. Pisze on:

Im g³êbiej zastanawiaæ siê nad Rewolucj¹ Francusk¹, tym bardziej oczywisty staje siê fakt, ¿e przewy¿szy³a ona wszystkie dziwne i straszne wydarzenia, jakie mia³y miejsce na tej ziemi ( ) Nigdy jeszcze wiat nie dowiadczy³ tak surowych i tak wysublimowanych przejawów zemsty. ( ) Jeli wyrz¹dzi³a ona wiele z³ego,
to tak¿e z góry zak³ada³a i obala³a potê¿ne z³o. ( ) W kraju, gdzie
w jednej chwili znik³y wszystkie dawne instytucje oraz uwiêcone
tradycj¹ zwyczaje, gdzie jeszcze przed zadaniem pierwszego ciosu
run¹³ ca³y system spo³eczno-polityczny, gdzie monarchia, szlachta
i koció³ zosta³y zmiecione niemal bez oporu, ogólna struktura pañstwa musia³a znajdowaæ siê w stanie rozk³adu  przedstawiciele
rodu królewskiego, arystokracji i kap³añstwa musieli dopuciæ siê
powa¿nych grzechów. Tam, gdzie rzeczy doczesne uwa¿ane za dobre  urodzenie, pozycja, bogactwo, eleganckie ubiory i wykwintne maniery  zosta³y uznane na pewien czas za niebezpieczne i niekorzystne, musia³y one byæ straszliwie nadu¿ywane.
Naród, który obali³ chrzecijañstwo i zakaza³ jego praktykowania, który zdetronizowa³ religiê na rzecz rozumu i ukoronowa³ now¹
boginiê w Notre Dame w osobie ladacznicy, z pewnoci¹ musia³
zostaæ dotkniêty bardzo nierozs¹dn¹ i bardzo ska¿on¹ form¹ chrzecijañstwa. Ludzie, którzy prowadzili tak bardzo wyniszczaj¹c¹ wojnê z ca³ym wczeniejszym porz¹dkiem, ¿e starali siê usun¹æ wszelkie przyjête formy zwracania siê do siebie, pozdrowieñ, zwyk³e
sposoby liczenia czasu, którzy s³owem pan brzydzili siê tak jak
grzechem i stronili od wyra¿enia wasza wysokoæ, jakby to by³o
co najbardziej wstrêtnego, którzy zast¹pili tydzieñ dekad¹ i nie
chcieli s³yszeæ o dawnych nazwach miesiêcy, musieli z pewnoci¹
mieæ powa¿ne przyczyny, by a¿ tak bardzo znienawidziæ wszystkie
te dawne sposoby postêpowania i posun¹æ siê do tak wyj¹tkowej i
absurdalnej ekstrawagancji.
Zdemolowanie komnat arystokracji, obrabowanie grobów królewskich, ciêcie króla i królowej, tragiczne pozbawienie ¿ycia
ma³ego nastêpcy tronu, doprowadzenie ksi¹¿¹t do nêdzy, zabijanie
ksiê¿y i szlachty, panowanie gilotyny, luby republikañskie, meudoñska garbarnia, wrzucanie do Loary ludzi wi¹zanych parami i
wyrabianie rêkawiczek z ludzkiej skóry  trudno wyobraziæ sobie
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co bardziej okropnego. S¹ to jednak przejawy zemsty, wiadcz¹ce
o uroczystej obecnoci Nemeziss, owego straszliwego ramienia potêgi odwetu. Przywodz¹ one na pamiêæ potworne grzechy dawnej
Francji  wynêdznia³ych wieniaków, ponad miarê przygniecionych
podatkami, od których wolni byli bogacze i szlachetnie urodzeni,
nawiedzanych co jaki czas okrutnymi plagami g³odu z powodu
wyniszczaj¹cych podatków, niesprawiedliwych wojen i potwornej
niegospodarnoci rz¹du, a jeszcze wieszanych albo rozstrzeliwanych dwudziestkami i piêædziesi¹tkami tylko dlatego, ¿e po prostu
skar¿yli siê na g³ód. I tak dzia³o siê przez ca³e wieki! Przywo³uje to
wspomnienie milionów protestantów mordowanych na ulicach Pary¿a, torturowanych latami przez ¿o³daków w Poitou i Bearn, tropionych jak zwierzêta w Cevennes, zabijanych i wydawanych na
mieræ tysi¹cami i dziesi¹tkami tysiêcy na wiele okrutnych sposobów i przez wiele bolesnych lat. ( )
W ¿adnym z dzia³añ podjêtych w ramach Rewolucji Francuskiej
czynnik zemsty nie by³ jednak tak bardzo widoczny, jak w przypadku postêpowania wzglêdem kocio³a rzymskokatolickiego i w³adzy
papieskiej. Ta sama Francja, która po zaciek³ych zmaganiach odrzuci³a Reformacjê, która w ramach owego procesu odrzucania dopuszcza³a siê nadal potwornych zbrodni, zwróci³a teraz swoj¹ furiê
przeciwko temu w³anie kocio³owi rzymskiemu, w obronie którego okazywa³a tak wielki gniew, ( ) by obaliæ kult rzymskokatolicki, by na ulicach wiêkszych miast dokonaæ masakry mnóstwa ksiê¿y, by cigaæ ich jak Francja d³uga i szeroka, by wypêdzaæ ich tysi¹cami poza granice Francji, podobnie jak i oni cigali i skazywali na
wygnanie tysi¹ce protestantów, ( ) by przenieæ wojnê na terytoria papieskie i skazaæ bezbronne papiestwo na wszelkiego rodzaju
nieszczêcie i hañbê. ( ) Okrucieñstwa rewolucyjnej Francji by³y
nie tyle kar¹, co bezporedni¹ reakcj¹ na okrucieñstwa Francji feudalnej, królewskiej i papieskiej. ( )
Rewolucjê Francusk¹, bior¹c pod uwagê pewien aspekt, mo¿na
okreliæ jako reakcjê na okrucieñstwo, duchowe i religijne, rzymskokatolickich przeladowañ protestantów. Gdy tylko wezbra³ ten
strumieñ, natychmiast skierowa³ siê przeciwko kocio³owi rzymskokatolickiemu i papiestwu ( ) Posiad³oci kocielne zosta³y przejête przez pañstwo. Duchowieñstwo francuskie, które wczeniej by³o
niezale¿nym posiadaczem, ¿y³o teraz z pensji. Mnisi i zakonnice
musieli wróciæ do wiata, gdy¿ posiad³oci ich zakonów zosta³y
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skonfiskowane. Protestantom zosta³a przywrócona pe³nia religijnej wolnoci i politycznej równoci. ( ) Religia rzymskokatolicka
wkrótce potem zosta³a formalnie obalona.
Bonaparte obna¿y³ miecz Francji przeciwko bezradnemu Piusowi VI. ( ) Papie¿ utraci³ niezale¿noæ ( ) Berthier wkroczy³ do
Rzymu, ustanowi³ Republikê Rzymsk¹ i podniós³ rêkê na papie¿a.
Najwy¿szy kap³an zosta³ uprowadzony do obozu niewiernych ( )
z wiêzienia do wiêzienia, a¿ w koñcu zosta³ wziêty w niewolê do
Francji. Tutaj ( ) wyda³ ostatnie tchnienie, w Valence, gdzie zabito jego ksiê¿y, gdzie zosta³a z³amana jego w³adza, a jego imiê i
urz¹d sta³y siê przedmiotem szyderstwa i pogardy. Tutaj znalaz³ siê
pod stra¿¹ ordynarnych ¿o³nierzy wspólnoty, którzy przez dziesiêæ
lat demonstracyjnie przyk³adali do jego ust ów przelewaj¹cy siê
kielich goryczy. ( ) By³a to wyrafinowana i doskona³a czêæ odp³aty, która tak zadziwi³a wiat przy koñcu osiemnastego stulecia 
ów zakaz dzia³alnoci dla kocio³a rzymskiego, na³o¿ony przez tê
sam¹ Francjê, która na jedno s³owo tego kocio³a dokonywa³a rzezi
dziesi¹tków tysiêcy protestantów, ów ¿a³osny koniec najwy¿szego
kap³ana w tej samej prowincji Dauphine, która zosta³a uwiêcona
walkami protestantów, w pobli¿u owej alpejskiej doliny, gdzie francuscy ¿o³nierze tak bezlitonie cigali waldensów, owo przekszta³cenie Pañstwa Kocielnego w Republikê Rzymsk¹, owo obalenie terytorialnego papiestwa przez ten sam naród francuski, który
dok³adnie tysi¹c lat wczeniej pod panowaniem Pepina i Karola
Wielkiego powierzy³ mu te terytoria.
Wielu wyobra¿a³o sobie, ¿e papiestwo znalaz³o siê na krawêdzi
mierci i pyta³o czy Pius VI by³ ostatnim papie¿em oraz czy koniec
osiemnastego wieku zaznaczy siê obaleniem dynastii papieskiej.
Jednak Rewolucja Francuska by³a pocz¹tkiem, a nie koñcem s¹du.
Francja rozpoczê³a jedynie wykonywanie wyroku, pewnego i nieuchronnego, lecz jednoczenie d³ugotrwa³ego i przeci¹gaj¹cego siê,
który mia³ byæ zró¿nicowany za spraw¹ wielu dziwnych wypadków sugeruj¹cych co jaki czas, ¿e mo¿liwe bêdzie unikniêcie kary.
Tymczasem jednak odwlekanie wykonania wyroku zwiêksza jedynie jego ból i dolegliwoæ.

Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e zbli¿aj¹cy siê ucisk bêdzie nie
mniej gorzki i surowy od obrazu szkicowanego w dwóch zacytowanych powy¿ej opisach. Wrêcz przeciwnie, bêdzie on
raczej bardziej okrutny i ogólny, gdy¿ (1) okolicznoci obec-
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nego czasu sprawi³y, ¿e ka¿dy cz³onek struktury spo³ecznej
jest bardziej uzale¿niony ni¿ kiedykolwiek przedtem, nie tylko pod wzglêdem rosn¹cej wygody i luksusu, ale tak¿e w zakresie podstawowych potrzeb ¿yciowych. Wystarczy³oby samo
zablokowanie ruchu kolejowego, by w naszych wielkich miastach zapanowa³ g³ód, za powszechna anarchia oznacza³aby
sparali¿owanie wszystkich dziedzin przemys³u, które zale¿ne
s¹ od handlu i zaufania. (2) Nasz Pan w sposób szczególny
zaznacza, ¿e nadchodz¹cy ucisk bêdzie taki, jakiego nie by³o,
jako narody poczê³y byæ  ani takiego potem nie bêdzie (Dan.
12:1; Joel 2:2; Mat. 24:21).
Chocia¿ nie ma ¿adnej nadziei na to, by da³o siê zapobiec
temu uciskowi, to jednak Pismo wiête daje radê, co nale¿y
uczyniæ, by ukryæ siê w czasie nadci¹gaj¹cej burzy.
(1) Wiernemu Kocio³owi obiecane jest wybawienie jeszcze przed ca³kowitym rozpêtaniem siê burzy. (2) Wszyscy,
którzy mi³uj¹ sprawiedliwoæ i d¹¿¹ do pokoju winni pilnie
utrzymywaæ porz¹dek w swoich domach, tak jak nakazuje
S³owo Pañskie, mówi¹c: Pierwej, ni¿eli wyjdzie dekret i ni¿
dzieñ jako plewa przeminie; pierwej ni¿ przyjdzie na was gniew
zapalczywoci Pañskiej, pierwej ni¿ przyjdzie na was dzieñ
gniewu Pañskiego, szukajcie Pana wszyscy pokorni na ziemi,
którzy s¹d jego czynicie; szukajcie sprawiedliwoci, szukajcie pokory, snaæ siê ukryjecie w dzieñ zapalczywoci Pañskiej
 Sof. 2:2,3.
Wobec tego, ¿e wszyscy tacy ludzie mog¹ zostaæ przebudzeni i uwiadomiæ sobie sytuacjê, prorok Joel zwraca siê do
tych, którzy zauwa¿aj¹ te rzeczy, by podnieli alarm, mówi¹c:
Tr¹bcie w tr¹bê na Syonie, a krzyczcie na wiêtej górze mojej! [w chrzecijañstwie, które z wyznania jest wiêt¹ gór¹ czyli
królestwem Pana] Niechaj zadr¿¹ wszyscy obywatele ziemi,
bo przychodzi dzieñ Pañski, bo ju¿ bliski jest  Joel 2:1. Psalmista mówi, ¿e Bóg wyleje jako deszcz na niepobo¿nych sid³a, ogieñ i siarkê [symbole ucisku i zniszczenia], a wicher
bêdzie cz¹stk¹ kielicha ich. Bo sprawiedliwy Pan, sprawiedliwoæ mi³uje (Psalm 11:3-7).
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Walka owego wielkiego dnia Boga Wszechmog¹cego bêdzie najwiêksz¹ rewolucj¹ w dziejach wiata, poniewa¿ ujawni¹ siê w jej trakcie wszystkie zasady niesprawiedliwoci. W
czasie owego s¹du, zarówno w odniesieniu do narodów jak i
jednostek, s³uszne oka¿e siê to, ¿e nic nie jest skrytego, co by
nie mia³o byæ objawiono, i nic tajemnego, czego by siê dowiedzieæ nie miano (Mat. 10:26). Oto w jaki sposób, nawet
ju¿ teraz, badawcze wiat³o powszechnego uwiadomienia
ujawnia tajemnicze ród³a intryg politycznych, machinacji finansowych, roszczeñ religijnych, itp. Oto w jaki sposób wszyscy staj¹ przed ³aw¹ sêdziowsk¹ i zarówno przez ludzi, jak i
przez Boga zostaj¹ uznani za postêpuj¹cych s³usznie lub niegodziwie, wed³ug os¹du nauk S³owa Bo¿ego  z³otej regu³y,
prawa mi³oci, przyk³adu Chrystusa, które to elementy nabra³y znamiennego znaczenia w naszych rozwa¿aniach na temat
obecnych czasów.
Walka owego wielkiego dnia, podobnie jak ka¿da inna wojna
rewolucyjna, ma swoje kolejne stadia stopniowego rozwoju.
U pod³o¿a ka¿dego przejawu konfliktu le¿¹ inspiruj¹ce go
pobudki, rzeczywiste albo urojone narodowe i indywidualne
krzywdy. Nastêpnie cierpi¹cy dobitnie uwiadamiaj¹ sobie
wyrz¹dzone im krzywdy. Potem pojawiaj¹ siê powszechne
próby przeprowadzenia reform, które, okazuj¹c siê nieudane,
prowadz¹ do powa¿nych zatargów, polemik, podzia³ów, zmagania siê pogl¹dów, a¿ ostatecznie doprowadzaj¹ do zemsty i
walki zbrojnej. Taki jest porz¹dek Bitwy Wielkiego Dnia Boga
Wszechmog¹cego. Na jego ogólny charakter sk³ada siê walka
wiat³a z ciemnoci¹, wolnoci z uciskiem, prawdy z b³êdem.
Jej zasiêg bêdzie ogólnowiatowy  wieniacy wyst¹pi¹ przeciwko ksi¹¿êtom, wierni przeciwko ksiê¿om, robotnicy przeciwko kapitalistom. Ucinieni zbrojnie wyst¹pi¹ przeciwko
ka¿dej formie niesprawiedliwoci i tyranii, za przeladowcy
z broni¹ w rêku bêd¹ broniæ tego, co przez d³ugie lata uwa¿ali
za swe prawo, nawet jeli oczywiste stanie siê, ¿e narusza³o to
prawa innych ludzi.
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Wielka armia Pana
W poprzednich rozdzia³ach wskazywalimy na dzie³o przygotowania do konfliktu owego z³ego dnia  tworzenie, wyposa¿anie i æwiczenie ogromnych armii, budowa wielkich flot,
konstruowanie nowych i zadziwiaj¹cych maszyn wojennych,
wyrabianie nowych rodków wybuchowych o potê¿nej sile,
wyczerpywanie naturalnych zasobów narodowych ka¿dego
kraju na cele militarne. Zwracalimy tak¿e uwagê na pomruki
rozgniewanych narodów, które stoj¹ uzbrojone po zêby i spogl¹daj¹ na siebie wilkiem.
Patrz¹c na te miliony uzbrojonych i wyæwiczonych wojowników, pytamy: Który z tych wszystkich potê¿nych zastêpów stanowi ow¹ armiê, któr¹ prorocy nazywali wielkim wojskiem
Pana? Czy ta prorocza wzmianka mo¿e odnosiæ siê do którejkolwiek z wymienionych armii? A jeli tak, to w jakim sensie
mo¿na je uwa¿aæ za wojsko Pana, skoro ¿adna z nich nie jest
pobudzana do dzia³ania przez Jego ducha? Albo te¿, czy wzmianka ta mo¿e odnosiæ siê do ludu Bo¿ego, ¿o³nierzy krzy¿a, których broñ wed³ug aposto³a Paw³a nie jest cielesna, lecz mimo to
mocna ku zburzeniu miejsc obronnych (2 Kor.10:3-5)? Czy te¿
mo¿e ów miecz Ducha, którym jest s³owo Bo¿e (Efezj. 6:17),
w rêkach ludu Bo¿ego, nape³nionego Jego duchem, ma dokonaæ wielkiego dzie³a obalenia królestw tego wiata i oddania
ich Chrystusowi w wieczn¹ osiad³oæ?
Oby tak mog³o byæ! Jednak ju¿ wczeniej przekonalimy
siê, ¿e tak siê nie stanie. Wynika to zarówno z przepowiedni
proroczych, jak i ze znaków czasu. Wrêcz przeciwnie, protesty i ostrze¿enia sprawiedliwych s¹ niezmiennie ignorowane
przez wiat, a narody krocz¹ w ciemnociach, na skutek czego zachwia³y siê (Psalm 82:5) wszystkie grunty ziemi (obecnej struktury spo³ecznej), co grozi zawaleniem siê ca³ej nadbudowy spo³ecznej, która ju¿ w obecnej chwili straszliwie siê
chwieje. Leczylimy Babilon, powiada prorok, ale nie jest
uleczony. Opuæmy¿ go [Wynijdcie z niego, ludu mój! Obj.
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18:4], a pójdmy ka¿dy do ziemi swej; bo s¹d jego a¿ do nieba siêga, i wyniós³ siê a¿ pod ob³oki  Jer. 51:9.
Z ca³¹ pewnoci¹ to nie wiêci bêd¹ wchodziæ w sk³ad wielkiego wojska Pana, wspominanego przez proroków, które ma
obaliæ królestwa tego wiata  broñ ich ¿o³nierstwa te¿ nie
by³aby wystarczaj¹ca dla osi¹gniêcia tego celu. Ich broñ jest
rzeczywicie potê¿na, zgodnie z tym, co pisze aposto³, ale
wród tych, na których maj¹ oni wp³yw. Wród prawdziwego
ludu Bo¿ego, który pilnie stosuje siê do pouczeñ, Jego S³owo
jest ostrym, obosiecznym mieczem, który naprawdê burzy
rady [ludzkie rozumowanie] i wszelak¹ wysokoæ, wynosz¹c¹ siê przeciwko znajomoci Bo¿ej, i podbija wszelak¹ myl
pod pos³uszeñstwo Chrystusowe (2 Kor. 10:4,5). Jednak broñ
owego ¿o³nierstwa nie ma takiego dzia³ania w odniesieniu do
wiata. Poza tym armia z³o¿ona ze wiêtych nie by³aby wielkim wojskiem, gdy¿ stanowi¹ oni Maluczkie Stadko, jak
sam okreli³ swych naladowców nasz Pan (por. £uk. 12:32;
Joel 2:11).
Pos³uchajmy proroczego opisu owego wojska:
Lud wielki a mocny, któremu równego nie by³o od wieku,
i nie bêdzie po nim nigdy a¿ do lat rodzaju i rodzaju. Przed
obliczem jego ogieñ po¿eraj¹cy, a za nim p³omieñ pa³aj¹cy; ta
ziemia jest przed nim jako ogród Eden, ale po nim bêdzie pustyni¹ pust¹ i nie ujdzie nikt przed nim. Kszta³t ich jest jako
kszta³t koni, a tak pobie¿¹ jako jezdni. Po wierzchu gór [królestw] skakaæ bêd¹ jako grzmot wozów, a jako szum p³omienia ognistego po¿eraj¹cego ciernisko, jako lud mo¿ny uszykowany do bitwy.
Ulêkn¹ siê narody przed obliczem jego, wszystkie twarze
ich jako garniec poczerniej¹. Pobie¿¹ jako mocarze, a wbie¿¹
na mury jako mê¿owie waleczni; ka¿dy z nich drog¹ swoj¹
pójdzie, a nie ust¹pi¹ z cie¿ek swoich. Jeden drugiego nie
cinie, ka¿dy drog¹ swoj¹ pójdzie; a choæ i na miecz upadn¹,
nie bêd¹ zranieni. Po miecie chodziæ bêd¹, po murze biegaæ,
na domy wst¹pi¹, a oknami wlez¹ jako z³odziej. Przed obli-
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czem jego ziemia [obecny porz¹dek spo³eczny] zadr¿y, niebiosa [w³adze kocielne] siê porusz¹, s³oñce i miesi¹c [owiecaj¹cy wp³yw Ewangelii i Prawa Moj¿eszowego] siê zaæmi
[gdy zacznie przewa¿aæ powszechne niedowiarstwo], a gwiazdy [wiat³o apostolskie (Obj. 12:1) zostanie zaæmione] zawci¹gn¹ jasnoæ swojê [ciemna noc, gdy ¿aden nie bêdzie
móg³ nic sprawowaæ  Jan 9:4; Izaj. 21:9,11,12]. A Pan wyda
g³os swój przed wojskiem swoim, przeto, ¿e bardzo wielki
bêdzie obóz jego, przeto, ¿e mocny ten, co wykona s³owo jego;
wielki bowiem dzieñ Pañski bêdzie i straszliwy bardzo, i któ¿
go zniesie?  Joel 2:2-11.
Wojsko Pana musi stawiæ czo³a straszliwym okolicznociom
owego z³ego dnia, kiedy to straszliwe ¿ywio³y, które obecnie
przygotowywane s¹ do konfliktu, czyli dla ognia, osi¹gn¹
szczyt swojej gotowoci. To w³anie wojsko, pod zarz¹dem
Pañskiej opatrznoci podwróci stolice królestw i zepsuje moc
królestw pogañskich (Agg. 2:23). Tylko gdzie jest takie wojsko? Czy bêdzie nim armia niemiecka, francuska, angielska,
rosyjska, czy amerykañska? To wielkie wojsko, tak jak je opisuje tutaj prorok, które bêdzie w stanie dokonaæ tych zadziwiaj¹cych rzeczy  i to, jak wynika z opisu, w przeci¹gu kilku
lat, które pozosta³y do zakoñczenia znamiennego okresu ¿niwa  istnieje prawdopodobnie ju¿ w obecnym czasie i przygotowuje siê w pewnym zakresie do zbli¿aj¹cej siê rzezi. Prorok
w swym opisie nie mówi o bez³adnym mot³ochu, który mo¿na
by ³atwo poskromiæ przy u¿yciu obecnych naukowych technik prowadzenia wojny. Pisze on o potê¿nych zastêpach, które cechuj¹ siê wysokim stopniem zdyscyplinowania.
Gdzie zatem, pytamy, znajduje siê takie wojsko, które jest
obecnie szkolone i æwiczone, wojsko, przed którym zadr¿y
ziemia [spo³eczeñstwo] i porusz¹ siê niebiosa [kocielnictwo]
(Joel 2:10), wojsko, które mia³o uszykuje siê przeciwko konserwatywnym si³om chrzecijañstwa, tak wieckim, jak i kocielnym, maj¹c wszelkie szanse pokonania ich obecnej potêgi? Gdzie jest owo wojsko, które w niedalekiej przysz³oci
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omieli siê wyst¹piæ przeciwko uwiêconym tradycj¹ chrzecijañskim doktrynom, przeciwko dyplomacji chrzecijañskich
rz¹dów i matactwom kleru, wojsko, które z³owrogo zignoruje
wszystkie kl¹twy chrzecijañstwa, wzgardzi jego poleceniami i odwzajemni pioruny ciskane przez w³adze i zorganizowane si³y, wojsko, które stawi czo³a rykowi potê¿nej i gwa³townej artylerii tego systemu, oprze siê pociskom miotanym
przez armaty i dzia³a, przedrze siê miêdzy flotyllami okrêtów
wojennych i, zdzieraj¹c diademy z koronowanych g³ów, powali królestwa i wrzuci je w rodek morza, wojsko, które podpali niebiosa i stopi ziemiê w rozpalonym ¿arze ognia, zmieniaj¹c w ten sposób, zgodnie z przepowiedniami proroków,
ca³y dawny porz¹dek w jedno potê¿ne i powszechne rumowisko.
O tym, ¿e takie wojsko siê tworzy i przygotowuje do rozpaczliwego konfliktu, przekonuj¹ nas równie mocno znaki
czasu, jak i mocniejsza mowa prorocka. wiadomoæ tego
w³anie faktu (nie wynikaj¹ca bynajmniej ze znajomoci proroctw i z powo³ywania siê na nie) napawa chrzecijañstwo
trwo¿liwymi przeczuciami i sk³ania mê¿ów stanu wszystkich
krajów do podejmowania nadzwyczajnych rodków w celu
ochrony i obrony.
Jednak w³anie w tych rodkach samoobronnych obmylanych przez zwierzchnoci, które s¹, kryje siê prawdopodobnie pu³apka, z której same one nie zdaj¹ sobie sprawy. Trzeba
pamiêtaæ o tym, ¿e armie, od których uzale¿niaj¹ one swoje
mo¿liwoci obronne, z³o¿one s¹ ze zwyk³ych ludzi. Te miliony wyæwiczonych wojowników maj¹ ¿ony, synów, córki, braci, siostry, kuzynów i przyjació³ wród zwyk³ych ludzi, których interesy zwi¹zane s¹ z ich w³asnymi mocnymi wiêzami
natury. Ich s³u¿ba dla tronów i królestw opiera siê jedynie na
sile rozkazu i jest znona dziêki wysokoci wynagrodzenia,
które powoli zaczyna im siê wydawaæ niewystarczaj¹c¹ rekompensat¹ za trudy i niewygody, jakie musz¹ znosiæ oni i ich
rodziny, nie wspominaj¹c ju¿ o zagro¿eniu ¿ycia, grobie kalec-
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twa, utraty zdrowia i maj¹tku. Z roku na rok zbrojne zastêpy
s¹ coraz mniej wra¿liwe na chwa³ê orê¿a, okazuj¹ coraz
¿ywsze zainteresowanie swymi w³asnymi cierpieniami i niedostatkami i wykazuj¹ coraz mniejsze oddanie wzglêdem
zwierzchnich w³adz, podczas gdy armie robotników, zwyk³ych
ludzi w domach, s¹ coraz bardziej poirytowane, niezadowolone ze swego losu i pe³ne coraz to wiêkszych obaw o przysz³oæ.
Wszystkie te zjawiska stwarzaj¹ co najmniej mo¿liwoæ,
¿e w trakcie zbli¿aj¹cego siê kryzysu potê¿ne armie i zdyscyplinowane zastêpy chrzecijañstwa skieruj¹ swe si³y przeciwko w³adzom, które powo³a³y je do istnienia, zamiast je popieraæ i podtrzymywaæ ich byt. O tym, ¿e w³adcy bior¹ pod uwagê tak¹ ewentualnoæ, wiadczy fakt, i¿ w Rosji w czasie panowania g³odu, który wywo³a³ rozruchy wród zwyk³ej ludnoci, informacje na ten temat by³y pilnie strze¿one przed znajduj¹cymi siê w rosyjskiej armii przyjació³mi i braæmi tych ludzi, za ¿o³nierze kierowani do t³umienia rozruchów pochodzili zawsze z odleg³ych prowincji.
Byæ mo¿e trudno by³oby nam teraz domylaæ siê, jakie dok³adnie warunki i okolicznoci zostan¹ u¿yte przez Pana w
roli g³osu wydaj¹cego rozkazy i kieruj¹cego ow¹ potê¿n¹
armi¹. ¯yjemy jednak w czasach, gdy historia tworzy siê szybko. Nie by³oby wiêc rzecz¹ ca³kowicie nierozs¹dn¹ spodziewaæ siê, ¿e dzia³ania w tym kierunku mog³yby zostaæ podjête
w dowolnym czasie. Jednak w poprzednich tomach naszych
wyk³adów (Tom II i III) wykazalimy, ¿e Bóg ustanowi³ czas
na wype³nienie siê ka¿dego szczegó³u swego planu i ¿e ju¿
obecnie ¿yjemy w czasie dnia pomsty, który jest okresem o
d³ugoci czterdziestu lat. Rozpocz¹³ on siê w padzierniku
1874 roku i nied³ugo ju¿ siê zakoñczy. Z³owieszcze lata owego dnia, które ju¿ up³ynê³y, z pewnoci¹ po³o¿y³y w obrêbie
kocio³a, pañstwa i warunków spo³ecznych szeroki i g³êboki
fundament, na bazie którego rozegraj¹ siê wydarzenia przepowiedziane przez Pismo wiête. Ich perspektywa k³adzie siê
ju¿ obecnie cieniem na dziejach wiata, a ich nadejcie jest
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tak samo pewne jak to, ¿e zosta³y przepowiedziane. Wygl¹da
na to, ¿e bardzo niewiele lat z ³atwoci¹ wystarczy³oby dla ich
pe³nego urzeczywistnienia. Ju¿ teraz serca ludzi drêtwiej¹
przed strachem i oczekiwaniem [na nadejcie] tych rzeczy,
które przyjd¹ na wszystek wiat.
Proroctwa, które zwróci³y nasz¹ uwagê i by³y publicznie
g³oszone od pocz¹tku owego dnia pomsty, osi¹gaj¹ gwa³town¹ kulminacjê. Oprócz tego, jak wykazano w poprzednich
rozdzia³ach, wszyscy ludzie zauwa¿aj¹ ponure objawy coraz
bli¿szego ucisku, a spo³eczeñstwo bez w¹tpienia przypomina
zapalnik gotowy do zaiskrzenia w magazynie prochu, który
mo¿e lada moment wybuchn¹æ; przypomina ono zorganizowan¹ armiê gotow¹ do ataku na jedn¹ komendê. Tak jak s³usznie napisa³ Szekspir:
Jest Boskoæ, która cele nasze kszta³tuje,
Z gruba je ciosa, zgodnie z nasz¹ wol¹.

Ogólnie ludzkoæ nie jest wiadoma Pañskiego zaanga¿owania w tej bitwie, a niemal wszyscy uczestnicy tego sporu
przywdziali zbroje chroni¹ce ich osobiste i samolubne interesy, w czym, jak s³usznie siê domylaj¹, Pan nie mo¿e mieæ
swego udzia³u. St¹d te¿, pomimo powszechnej gotowoci do
wyra¿ania na ka¿dym kroku prób o b³ogos³awieñstwo Bo¿e,
tylko nieliczni tak naprawdê na nie licz¹. Wydaje siê, ¿e wszyscy polegaj¹ raczej na samych sobie, na swoich organizacjach,
swej liczebnoci itp. Nikt nie bêdzie bardziej zaskoczony ni¿
owe moce niebieskie, najwa¿niejsze osobistoci sprawuj¹ce kontrolê nad kocio³ami, które zmierzaj¹c do realizacji
swych w³asnych zamierzeñ w imieniu Pana, ca³kowicie zlekcewa¿yli Jego plan, tak jak jest on objawiony w Jego S³owie.
Im to w³anie dzia³alnoæ Pañska na przestrzeni najbli¿szych
kilku lat wyda siê niezwyczajn¹ prac¹. Pos³uchajcie s³owa
Pañskiego dotycz¹cego tego zagadnienia:
Albowiem Pan powstanie jako na górze Perazym, a rozgniewa siê jako w dolinie Gabaon, aby wykona³ sprawê swo-
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jê, niezwyczajn¹ sprawê swojê, i aby dokoñczy³ sprawy swojej, niezwyczajnej sprawy swojej. ( ) bom o pewnym zepsowaniu [wyganiêciu, strawieniu] wszystkiej ziemi s³ysza³ od
Pana, Pana zastêpów  Izaj. 28:21,22.
System spo³eczny, ziemia, ¿ywio³y, bieg natury nie
mo¿e stan¹æ w ogniu, dopóki Pan nie zezwoli, by zosta³a skrzesana zapalaj¹ca iskra  wielka rozstrzygaj¹ca bitwa nie mo¿e
siê rozpocz¹æ, dopóki wielki Micha³, wódz naszego zbawienia, nie stanie na czele i nie wyda komendy (Dan. 12:1),
nawet jeli wczeniej na wszystkich frontach bêd¹ zdarza³y
siê drobne potyczki. Za wielki Wódz powiadamia swój królewski regiment  Koció³, ¿e katastrofa ta, choæ nieunikniona, nie nast¹pi wczeniej, zanim nie zostan¹ popiêczêtowani i zgromadzeni ci, którzy nale¿¹ do Króla, czyli Maluczkie Stadko albo wybrani.
Oprócz tego nie zapominajmy o s³owach aposto³a, który w
natchnionym opisie ucisku stwierdza, ¿e przyjdzie on jako ból
na niewiastê brzemienn¹, w skurczach, w spazmach ucisku,
miêdzy którymi bêd¹ wystêpowa³y krótkie przerwy. Tak te¿
w³anie by³o jak do tej pory, za ka¿dy z nadchodz¹cych spazmów bêdzie coraz ciê¿szy, a¿ wreszcie w ciê¿kim bólu, w
agonii mierci obecnych instytucji narodzi siê nowy porz¹dek.
Bior¹c pod uwagê to, ¿e Pan w ci¹gu minionych szeciu
tysiêcy lat ogólnie pozwoli³ wiatu kroczyæ w³asnymi drogami  wyj¹wszy przypadek Izraela  Jego obecna interwencja
bêdzie siê wydawa³a osobliwsza i bardziej niezwyczajna dla
tych, którzy nie rozumiej¹ zmian dyspensacyjnychs w³aciwych
w okresie rozpoczêcia siê siódmego tysi¹clecia. On jednak
sprawi, ¿e w bitwie tej gniew ludzki (oraz ambicje i samolubstwo ludzi) bêdzie Go chwali³ i bêdzie Mu s³u¿y³, a najbardziej katastrofalne objawy tego zagniewania zostan¹ przez Niego powstrzymane. Okazuj¹c ogrom cierpliwoci dozwala³ On
na d³ugie panowanie grzechu, samolubstwa i mierci, poniewa¿ mog³o to byæ wykorzystane w celu wypróbowania Jego
wybranego Kocio³a oraz w celu nauczenia ludzkoci, na czym
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polega owa nadmierna grzesznoæ grzechu. Widz¹c jednak,
¿e wiat ogólnie pogardza Jego prawem mi³oci, prawdy i sprawiedliwoci, zamierzy³ on udzieliæ mu powszechnej nauczki
przed rozpoczêciem nastêpnej lekcji, która bêdzie polega³a na
ukazaniu praktycznych korzyci p³yn¹cych z przestrzegania
sprawiedliwoci pod panowaniem Tysi¹cletniego Królestwa
Jego umi³owanego Syna.
Choæ Pan zakazuje swemu ludowi walki przy u¿yciu broni
cielesnej, a sam przedstawia siê jako Bóg pokoju, porz¹dku i
mi³oci, to jednoczenie mówi, ¿e jest Bogiem sprawiedliwoci i wskazuje, ¿e grzech nie bêdzie wiecznie triumfowa³ nad
wiatem, lecz zostanie ukarany: Mnie pomsta, a Ja oddam,
mówi Pan (Rzym. 12:19; 5 Moj¿. 32:35). A gdy On powstaje, by s¹dziæ narody i oddaæ pomstê wszystkim niepobo¿nym,
owiadcza, ¿e jest mê¿em walecznym i mocnym w boju,
który ma wielkie wojsko do swojej dyspozycji. I któ¿ mo¿e
mieæ pewnoæ, ¿e owo mnóstwo ludzi, którzy obecnie tworz¹
uszykowane zastêpy chrzecijañstwa, nie stanie siê w owym
czasie wielkim wojskiem, które skieruje swe potê¿ne si³y przeciwko bastionom obecnego porz¹dku spo³ecznego (2 Moj¿.
15:3; Psalm 24:8; 45:4; Obj. 19:11; Izaj. 11:4; Joel 2:11).
Pan wynijdzie jako mocarz, jako m¹¿ waleczny wzruszy
siê gorliwoci¹; tr¹biæ, owszem krzyczeæ bêdzie, a przeciw
nieprzyjacio³om swoim mê¿nie sobie pocznie. W taki sposób Pan przypisuje sobie tr¹bienie i okrzyk tej wielkiej armii,
a tak¿e ich powodzenie w osi¹ganiu rewolucyjnych celów, jako
¿e wykonuj¹ oni, choæ niewiadomie, Jego dzie³o zniszczenia. Mówi On: Milcza³em doæ d³ugo, jakobym nie s³ysza³,
wstrzymywa³em siê; ale ju¿ jako rodz¹ca krzyczeæ bêdê, spustoszê, i wszystkich wraz po³knê  Izaj. 42:13,14.
Pismo wiête zawiera jednak i takie wskazówki, które mówi¹, ¿e oprócz zbuntowanych zastêpów chrzecijañstwa bêd¹
jeszcze i inni, którzy wejd¹ w sk³ad wielkiego wojska Pañskiego. Za Pan przez proroka Ezechiela, wspominaj¹c o tym
samym czasie oraz o zbli¿aj¹cych siê klêskach, jakie maj¹ spaæ
na chrzecijañstwo, mówi:
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I podam je w rêce cudzoziemców na rozchwycenie, i niezbo¿nych w ziemi na ³up, którzy j¹ splugawi¹; ( ) Uczyñ ³añcuch [zwi¹¿ ich razem, zjednocz, niech obior¹ sobie wspólny
cel]; bo ziemia pe³na jest krwawych s¹dów, a miasto [Babilon, chrzecijañstwo] pe³ne jest krzywd. Przeto¿ najgorszych
z pogan przywiodê, aby posiedli domy ich; i uczyniê wstrêt
pysze mocarzów, a splugawieni bêd¹, którzy je [ich wiête
miejsca, religijne instytucje] powiêcaj¹  Ezech. 7:13-24.
Proroctwo to mo¿e oznaczaæ, ¿e anarchistyczne powstanie
spo³eczeñstw krajów chrzecijañskich bêdzie w czasie panowania bezprawia tak krañcowo brutalne i dzikie, ¿e przewy¿szy ono swym barbarzyñstwem wszystkie najazdy pogan  tak,
jak to mia³o miejsce w czasie Rewolucji Francuskiej. Mo¿e
ono tak¿e oznaczaæ powstanie ludów Indii, Chin i Afryki przeciwko chrzecijañstwu  tego rodzaju sugestia zosta³a ju¿
wysuniêta przez prasê publiczn¹ w nawi¹zaniu do odrodzenia
Turcji i powstania milionów mahometan. Jednak naszym zdaniem owi najgorsi z pogan to mieszkañcy krajów chrzecijañskich, którzy ¿yj¹ bez Boga, nie podzielaj¹c chrzecijañskich uczuæ i nadziei. Jak dotychczas byli ograniczani i trzymani w ryzach za pomoc¹ niewiadomoci, przes¹dów i strachu, jednak w progach dwudziestego wieku ograniczenia te
trac¹ gwa³townie na znaczeniu.
Pan przez zrz¹dzenie swej opatrznoci ujmie dowództwo
nad owym wielkim wojskiem niezadowolonych  patriotów,
reformatorów, socjalistów, moralistów, anarchistów, nieuwiadomionych i pozbawionych nadziei  i wykorzysta ich nadzieje,
obawy, namiêtnoci i samolubstwo zgodnie ze sw¹ Bosk¹
m¹droci¹, tak aby wykona³y siê przez nich Jego wielkie zamierzenia w zakresie obalenia obecnych instytucji oraz przygotowania cz³owieka do Królestwa Sprawiedliwoci. Tylko z
tego powodu ludzie ci nazwani s¹ wielkim wojskiem Pana.
¯aden ze wiêtych, ¿aden z tych, którzy prowadzeni s¹ duchem Bo¿ym jako synowie Bo¿y nie bêdzie mia³ nic do czynienia z tego rodzaju udzia³em w owej bitwie.
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Bezprecedensowe okolicznoci tej bitwy
Zgodnie z tym, co przepowiadali prorocy, nie da siê znaleæ
w historii ¿adnych odpowiedników dla okolicznoci panuj¹cych w czasie tej bitwy. Jak ju¿ wspominalimy, owo ostateczne zmaganie obrazowo przedstawione jest w symbolach
Psalmu 46 (por. tak¿e Psalm 97:2-6; Izaj. 24:19-21; 2 Piotra
3:10). Pagórki (nie tak wynios³e, mniej autokratyczne formy
rz¹du) rozp³ywaj¹ siê ju¿ jak wosk. Zachowuj¹ one co prawda
swoj¹ formê, ale w miarê rozgrzewania siê ziemi (spo³eczeñstwa) zni¿aj¹ siê stopniowo do poziomu powszechnych ¿¹dañ. Dobrym przyk³adem tego zjawiska jest Wielka Brytania.
Wysokie góry (wyobra¿aj¹ce rz¹dy autokratyczne) zachwiej¹ siê pod wp³ywem rewolucji i ostatecznie przenios¹ siê w
porodek morza  zostan¹ ca³kowicie zniszczone w anarchii.
Ju¿ teraz morze i wa³y szumi¹ przeciwko bastionom obecnego porz¹dku spo³ecznego. Nied³ugo ju¿ ziemia (obecny
porz¹dek spo³eczny) bêdzie siê chwiaæ i zataczaæ jak pijany
cz³owiek, na pró¿no usi³uj¹c siê wyprostowaæ, zachowaæ oparcie i stan¹æ o w³asnych si³ach. Stopniowo zostanie ona ca³kowicie przeniesiona, ustêpuj¹c miejsca nowej ziemi (nowemu porz¹dkowi spo³ecznemu), w której bêdzie mieszkaæ
prawoæ i sprawiedliwoæ.
Odtworzenie obecnego porz¹dku bêdzie niemo¿liwe z uwagi
na to, ¿e: (1) najwyraniej wyczerpa³ on swoje mo¿liwoci
bycia u¿ytecznym, co sprawia, ¿e jest nieadekwatny do panuj¹cej obecnie sytuacji; (2) ogólnie rozprzestrzeni³a siê wiedza
wiecka; (3) odkryto, ¿e kler swymi intrygami i b³êdami przez
d³ugie lata olepia³ i krêpowa³ masy spo³eczne; odkrycie to
doprowadzi do powszechnego braku poszanowania dla wszystkich twierdzeñ i nauk religijnych, które zostan¹ uznane za czêæ
odkrytego oszustwa; (4) ludzie religijni nie zauwa¿aj¹c na ogó³
tego, ¿e nadszed³ Boski czas na dokonanie zmian dyspensacyjnychs, ignoruj¹ przyczynê, logikê, sprawiedliwoæ i Pismo
wiête przy obronie obecnego porz¹dku rzeczy.
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Niewielkie skutki bêdzie mia³o tak¿e i to, ¿e kocielne niebiosa (papieskie i protestanckie w³adze religijne) zwin¹ siê
jak dwa koñce zwoju (Izaj. 34:4; Obj. 6:14). Po³¹czone religijne w³adze chrzecijañstwa bêd¹ bezsilne w obliczu rosn¹cej fali anarchii, gdy dojdzie do owego przera¿aj¹cego kryzysu. Przed ow¹ wielk¹ armi¹ Pana niszczeæ bêdzie wszystko
wojsko niebieskie [nominalny koció³], a niebiosa jako ksiêgi
zwinione bêd¹ [dwie wielkie spo³ecznoci, które tworz¹ kocielne niebiosa, czyli papiestwo i protestantyzm, zwijaj¹c siê
jak dwa odleg³e koñce zwoju, obecnie szybko zbli¿aj¹ siê do
siebie, na co ju¿ wskazywalimy], i wszystko wojsko ich opadnie [odpadnie, zostanie opuszczone, nie w jednej chwili, ale
stopniowo, a mimo to szybko], jako opada liæ z winnej macicy, i jako opada niedojrza³y owoc z figowego drzewa (Izaj.
34:4). A¿ wreszcie niebiosa gorej¹ce rozpuszcz¹ siê i ¿ywio³y pa³aj¹ce [z których siê one sk³adaj¹] stopniej¹ (2 Piotra
3:12).
Bo tak jako ciernie splecieni [protestantyzm i papiestwo
nigdy siê doskonale nie zjednocz¹, jeden dla drugiego bêdzie
cierniem w boku], a opojeni s¹ jako winem [odurzeni duchem
tego wiata]; przeto¿ jako ciernisko suche do szczêtu po¿arci
bêd¹ [zostan¹ zgnêbieni w wielkim ucisku i ca³kowicie zniszczeni jako systemy religijne]. Gdy¿ Pan koniec uczyni, utrapienie drugi raz nie powstanie. Có¿ za b³ogos³awiona obietnica! Bo oto, przychodzi dzieñ pa³aj¹cy jako piec, w który
wszyscy pyszni, i wszyscy czyni¹cy niezbo¿noæ bêd¹ jako
ciernisko, a popali je ten dzieñ przysz³y, mówi Pan zastêpów,
tak, ¿e im nie zostawi ani korzenia ani ga³¹zki [czyli mo¿liwoci dalszego rozwoju] (Nah. 1:9,10; Mal. 4:1).
Czas utrapienia Jakóbowego
Ucisk i utrapienie dnia Pañskiego zostan¹ w pierwszym rzêdzie skierowane przeciwko chrzecijañstwu, a ostatecznie
obejm¹ wszystkie narody. Jednak prorok Ezechiel (38:8-12)
informuje nas, ¿e ostatnie porywy tej burzy dosiêgn¹ narodu
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izraelskiego zgromadzonego w Palestynie. Prorok zdaje siê
wskazywaæ, ¿e w obecnym okresie ¿niwa proces gromadzenia Izraela w Palestynie znacznie siê nasili, w porównaniu do
tego, co obserwowalimy do tej pory. Pisze on, ¿e zostan¹ oni
tam zgromadzeni w wielkiej liczbie z narodów i dysponuj¹c
pokanym bogactwem bêd¹ zamieszkiwali miejsca, które by³y
wczeniej ustawiczn¹ pustyni¹. Bêd¹ tak¿e mieszkaæ bezpiecznie, podczas gdy w pozosta³ych czêciach wiata panowaæ
bêdzie najdziksze zamieszanie (Ezech. 38:11,12).
Wszyscy jestemy wiadkami rozpoczêcia siê takiego zgromadzania Izraela do Palestyny. Jest jednak rzecz¹ oczywist¹,
¿e ich exodus z obcych krajów bêdzie musia³ otrzymaæ potê¿ny i nag³y impuls, aby proroctwo to mog³o siê wykonaæ w
naznaczonym czasie. Pozostaje nam jedynie przekonaæ siê,
co bêdzie tym impulsem. Na to, ¿e co takiego na pewno bêdzie mia³o miejsce, wskazuj¹ tak¿e s³owa proroka Jeremiasza
 16:14-17,21.
Przeto¿ oto dni id¹, mówi Pan, ¿e nie rzek¹ wiêcej: Jako
¿yje Pan, który wywiód³ synów Izraelskich z ziemi Egipskiej.
Ale: Jako ¿yje Pan, który wywiód³ synów Izraelskich z ziemi
pó³nocnej [Rosji?], i ze wszystkich ziem, do których ich by³
wygna³, gdy ich zasiê przywiodê do ziemi ich, któr¹m da³ ojcom ich. Oto Ja polê do wielu rybitwów, (mówi Pan) aby ich
³owili; potem polê do wielu ³owców, aby ich ³apali na wszelkiej górze i na wszelkim pagórku, i w dziurach skalnych. Oczy
moje patrz¹ na wszystkie drogi ich; nie s¹ utajone przed obliczem moim, ani jest zakryta nieprawoæ ich przed oczyma
moimi. ( ) Dlatego oto Ja sprawiê, aby poznali tym razem;
sprawiê, mówiê, aby poznali rêkê mojê i moc mojê, i dowiedzieli siê, ¿e imiê moje jest Pan.
Nie mamy najmniejszych w¹tpliwoci, ¿e Pan dysponuje
wystarczaj¹c¹ moc¹, aby wykonaæ to zadanie. Wszystkie narody zadaj¹ sobie drêcz¹ce pytanie: Co nale¿y zrobiæ z ¯ydami. Pytanie to, na co wskazuje prorok, w kryzysowych okolicznociach najbli¿szej przysz³oci zrz¹dzonych przez opatrznoæ Pañsk¹ bez w¹tpienia doprowadzi do podjêcia pewnych
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dzia³añ ze strony narodów w celu przeniesienia ¯ydów do Ziemi Obiecanej. Podobnie za jak w popiechu opuszczali oni
Egipt wraz ze swym byd³em i dobytkiem, przynaglani przez
Egipcjan, którzy mówili: Wstañcie, wynijdcie z porodku
ludu mego ( ) Nadto trzody wasze, i byd³a wasze zabierzcie, a Pan da³ ³askê ludowi w oczach Egipcjan, ¿e im po¿yczali naczynia srebrnego i naczynia z³otego, i szat (2 Moj¿.
12:31-36), tak i w czasie drugiego exodusu, przepowiedzianego przez proroków, nie zostan¹ oni odes³ani pró¿no, lecz
najwidoczniej narody zostan¹ poddane pewnemu uciskowi,
który oka¿e siê korzystny dla Izraela, wype³niaj¹c powy¿sze
proroctwo Ezechiela.
Ten przedsiêbiorczy naród, gdy zostanie ponownie osadzony w Ziemi Obiecanej, a przez to przynajmniej na jaki czas
odizolowany od utrapieñ, jakimi zostan¹ ogarniête wszystkie
inne narody, szybko przystosuje siê do nowej sytuacji i zamieszka w miejscach, które wczeniej by³y ustawiczn¹ pustyni¹.
Naród ten jednak musi jeszcze zostaæ poddany ch³ocie w
kolejnej fali udrêczeñ, jako ¿e zgodnie ze s³owami proroka
ostatni konflikt owej wojny wielkiego dnia bêdzie mia³ miejsce w Palestynie. Wzglêdny spokój i pomylnoæ ponownie
zgromadzonego Izraela przy koñcu owego dnia ucisku, jak i
jego pozorna bezbronnoæ, pobudz¹ inne narody do zazdroci
i stan¹ siê dla nich zachêt¹ do ³upie¿czej wyprawy. Gdy wiêc
zniknie prawo i porz¹dek, Izrael zostanie oblê¿ony przez hordy bezlitosnych grabie¿ców, okrelonych przez proroka mianem wojsk Goga i Magoga (Ezech. 38). Utrapienie bezbronnego Izraela bêdzie ogromne. Biada, powiada prorok Jeremiasz, bo wielki jest ten dzieñ, tak ¿e mu nie by³o podobnego; ale jaki¿kolwiek jest czas utrapienia Jakóbowego, przecie
z niego wybawiony bêdzie  Jer. 30:7.
Tymczasem za o zastêpach Goga i Magoga napisane jest,
¿e bêd¹ jak jeden m¹¿ mówiæ: Wtargnê do ziemi, w której s¹
wsi; przypadnê na spokojnych i bezpiecznie mieszkaj¹cych,
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na wszystkich, którzy mieszkaj¹ bez muru, a zawór i bram nie
maj¹. Idziesz, pisze dalej prorok, aby wzi¹³ ³upy, a rozchwyci³ korzyci; aby obróci³ rêkê swojê na spustoszone miejsca ju¿ znowu osadzone, i na lud zgromadzony z narodów,
którzy siê byd³em i kupiectwem bawi¹, a mieszkaj¹ w porodku ziemi (Ezech. 38:11-13). Prorok, przepowiadaj¹c wydarzenia odnosz¹ce siê do tych zastêpów, pisze: I przyjdziesz z
miejsca swego z stron pó³nocnych [Europa i Azja znajduj¹ siê
na pó³noc od Palestyny], ty i narodów wiele z tob¹, wszyscy
wsiadaj¹cy na konie, lud wielki i wojsko gwa³towne, i przypadniesz na lud mój Izraelski jako ob³ok, aby okry³ tê ziemiê. W ostatnie dni [chodzi tu zapewne o koñcowe wydarzenia dnia ucisku] przywiodê ciê do ziemi mojej, aby miê pozna³y narody, gdy bêdê powiêcony w tobie [oddzielony, odró¿niony jako twój przeciwnik], przed oczyma ich, o Gogu!
 Ezech. 38:15,16.
W trakcie tego ucisku Bóg objawi siê jako obroñca Izraelitów, tak jak za czasów staro¿ytnych, kiedy to cieszyli siê oni
Jego ³ask¹ jako naród. Ich krañcowe po³o¿enie stanie siê dla
Niego sposobnoci¹ i w tych okolicznociach zostanie odjêta
ich zatwardzia³oæ. Czytamy: Bo zgromadzê wszystkie narody [reprezentowane przez hordy Goga i Magoga] przeciwko Jeruzalemowi na wojnê, a miasto wziête bêdzie, i domy
rozchwycone bêd¹, i niewiasty pogwa³cone bêd¹; a gdy pójdzie czêæ [po³owa] miasta w pojmanie, ostatek ludu nie bêdzie wyg³adzony z miasta. Bo wyjdzie Pan, i bêdzie walczy³
przeciwko onym narodom, jako zwyk³ wojowaæ w dzieñ potykania  Zach. 14:2,3. Prorok Izajasz (28:21), odnosz¹c siê
do tego samego wydarzenia, powo³uje siê na Boskie wybawienie Izraela z rêki Filistynów w Perazym i z rêki Amorytów
w Gabaon: Albowiem Pan powstanie jako na górze Perazym,
a rozgniewa siê jako w dolinie Gabaon. Przeczytaj 2 Sam.
5:19-25, 1 Kron. 14:10-17, Joz. 10:10-15, by przekonaæ siê, w
jaki sposób Bóg, nie korzystaj¹c z ludzkiej umiejêtnoci i ludzkiego dowództwa, przeprowadzi³ swe bitwy we w³asny spo-
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sób. Tak i w tej wielkiej bitwie Bóg zapewni wybawienie w
swoim czasie i przy u¿yciu swoich sposobów.
W proroctwie Ezechiela (38:1-13) Pan wymienia g³ównych
uczestników walk w Palestynie, nie mo¿emy jednak byæ zbyt
pewni naszej interpretacji ich znaczenia. Magog, Mesech,
Tubal, Gomer, Togorma, Jawan i Tarsis to imiona synów Jafeta, syna Noego. Przypuszcza siê, ¿e byli oni pierwszymi
osadnikami Europy. Seba i Dedan byli potomkami Chama,
innego syna Noego, i przypuszczalnie byli oni pierwotnymi
mieszkañcami pó³nocnej Afryki. Abraham i jego potomstwo
(Izrael) pochodzili z rodu jeszcze jednego syna Noego  Sema
 i osiedlili siê w Armenii i zachodniej Azji (zob. 1 Moj¿.
10:2-7). To wskazywa³oby, ¿e w ogólnym sensie atak zostanie
przeprowadzony z Europy  stron pó³nocnych  w sojuszu
z wieloma innymi narodami.
Ca³kowite wytracenie wrogów Izraela (koñcz¹ce czas ucisku i rozpoczynaj¹ce czas ustanowienia Królestwa Bo¿ego)
jest obrazowo przedstawione przez proroka Ezechiela (38:18
- 39:20). Klêskê tê mo¿na porównaæ jedynie do straszliwej
zag³ady Faraona i jego wojsk, gdy próbowa³ on ponownie
podporz¹dkowaæ sobie Izraela, który zosta³ wybawiony przez
Pana. Równie¿ pod tym wzglêdem wybawienie Izraela bêdzie
jako [podobne jak] za dni, których wyszed³ z ziemi Egipskiej  bêdzie ukazaniem dziwnych rzeczy (Mich. 7:15).
Prorok najpierw opisuje, ¿e atak owej armii ze stron pó³nocnych przeciwko Izraelowi (zgromadzonemu ponownie do
Palestyny w ostatecznym dniu, maj¹cemu wiele dobytku
i mieszkaj¹cemu bezpiecznie) bêdzie nag³y  jako ob³ok
okrywaj¹cy ziemiê (Ezech. 38:1-17). Potem za przekazuje
poselstwo: Tak mówi panuj¹cy Pan: Aza¿e ty nie jest on, o
którymem powiedzia³ za dni dawnych przez s³ug moich, proroków Izraelskich, którzy prorokowali za dni onych lat, ¿em
ciê mia³ przywieæ na nich? Nastêpnie Pan oznajmia, ¿e zamierza zniszczyæ bezbo¿ne hordy, za opis zdaje siê wskazywaæ, ¿e dokona siê to przez wybuch zawici, rewolucji i anar-
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chii wród poszczególnych elementów sk³adowych tej wielkiej, z³o¿onej armii. Rewolucja ta i walka obejmie tak¿e pozosta³e resztki rodzimych rz¹dów ró¿nych narodów, wywo³uj¹c powszechne powstanie i anarchiê  wielkie trzêsienie
ziemi, o którym mówi Objawienie 16:18-21.
wiadectwa wszystkich proroków wskazuj¹ na to, ¿e Bóg
w cudowny sposób zamanifestuje sw¹ moc w wybawieniu Izraela, walcz¹c po ich stronie (a przy tym na korzyæ wszystkich)
przy u¿yciu broni, której ¿adna moc ludzka nie bêdzie w stanie siê przeciwstawiæ. Obejmie to epidemie i inne rozmaite
klêski, które bêd¹ zsy³ane na niezbo¿nych (nieprzyjació³ Izraela i wrogów Bo¿ych) tak d³ugo, dopóki wiat nie dowie siê,
¿e Pan ponownie przyj¹³ Izraela, udzielaj¹c mu swej ³aski i
staj¹c siê jego Królem, jak za dawnych dni. Wkrótce te¿ narody te, podobnie jak Izrael, naucz¹ siê ceniæ Królestwo Bo¿e,
które prêdko stanie siê obiektem po¿¹dania wszystkich narodów.
Prorok Ezechiel (39:21-29), jako przedstawiciel Boga, mówi
o wspania³ym wyniku tego zwyciêstwa oraz o skutkach, jakie
bêdzie ono mia³o dla Izraela i ca³ego wiata:
A tak objawiê chwa³ê mojê miêdzy narodami, i ogl¹daj¹
wszystkie narody s¹d mój, którym uczyni³, i rêkê mojê, któr¹m na nie wyci¹gn¹³; A dowie siê dom Izraelski, ¿em Ja Pan,
Bóg ich od onego dnia i na potem. Poznaj¹ te¿ i narody, i¿ dla
nieprawoci swojej zawiedzieni s¹ do wiêzienia dom Izraelski, dlatego, i¿ wyst¹pili przeciwko mnie [odrzucaj¹c Chrystusa  Rzym. 9:29-33]. Dlategom te¿ by³ zakry³ oblicze swoje przed nimi, a poda³em ich w rêce nieprzyjació³ ich [przez
wszystkie wieki ery chrzecijañskiej], aby wszyscy od miecza
polegli. Wed³ug nieczystoci ich, i wed³ug przewrotnoci ich
obszed³em siê z nimi, i zakry³em oblicze moje przed nimi.
Przeto¿ [teraz, gdy owo karanie jest ju¿ zupe³ne] tak mówi
panuj¹cy Pan: Ju¿ci przywrócê wiêniów Jakóbowych; a zmi³ujê siê nad wszystkim domem Izraelskim [nad ¿ywymi i umar³ymi, gdy¿ nadesz³y czasy naprawienia wszystkich rzeczy
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 Dzieje Ap. 3:19-21]; i gorliwym bêdê dla imienia wiêtobliwoci mojej, Gdy odnios¹ [w ten sposób] pohañbienie swoje i
wszystko przestêpstwo swoje, którym wyst¹pili przeciwko
mnie, gdy bezpiecznie mieszkali w ziemi swojej, a nie by³,
kto by ich trwo¿y³; A gdy ich przywrócê z narodów, i zgromadzê ich z ziem nieprzyjació³ ich, i bêdê powiêcony w nich
przed oczyma wielu narodów. Tedy siê dowiedz¹, ¿em Ja Pan,
Bóg ich, gdy zawiód³szy ich do narodów zasiê ich zgromadzê
do ziemi ich, a nie zostawiê tam wiêcej ¿adnego z nich. I nie
zakryjê wiêcej oblicza mego przed nimi, gdy¿ wylejê ducha
mojego na dom Izraelski, mówi panuj¹cy Pan. I bêd¹ siê
bali, którzy s¹ na zachód, imienia Pañskiego, i którzy na
wschód s³oñca, s³awy jego. Gdy przypadnie nieprzyjaciel jako
rzeka, tedy go duch Pañski [w ci¹gu Wieku Ewangelii  rêkami duchowego Izraela] precz zapêdzi. Bo przyjdzie do Syonu
odkupiciel [Koció³, Cia³o Chrystusa], i do tych, którzy siê
odwracaj¹ od wystêpków w Jakóbie, mówi Pan  Izaj.
59:19,20 (por. Rzym. 11:25-32).
Dobry jest Pan, i posila w dzieñ ucinienia, a zna tych,
którzy ufaj¹ w nim. Lecz przed rozgniewaniem jego, któ¿
siê ostoi? a kto siê stawi przeciwko popêdliwoci gniewu
jego? Onci koniec [niegodziwoci] uczyni, utrapienie drugi
raz nie powstanie  Nah. 1:7,6,9.
W taki to sposób w bitwie wielkiego dnia Boga Wszechmog¹cego ca³y wiat zostanie przygotowany do nowego dnia
i wielkiego dzie³a naprawienia wszystkich rzeczy. Choæ godzina przebudzenia ma byæ pochmurna i pe³na gêstej ciemnoci, to jednak Bogu niech bêd¹ dziêki za b³ogos³awione zapewnienie, ¿e dzie³o zniszczenia bêdzie spraw¹ skrócon¹
(Mat. 24:22), a natychmiast po jego przeprowadzeniu zacznie
wieciæ b³ogos³awione S³oñce Sprawiedliwoci. Ziemia
[obecna, stara struktura spo³eczna] ( ) przeniesiona bêdzie
[w ten sposób] jako budka (Izaj. 24:19,20), aby ust¹piæ miejsca nowej budowli Bo¿ej  nowym niebiosom i nowej ziemi,
w których sprawiedliwoæ mieszka (2 Piotra 3:13; Izaj. 65:17).
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Ju¿ po z³o¿eniu do druku powy¿szego fragmentu nasz¹
uwagê zwróci³ artyku³ opublikowany w New Jork Tribune 26
czerwca 1897 roku, który pasuje do naszego tematu. Tak bardzo potwierdza on wysuniête przez nas sugestie odnonie przygotowuj¹cego siê obecnie wielkiego wojska Pana, ¿e postanowilimy mimo wszystko znaleæ jeszcze miejsce dla poni¿szego fragmentu.
Korona czy naród?
Przed jakim wyborem mog¹ niebawem stan¹æ
niektóre armie europejskie
Nieca³e czterdzieci lat temu oddzia³y pos³uszne rozkazom swych
prze³o¿onych skierowa³y karabiny przeciwko ludziom, strzela³y i
przebija³y bagnetami mê¿czyzn, kobiety, a nawet dzieci. Ulice Berlina, Wiednia i wielu innych stolic europejskich sp³ynê³y potokami
krwi. W walce tej wojsko nie zosta³o skierowane przeciwko zwyk³emu t³umowi w³óczêgów i chuliganów, ale przeciwko dobrze sobie radz¹cym i wysoko wykszta³conym obywatelom  fachowcom,
kupcom, przemys³owcom, politykom i ustawodawcom  czyli w
gruncie rzeczy przeciwko wszystkim elementom sk³adowym klasy,
któr¹ w Starym wiecie nazywa siê bur¿uazj¹ i klas¹ redni¹.
Tymczasem ludzie ci starali siê zapewniæ sobie jedynie polityczne
prawa, uroczycie obiecane im na mocy konstytucji zatwierdzonej
przez odnone w³adze, które jednak póniej wstrzymywa³y siê z
wprowadzeniem jej w ¿ycie, dopóki nie zosta³y do tego zmuszone
przez ludzi.

We W³oszech zagadnienie to nabra³o
pierwszoplanowego znaczenia
Czy oddzia³y te, gdyby dzisiaj za¿¹dano od nich strzelania do
swych rodaków, okaza³yby podobne pos³uszeñstwo wobec pomazañca Pañskiego? To pytanie poch³ania dzi uwagê koronowanych
g³ów Europy w stopniu znacznie wiêkszym, ni¿by sk³onni byli wierzyæ obywatele naszego kraju. W ci¹gu kilku ostatnich dni zagadnienie to pojawi³o siê na forum publicznym za spraw¹ rezolucji
przyjêtej przez w³oski parlament. Zmierza ona do tego, by w ofi-
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cjalnej nazwie armii okrelenie królewska zast¹piæ s³owem narodowa. Argumentacja wysuniêta przez autora tego projektu, który nastêpnie zosta³ odrzucony przez posiadaj¹c¹ wiêkszoæ w parlamencie partiê rz¹dow¹, by³a nie tylko logiczna, ale tak¿e przekonywuj¹ca i na pewno z ca³¹ si³¹ przemówi do narodu w³oskiego,
jak i do ka¿dego innego cywilizowanego narodu, co powinno daæ
wiele do mylenia królowi Humbertowi oraz jego braciom i siostrom monarchom.

[Autor artyku³u wskazuje, ¿e bez specjalnych wstrz¹sów
dowództwo armii angielskiej zosta³o w ci¹gu trzech ostatnich
lat przekazane parlamentowi, który jest w tym zakresie reprezentowany przez Ministra Wojny, podczas gdy poprzednio
armia bezporednio podlega³a koronie, jako ¿e jej dowódc¹
by³ ksi¹¿ê z rodu królewskiego, który sprawowa³ ten urz¹d
jako przedstawiciel królowej. Jest rzecz¹ zupe³nie zrozumia³¹, ¿e królowa stara³a siê przez d³u¿szy czas zachowywaæ ostatnie ostoje swej zwierzchnoci. Nie przynios³o to jednak skutku. Tak¿e we Francji naród jest zazdrosny o kontrolê nad armi¹, czego przejawem by³o odrzucenie kandydatury na naczelnego dowódcê i powierzenie dowództwa wybieralnemu
Sekretarzowi Wojny, który jest reprezentantem partii dochodz¹cej do w³adzy na mocy wyborów powszechnych. W artykule czytamy dalej:]
Konflikt zagra¿aj¹cy Niemcom
Uwa¿a siê, ¿e tego rodzaju konflikt nie zagra¿a bezporednio
W³ochom. Nie sposób jednak zaprzeczyæ, ¿e podobna tendencja
pojawia siê w Niemczech, a zw³aszcza w Prusach, gdzie monarcha
i naród z ka¿dym dniem znajduj¹ siê na coraz bardziej odleg³ych
krañcach. Cesarz Wilhelm najwyraniej spodziewa siê tego typu
konfliktu. Wynika to z jego niedawnych wypowiedzi, które przy
ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji kierowa³ do armii. Szczególnie wyranie zaznaczy³o siê to w ubieg³ym tygodniu w Bielefeld. Jego
ulubionym tematem jest powinnoæ ¿o³nierska w zakresie gotowoci po³o¿enia ¿ycia za swego zwierzchnika i jego tron. I to nie tyle
w walce z zewnêtrznymi nieprzyjació³mi, ile przeciwko wrogom
znajduj¹cym siê w granicach imperium i królestwa. Przewodnicz¹c
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w ceremoniach zaprzysiê¿enia rekrutów, nigdy nie omieszka on
przypomnieæ, ¿e obrona jego osoby jest dla nich wa¿niejszym obowi¹zkiem, ni¿ obrona narodu, który ich utrzymuje. Niestrudzenie
te¿ rozwodzi siê nad tym, co sam okrela mianem królewskiego
odzienia, czyli inaczej mówi¹c, munduru, który tak on, jak i inni
w³adcy uwa¿aj¹ za liberiê, nie wiadcz¹c¹ o przynale¿noci pañstwowej, czy narodowej, ale królewskiej. Tak wiêc ten, kto j¹ nosi
na mocy owych szczególnych wiêzów, winien jest monarsze wiernoæ, lojalnoæ i lepe, bezwzglêdne pos³uszeñstwo. Nie nale¿y tak¿e
zapominaæ, ¿e we wszystkich przypadkach dyskusji i sporów miêdzy cywilami i wojskowymi, cesarz popiera zawsze tych drugich,
nawet jeli okazuje siê, ¿e s¹ oni napastnikami. Posuwa siê on nawet do tego, ¿e umarza albo zmniejsza i tak ju¿ ³agodne wyroki
przeciwko oficerom, którzy niejednokrotnie po pijanemu rani¹ lub
w wielu przypadkach zabijaj¹ nieuzbrojonych i nie napastliwych
cywilów.

Postawa armii niemieckiej
Jakie stanowisko zajê³aby armia, gdyby dosz³o do spodziewanego konfliktu miêdzy koron¹ a narodem? Na dworze królewskim i w
berliñskich krêgach oficjalnych uwa¿a siê, ¿e cesarz nie bêdzie móg³
polegaæ na swej armii. Opinii tej nie podziela bynajmniej sam naród ani te¿ wiod¹cy politycy niemieccy. Armia nie sk³ada siê tak
jak dawniej z niewiadomych prostaków, którzy nie umiej¹ czytaæ i
pisaæ. W jej szeregach znajduj¹ siê myl¹cy, dobrze wykszta³ceni
ludzie, którzy w szkole nauczyli siê, jakie s¹ konstytucyjne prawa i
przywileje, o które bezowocnie walczyli ich dziadkowie i ojcowie.
Wystarczaj¹co dobrze znaj¹ tak¿e historiê, by wiedzieæ o tym, ¿e
we wszystkich walkach miêdzy koron¹ a narodem zwyciê¿a³ zawsze naród.
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Dzieñ gniewu Pañskiego
Dzieñ on, dzieñ gniewu Pañskiego
Straszny gniew Pañski A prawica Tego,
Co wiatem rz¹dzi,
Zdolna w proch rzuciæ i najmocniejszego,
Gdy w grzech popadnie i wiadomie b³¹dzi.
Dzieñ gniewu Pana
Nieodwo³alnie na ziemiê zawita
Nim jeszcze promieñ ³ask S³oñca zawita.
W sprawiedliwoci zele na wiat karê,
Pomstê za grzechy, za z³aman¹ wiarê.
Ale obiecana
£aska dla wiata mimo gniewu czeka.
Pan przez krew Syna podwignie cz³owieka,
W promiennych blaskach swej Boskiej mi³oci
Z grobu wywiedzie wiat ca³y ludzkoci.
Gniew na wiat spadnie
Ziemiê ogarnie i ucisk wywo³a,
A gdy ju¿ zabrzmi wielki g³os anio³a,
Gdy siódma tr¹ba Babilon obali,
Obecny system w ogniu tym siê spali,
A wówczas Chrystus w Królestwie zaw³adnie.

WYK£AD XII
WIELKIE PROROCTWO NASZEGO PANA
MAT. 24; MAR. 13; £UK. 21:5-36; 17:20-37
WA¯NE ZNACZENIE TEGO PROROCTWA  OKOLICZNOCI I TRZY PYTANIA, KTÓRE GO
SPROWOKOWA£Y  STRZE¯CIE SIÊ FA£SZYWYCH CHRYSTUSÓW  PRZEPOWIEDNIA
DOTYCZ¥CA ZARYSU HISTORII OSIEMNASTU STULECI  OPIS UCISKÓW KOÑCZ¥ CYCH WIEK ¯YDOWSKI I WIEK EWANGELII PO£¥CZONY W WYPOWIEDZIACH
WSZYSTKICH EWANGELISTÓW  OBRZYDLIWOÆ SPUSTOSZENIA  UCIEKAJCIE W
GÓRY  B RZEMIENNE, ITD.  PRZED ZIM¥ I SABATEM  OTO TU ALBO TAM, NIE
WIERZCIE IM  UTRAPIENIE ONYCH DNI  ZAÆMIENIE S£OÑCA I KSIÊ¯YCA JAKO
ZNAKI  SPADANIE GWIAZD  WYPE£NIENIE RÓWNIE¯ SYMBOLICZNE  ZNAMIÊ
SYNA CZ£OWIECZEGO  CO UJRZ¥ WSZYSTKIE POKOLENIA ZIEMI  DRZEWO
FIGOWE  TEN WIEK  CZUJCIE!  JAKO BY£O ZA DNI NOEGO ( ) NIE
SPOSTRZEGLI SIÊ  PAMIÊTAJCIE NA ¯ONÊ LOTOW¥  JEDEN WZIÊTY, DRUGI
ZOSTAWIONY  WYBRANI MAJ¥ ZOSTAÆ ZGROMADZENI WOKÓ£ PRAWDY  DOM
SZATANA MA ZOSTAÆ PODKOPANY  ZAPEWNIENIE POKARMU DOMOWNIKOM WIARY.

NASZ Pan wyg³osi³ jedno z najbardziej znamiennych proroctw
Pisma wiêtego, które odnosi siê do Czasu Koñca, czyli
koñcowego okresu obecnego Wieku Ewangelii. By³o ono
wypowiedziane przy koñcu Jego ziemskiej misji, kiedy Jezus
stara³ siê ju¿ stopniowo przygotowywaæ swych uczniów do
nastania nowej dyspensacjis, która mia³a siê w pe³ni rozpocz¹æ po tragedii na Kalwarii. Chcia³, by zrozumieli, ¿e nie
powinni oczekiwaæ natychmiastowych zaszczytów i chwa³y
Królestwa, które w myl Jego obietnic mia³y staæ siê udzia563
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³em wiernych. Przed chwa³¹ i b³ogos³awieñstwami mia³y
przyjæ próby i cierpienia. On, ich Mistrz, mia³ zostaæ odrzucony przez Izraela i ukrzy¿owany, zgodnie z tym, co mówili
prorocy. Nastêpnie Izrael mia³ byæ wydany swym wrogom, a
ich wiête miasto i drogocenna wi¹tynia mia³y zostaæ ca³kowicie zniszczone. Ponadto Jego uczniowie nie mieli siê spodziewaæ, ¿e oka¿¹ siê wiêksi od swego Mistrza i unikn¹ wzgardy oraz cierpieñ, które na Niego spad³y, ale raczej, ¿e zachowanie wiernoci wobec Jego nauki sprowadzi na nich nienawiæ wszystkich ludzi dla Jego imienia. Kto jednak we wszystkich tych utrapieniach zachowa wiernoæ a¿ do mierci, zostanie nagrodzony, gdy On ponownie przyjdzie i przyjmie ich
do siebie, aby dzielili z Nim Jego chwa³ê.
Tego rodzaju nauczanie nasz Pan zachowa³ na ostatnie dni
swej misji. Pocz¹tkowo uczniowie, s³ysz¹c to, byli raczej
sk³onni gniewaæ siê i nalegaæ (jak to czyni¹ niektórzy i dzisiaj), ¿eby sprawa Pañska zwyciê¿a³a w wiecie na skutek ich
g³oszenia. Piotr posun¹³ siê nawet do tego, ¿e wyrazi³ wobec
naszego Pana swoje odmienne przekonanie: Zmi³uj siê sam
nad sob¹, Panie! nie przyjdzie to [mieræ i rozproszenie Twego ludu oraz powszechny triumf z³a] na ciê (Mat. 16:22; Mar.
8:31,32). Jednak nasz Pan surowo skarci³ Piotra, a wszyscy
uczniowie stopniowo zaczynali sobie uwiadamiaæ, ¿e chwa³a Królestwa jest jeszcze bardzo odleg³a, ¿e ich Mistrz musi
wpierw odejæ, a pozostawiaj¹c ich samych, musi pos³aæ Pocieszyciela, ducha wiêtego, by ich prowadzi³ i strzeg³, a¿ On
powróci w chwale Królestwa swego Ojca.
W takim nastawieniu umys³u, gdy nie przebrzmia³y jeszcze
niedawne s³owa naszego Pana odnosz¹ce siê do wi¹tyni, uczniowie starali siê uzyskaæ od Mistrza jednoznaczn¹ informacjê na te tematy, których jeszcze wtedy jasno nie rozumieli.
Trzy pytania
A gdy [Jezus] siedzia³ na górze oliwnej, przyst¹pili do niego
uczniowie osobno, mówi¹c: Powiedz nam, [1] kiedy siê to
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[zniszczenie wi¹tyni] stanie, i [2] co za znak obecnoci* Twojej i [3] dokonania wiata [wieku]?  Mat. 24:3.
Niew¹tpliwie powy¿sze okolicznoci oraz pytania stanowi³y zrz¹dzenie opatrznoci Bo¿ej, gdy¿ proroctwo to mia³o z
pewnoci¹ wiêksze znaczenie dla pouczenia ludu Bo¿ego ¿yj¹cego w czasie obecnego ¿niwa, ni¿ dla tych, którzy zadawali pytania. Rozwa¿aj¹c to proroctwo trzeba koniecznie ca³y
czas zachowaæ w pamiêci pytania, na które by³o ono natchnion¹
odpowiedzi¹. Proroctwo zosta³o przekazane w podobny sposób przez trzech ewangelistów: Mateusza, Marka i £ukasza,
poniewa¿ jednak zapis Mateusza jest najbardziej kompletny i
uporz¹dkowany, bêdziemy na ogó³ za nim pod¹¿aæ, przytaczaj¹c jednak wszystkie modyfikacje odnotowane przez pozosta³ych ewangelistów.
Strze¿cie siê fa³szywych chrystusów
Patrzcie, aby was kto nie zwiód³. Albowiem wiele ich przyjdzie pod imieniem moim, mówi¹c: Jam jest Chrystus; i wiele
ich zwiod¹  Mat. 24:4,5.
Gamaliel w swym przemówieniu zanotowanym w Dziejach
Apostolskich 5:36,37 wspomnia³ o dwóch takich fa³szywych
chrystusach. Historia za wspomina o wielu innych, którzy
zwiedli stosunkowo wielu ¯ydów. Najbardziej znanym u nich
by³ Sabbataj Cewi ze Smyrny, który rozpocz¹³ dzia³alnoæ w
roku 1648 n.e. Sabbataj Cewi okreli³ samego siebie mianem:
Jednorodzony Syn Bo¿y, Mesjasz, Zbawiciel Izraela. Obiecywa³ odnowê królestwa i pomylnoæ. Sabbataj, jak pisze
historyk, mia³ tam [w Smyrnie] tak wielki wp³yw, ¿e niektórzy z jego wyznawców prorokowali i wpadali w dziwn¹ ekstazê; czterysta mê¿czyzn i kobiet prorokowa³o na temat rozwoju jego królestwa. Ludzie ci zachowywali siê przez pewien
czas tak, jakby byli opêtani przez duchy. Niektórzy wpadali w
trans i tocz¹c pianê z ust opowiadali o swej przysz³ej pomyl*

Greckie s³owo parousia, które zosta³o tutaj u¿yte, niezmiennie oznacza obecnoæ, a nie przyjcie. Zob. przypis w angielskim t³umaczeniu poprawionym, a tak¿e Emphatic Diaglott.
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noci, wypowiadali wizje o Lwie z pokolenia Judy i o triumfie
Sabbataja. By³o to bez w¹tpienia sfa³szowane przez Szatana
wype³nienie proroctwa Joela (2:29). Takie fa³szowanie ducha
wiêtego znane jest równie¿ z bardziej wspó³czesnych o¿ywieñ religijnych. W sumie by³o podobno piêædziesiêciu lub
wiêcej fa³szywych chrystusów, mê¿czyzn i kobiet, z których
wielu by³o ob³¹kanych  opêtanych przez z³e duchy. Jednak o
¿adnym z nich ani o wszystkich razem nie mo¿na powiedzieæ,
¿e zwiedli wielu, A przecie¿ to w³anie przed takim rodzajem, który zwiedzie wielu, ostrzega nas tutaj Pan. W trakcie
zastanawiania siê nad dalszymi fragmentami tego proroctwa
przyjrzymy siê dok³adnie antychrystom, którzy zwiedli wielu.
Przepowiednia dotycz¹ca zarysu historii osiemnastu stuleci
 Mat. 24:6-13; Mar. 13:7-13; £uk. 21:9-19 
I us³yszycie wojny i wieci [groby, intrygi] o wojnach;
patrzcie¿, abycie sob¹ nie trwo¿yli; albowiem musi to wszystko byæ, ale jeszcze nie tu jest koniec. Albowiem powstanie
naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu,
i bêd¹ g³ody i mory i trzêsienia ziemi miejscami. Ale to wszystko jest pocz¹tkiem boleci  Mat. 24:6-8.
W taki sposób nasz Pan krótko podsumowa³ wieck¹ historiê i poinformowa³ uczniów, by nie spodziewali siê, by wtóre
przyjcie i chwalebne Królestwo mia³o nast¹piæ zbyt rych³o.
Có¿ za trafne ujêcie! Doprawdy historia wiata sk³ada siê niemal wy³¹cznie z opisów wojen, intryg, g³odów i epidemii. Nasz
Pan oddziela od tego historiê prawdziwego Kocio³a, ujmuj¹c
j¹ w podobnie skrótowy sposób:
Tedy [w tym samym okresie, w Wieku Ewangelii] was
podadz¹ w udrêczenie, i bêd¹ was zabijaæ, i bêdziecie w nienawici u wszystkich narodów [ludzi] dla imienia mego. A
tedy [dalej w tym samym okresie] wiele siê ich zgorszy, a jedni drugich wydadz¹, i jedni drugich nienawidziæ bêd¹. I wiele
fa³szywych proroków [nauczycieli] powstanie, i zwiod¹ wielu. A i¿ siê rozmno¿y nieprawoæ, oziêbnie mi³oæ wielu 
Mat. 24:9-13.
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Czy mo¿na sobie wyobraziæ jeszcze bardziej zwiêz³e ujêcie
losów prawdziwego Kocio³a Bo¿ego na tle historii wieckiej? Z pewnoci¹ nie. Podobieñstwo jest doskona³e. Wszyscy, którzy chc¹ pobo¿nie ¿yæ w Chrystusie Jezusie, przeladowani bêd¹, mówi aposto³, a kto nie mia³ w tym udzia³u,
ma wszelkie powody, by w¹tpiæ w swój synowski zwi¹zek z
Bogiem (Hebr. 12:8). Tak samo wygl¹da to w przypadku ogó³u kocio³a: jeli nie jest on przeladowany przez klasê Ismaela i Ezawa, to tylko dlatego, ¿e nie jest godny takich przeladowañ, posiadaj¹c wielk¹ iloæ ducha tego wiata, czyli oziêb³ej mi³oci dla Pana i Jego Prawdy. S¹dz¹c jednak wedle tej
samej miary i na podstawie powy¿szego proroctwa naszego
Pana, mo¿na uwa¿aæ, ¿e w ci¹gu ca³ego Wieku Ewangelii byli
tacy, którzy zachowali wiernoæ a¿ do mierci, czyli Maluczkie Stadko.
Ogólnowiatowe g³oszenie Ewangelii
 Mat. 24:14; Mar. 13:10 
I bêdzie kazana ta Ewangelia królestwa po wszystkim wiecie, na wiadectwo wszystkim narodom. A tedyæ przyjdzie
koniec.
Tutaj znowu nasz Pan wykaza³ uczniom, ¿e koniec tego
Wieku by³ znacznie bardziej odleg³y, ni¿ przypuszczali, ¿e
poselstwo Jego Królestwa by³o dobr¹ nowin¹ nie tylko dla
Izraela, ale tak¿e dla wszystkich narodów. Nie oznacza to jednak, ¿e inne narody przyjm¹ Ewangeliê, któr¹ odrzuci³ Izrael.
Powinnimy raczej spodziewaæ siê tego, co zreszt¹ widzimy,
¿e bóg tego wiata, który zalepi³ Izraela, zalepi równie¿ przewa¿aj¹c¹ wiêkszoæ innych narodów, uniemo¿liwiaj¹c im dostrze¿enie w Chrystusie mocy i m¹droci Bo¿ej  i tak te¿ siê
sta³o (1 Kor. 1:24). Jeli tylko ostatek Izraela (w szczególny
sposób pouczany na przestrzeni wieków przez Zakon) okaza³
siê godny stania siê królewskim kap³añstwem, to czegó¿
wiêcej mo¿na siê spodziewaæ po pogañskich narodach, pozostaj¹cych tak d³ugo bez Boga i nadziei nie maj¹cych?
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Dobrze bêdzie, gdy zwrócimy uwagê na s³owa naszego Pana,
który nie mówi, ¿e Ewangelia bêdzie g³oszona narodom po
to, by je nawróciæ, ale na wiadectwo, a tak¿e po to, by powo³aæ, czyli uczyniæ doskona³ymi i zgromadziæ ze wszystkich
narodów wybranych. Póniej owi wybrani, jako Królestwo, bêd¹ b³ogos³awili wszystkim narodom, otwieraj¹c uszy
g³uchych na Ewangeliê oraz uzdrawiaj¹c ich niewidz¹ce oczy,
by ujrzeli prawdziw¹ wiat³oæ.
wiadectwo to zosta³o ju¿ wydane: S³owo Pañskie, Ewangelia Królestwa zosta³a og³oszona wród wszystkich narodów
ziemi. Nie ka¿dy s³ysza³ o niej osobicie, ale te¿ proroctwo
nie stwierdza³o, ¿eby tak mia³o siê staæ. Mia³o to byæ, i by³o,
g³oszenie w wymiarze narodowym. I przyszed³ koniec! ¯niwo jest dokonanie [koniec] wiata, jak wyjani³ nasz Pan
(Mat. 13:39). Niektórzy sk³onni s¹ ¿ywiæ w¹tpliwoci, czy
przepowiednia ta ju¿ siê wype³ni³a, poniewa¿ misjonarze, którzy udali siê do krajów pogañskich wiedz¹ na ogó³ niewiele,
albo zgo³a nic, na temat dobrej nowiny wyszczególnionej tutaj przez naszego Pana jako dobra nowina Królestwa. Odpowiadamy jednak, ¿e drukowane wersje Ewangelii Mateusza,
Marka, £ukasza i Jana, wype³nione po brzegi g³oszeniem Królestwa, dotar³y do nich w takim samym stopniu, jak posiadamy je my.
Tak oto nasz Pan w zwiêz³y sposób podsumowa³ historiê
osiemnastu wieków dowiadczeñ i przeladowañ, jakich doznawa³ Koció³, a tak¿e ich pracy w zakresie udanego wydawania wiadectwa wobec wszystkich narodów, nastêpnie za
przyst¹pi³ do odpowiedzi na wa¿ne pytanie, w jaki sposób
¿yj¹cy cz³onkowie Kocio³a rozpoznaj¹ czas i fakt Jego wtórej obecnoci. Pomin¹³ on pytanie o to, kiedy zostanie zburzona wi¹tynia, tak ¿e nie zostanie z niej kamieñ na kamieniu,
po to, by nie ³¹czyæ tego wydarzenia z Jego wtórym przyjciem. Chcia³ on tak¿e po³¹czyæ zagadnienie ucisku cielesnego Izraela w momencie obalenia ich pañstwa, z uciskiem, jaki
spadnie na nominalny duchowy Izrael przy koñcu obecnego
Wieku w taki sposób, by wydarzenia te mia³y siê do siebie jak
obraz i wype³nienie obrazu.
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Choæ ewangelici nie zdawali sobie z tego sprawy, to jednak wyranym zamierzeniem Bo¿ym by³o, by zapis proroctwa naszego Pana w tym punkcie by³ rozdrobniony  czêæ
tutaj, a czêæ gdzie indziej, tutaj fragment odnosz¹cy siê do
obrazowego ucisku dla obrazowego Izraela przy koñcu obrazowego ¿niwa, a gdzie indziej fragment odnosz¹cy siê do podobnego, choæ powszechniejszego i wiêkszego ucisku, który
przy koñcu obecnego Wieku spadnie na pozaobrazowy Izrael
 chrzecijañstwo. S³usznie prorocy wiadczyli o naszym Panu,
¿e otworzy³ w podobieñstwie usta swe i opowiada³ przypowieci, a bez podobieñstwa nie mówi³ do nich. Jednak zgodnie z Boskim zamierzeniem, tajemnicze przypowieci i podobieñstwa staj¹ siê obecnie jasne dla wszystkich, których oczy
zosta³y namazane maci¹ wzrok naprawiaj¹c¹.
Ucisk przy koñcu Wieku ¯ydowskiego
Zanotowany przez £ukasza opis utrapienia dla cielesnego
Izraela, które sw¹ kulminacjê mia³o w 70 r. n.e., jest najwyraniejszy i dlatego przytaczamy tutaj tê w³anie relacjê:
A gdy ujrzycie Jeruzalem od wojsk otoczone, tedy wiedzcie, ¿eæ siê przybli¿y³o spustoszenie jego. Tedy ci, co s¹ w
Judzkiej ziemi, niech uciekaj¹ na góry, a ci, co s¹ w porodku
jej, niech wychodz¹, a ci, co s¹ w polach, niechaj nie wchodz¹
do niej. Albowiem te dni s¹ pomsty, aby siê wype³ni³o wszystko, co napisane. Ale biada brzemiennym i piersiami karmi¹cym w owe dni! albowiem bêdzie ucisk wielki w tej ziemi i
gniew Bo¿y nad tym ludem. I polegn¹ od ostrza miecza, i zapêdzeni bêd¹ w niewolê miêdzy wszystkie narody, i bêdzie
Jeruzalem deptane od pogan, a¿ siê wype³ni¹ czasy pogan 
£uk. 21:20-24.
Ten fragment proroctwa naszego Pana odnosi siê z pewnoci¹ do wydarzeñ zwi¹zanych z cielesnym Izraelem, za historia potwierdza, jak dok³adnie i w ka¿dym szczególe wype³ni³y siê opisane tutaj sceny ucisku, gdy dobiega³ koñca Wiek
¯ydowski i upada³ ustrój stworzony przez ten naród. Albowiem te dni s¹ pomsty, aby siê wype³ni³o wszystko, co napisane.
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Jednak s³owa naszego Pana, tak jak zosta³y one zacytowane przez Mateusza i Marka, ró¿ni¹ siê od tych, które przytoczylimy powy¿ej i wyranie odnosz¹ siê do ucisku dla duchowego Izraela przy koñcu Wieku Ewangelii. Niew¹tpliwie
nasz Pan by³ autorem obu tych wypowiedzi, jednak Ewangelici, nie wiedz¹c o dwóch ¿niwach i dwóch czasach ucisku,
nie zanotowali obu stwierdzeñ, uznaj¹c je za powtórzenie. To
Pan pokierowa³ t¹ spraw¹ tak, by fakty odnosz¹ce siê do obecnego ¿niwa zosta³y ukryte i nie rozpoznane a¿ do czasu przewidzianego na ich objawienie.
Ucisk przy koñcu Wieku Ewangelii
Opisy Mateusza i Marka s¹ niemal identyczne. Mateusz pisze:
Przeto¿ gdy ujrzycie obrzydliwoæ spustoszenia, opowiedzian¹ przez Danijela proroka, stoj¹c¹ na miejscu wiêtem,
(kto czyta, niechaj uwa¿a), tedy ci, co bêd¹ w ziemi Judzkiej,
niech uciekaj¹ na góry. A kto na dachu, niechaj nie zstêpuje,
aby co wzi¹³ z domu swego. A kto na roli, niech siê nazad nie
wraca, aby wzi¹³ szaty swe. A biada brzemiennym i piersiami
karmi¹cym w one dni! Przeto¿ módlcie siê, aby nie by³o uciekanie wasze w zimie albo w sabat. Albowiem naonczas bêdzie wielki ucisk, jaki nie by³ od pocz¹tku wiata a¿ dot¹d, ani
potem bêdzie. A gdyby nie by³y skrócone one dni, nie by³oby
zbawione ¿adne cia³o; ale dla wybranych bêd¹ skrócone one
dni  Mat. 24:15-22; Mar. 13:14-20.
Cztery punkty w tym zapisie wskazuj¹ na to, ¿e chocia¿
mo¿e mieæ on zastosowanie do ucisku przy koñcu Wieku ¯ydowskiego, to jednak jego rzeczywiste i istotniejsze wype³nienie odnosi siê do ucisku, którym koñczy siê Wiek Ewangelii.
S¹ to: (1) Wzmianka na temat obrzydliwoci spustoszenia
wspomnianej w proroctwie Daniela; (2) stwierdzenie, ¿e ucisk
bêdzie najsurowszy ze wszystkich, jakich kiedykolwiek zazna³ wiat i jakich jeszcze dowiadczy; (3) stwierdzenie, ¿e
gdyby nie by³y skrócone owe dni, to nie ocala³oby ¿adne cia³o; (4) dalszy kontekst, który niew¹tpliwie opisuje wydarze-
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nia koñca Wieku Ewangelii  wydarzenia, których nie da siê
odnieæ do koñca, czyli ¿niwa Wieku ¯ydowskiego, gdy¿ w
tamtym czasie siê one nie wype³ni³y. Dwa z tych punktów
wymagaj¹ szczególnego rozwa¿enia.
Prorok Daniel (9:27) napisa³, ¿e Mesjasz, po tym, gdy zostanie zabity w po³owie siedemdziesi¹tego tygodnia ³aski
przymierza, przez ustanowienie pozaobrazowych ofiar pojednania uczyni koniec ofierze palonej i ofierze niednej, które
wynika³y z Zakonu. Nastêpnie za, ze wzglêdu na panowanie
obrzydliwoci, wyleje On spustoszenie na tego, który ma byæ
spustoszony (odrzucony naród), a¿ przyjdzie naznaczone przez
Boga skoñczenie.
Wszystko to wype³ni³o siê, gdy zniszczone zosta³o rzeczywiste pañstwo izraelskie. W tym czasie wype³ni³y siê s³owa
naszego Pana: Oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem
powiadam wam, ¿e miê nie ujrzycie od tego czasu, a¿ rzeczecie: B³ogos³awiony, który idzie w imieniu Pañskim. Od tego
czasu ich religia sta³a siê obrzydliwoci¹, form¹ bez treci,
znakiem ich odrzucenia od owej jednej ofiary za grzechy, któr¹ zapewni³ Bóg. Pozostaj¹c za pod przekleñstwem, które sami
na siebie ci¹gnêli (zatwardzia³oæ  Mat. 27:25), szybko zd¹¿ali ku zniszczeniu, orzeczonemu i przewidzianemu przez
Boga.
Proroctwo Daniela mówi jednak wiele na temat obrzydliwoci spustoszenia w nominalnym duchowym Izraelu, której
postawienie oznacza³o ujêcie w³adzy przez papiestwo, wywieraj¹ce wielki i zgubny wp³yw na duchowy dom albo inaczej
wi¹tyniê Boga, czyli Koció³ Chrystusowy, powoduj¹c jego
duchowe spustoszenie. Ten obrzydliwy system b³êdu mia³ istnieæ a¿ do oczyszczenia klasy wi¹tnicy, a co wiêcej, mia³ on
cieszyæ siê ogromnym powodzeniem i doprowadziæ wielu nominalnych, duchowych Izraelitów do odrzucenia ofiary okupowej, danej raz za wszystkich. Skutkiem rozpowszechnienia
siê wp³ywów tego systemu mia³o byæ spustoszenie odrzuconego chrzecijañstwa (zob. Dan. 11:31, 12:11 oraz WYK£ADY
PISMA WIÊTEGO, Tom III, Rozdz. 4).
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Owa wielka obrzydliwoæ spustoszenia, której fundament
wznosi siê na doktrynie o mszy (która w celu oczyszczenia
grzechów zastêpuje wielk¹ ofiarê Kalwarii ludzkimi wymys³ami), jest jeszcze obecnie uzupe³niana teoriami samousprawiedliwienia. Owe szerz¹ce siê obrzydliwoci s¹ wspierane
tak potê¿nymi wp³ywami i sofistyk¹s, ¿e zwiod¹ wielu  jeli
to mo¿liwe, tak¿e i wybranych  i bêd¹ zwiastunami zniszczenia chrzecijañstwa.
Spogl¹daj¹c wstecz widzimy w tym jeszcze jedn¹ równoleg³oæ miêdzy koñcem ¿niwa ¿ydowskiego i koñcem ¿niwa
ewangelicznego. Odrzucenie przez cielesny Izrael prawdziwej ofiary za grzechy i trwanie przy obrazowych ofiarach, które
by³y obrzydliwoci¹ i jako takie nie by³y ju¿ przyjmowane
przez Boga, jest wa¿n¹ okolicznoci¹ w zwi¹zku z ich upadkiem narodowym i religijnym. Podobnie i w przypadku chrzecijañstwa, odrzucenie doktryny okupu i przyjmowanie zamiast
niej mszy, dobrych uczynków czy pokuty jest obrzydliwoci¹
w oczach Bo¿ych i stanowi wa¿n¹ okolicznoæ maj¹c¹ zwi¹zek z upadkiem chrzecijañstwa, wieckiego i kocielnego.
Jak ju¿ wykazywalimy, ow¹ obrzydliwoci¹ spustoszenia,
która pokala³a Boskie miejsce wiête, czyli prawdziw¹ wi¹tyniê, Koció³, by³o papiestwo, którego kamieniem wêgielnym jest bluniercza nauka o mszy. Obrzydliwoæ, skalanie i
spustoszenie mia³y miejsce dawno temu, ale w ci¹gu minionych wieków ciemnoci b³êdu by³y tak gêste, ¿e jedynie nieliczni  jeli w ogóle kto  byli w stanie to zauwa¿yæ. Oczywiste jest, ¿e nawet reformatorzy nie uznawali mszy za obrzydliwoæ. Koció³ Anglikañski w swych artyku³ach wiary zaprzeczy³ co prawda temu, jakoby kap³ani mieli moc stwarzania Chrystusa z chleba i wina po to, by Go ponownie ofiarowaæ, nie mamy jednak ¿adnej przes³anki wiadcz¹cej o tym,
by dostrze¿ono potworn¹ grzesznoæ tej praktyki. Nawet Luter, wykazuj¹c wiele grzechów i fa³szerstw papiestwa, nie dostrzeg³ w mszy wielkiej obrzydliwoci spustoszenia. Przeciwnie, gdy wracaj¹c do swego kocio³a po pobycie na zamku w
Wartburgu stwierdzi³, ¿e zaniechano praktykowania mszy oraz
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usuniêto obrazy i wiece jako nie maj¹ce podstawy Pisma
wiêtego, Luter ponownie ustanowi³ mszê.
W takim ujêciu owego zagadnienia wielkiego znaczenia nabieraj¹ s³owa naszego Pana: Przeto¿ gdy ujrzycie obrzydliwoæ spustoszenia, opowiedzian¹ przez Danijela proroka, [ju¿
przez pewien czas] stoj¹c¹ na miejscu wiêtem, (kto czyta,
niechaj uwa¿a), Tedy ci, co bêd¹ w ziemi Judzkiej, niech uciekaj¹ na góry. Nale¿y tutaj pamiêtaæ o równoleg³oci miêdzy
dwoma ¿niwami, dwoma czasami ucisku oraz dwoma ucieczkami. Trzeba wzi¹æ pod uwagê, ¿e Judea wyobra¿a dzisiejsze
chrzecijañstwo.
Greckie s³owo przet³umaczone tutaj na góry mo¿e byæ
równie dobrze, a nawet i lepiej, t³umaczone na liczbê pojedyncz¹  góra. Tak te¿ s³owo to t³umaczone jest w wiêkszoci
przypadków w powszechnym t³umaczeniu angielskim. Trzeba przyznaæ, ¿e uciekanie z Judei (literalnej) na górê, albo w
góry, wydaje siê byæ czym osobliwym, skoro literalna Judea
by³a górsk¹ krain¹, a Jerozolimê opisuje siê jako miasto
po³o¿one na szczycie gór. Sprawa ta jednak oka¿e siê bardzo
prosta, jeli odniesiemy s³owa naszego Pana do obecnego czasu
i do Jego ludu w obrêbie chrzecijañstwa, który w wietle teraniejszej Prawdy widzi obrzydliwoæ stoj¹c¹ tam, gdzie staæ
nie powinna  na miejscu wiêtym  i zajmuj¹c¹ miejsce prawdziwej ofiary. Lud ten powinien uciekaæ spod wp³ywów owej
obrzydliwoci, uciekaæ z systemu, który fa³szywie udaje królestwo (górê) Chrystusa, na prawdziw¹ górê, czyli Królestwo,
którego ustanowienie w mocy i chwale jest celem powrotu
Chrystusa.
Jednak opuszczenie chrzecijañstwa  porzucenie jego wi¹tyñ, pozorów pobo¿noci, czaruj¹cych towarzystw, pochlebstw
i zaszczytów, nara¿aj¹c siê na oskar¿enia, kl¹twy i rozmaite
formy bojkotu  i ucieczka do Pana oraz prawdziwego Królestwa, odrzuconego, zignorowanego i porzuconego przez ludzi, których wiat uznaje za m¹drych i dobrych, jest z ca³¹
pewnoci¹ wielkim przedsiêwziêciem, dalek¹ podró¿¹. Bardzo niewielu, jedynie wiêci, odwa¿y siê choæby zacz¹æ
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myleæ na ten temat. Niebezpieczeñstwa zagra¿aj¹ce w trakcie tej ucieczki zosta³y przedstawione przez naszego Pana w
taki sposób, ¿e musia³yby wydaæ siê przerysowane i sprzeczne z Jego zwyk³ym sposobem mówienia, gdyby odnosiæ je
wy³¹cznie do fizycznych cierpieñ wierz¹cych, którzy uciekali
z Judei przy koñcu ¿niwa ¿ydowskiego. Jednak Jego s³owa
okazuj¹ siê bardzo stosowne w odniesieniu do duchowej
ucieczki i dowiadczeñ obecnego czasu ¿niwa. S³owem, Jego
polecenie ucieczki oraz opis towarzysz¹cych jej dowiadczeñ
mo¿na w³aciwie zrozumieæ wy³¹cznie w powi¹zaniu z nakazem zapisanym w Objawieniu (18:4): Wynijdcie z niego,
ludu mój! abycie nie byli uczestnikami grzechów jego, a i¿bycie nie wziêli z plag jego.
Wynijdcie z niego, ludu mój!
A kto na dachu, niechaj nie zstêpuje, aby co wzi¹³ z domu
swego; a kto na roli, niech siê nazad nie wraca, aby wzi¹³ szaty swe  Mat. 24:17,18.
Stwierdzenia te wskazuj¹ na koniecznoæ popiechu w trakcie ucieczki z Babilonu, która powinna nast¹piæ u ka¿dego
natychmiast po zobaczeniu obrzydliwoci spustoszenia. Nasz
Pan mówi, ¿e wszelkiego rodzaju zwlekanie, zastanawianie
siê czy szukanie ludzkich usprawiedliwieñ bêdzie bardzo niebezpieczne. Nie wolno traciæ ani chwili i okazaæ natychmiastowe pos³uszeñstwo, gdy tylko pozwoli On nam zobaczyæ
obrzydliwoæ Babilonu i jej zwi¹zek ze wszystkimi, którzy
zw¹ siê Jego imieniem. Niestety tak wielu, nie us³uchawszy
s³ów Mistrza, pozwoli³o zawi¹zaæ sobie nogi, rêce i usta, tak
¿e obecnie ucieczka sta³a siê niemal niemo¿liwa. Tymczasem
Mistrz mówi: Owce moje g³osu mego s³uchaj¹, a ja je znam
i id¹ za mn¹.
W wersetach tych kryje siê jeszcze inna lekcja. Pokazuj¹
one, ¿e lud Bo¿y znajduje siê w ró¿nych miejscach, czyli stanach. Jedni s¹ w polu, czyli w wiecie na uboczu wszystkich ludzkich organizacji. Nie powinni oni myleæ, ¿e dobrze
by³oby najpierw przyst¹piæ do nominalnych kocio³ów, lecz
korzystaj¹c ze swej wolnoci winni uciekaæ z zajmowanych
w wiecie pozycji, by zjednoczyæ siê z Panem jako cz³onkowie jego Królestwa, czyli góry.
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Inni cz³onkowie ludu Bo¿ego znajduj¹ siê w domach, czyli
kocielnych systemach Babilonu, jednak wersety te wskazuj¹, ¿e na ogó³ stoj¹ oni w tych organizacjach najwy¿ej, czyli
na dachach. Ich ¿ycie, dowiadczenia i wiara odpowiadaj¹
wy¿szym standardom ni¿ w przypadku zwyk³ych cz³onków
nominalnych kocio³ów. Uciekaj¹c, nie powinni oni schodziæ
do domów (nominalnych systemów kocielnych), by staraæ
siê zabraæ ze sob¹ swój dobytek, swoje kosztownoci ludzkiego powa¿ania w rodzaju tytu³ów, godnoci, respektu, pochwa³y dobrej i przyk³adnej reputacji itp., ale powinni porzuciæ wszystko dla Chrystusa i uciekaæ do prawdziwego Królestwa.
Trudnoci tej ucieczki
A biada brzemiennym i piersiami karmi¹cym w one dni!
 Mat. 24:19.
Tak jak s¹ niemowlêta cielesne, tak s¹ i niemowlêta duchowe, s¹ bêkarty i synowie. Aposto³ Pawe³ porównuje swe
zaanga¿owanie w dzie³o ewangeliczne do matki rodz¹cej
dziecko. Pisze on: Dziatki moje! [poniewa¿] które znowu z
boleci¹ rodzê, a¿by Chrystus by³ wykszta³towany w was 
Gal. 4:19. W podobny sposób wszyscy wierni s³udzy Chrystusowi, wszyscy, którzy gorliwie pracuj¹ nad duszami, opisani s¹ w tym fragmencie jako brzemienni. Duchowe rodzenie potomstwa na wzór aposto³ów jest najbardziej zaszczytn¹ us³ug¹, na której koncentruje uwagê wielu sporód powiêconych dzieci Bo¿ych. Niestety jednak  podobnie jak w przypadku Abrahama i Sary, którzy chc¹c pomóc w wype³nieniu
Boskiej obietnicy, pos³u¿yli siê nieuprawnion¹ metod¹ i powo³ali do ¿ycia ród Ismaelowy, a ten bêd¹c zrodzony z cia³a
przeladowa³ nasienie urodzone z prawnego zwi¹zku  tak i
wielu z tych, którzy s¹ obecnie brzemienni, stara siê pomagaæ w narodzeniu nieprawych dziatek Bo¿ych. Wszyscy oni
powinni jednak pamiêtaæ, ¿e mo¿na siê przy tym odwo³ywaæ
jedynie do uprawnionych rodków. Wszystkie dzieci Bo¿e s¹
sp³odzone przez S³owo i ducha Prawdy, a nie przez ludzkie
teorie i ducha tego wiata.
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Fa³szywe pogl¹dy na temat Boskiego planu (twierdzenie,
jakoby wszyscy z wyj¹tkiem wybranego Kocio³a mieli byæ
poddani wiecznym mêkom) obudzi³y w niektórych ludziach
tak wielkie pragnienie zrodzenia dziatek, ¿e zaczêli pos³ugiwaæ siê ró¿nymi ludzkimi metodami, by doprowadziæ do
ich sp³odzenia. Przeoczyli oni fakt, ¿e wszyscy, którzy nie narodzili siê z Boga, wszyscy, którzy nie zostali porodzeni s³owem prawdy (i to nie tylko liter¹ tego S³owa, ale zostali sp³odzeni z ducha Prawdy), nie s¹ prawdziwymi dzieæmi Bo¿ymi, a On nie traktuje ich jako synów (Hebr. 12:8). W rezultacie dzisiejszy koció³ nominalny robi wra¿enie wed³ug cia³a  pod wzglêdem liczebnym, finansowym, intelektualnym
 maj¹c kszta³t pobo¿noci bez jej prawdziwego ducha i
mocy, które sprawuj¹ kontrolê nad sercem. Jest on pe³en niemowl¹t, z których czêæ stanowi dziatki w Chrystusie, ale
bardzo wielu jest bêkartami, a nie synami Bo¿ymi, a jako narodzeni z b³êdu, a nie z Prawdy, stanowi¹ k¹kol. Podejmowane s¹ ustawiczne wysi³ki na rzecz wywiedzenia jeszcze
wiêkszej iloci podrabianego potomstwa w nadziei uratowania go od wiecznych m¹k, niesprawiedliwego wyroku rzekomo niemi³osiernego Boga.
Niestety! Jak¿e trudno jest tym drogim dzieciom Bo¿ym,
które zgodnie z symbolicznymi s³owami naszego Pana s¹
brzemienne, uciekaæ z nominalnych systemów kocielnych
wraz z ich z³o¿onymi mechanizmami fa³szywego i szybkiego
p³odzenia duchowego potomstwa, którymi tak przyzwyczaili
siê oni szczyciæ i przechwalaæ. O tak, opuszczenie tego wszystkiego i ucieczka do Pana na Jego górê (Królestwo) bêdzie dla
nich rzecz¹ niezwykle trudn¹. Trudno bêdzie im uwierzyæ, ¿e
Pan jest rzeczywicie dobry, sprawiedliwy i mi³osierny oraz
¿e ma On ³askawy plan, zgodnie z którym w pe³ni zatroszczy
siê o ka¿dego przedstawiciela rodzaju Adamowego  wszyscy zostan¹ odkupieni wielkim okupem za wszystkich.
Klasa karmi¹cych piersiami w obecnych dniach równie¿
zawiera wiele szlachetnych, dobrych i dobrze usposobionych
dzieci Bo¿ych. Obejmuje ona wielu duchownych i nauczycieli Szko³y Niedzielnej, których dzia³alnoæ religijna polega na
karmieniu ,mlekiem. Nie zawsze jest to jednak szczere
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mleko s³owa Bo¿ego, gdy¿ zosta³o ono na ogó³ rozwodnione
i sfa³szowane ich tradycjami, filozofiami oraz rodkami odurzaj¹cymi wiatowej m¹droci, które sprawiaj¹, ¿e ich niemowlêta s¹ uleg³e, pi¹ce i grzeczne, nie mog¹c wzrastaæ
w znajomoci i ³asce, gdy¿ zosta³o to uznane za rzecz niebezpieczn¹.
Nieliczni sporód tych nauczycieli rzeczywicie staraj¹ siê
udzielaæ szczerego mleka s³owa Bo¿ego, by ich niemowlêta mog³y dziêki niemu urosn¹æ, przyzwyczajaæ siê do twardego pokarmu i osi¹gn¹æ dojrza³oæ w Chrystusie, jednak, jak
twierdz¹, wielokrotne próby upewni³y ich w przekonaniu, ¿e
wiêkszoci z ich niemowl¹t nie pos³u¿y nawet czyste mleko s³owa Bo¿ego, dlatego uznali za swój obowi¹zek sfa³szowaæ to mleko, by ich niemowlêta nie zachorowa³y i nie
umar³y. Nie rozumiej¹ oni, ¿e wiêkszoæ owych niemowl¹t,
nie zosta³a sp³odzona z ducha Prawdy i nigdy nie bêdzie w
stanie przyswoiæ sobie duchowego mleka, poniewa¿ cielesny cz³owiek nie pojmuje tych rzeczy, które s¹ Ducha Bo¿ego; albowiem mu s¹ g³upstwem i nie mo¿e ich poznaæ, przeto
i¿ duchownie bywaj¹ rozs¹dzone (1 Kor. 2:14,12). Nie zauwa¿aj¹ tak¿e, ¿e taka nieumiejêtnoæ odró¿niania oznacza
g³odzenie, powstrzymywanie rozwoju i zatruwanie prawdziwych duchowych niemowl¹t znajduj¹cych siê pod opiek¹
tych, którzy wzglêdem czasu mieli byæ nauczycielami (Hebr.
5:12).
Ci sporód tej klasy, którzy s¹ prawdziwymi dzieæmi Bo¿ymi, us³ysz¹ wo³anie: Wynijdcie z niego, ludu mój i równie¿ bêd¹ mieli wielkie trudnoci w owym dniu. Jeli dojd¹
do tego, by zauwa¿yæ teraniejsz¹ Prawdê, to nie tylko bêd¹
siê obawiali przekazaæ j¹ tym, którzy znajduj¹ siê pod ich opiek¹, ale jeszcze sami bêd¹ siê bali wed³ug niej postêpowaæ, by
nie zostali odsuniêci od swych pozycji. Bêd¹ obawiali siê uciekaæ owego dnia, maj¹c wiadomoæ, ¿e tylko nieliczne z ich
niemowl¹t by³yby w stanie i chcia³yby do³¹czyæ do nich w
tej ucieczce. Zaiste, tylko duchowi bêd¹ w stanie wytrwaæ w
tym ciê¿kim dowiadczeniu. Niektórzy bezpiecznie wyjd¹ z
tej próby jako zwyciêzcy, za inni, trwo¿liwi, bêd¹ pozostawieni i bêd¹ musieli przejæ przez wielki ucisk.
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Uciekajcie przed nastaniem zimy
Przeto¿ módlcie siê, aby nie by³o uciekanie wasze w zimie,
albo w sabat. Albowiem naonczas bêdzie wielki ucisk, jaki nie
by³ od pocz¹tku wiata a¿ dot¹d, ani potem bêdzie. A gdyby nie
by³y skrócone one dni, nie by³oby zbawione ¿adne cia³o; ale dla
wybranych bêd¹ skrócone one dni  Mat. 24:20-22.
Zgromadzenie Kocio³a ma miejsce w okresie zwanym czasem ¿niwa, przy koñcu lata ³aski. Nasz Pan wyt³umaczy³
(Mat. 13:30,37-43), ¿e w owym czasie ¿niwa zbierze sw¹ pszenicê, a nastêpnie spali k¹kol w czasie wielkiego ucisku. Na
terenach wiejskich do dzi jeszcze jest zwyczaj odk³adania
palenia odpadków na zimê. Rozumiemy zatem s³owa naszego
Pana w taki sposób, ¿e musimy staraæ siê o pomoc i si³ê, by
uciec z Babilonu przed nastaniem zimy ucisku, który na niego
spadnie.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e maj¹ byæ dwie klasy pszenicy, które
bêd¹ zachowane w czasie ¿niwa  choæ jest to sprzeczne z
natur¹  (1) zwyciêzcy, wierni okazuj¹cy natychmiastowe
pos³uszeñstwo, którzy wyjd¹ przed nastaniem zimy i oka¿¹
siê godni ujæ tego wszystkiego, co siê dziaæ ma (£uk. 21:36)
oraz (2) wierne dzieci Bo¿e, które jednak nie oka¿¹ natychmiastowego pos³uszeñstwa bêd¹c obci¹¿one i gorliwe nie
wed³ug znajomoci oraz w mniejszym lub wiêkszym stopniu
skalane duchem tego wiata. Ci drudzy otrzymaj¹ pomoc, by
mogli wyjæ z Babilonu w czasie, gdy bêdzie on upada³, czyli
bêd¹ uciekaæ w okresie zimowym powtarzaj¹c s³owa proroka: Pominê³o ¿niwo, skoñczy³o siê lato, a mymy nie wybawieni (Jer. 8:20). Pan bardzo ³askawie wykazuje, ¿e ci sporód nich, którzy oka¿¹ prawdziw¹ lojalnoæ, ostatecznie
przyjd¹ z ucisku wielkiego i znajd¹ siê przed tronem (nie na
tronie wraz z Maluczkim Stadkiem, które odziedziczy Królestwo jako wspó³dziedzice z Chrystusem), gdy omyj¹ swe
szaty i wybiel¹ je we krwi Barankowej (Obj. 7:14,15). Módlmy siê i usilnie pracujmy tak, by nasza ucieczka mog³a zakoñczyæ siê przed nastaniem zimy ucisku.
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Mamy tak¿e modliæ siê i zabiegaæ o to, by nasza ucieczka
nie odbywa³a siê w dniu sabatu. Czym jest sabat? Nie jest to
ani siódmy dzieñ tygodnia, ani pierwszy, gdy¿ nów miesi¹ca
ani sabat z ca³¹ pewnoci¹ nie móg³by dla chrzecijan stanowiæ przeszkody w fizycznej ucieczce (Kol. 2:16). Sabat, o który
tutaj chodzi, to wielki sabat pozaobrazowy  Tysi¹clecie, czyli sabat siódmego tysi¹ca lat. Jest dla nas rzecz¹ bardzo korzystn¹, jeli nasz¹ ucieczkê uda³o nam siê rozpocz¹æ przed
jego chronologicznym pocz¹tkiem, bowiem im d³u¿ej bêdziemy zwlekaæ, tym trudniej bêdzie nam siê uwolniæ i porzuciæ
Babilon w czasie, gdy najbardziej bêdzie on potrzebowa³ i
zabiega³ o nasz¹ pomoc w podtrzymywaniu jego istnienia. Bóg
jednak owiadcza, ¿e Babilon musi upaæ i ¿adna si³a nie mo¿e
go od tego uchroniæ. Nikt wiêc sporód tych, którzy maj¹ wiadomoæ, jak bardzo niedoskona³a jest jego dzia³alnoæ oraz
jak bardzo doskona³e bêdzie dzia³anie Pana po usuniêciu Babilonu i uwielbieniu prawdziwego Kocio³a, nie bêdzie sobie
¿yczy³, by dzie³o Pañskie odwlek³o siê choæby o jedn¹ chwilê.
Wielki ucisk owego okresu zimy bêdzie czym niezwyk³ym. Nasz Pan zapewnia, ¿e wiat ani nie prze¿y³, ani ju¿
wiêcej nie prze¿yje niczego podobnego. Powy¿sze stwierdzenie pozwala jednoznacznie uto¿samiæ to okrelenie z uciskiem
przy koñcu Wieku Ewangelii, o którym prorok mówi: Tego
czasu powstanie [obejmie w³adzê] Micha³ [Chrystus], ( ) a
bêdzie czas ucinienia, jakiego nie by³o, jako narody poczê³y
byæ  Dan. 12:1. Pozwala tak¿e uto¿samiæ go z okresem wspomnianym w Objawieniu (11:17,18), kiedy to rozgniewa³y siê
narody, i przyszed³ gniew twój i czas umar³ych, aby byli s¹dzeni. Ucisk ten bêdzie tak wielki, ¿e bez interwencji mocy
skracaj¹cej jego dni, zag³adzie uleg³aby ca³a ludzkoæ. Bóg
jednak przygotowa³ w³adzê, która temu przeszkodzi. Jest ni¹
Jego Królestwo, Chrystus wraz ze swym Kocio³em  wybranymi. Wybrani zainterweniuj¹ w s³usznym czasie i zaprowadz¹ porz¹dek wród zamieszania panuj¹cego na ziemi.
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Fa³szywi mesjasze i fa³szywi nauczyciele
Tedy jeliby wam kto rzek³: Oto tu jest Chrystus, albo tam,
nie wierzcie. Albowiem powstan¹ fa³szywi Chrystusowie, i
fa³szywi prorocy, i czyniæ bêd¹ znamiona wielkie i cuda, tak
i¿by zwiedli (by mo¿na) i wybrane. Otom wam przepowiedzia³  Mat. 24:23-25.
Wspomniani tutaj zwodziciele z pewnoci¹ nie oznaczaj¹
fanatyków, którzy pojawiaj¹ siê od czasu do czasu, og³aszaj¹c
siê chrystusami i zwodz¹c tylko nielicznych sporód ludzi,
którzy mieli jak¹kolwiek miarê zdrowego rozs¹dku. Wskazywalimy ju¿ na owego Antychrysta, wielkiego zwodziciela,
papiestwo,* które przez wieki zasiada³o w duchowej wi¹tyni,
podaj¹c siê za jedynego reprezentanta Chrystusa  jego namiestnika  o którym nasz Pan s³usznie prorokowa³, ¿e wszystka ziemia bêdzie siê mu dziwowa³a, z wyj¹tkiem tych, których
imiona zapisane s¹ w ksiêgach ¿ywota Baranka (Obj. 13:8).
Podobnie Koció³ Anglikañski nie jest wy³¹cznie kocio³em,
czyli cia³em, ale ma ziemsk¹ g³owê w osobie wieckiego
zwierzchnika, czyli królowej. Tak¿e Koció³ Greckokatolicki
w bardzo podobny sposób, choæ nie w ka¿dym szczególe, za
swoj¹ g³owê uznaje cara Rosji  który pomimo tego sprawuje
wiêksz¹ w³adzê. Jeli papiestwo jest Antychrystem, czyli pseudochrystusem albo inaczej fa³szywym chrystusem, to czy inne
fa³szywe cia³a z fa³szywymi g³owami nie s¹ tak¿e fa³szywymi
chrystusami, czyli antychrystami  niezale¿nie od tego, ilu
prawdziwych wiêtych Bo¿ych mo¿e znajdowaæ siê w obrêbie tych instytucji.
Rozmaite protestanckie zwi¹zki wyznaniowe, chocia¿ nie
uznaj¹ innych g³ów poza Chrystusem, tym niemniej praktycznie przyjê³y synody, konferencje i rady za swoje g³owy, czerpi¹c z nich swe prawa, zwyczaje i wyznania wiary, zamiast
uznawaæ tylko jedn¹ g³owê jednego prawdziwego Kocio³a.
Przez d³ugi czas oraz w wiêkszym lub mniejszym stopniu
owe ludzkie systemy udawa³y prawdziwego Mesjasza (G³o*
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wê i Cia³o) i czêciowo uda³o im siê zwieæ wielu. Jednak
obecnie w ci¹gu minionego stulecia oszustwa te ju¿ siê nie
udawa³y. Obecnie tylko nieliczni prezbiterianie, jeli w ogóle
jeszcze tacy s¹, wierz¹, ¿e ich koció³ jest tym jedynym prawdziwym Kocio³em. Podobnie o swoich systemach myl¹
metodyci, baptyci, luteranie i inni. A nawet anglikanie oraz
greccy i rzymscy katolicy uwalniaj¹ siê ju¿ od z³udzenia, ¿e
ich organizacja jest jedynym Kocio³em, poza którym nie ma
ju¿ nikogo z wybranych. Jednak w rozwa¿anym proroctwie
nasz Pan ostrzega nas o niebezpieczeñstwie fa³szywych chrystusów, które mia³o wyst¹piæ tedy, czyli obecnie. W Objawieniu (13:14-18) znajdujemy potwierdzaj¹ce proroctwo, które
mówi o po³¹czonych wp³ywach, jednocz¹cych siê protestantów, którzy pomimo zachowania odrêbnoci przyst¹pi¹ do
wspó³pracy z papiestwem, dziêki czemu obie strony zwiêksz¹
zakres swej w³adzy i zwiod¹ wielu ludzi s¹dz¹cych, ¿e takie
po³¹czenie bêdzie narzêdziem Bo¿ym do wykonania zadañ
przewidzianych w proroctwach dla Mesjasza oraz ¿e jest ono
jego przedstawicielem.
Wzejdzie s³oñce sprawiedliwoci
Jeliby wam tedy rzekli: Oto na puszczy jest, nie wychodcie; oto w komorach, nie wierzcie. Albowiem jako jasny blask
[s³oñca] wychodzi od wschodu s³oñca i ukazuje siê a¿ na zachód, tak bêdzie i obecnoæ [greckie parousia] Syna cz³owieczego  Mat. 24:26,27.
O tym, ¿e owo wielkie zwodzenie  wszelkie oszustwa
Szatana mamy tu¿ przed sob¹, wiadczy nie tylko wypowied
naszego Pana, ale tak¿e s³owa aposto³a Paw³a (2 Tes. 2:1012). Dok³adne okrelenie formy tych oszustw os³abi³oby nieco ich moc zwodzenia. Bóg dozwala na takie oszustwa w³anie po to, by oddzieliæ zwyciêzców od wszystkich pozosta³ych i gwarantuje nam, ¿e jedynie wybrani zostan¹ zachowani od upadku. Mimo to, jest jednak rzecz¹ ca³kowicie
mo¿liw¹, ¿e w niektórych z tych prób, przesiewañ oraz zwo-
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dzeñ bêd¹ mogli jak najbardziej mieæ udzia³ ci, którzy posiadaj¹ najwiêksz¹ miarê wiat³a teraniejszej Prawdy. Jak¿e
wa¿ne jest wiêc to, bymy zachowali samych siebie w mi³oci Bo¿ej, bymy mieli nie tylko znajomoæ Prawdy, która
sama z siebie mo¿e jedynie nadymaæ, ale bymy dodatkowo
posiedli wynikaj¹cego z niej ducha Chrystusowego  mi³oæ
dla Boga i wzajemnie dla siebie oraz wspó³czucie dla wszystkich innych ludzi, gdy¿ mi³oæ buduje charakter na podobieñstwo naszego Pana.
Twierdzenie: oto jest w komorach jest ju¿ wysuwane przez
spirytystów. Twierdz¹ oni, ¿e na niektórych swych seansach
mog¹ prowadziæ osobiste wywiady z Panem oraz ¿e wszyscy,
którzy sympatyzuj¹ z ich pogl¹dami, mog¹ mieæ ten sam przywilej. A co by³oby, gdyby ostrze¿enie, ¿e w miarê mo¿liwoci
zwiedliby oni nawet i wybranych, oznacza³o i¿ tym najciê¿szym próbom owego z³ego dnia zostan¹ poddani sami wybrani? I któ¿ siê ostaæ mo¿e?  Obj. 6:17. Prorok odpowiada: Cz³owiek niewinnych r¹k [¿yj¹cy uczciwie] i czystego
serca [maj¹cy sumienie bez obra¿enia przed Bogiem i przed
ludmi], ( ) wst¹pi na górê [Królestwo] Pañsk¹, ( ) stanie
na miejscu wiêtem jego  Psalm 24:3,4.
W jaki jednak sposób lud Bo¿y bêdzie móg³ uzyskaæ pewnoæ, ¿e owe objawienia nie s¹ prawdziwe? Pan pouczy³ nas,
¿e Jego dzieñ przyjdzie jako z³odziej w nocy, ¿e zarz¹dzaj¹c
dzie³em ¿niwa  gromadzeniem wybranych itp.  bêdzie obecny w sposób niewidzialny dla wiata. W jaki sposób mo¿emy
wiêc byæ pewni, ¿e nie objawi On siê temu czuwaj¹cemu ludowi, jak mówi¹ o sobie owi chrzecijañscy spirytyci, w ich
komorach, na ich seansach?
Wiemy, ¿e nie objawi On siê w taki sposób, gdy¿  (1) zgodnie z Jego nauczaniem wiemy, ¿e mamy zostaæ przemienieni, by byæ mu podobni i w ten sposób ujrzeæ Go tak, jako
jest oraz (2) przestrzeg³ On nas przed takimi oszustwami,
których autorzy bêd¹ nam oferowaæ mo¿liwoæ ogl¹dania Go
w naszym nie przemienionym, czyli cielesnym stanie. Pan
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powiedzia³: Jeliby wam tedy rzekli: Oto na puszczy jest, nie
wychodcie; oto w komorach, nie wierzcie, poniewa¿ ja nie
uka¿ê siê w taki sposób. Wprost przeciwnie: Albowiem jako
jasny blask [s³oñca] wychodzi od wschodu s³oñca [nie mog¹c
byæ ograniczony do odosobnionego miejsca czy prywatnego
pokoju] i ukazuje siê [wszêdzie] a¿ na [odleg³y] zachód, tak
bêdzie i obecnoæ Syna cz³owieczego.
Nasz Pan w swoim wtórym przyjciu nie objawi siê w jakim pomieszczeniu ani te¿ we wspólnocie ludzi przebywaj¹cych na pustyni, czy w odosobnionym miejscu. Jego objawienie nie bêdzie nawet ograniczone do jednego narodu, jak to
mia³o miejsce w czasie pierwszego przyjcia, lecz bêdzie to
powszechna, ogólnowiatowa manifestacja: Wznijdzie s³oñce
sprawiedliwoci, a zdrowie bêdzie na skrzyd³ach jego. To
w³anie badawczy promieñ Prawdy, którego ród³em jest owo
wspania³e S³oñce Sprawiedliwoci, powoduje tak wiele zamieszania miêdzy ludmi, wiec¹c w ciemnych miejscach i
odkrywaj¹c b³êdy i zepsucie wszelkiego rodzaju. Wszystko,
co bywa objawione, jest wiat³oci¹. I to w³anie owa wielka
wiat³oæ wiata  Chrystus (a póniej tak¿e towarzysz¹cy Mu
Koció³)  udzieli b³ogos³awieñstwa ludzkoci poprzez owiecenie wszystkiego, co jest skryte w ciemnoci, albowiem nic
nie jest skrytego, co by nie mia³o byæ objawione. Bo to dzieñ
poka¿e, a nie by³oby dnia bez s³oñca wiec¹cego od wschodu a¿ na zachód. Tenci jest t¹ prawdziw¹ wiat³oci¹, która
owieca [w s³usznym czasie] ka¿dego cz³owieka, przychodz¹cego na wiat.
(Werset Mat. 24:28 rozwa¿ymy jako konkluzjê wersetu 41,
aby zachowaæ zgodnoæ opisu Mateusza z relacjami Marka i
£ukasza.)
Zaæmienie s³oñca i ksiê¿yca jako znaki
A zaraz po utrapieniu onych dni s³oñce siê zaæmi, a ksiê¿yc nie da jasnoci swojej, i gwiazdy bêd¹ padaæ z nieba, i
mocy niebieskie porusz¹ siê  Mat. 24:29 (Mar. 13:24,25).
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Nale¿y wyranie odró¿niæ utrapienie onych dni od ucisku przy koñcu owych dni, którym zakoñczy siê obecny Wiek
i jego ¿niwo. Jednak w opisach Mateusza i Marka nie jest to
zaznaczone tak wyranie, jak w relacji £ukasza, który zdaje
siê zwiêle podsumowywaæ wydarzenia Wieku Ewangelii i
bez wspominania o utrapieniu onych dni, odnosi siê jedynie
do tego drugiego ucisku, którym zakoñczy siê obecny Wiek.
Pisze on:
I polegn¹ [¯ydzi] od ostrza miecza, i zapêdzeni bêd¹ w
niewolê miêdzy wszystkie narody, i bêdzie Jeruzalem deptane
od pogan, a¿ siê wype³ni¹ czasy pogan. Tedy bêd¹ znaki na
s³oñcu i na ksiê¿ycu i na gwiazdach, a na ziemi ucinienie
narodów z rozpacz¹, gdy zaszumi morze i wa³y; Tak, i¿ ludzie
drêtwieæ bêd¹ przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy,
które przyjd¹ na wszystek wiat  £uk. 21:24-26.
Tak wiêc okresem ucisku, opisywanym w wersetach Mat.
24:9-12 oraz w ostatnio omawianym wersecie 29, jest ca³y
Wiek Ewangelii. (1) Pierwotny Koció³ by³ najpierw przeladowany przez wiecki Rzym, póniej za, gdy w³adzê przej¹³
Rzym papieski, wszyscy, którzy nie akceptowali jego obrzydliwoci, byli bezporednio przeladowani przez ow¹ Jezabelê lub porednio przez polubione przez ni¹ w³adze wieckie,
czyli Achaba. I dano jej w³adzê i wytraca³a wiêtych Najwy¿szego a¿ do czasu, czasów i po³owy czasu  1260 lat  do roku
1799 n.e. Owe d³ugotrwa³e przeladowania, w których by³o
wielu oczyszczonych i wybielonych, i dowiadczonych i na
skutek których matka wszetecznic by³a pijana krwi¹ wiêtych i krwi¹ mêczenników Jezusowych (Obj. 17:6 NB), zakoñczy³y siê, jak ju¿ wykazalimy, praktycznie w roku 1776,
a rzeczywicie w 1799 r., kiedy to papie¿ i jego w³adza zosta³y upokorzone przed wiatem.*
Przekonawszy siê, ¿e znaki, o których mówi nasz Pan nast¹pi¹ po utrapieniu onych dni, chcemy dowiedzieæ siê czego wiêcej na temat dok³adnie opisanych znaków zaæmienia
*

Tom II, rozdz. 9 oraz Tom III, rozdz. 4.
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s³oñca i ksiê¿yca oraz spadania gwiazd. Czy nale¿y je traktowaæ w sposób literalny czy symboliczny oraz czy mia³y one
ju¿ swoje wype³nienie?
W naszym przekonaniu mia³y one ju¿ wype³nienie literalne, a obecnie wype³niaj¹ siê w sposób symboliczny, co bêdzie
mia³o o wiele wiêksze znaczenie.
19 maja 1780 roku (ci¹gle jeszcze w trakcie onych dni tj.
1260 lat papieskiej w³adzy, ale po tym, gdy w³adza ta zaczê³a
ju¿ zanikaæ i wyhamowany zosta³ g³ówny impet fali przeladowañ) mia³o miejsce nadzwyczajne zaæmienie s³oñca, którego naukowcy nie byli w stanie wyt³umaczyæ ani wtedy, ani
dzisiaj. O tym, ¿e by³o to niezwyk³e zjawisko, wystarczaj¹co
przekonuje nas wiadectwo kompetentnego cz³owieka.
Znakomity astronom Herschel pisze:
Ciemny dzieñ w Pó³nocnej Ameryce nale¿y do zadziwiaj¹cych i wywo³uj¹cych ogromne zainteresowanie zjawisk naturalnych, których jednak filozofia nie potrafi wyjaniæ.
S³ownik Webstera, wydanie z 1869 roku, pod nag³ówkiem
Indeks s³ynnych nazw pisze:

Ciemny dzieñ, 19 maja 1780 roku  nazwany w ten sposób ze
wzglêdu na znamienn¹ ciemnoæ, jaka zapanowa³a w tym dniu nad
Now¹ Angli¹. W niektórych miejscach ludzie nie byli w stanie przy
wietle dziennym przeczytaæ zwyk³ego druku. Trwa³o to w sumie
przez kilka godzin. Ptaki zapiewa³y swe wieczorne pieni, pochowa³y siê i ucich³y, kury zasiad³y na grzêdach, byd³o szuka³o zagród,
a w domach trzeba by³o zapaliæ wiece. Zaæmienie rozpoczê³o siê
rano o dziesi¹tej godzinie i trwa³o a¿ do po³owy nastêpnej nocy,
mia³o jednak ró¿n¹ d³ugoæ w ró¿nych miejscach.

Parlament stanowy Connecticut mia³ w tym dniu posiedzenie, które zmuszony by³ przerwaæ. W Dzienniku Parlamentu
zanotowano nastêpuj¹ce s³owa:

Powa¿ny mrok i niezwyk³a ciemnoæ przed godzin¹ dziesi¹t¹ 
jeszcze ciemniejsza chmura przetoczy³a siê sobolow¹ zas³on¹ od
pó³nocy i zachodu przed godzin¹ jedenast¹  odciê³y wiat³o do
tego stopnia, ¿e na posiedzeniu Izby nikt nie by³ w stanie czytaæ ani
pisaæ, nawet przy oknie, nikt nie by³ w stanie z najbli¿szej odleg³oci rozpoznaæ osoby, czy te¿ zauwa¿yæ albo odró¿niæ ubrania zgro-
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madzonych na sali. Przeto o jedenastej godzinie posiedzenie Izby
zosta³o zawieszone do godziny drugiej po po³udniu. Pi¹tek, 19 maja
1780.

Pewien duchowny z tamtych czasów, naoczny wiadek, ks.
Elam Potter, wyg³aszaj¹c kazanie 28 maja 1780 roku, czyli
dziewiêæ dni póniej, mia³ podobno u¿yæ takich s³ów:

Szczególnie jednak mam na myli ow¹ niezwyk³¹ ciemnoæ z 19
maja br. Wtedy to, tak jak w naszym tekcie, s³oñce siê zaæmi³o.
Nasta³a ciemnoæ, jakiej prawdopodobnie ludzie nie widzieli od
czasu ukrzy¿owania naszego Pana. Ludzie porzucali sw¹ pracê w
domach i na polach. Podró¿ni zatrzymywali siê. Szko³y przerwa³y
zajêcia o jedenastej godzinie. Ludzie w po³udnie zapalali wiece, a
p³omieñ ich jania³ jak w nocy. Powiedziano mi, ¿e niektórzy ludzie byli przera¿eni i zastanawiali siê, czy nie nastaje s¹dny dzieñ.
Przez czêæ nastêpnej nocy tak¿e panowa³a wy³¹cznie ciemnoæ.
Ksiê¿yc, choæ by³ w pe³ni, nie dawa³ ¿adnego wiat³a, ca³kiem jak
w naszym tekcie.

Rozprawa nr 379 opublikowana przez American Tract Society [Amerykañskie Towarzystwo Traktatowe]  ¯ycie Edwarda Lee  podaje:

W miesi¹cu maju 1780 roku nasta³ straszny dzieñ ciemnoci,
kiedy to wszystkie oblicza ³¹cznie zdawa³y siê czarne, a ludzi ogarn¹³ strach. W wiosce, w której mieszka³ Edward Lee zapanowa³o
wielkie przera¿enie. Serca mê¿czyzn omdlewa³y ze strachu na myl
o tym, ¿e wkrótce nastanie s¹dny dzieñ. Wszyscy s¹siedzi otoczyli
stadem wiêtego mê¿a, gdy¿ jego lampa by³a ochêdo¿ona, a w nienaturalnym mroku wieci³a jeszcze janiej ni¿ zwykle. Szczêliwy
i radosny w Bogu wskazywa³ na jedyn¹ ucieczkê przed nadci¹gaj¹cym gniewem i spêdzi³ owe mroczne godziny na gorliwej modlitwie za przera¿one t³umy.

Poni¿ej przytaczamy s³owa sêdziego R. M. Devinsa z jego
tekstu: Nasze pierwsze stulecie.

Jednym z najbardziej tajemniczych i ci¹gle nie wyjanionych
zjawisk tego rodzaju, jakie mia³y miejsce w ubieg³ym stuleciu, jest
ciemny dzieñ 19 maja 1870 roku. By³o to ca³kowicie niewyt³umaczalne zaæmienie ca³ego widocznego nieba i atmosfery w Nowej
Anglii, które w niezliczonych umys³ach wywo³a³o niepokój i przera¿enie, a wród zwierz¹t spowodowa³o pop³och  przera¿one ptac-
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two ucieka³o na grzêdy, a byd³o do obory. Zaiste, tysi¹ce dobrych
ludzi by³o owego dnia w pe³ni przekonanych, ¿e nasta³ koniec
wszystkich ziemskich rzeczy. Wielu na pewien czas porzuci³o swe
wieckie zajêcia i odda³o siê praktykom religijnym. By³ to zdumiewaj¹cy ciemny dzieñ.

Doktor praw, sêdzia Samuel Tenney tak opisa³ w 1785 ów
ciemny dzieñ dla Towarzystwa Historycznego:

Wielu d¿entelmenów z uzdolnieniami literackimi stara³o siê
wyjaniæ to zjawisko, mylê jednak, ¿e zgodzimy siê co do tego, ¿e
¿adne zadowalaj¹ce t³umaczenie jeszcze siê nie pojawi³o.

W 1843 roku doktor praw Noah Webster w czasopimie
wydawanym w New Haven, Herald, napisa³ o ciemnym dniu:
Stoj¹c, obserwowa³em to zjawisko. Nie znalaz³em jednak jak
dot¹d ¿adnej przyczyny, która by go t³umaczy³a.
Doktor teologii, ks. Edward Bass, pierwszy episkopalny
biskup Vermont w swym pamiêtniku pod dat¹ 19 maja 1780
napisa³: Pod wzglêdem ciemnoci dzieñ ten jest najbardziej
znamiennym w pamiêci ludzkiej.
Zaæmienie ksiê¿yca w pe³ni, jakie mia³o miejsce nastêpnej
nocy, wydaje siê byæ mniej znamienne ni¿ zaæmienie s³oñca.
Naoczny wiadek, sêdzia Tenney z Exeter w New Haven napisa³:

Ciemnoæ nastêpnego wieczoru by³a tak wielka, ¿e od czasu
stworzenia wiat³a przez Wszechmocnego nie widziano chyba wiêkszej. Pomyla³em wtedy, ¿e nawet gdyby wszystkie wiec¹ce obiekty
we wszechwiecie zas³oniæ ca³unem nieprzeniknionej ciemnoci
albo ca³kowicie unicestwiæ, to i tak ciemnoæ nie mog³aby byæ zupe³niejsza. Kartka papieru trzymana w odleg³oci kilkunastu centymetrów od oczu by³a równie niewidoczna, jak najczarniejszy aksamit.

Oblicza siê, ¿e ów niepojêty dzieñ, z wyj¹tkiem tego, ¿e by³
znakiem od Pana, obj¹³ swym zasiêgiem oko³o 830 tysiêcy
kilometrów kwadratowych, co stanowi obszar oko³o 25 razy
wiêkszy ni¿ Palestyna, do której ogranicza³y siê znaki zwi¹zane z pierwszym przyjciem. Fakt, ¿e znaki te widoczne by³y
g³ównie w Nowej Anglii oraz stanach centralnych nie powinien nas dziwiæ, jeli przypomnimy sobie, ¿e pierwszy ruch
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miêdzy pannami* (Mat. 25:1-5) mia³ miejsce przewa¿nie
na tym samym terenie. Nie by³oby równie¿ nic dziwnego w
fakcie, ¿e Bóg móg³ u¿yæ owego kraju wolnoci w celu rozpowszechnienia wiadomoci o wy¿ej wspomnianych znakach, podobnie jak upodoba³o Mu siê, by ten zak¹tek wiata
sta³ siê ród³em wielu wspó³czesnych b³ogos³awieñstw, wynalazków i lekcji uznawanych przez ca³y wiat, co s³usznie
wyobra¿a dar wielkiego artysty francuskiego, Bartholdi, przeznaczony dla nowojorskiego portu  statua Wolnoci owiecaj¹cej wiat.
Spadaj¹ce gwiazdy
Pó³ wieku minê³o zanim pojawi³ siê nastêpny znak, spadanie gwiazd z nieba, które pada³y na ziemiê, tak jako drzewo
figowe, które zrzuca z siebie figi swoje niedojrza³e, gdy od
wiatru wielkiego bywa zachwiane. S³owa naszego Pana znalaz³y wype³nienie (choæ nie jest to wype³nienie ca³kowite i
jedyne, jak siê póniej przekonamy) w zadziwiaj¹cym deszczu meteorytów, jaki mia³ miejsce wczesnym rankiem 13 listopada 1833 roku. Ci, którzy chcieliby bawiæ siê gr¹ s³ów w
stwierdzeniu, ¿e sta³e gwiazdy nie spadaj¹ powinni pamiêtaæ, ¿e nasz Pan nic nie mówi o spadaniu sta³ych gwiazd oraz
¿e sta³e gwiazdy nie mog¹ spaæ, gdy¿ ich upadek dowiód³by,
¿e nie s¹ one sta³e. Pismo wiête nie rozró¿nia miêdzy gwiazdami i meteorytami, jak siê to czyni obecnie.
Pojedyncze spadaj¹ce gwiazdy, czy nawet deszcze meteorytów nie s¹ czym niezwyk³ym i wystêpuj¹ ka¿dego roku,
raz w wiêkszym nasileniu, raz w mniejszym. Oblicza siê, ¿e
na ziemiê spada rocznie oko³o 400 tysiêcy niewielkich meteorytów. Jednak jest to niczym w porównaniu do wielkiego
deszczu z 13 listopada 1833 roku, w którym na ziemiê spad³o
miliony milionów meteorytów.
Prof. Kirkwood w swym dziele zatytu³owanym Meteorologia powiada: A¿ do schy³ku ubieg³ego stulecia nigdy nie przyci¹ga³y one [deszcze meteorytów] uwagi naukowców.
*

Tom III, str. 87-90.
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Prof. dr D. Olmstead z Yale College napisa³:

Ci, którzy mieli szczêcie byæ wiadkami spektaklu spadaj¹cych gwiazd rankiem 13 listopada 1833 roku, obserwowali zapewne najwiêkszy pokaz niebiañskich ogni sztucznych, jaki kiedykolwiek mia³ miejsce od stworzenia wiata, albo przynajmniej od czasu, gdy zaczêto spisywaæ historiê. ( ) Zjawiska tego nie nale¿y
uwa¿aæ za ziemskie, ale za niebieskie, a spadaj¹cych gwiazd nie
traktujemy ju¿ obecnie jako zjawiska powstaj¹cego w górnych warstwach atmosfery ziemskiej, ale uwa¿amy, ¿e s¹ to obiekty pochodz¹ce z innych cia³ niebieskich lub z przestrzeni miêdzyplanetarnej. Press, New Haven

Pan Henry Dana Ward, swego czasu nowojorski kupiec, a
póniej pisarz i duchowny episkopalny, napisa³:

Wydaje mi siê, ¿e ¿aden filozof czy uczony nie opowiedzia³ ani
nie odnotowa³ wydarzenia takiego, jakie mia³o miejsce wczoraj rankiem. Osiemnacie stuleci temu dok³adnie przepowiedzia³ to prorok, ¿ebymy nie mieli problemu ze zrozumieniem, ¿e spadaj¹ce
gwiazdy oznaczaj¹ spadaj¹ce gwiazdy. ( ) Rzeczywicie gwiazdy
niebieskie spad³y na ziemiê jak w Apokalipsie. Jêzyk proroka zawsze by³ odbierany jako metaforyczny, jednak wczoraj znalaz³ on
literalne wype³nienie. Journal of Commerce [Dziennik Handlowy], 14 listopada 1833.

Poni¿szy cytat podajemy za The American Cyclopedia [Encyklopedia Amerykañska], Tom XI, str. 431.

Rok 1833 jest znamienny ze wzglêdu na najwspanialsze z opisanych zjawisk. Mia³o ono miejsce w nocy 12 listopada i by³o widoczne nad ca³ymi Stanami Zjednoczonymi oraz nad czêci¹ Meksyku i wyspami zachodnioindyjskimi. Miêdzy mniejszymi meteorytami, które spada³y jak p³atki niegu zostawiaj¹c za sob¹ fluoryzuj¹ce lady, pojawia³y siê wielkie kule ogniste, które w kilkusekundowych odstêpach rozwietla³y ³uk 30 albo 40 stopni. Pozostawia³y one za sob¹ lni¹ce lady, które widoczne by³y przez kilka
minut, a czasami nawet przez pó³ godziny i d³u¿ej. Jeden z meteorytów nad pó³nocn¹ Karolin¹ by³ wiêkszy i janiejszy od ksiê¿yca. Niektóre z b³yszcz¹cych obiektów mia³y nieregularne kszta³ty i
przez pewien czas znajdowa³y siê w jednym miejscu emituj¹c strumienie wiat³a. Przy Niagarze zjawisko to by³o szczególnie wspania³e, a podobnie imponuj¹cego i majestatycznego widowiska nie
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widzia³ jeszcze chyba ¿aden cz³owiek: firmament niebieski zstêpowa³ w ognistych strumieniach ponad ciemnym rycz¹cym wodospadem. Zaobserwowano, ¿e tory meteorytów ogniskowa³y siê w tym
fragmencie nieba, gdzie znajdowa³a siê gwiazda Leonis Majoris, a
punkt ten towarzyszy³ gwiazdom w ich pozornym ruchu na zachód,
zamiast przemieszczaæ siê wraz z Ziemi¹ w kierunku wschodnim.
Wygl¹da³o to tak, jakby ród³o pochodzenia meteorytów by³o niezale¿ne od zwi¹zków z ziemi¹, zewnêtrzne wzglêdem naszej atmosfery.

Prof. von Humboldt powiêca temu zjawisku piêtnacie stron
swego dzie³a Osobista Opowieæ i owiadcza, ¿e by³o ono
widoczne na obszarze 28 milionów kilometrów kwadratowych.
M. Beupland francuski uczony, który obserwowa³ to zjawisko w towarzystwie Humboldta, powiedzia³: Na ca³ym firmamencie nie by³o fragmentu równego trzem rednicom ksiê¿yca, który by nie by³ w ka¿dej chwili wype³niony bolidami s i
spadaj¹cymi gwiazdami.
Zjawisko to w ograniczonym zakresie powtórzy³o siê w roku
1866, jednak wydaje siê, ¿e wydarzenie z roku 1833 osi¹gnê³o zamierzony cel znaku i zaiste w powi¹zaniu z poprzednim
znakiem mia³o z ca³¹ pewnoci¹ zauwa¿alny zwi¹zek z pierwszym poruszeniem wród panien, które wysz³y na spotkanie Oblubieñca, o czym mówi proroctwo w nastêpnym rozdziale Ewangelii Mateusza (Mat. 25:1-5).
Wype³nienie symboliczne
O ile owe literalne znaki maj¹ na celu zwrócenie powszechnej uwagi na zagadnienie Czasu Koñca, o tyle jestemy przekonani, ¿e wype³nienie symboliczne jest nie mniej uderzaj¹ce, albo nawet bardziej interesuj¹ce, jeli chodzi o tych, którzy maj¹ na tyle rozbudzon¹ intelektualn¹ i duchow¹ zdolnoæ postrzegania, ¿e s¹ w stanie na to zwróciæ uwagê.
S³oñce jest symbolem wyobra¿aj¹cym wiat³o Ewangelii,
Prawdê, a tym samym Chrystusa. Ksiê¿yc w znaczeniu symbolicznym przedstawia wiat³o Zakonu Moj¿eszowego. Tak
jak ksiê¿yc wieci odbitym wiat³em s³onecznym, tak Zakon
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by³ cieniem, albo odblaskiem, uprzedzaj¹cym Ewangeliê.
Gwiazdy symbolizuj¹ natchnionych nauczycieli Kocio³a 
aposto³ów. Niebiosa, jak ju¿ wykazalimy, wyobra¿aj¹ kocielne w³adze chrzecijañstwa. Po³¹czenie tych wszystkich symboli znajdujemy w Objawieniu 12:1, gdzie kobieta wyobra¿aj¹ca pierwotny Koció³ jest przedstawiona jako obleczona
w s³oñce, czyli lni¹ca pe³nym, czystym wiat³em nie przes³oniêtym chmurami Ewangelii. Pod stopami mia³a ksiê¿yc, wyobra¿aj¹cy Zakon, który by³ dla niej oparciem, ale nie ród³em jej wiat³a. Dwanacie gwiazd wokó³ jej g³owy, tworz¹ce co w rodzaju korony, symbolizuj¹ naznaczonych przez
Boga, natchnionych nauczycieli Kocio³a  dwunastu aposto³ów.
Maj¹c w pamiêci taki zarys znaczenia owych symboli, przyst¹pimy do ponownego zbadania tych szczegó³ów w wielkim
proroctwie naszego Pana o znakach, które mia³y wskazywaæ
nastanie koñca obecnego Wieku.
W obecnym czasie da siê zauwa¿yæ, ¿e powiêcony lud Bo¿y
w ka¿dej dziedzinie otrzymuje szczególny pokarm i wiat³o,
nie dotyczy to jednak kocio³a nominalnego. Jego s³oñce jest
zaæmione, jego ksiê¿yc obróci³ siê w krew, a jego gwiazdy
spadaj¹. Orodkiem wiat³a Ewangelii by³ od pocz¹tku krzy¿
Chrystusowy, okup, i choæ papiestwo zuchwale ustanowi³o
konkurencyjn¹ ofiarê mszy, to jednak wiêci Bo¿y zawsze niewzruszenie trwali przy owym b³ogos³awionym centralnym
punkcie wszelkich obietnic Bo¿ych i wszystkich nadziei Jego
ludu. Trzymali siê tej nauki, choæ jej g³êbokie znaczenie by³o
niemal ca³kowicie ukryte przed ich wzrokiem.
Prawd¹ jest, ¿e zawsze by³a garstka nielicznych, którzy nie
rozumiej¹c okupu i nie potrafi¹c zharmonizowaæ tego pogl¹du z innymi prawdami, a zw³aszcza z wyznawanymi przez
siebie b³êdami, odrzucali go. Byli oni jednak odosobnionymi
wyj¹tkami od regu³y. Jednak od roku 1878  od momentu rozpoczêcia siê okresu próby przepowiedzianej przez Pismo wiête, równoleg³oci w stosunku do czasu odrzucenia Chrystusa
w Jego pierwszym przyjciu, kiedy to krzy¿ Chrystusowy sta³
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siê dla ¯ydów kamieniem obra¿enia  obra¿enie zaczê³o zataczaæ coraz szersze krêgi, tak ¿e w dniu dzisiejszym jedynie
nieznaczna mniejszoæ sporód tych, którzy twierdz¹, ¿e s¹
s³ugami krzy¿a, uznaje jego wartoæ i g³osi go. Przeciwnie,
wiele z obecnych nauk zmierza do sprzeciwienia siê i zaprzeczenia temu, ¿e zostalimy drogo kupieni drogocenn¹ krwi¹
Chrystusa, stawiaj¹c na to miejsce teoriê ewolucji i twierdz¹c, ¿e Chrystus stanowi wartoæ dla grzesznika jedynie poprzez swoje s³owa i przyk³ad.
W taki sposób s³oneczne wiat³o Ewangelii staje siê z ka¿dym dniem coraz ciemniejsze i choæ zaprzeczanie wartoci
drogocennej krwi jako ceny naszego odkupienia nie przeniknê³o jeszcze a¿ tak powszechnie z pulpitów do ³awek kocielnych, to jednak fa³szywe nauki, które od lat uznawane by³y za
wiête, w po³¹czeniu z szacunkiem dla przywódców i ich nauczania, umo¿liwi³y to, ¿e ogromna wiêkszoæ sporód ludzi,
którzy byli na tyle rozbudzeni, by zastanawiaæ siê nad tym
tematem, sta³a siê ³atwym ³upem dla doktryny o ewolucji, która
zaprzecza biblijnej nauce o pierwszym upadku i okupie za niego. Pismo wiête na wiele sposobów przestrzega nas przed
owym wielkim upadkiem, mówi te¿ o zaæmieniu wiary Kocio³a w owym czasie, tak ¿e, gdy przyjdzie Syn cz³owieczy,
izali znajdzie wiarê na ziemi (£uk. 18:8). W psalmie opisuj¹cym te czasy czytamy owiadczenie: Padnie po boku twym
tysi¹c, a dziesiêæ tysiêcy po prawej stronie twojej; ale siê do
ciebie nie przybli¿y [do wiernych wiêtych cz³onków cia³a
Chrystusowego, którego wybrane cz³onki bêd¹ ju¿ wkrótce
skompletowane]  Psalm 91:7.
Jeli zaæmione zosta³o s³oneczne wiat³o okupu, to i ksiê¿ycowe wiat³o Zakonu Moj¿eszowego, którego ofiary by³y
cieniem okupu, musia³o z koniecznoci tak¿e zostaæ zaæmione. Coraz czêciej zdarza siê, ¿e niektórzy nauczyciele publicznie wyra¿aj¹ siê o krwawych ofiarach sk³adanych przez
naród Izraelski zgodnie z wymogami Zakonu jako o przejawie barbarzyñstwa. Niegdy, gdy wieci³o im wiat³o S³owa
Bo¿ego, cenili oni owiadczenie aposto³a, ¿e ofiary Izraela by³y
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cieniem lepszych ofiar za grzech. Jednak obecnie, gdy odrzucaj¹ pozaobraz okupu i zaprzeczaj¹ grzechowi pierworodnemu, a w zwi¹zku z tym tak¿e jakiejkolwiek koniecznoci sk³adania ofiar za niego, odrzucaj¹ jednoczenie ofiary obrazowe, oceniaj¹c je jako barbarzyñskie. Zaæmienie s³onecznego wiat³a Ewangelii powoduje zaæmienie blasku ksiê¿yca
 Ksiê¿yc obróci siê w krew, a Joel (2:10) dodaje, ¿e gwiazdy zawci¹gn¹ jasnoæ swojê, co oznacza, ¿e wraz z zaæmieniem wiat³a Ewangelii oraz uznaniem Zakonu za krwawy
barbarzyñski ceremonia³ bez znaczenia przyblakn¹ tak¿e nauki ustanowionych przez Boga dwunastu gwiazd Kocio³a
(aposto³ów)  przestan¹ one byæ uwa¿ane za wiat³a przewodnie.
Jak siê przekonalimy Bóg uzna³ albo naznaczy³ w Kociele dwanacie gwiazd apostolskich. One to wraz z ksiê¿ycem i
s³oñcem by³y ród³em wszelkiego owiecenia w Kociele. Od
nich tak¿e pochodzi³o prawdziwe wiat³o, które by³o b³ogos³awieñstwem dla Kocio³a. Jednak papiestwo, obejmuj¹c kocielne panowanie na ziemi, umieci³o albo ustanowi³o rozmaite gwiazdy, wiat³a, autorytety, teologów na swoim
firmamencie. Podobnie uczyni³y ró¿ne ugrupowania protestanckie, tak ¿e w sumie trudno zliczyæ te wszystkie gwiazdy.
Tymczasem za Bóg, ustanawiaj¹c w prawdziwym Kociele
pomocników, ewangelistów, nauczycieli, nie udzieli³ im autorytetu wiate³, czyli gwiazd. Wrêcz przeciwnie, wszyscy Jego
wierni naladowcy zostali pouczeni, by jako wiat³o przyjmowali wy³¹cznie te promienie Prawdy, które pochodz¹ od s³oñca, ksiê¿yca i dwunastu gwiazd ustanowionych w tym celu.
Wszyscy inni cz³onkowie ludu Bo¿ego winni byæ w obecnym Wieku p³on¹cymi i wiec¹cymi lampami i nie powinni
ukrywaæ swych lamp pod korcem, ale maj¹ tak wieciæ, by
oddawaæ chwa³ê swemu Ojcu w niebiesiech. S³owo gwiazda
(po grecku aster) nie jest u¿ywana dla okrelenia któregokolwiek z wiernych (poza aposto³ami) w odniesieniu do ich obecnego ¿ycia. Jest ono jednak u¿ywane w zastosowaniu do tych,
którzy porzucaj¹ prawdê i staj¹ siê zuchwa³ymi, fa³szywy-
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mi nauczycielami, którzy pró¿no siê nadymaj¹ maj¹c aspiracjê bycia autorytetami o tym samym znaczeniu, co aposto³owie, którzy jednak zostali nazwani b³¹kaj¹cymi siê gwiazdami i fa³szywymi aposto³ami (2 Kor. 11:13; Obj. 2:2; Judy
13).
W przeciwieñstwie do tego Pismo wiête zawiera wiele
obietnic, ¿e ci, którzy w obecnym czasie z wiernoci¹ i w pokorze pozwalaj¹ wieciæ swoim lampom, bêd¹ kiedy wraz
Chrystusem chwalebnym i zaszczytnym nasieniem Abrahamowym  jako gwiazdy niebieskie. Nie bêd¹ oni wieciæ na
obecnych niebiosach, które wkrótce przemin¹ z wielkim trzaskiem, ale w nowych niebiesiech  nowym kocielnym królestwie Wieku Tysi¹clecia. O tej samej klasie i o tym samym
zmartwychwstaniu mówi prorok Daniel (12:3): Lecz roztropni
janieæ bêd¹ jak jasnoæ na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy
wielu wiod¹ do sprawiedliwoci, jak gwiazdy na wieki wieczne  Dan. 12:3 (NB). Aposto³ Pawe³ równie¿ pisze o przysz³ej
chwale Kocio³a w pierwszym zmartwychwstaniu, gdy stwierdza, ¿e ró¿niæ siê bêd¹ od siebie chwa³¹, tak jak gwiazda od
gwiazdy ró¿na jest w jasnoci.
Tak wiêc, jeli Bóg naznaczy³ tylko dwanacie gwiazd, jako
wiat³a dla Kocio³a, tak jak to przedstawione jest to w Objawieniu (12:1), to czy nie jest to wielk¹ pomy³k¹ ze strony papie¿y i biskupów uwa¿aæ siê za nastêpców aposto³ów  a wiêc
tak¿e za gwiazdy? Czy nie jest prawd¹ tak¿e i to, ¿e tak zwani
wy¿si krytycy uwa¿aj¹ samych siebie i s¹ uznawani przez
innych za wiat³a, gwiazdy równe, jeli nie wiêksze od aposto³ów? Czy oni i im podobni nie dowodz¹ tego sami, g³osz¹c
swe w³asne pomys³y i wiec¹c swym w³asnym wiat³em w
ró¿nych sprawach, nie uznaj¹c wcale za konieczne, by przytaczaæ na dowód s³owa natchnionych aposto³ów? A jeli nawet
cytuj¹ albo powo³uj¹ siê na wiat³o prawdziwych gwiazd, na
nauki dwunastu aposto³ów, to czy nie chodzi im raczej o to,
by potwierdza³y one ich pogl¹dy i wiat³o, zamiast wykazaæ,
¿e ich nauki s¹ wiat³em pochodz¹cym od apostolskich
gwiazd? A przecie¿ w rzeczywistoci wiat³o owych fa³szy-
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wych b³¹kaj¹cych siê gwiazd jest na ogó³ tak sprzeczne z
naukami natchnionych dwunastu, ¿e z trudnoci¹ udaje im siê
znaleæ jaki pasuj¹cy tekst w ich pismach.
W wielkim proroctwie naszego Pana owe prawdziwe
gwiezdne wiat³a s¹ liczone jako czêæ s³onecznego wiat³a
Ewangelii, które zawci¹gn¹ sw¹ wiat³oæ. Tymczasem o fa³szywych gwiazdach, czyli dysponuj¹cych jedynie wiatow¹
m¹droci¹ i ustanowionych przez ludzi wiat³ach teraniejszych niebios, jest tutaj powiedziane, ¿e bêd¹ tworzy³y wielkie widowisko poprzez zni¿anie siê do ziemskich warunków,
przez porzucanie swej niegdy choæby czêciowo duchowej
godnoci i poni¿anie swego nauczania do poziomu wieckich
moralistów i filozofów, do poziomu polityki chrzecijañskoobywatelskiej.
Poruszenie symbolicznych niebios kocielnych, wzmiankowane w tym samym kontekcie, ma pewien zwi¹zek z owymi
wiat³ami chrzecijañstwa zstêpuj¹cymi na ni¿szy poziom
publicznego nauczania. Owo poruszenie oznacza³oby to, co
widzimy na ka¿dym kroku  poruszenie w kwestii wyznañ
wiary i dogmatów chrzecijañstwa, które ze wzglêdu na domieszkê b³êdu powoduj¹ zamieszanie wszêdzie, gdzie tylko
zostan¹ zastosowane  jak choæby w przypadku nauki o wybranych i nie wybranych niemowlêtach, nauki o wiecznych
mêkach dla wszystkich, którzy nie s¹ wiêtymi, zwyciêzcami
itp.
W rezultacie wielu ludzi posiadaj¹cych wiatow¹ m¹droæ,
którzy publicznie b³yszcz¹ jako gwiazdy, ju¿ teraz podejmuje
wszelkie wysi³ki, by odwróciæ uwagê od wszystkich tych tematów. Jaki¿ inny temat mog¹ jeszcze wymyliæ oprócz fa³szywej albo prawdziwej doktryny o wyborze, czy prawdziwej
albo fa³szywej idei o zapewnieniu przez Boga w przysz³oci
¿ycia dla rodzaju ludzkiego? Nie znaj¹c prawdziwego Boskiego planu wieków i nie chc¹c budziæ kontrowersji w sprawach
piek³a i potêpienia niemowl¹t, có¿ mog¹ g³osiæ owi kaznodziejscy gwiazdorzy, by zwróciæ na siebie uwagê wiata?
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Mog¹ oni ca³kowicie porzuciæ tematykê duchow¹ i zni¿yæ
siê do poziomu cielesnego cz³owieka, do zagadnieñ moralnej
i politycznej reformy. Mog¹ w kampaniach przeciw ubóstwu
g³osiæ sw¹ ewangeliê przeciw slumsom. Mog¹ braæ udzia³ w
chrzecijañsko-obywatelskich krucjatach itp. A sprawy te bêd¹
coraz bardziej poch³aniaæ owe gwiazdy kazalnicy. Inni za
zajm¹ siê wywo³ywaniem sensacji, przebijaj¹c najs³ynniejszych ateistów owiadczeniami, w co te¿ to oni nie wierz¹,
kpi¹c sobie z biblijnego opisu upadku Adamowego i idei zbawienia od czego, twierdz¹c zgodnie ze swymi ewolucyjnymi
teoriami, ¿e s¹ to tylko legendy.
Trudno by³oby nie zauwa¿yæ dzi wype³niania siê tych znaków na ka¿dym kroku! Ale jak dotychczas s³oñce, ksiê¿yc i
dwanacie gwiazd s¹ tylko czêciowo zaæmione. Pomimo tego
wiele fa³szywych gwiazd spad³o ju¿ z poziomu jakichkolwiek
ambicji wiecenia wiat³em Ewangelii do poziomu dostêpnego dla mas, dla których oni wiec¹.
£ukasz (21:25,26) podaje inny znak, który mia³ wyst¹piæ w
tym samym czasie, równoczenie z tamtymi: Na ziemi ucinienie narodów z rozpacz¹, gdy zaszumi morze i wa³y [niespokojne, nie poddane prawu ¿ywio³y]; Tak, i¿ ludzie drêtwieæ
bêd¹ przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjd¹ na wszystek wiat [spo³eczeñstwo]; albowiem mocy niebieskie porusz¹ siê.
Szumi¹ce morze i rycz¹ce fale wyobra¿aj¹ niespokojne masy
ludzkoci, ukrócone przez prawo i porz¹dek spo³eczny, ale
nie ca³kiem powstrzymane. W ci¹gu minionych dwudziestu
lat chyba ka¿dy s³ysza³ kiedy ten szum, doprowadzaj¹cy
czasami do krótkich sztormowych wybuchów, które jak spienione fale rozbijaj¹ siê o ziemiê (porz¹dek spo³eczny), chc¹c
j¹ poch³on¹æ. Fale te, powstrzymywane na pewien czas, nabieraj¹ tylko wagi i impetu, a jak dowodz¹ proroctwa, jest zaledwie kwesti¹ kilku lat, by góry (królestwa) przenios³y siê
w poród morza, czyli zatonê³y w anarchii (Psalm 46:2,3).
Ka¿da gazeta, która nie jest kontrolowana przez ludzi bogatych, uzewnêtrznia ów szum niespokojnej klasy morza, za
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inne, choæ niechêtnie, zmuszone s¹ powtarzaæ echo tego szumu, przekazuj¹c go jedynie w charakterze wiadomoci. I to
w³anie, w okresie wzglêdnego pokoju, wywo³uje ucinienie
narodów z rozpacz¹.
Gdy za ludzie zaczynaj¹ sobie uwiadamiaæ, ¿e ów szum
morza i niepokój zwi¹zane s¹ w znacznej mierze z zanikiem
przes¹dów i os³abieniem wp³ywów kocielnych, gdy widz¹
jak coraz mocniej chwiej¹ siê moce niebieskie (sekciarskie
wyznania wiary i systemy), to ich serca zaczynaj¹ omdlewaæ z
trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które maj¹ przyjæ na wiat
(spo³eczeñstwo). Jednak podejmowane obecnie ¿mudne wysi³ki na rzecz przywrócenia i zjednoczenia sekciarskiej w³adzy i odnowienia ich wp³ywów w znacznej mierze odnios¹
sukces jedynie chwilowy, a z czasem doprowadzi to do ca³kowitego rozproszenia.
Tedyæ [w tym w³anie czasie] siê uka¿e znamiê [objaw,
dowód] Syna cz³owieczego na niebie, dowód albo objaw
wtórego przyjcia Syna Cz³owieczego.
Nie powinnimy zapominaæ, ¿e ca³e to proroctwo zosta³o
udzielone w odpowiedzi na pewne pytania, z których jedno
brzmia³o: Jaki bêdzie znak twej obecnoci we wtórym przyjciu. Pamiêtaj¹c o tym, ¿e tylko nieliczni rozpoznali Mesjasza w Jego pierwszym przyjciu, a i ci jeszcze przez pewien
czas ¿ywili liczne w¹tpliwoci i obawy w tym wzglêdzie,
uczniowie pragnêli dowiedzieæ siê, w jaki sposób bêd¹ mieli
pewnoæ, ¿e Go rozpoznaj¹. Gdy nasz Pan ukaza³ siê w swym
pierwszym przyjciu, zawiadcza³y o Nim znaki  Jego wspania³e s³owa i uczynki oraz wiadectwo Jana Chrzciciela. Ich
pytanie mia³o zatem na celu dowiedzenie siê, jakiego znaku
winni byli siê spodziewaæ na powiadczenie Jego wtórej obecnoci.
W odpowiedzi nasz Pan zapewni³ ich, ¿e Jego lud nie bêdzie pozostawiony bez stosownego i wystarczaj¹cego znaku.
Nic jednak nie powiedzia³ o jego charakterze: Tedyæ siê uka¿e znamiê Syna cz³owieczego. Bêdzie on wystarczaj¹cy dla
wiernego i czuwaj¹cego ludu Bo¿ego, ale nie bêdzie przezna-
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czony dla innych. To ta w³anie klasa rozpozna³a znaki i dowody Jego pierwszego przyjcia, podczas gdy masy nominalnego Izraela nie umia³y rozs¹dziæ ZNAMION tych czasów. Bóg
zreszt¹ nie ¿yczy³ sobie, by je umieli rozs¹dziæ i dlatego w³anie wiele cudownych s³ów ¿ywota zosta³o wypowiedzianych
w przypowieciach i w zagadkach, by widz¹c widzieli, ale nie
ujrzeli oraz s³uchem s³uchali, ale nie zrozumieli, bêd¹c niegodni wiat³a przeznaczonego wtedy tylko dla wiernych. Tak
samo bêdzie z owym znamieniem, czyli objawem wtórej obecnoci Pana. Nie bêdzie ono objawione ca³ej ludzkoci, ale
zostanie rozpoznane jedynie przez prawdziwych Izraelitów,
którzy bêd¹ uczciwi, czyli nie bêdzie w nich zdrady.
S³owo znamiê (werset 30) przet³umaczone jest z greckiego
semeion i oznacza dowód albo objaw, jak wynika z poni¿szych
przyk³adów:
Wieleæ i innych cudów uczyni³ Jezus  Jan 20:30.
( ) w Panu, który ( ) czyni³ to, ¿e siê dzia³y znamiona i
cuda przez rêce ich [Paw³a i Barnaby]  Dzieje Ap. 14:3.
Przeto¿ jêzyki s¹ za cud ( ) niewiernym  1 Kor. 14:22.
Jednak znaki Aposto³a pokazane s¹ u was we wszelkiej
cierpliwoci, w znamionach itd.  2 Kor. 12:12.
A zatem s³owa Ujrzycie znamiê Syna Cz³owieczego nie
oznaczaj¹, ¿e uczniowie Pañscy ¿yj¹cy w tym czasie ujrz¹ Go,
lecz otrzymaj¹ wskazówkê czyli objaw Jego obecnoci w tym
czasie. Znaki wtórej obecnoci naszego Pana zgodne bêd¹ ze
wiadectwami proroków* i znajd¹ w nich potwierdzenie, podobnie jak to by³o w przypadku pierwszego przyjcia (£uk.
24:44-46).
Na niebie. Znamiê, czyli dowód Jego parousii, bêdzie
dany na niebie. Nie na tym niebie, w którym przebywa Ojciec
i wiêci anio³owie, lecz na symbolicznym niebie, niebiosach
kocielnych, tych samych niebiosach, o których poprzednie
wersety mówi¹, ¿e zostan¹ poruszone, tak by spad³y z nich
*

Tom II, rozdzia³y 5,6,7.
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gwiazdy. To na tych niebiosach  wród klasy duchowej z
wyznania  najpierw uka¿e siê znamiê czyli objaw obecnoci
naszego Pana. Niektórzy ujrz¹ w cudownym ods³oniêciu
Boskiego planu wieków wype³nienie proroczych owiadczeñ
odnosz¹cych siê do owego dnia wtórej obecnoci i rozpoznaj¹ w tym znamiê jego obecnoci (£uk. 12:37). S¹d Babilonu,
chrzecijañstwa, zarówno w wymiarze kocielnym, jak i spo³ecznym, stanowi kolejny znak, ¿e przyszed³ Sêdzia i rozlicza
siê najpierw z tymi wszystkimi, którym jako szafarzom powierzy³ swe dobra (Mat. 25:19; £uk. 19:15). Albowiem czas
jest, aby siê s¹d pocz¹³ od domu Bo¿ego, a to oznacza zamieszanie i zak³opotanie miêdzy doktorami i arcykap³anami
teraniejszego czasu, którzy usi³uj¹ wzajemnie ze sob¹ uzgodniæ swoje doktryny, praktyki i przekonania, podobnie jak to
czynili faryzeusze, kap³ani i doktorzy Zakonu w czasie pierwszej obecnoci naszego Pana  nawet jeli, tak wtedy jak i
obecnie, zaprzeczali oni tej obecnoci.
Jednak w czasie pierwszej obecnoci jedynie pokorni, prawdziwi Izraelici, których Bóg uzna³ za godnych, nie ulegli temu
zamieszaniu, ale zostali owieceni, tak ¿e nasz Pan móg³ do
nich powiedzieæ: Ale oczy wasze b³ogos³awione, ¿e widz¹, i
uszy wasze, ¿e s³ysz¹; Bo zaprawdê powiadam wam, i¿ wiele
proroków i sprawiedliwych ¿¹da³o widzieæ to, co wy widzicie, ale nie widzieli, i s³yszeæ to, co s³yszycie, ale nie s³yszeli
 Mat. 13:16,17. Podobnie i teraz, w czasie wtórej obecnoci
Syna Cz³owieczego, otwarcie S³owa Bo¿ego, zrozumienie
Boskiego planu, który równie¿ ukazuje Boskie czasy i chwile,
jak i zamieszanie w Babilonie, stanowi¹ wystarczaj¹ce dowody obecnoci Króla.
Tedy bêd¹ narzekaæ wszystkie pokolenia ziemi, i ujrz¹ Syna
cz³owieczego, przychodz¹cego na ob³okach niebieskich, z
moc¹ i z chwa³¹ wielk¹  Mat. 24:30.
Pokolenia ziemi nie ujrz¹ znamienia czyli dowodu Pañskiej
obecnoci, który ukaza³ siê jedynie na niebie, dla tych, którzy choæby nominalnie s¹ duchowi  dla kocio³ów  i zosta³
oceniony jedynie przez tych sporód nich, w których nie by³o
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zdrady. Nigdy te¿ ludzkoæ nie ujrzy Pana literalnym wzrokiem, gdy¿ nie jest On ju¿ cia³em i nie bêdzie cielenie ogl¹dany.* Nale¿y pamiêtaæ s³owa naszego Pana: Jeszcze maluczko, a wiat miê ju¿ wiêcej nie ogl¹da  Jan 14:19. Warte zapamiêtania s¹ tak¿e s³owa aposto³a skierowane do Kocio³a,
¿e wszyscy musimy zostaæ przemienieni i staæ siê istotami
duchowymi podobnymi do naszego Pana, bymy mogli ujrzeæ go tak, jako jest (1 Kor. 15:51-53; 1 Jana 3:2). W przeciwieñstwie do tego, pokolenia ziemi ujrz¹ ob³oki ucisku i
zamieszania zbiegaj¹ce siê w czasie z poruszeniem niebios
i uwiadomi¹ sobie, ¿e taka burza zachwieje tak¿e ziemi¹
(zob. Hebr. 12:26,27). Równie¿ w tym czasie wszyscy bêd¹
powszechnie narzekaæ, co bêdzie zwi¹zane z owym czasem
wielkiego ucisku. Ostatecznie za przy koñcu tej burzy ca³a
ludzkoæ ujrzy, rozpozna nowego Króla oczyma zrozumienia
i bêdzie narzekaæ z powodu grzechu oraz dlatego, ¿e w swej
zatwardzia³oci Go odrzucili  a ¯ydzi uczyni¹ to pierwsi (zob.
Zach. 12:10-12).
I pole anio³ów swoich z wielk¹ tr¹b¹, i zgromadz¹ wybranych jego z czterech stron wiata z jednego krañca nieba
a¿ po drugi  Mat. 24:31 (NB  Kodeks Synaicki pomija s³owo g³osu)
Tymczasem kontynuowane bêdzie dzie³o ¿niwa. Anio³owie (pos³añcy nowego Króla ziemi) bêd¹ przeprowadzali dzie³o oddzielania, które nie bêdzie s³u¿y³o oddzielaniu Kocio³a
od wiata, ale bêdzie prowadzone w obrêbie nominalnego
kocio³a  wród jego nominalnych wyznawców, czyli na obecnych niebiosach. Praca ta przedstawiona jest w wielu ró¿nych obrazach symbolicznych: jest to wybranie pszenicy sporód k¹kolu i zgromadzenie jej do gumna (Mat. 13:30), jest to
wybieranie dobrych ryb do koszy i wyrzucanie z powrotem do
morza ryb nieprzydatnych, które z³apa³y siê do ewangelicznej
sieci (Mat. 13:47-49), jest to gromadzenie w³asnoci (Mal.
3:17), jest wzywanie Jego ludu do opuszczenia Babilonu
*

Tom II, rozdz. 5.
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(Obj. 18:4), jest to skierowany do panien okrzyk o pó³nocy,
który oddziela m¹dre od g³upich (Mat. 25:6), za w rozwa¿anym obecnie proroctwie jest to zgromadzanie wybranych
sporód wszystkich niewybranych chrzecijan, z czterech stron
wiata, czyli z ka¿dego zak¹tka.
Nie powinnimy siê spodziewaæ, ¿e pojawi¹ siê duchowe
istoty anielskie ze skrzyd³ami i unosz¹c siê w powietrzu i dm¹c
w wielk¹ tr¹bê bêd¹ tu i ówdzie zabieraæ niektórych wiêtych.
Podobnie jak nie nale¿y siê spodziewaæ, ¿e staniemy siê literalnymi rybami i bêdziemy w³o¿eni do koszy albo literalnymi
ziarnami pszenicy i zostaniemy zgromadzeni do rzeczywistego gumna. Anio³ami, czyli pos³añcami u¿ytymi przez naszego Pana w czasie obecnego zbioru ¿niwa, bêd¹, jak wierzymy,
tacy sami pos³añcy, jakich u¿ywa³ on w swej s³u¿bie przez
ca³y Wiek Ewangelii  ziemscy s³udzy sp³odzeni z ducha wiêtego  Nowe Stworzenia w Jezusie Chrystusie.
Wierzymy, ¿e wielka tr¹ba to pozaobrazowa tr¹ba jubileuszowa, siódma tr¹ba, tak samo symboliczna, jak poprzedzaj¹ce j¹ szeæ (Obj. 11:15-18), z których ¿adna nigdy nie
wyda³a jakiegokolwiek literalnego dwiêku. Brzmi ona od padziernika 1874 roku i bêdzie brzmia³a do koñca Tysi¹clecia.
Wraz z rozpoczêciem siê tego tr¹bienia zaczê³o siê ¿niwo
oraz ¿êcie i rozdzielanie, które musi byæ kontynuowane, a¿
wszyscy wybrani, czyli pszenica, zostan¹ zebrani z obecnych niebios (systemów kocielnych) do Pana. Anio³ami (pos³añcami) s¹ ci, co nios¹ poselstwo Pañskiego S³owa, którego
efektem jest rozdzielanie i gromadzenie wybranych do Pana.
Cz³onkowie wiernego ludu Bo¿ego, który jest obecnie przenoszony z ciemnoci do dziwnej wiat³oci otrzymuj¹c mo¿liwoæ widzenia i s³yszenia rzeczy, których nie widz¹ i nie
s³ysz¹ inni, maj¹ przywilej bycia wspó³pracownikami swego
Pana jako Jego anio³owie  pos³añcy albo s³udzy  zarówno w
tym, jak i w innych fragmentach pracy przez ca³y ten Wiek.
Przez Jego ³askê orali oni, siali, bronowali i nawadniali, a obecnie ta sama klasa mo¿e tak¿e ¿¹æ z Naczelnym ¯niwiarzem.

602

Walka Armagieddonu

Bliskoæ Królestwa Bo¿ego
A od figowego drzewa uczcie siê podobieñstwa: Gdy ga³¹ jego ju¿ miêknie i wypuszcza licie, poznajecie, ¿e blisko
jest lato.* Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, ¿e
blisko jest [Królestwo Bo¿e  £uk. 17:21], tu¿ u drzwi. Zaprawdê powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, a¿ siê to
wszystko stanie. Niebo i ziemia [obecny porz¹dek kocielny i
spo³eczny] przemin¹, ale s³owa moje nie przemin¹  Mat.
24:32-35 (NB).
Niewierz¹cy podchwycili ten fragment twierdz¹c manifestacyjnie, ¿e s³owa te siê nie wype³ni³y, a z tego wynika, ¿e
nasz Pan by³ fa³szywym prorokiem. Odnosz¹ oni to proroctwo wy³¹cznie do ucisku zwi¹zanego z upadkiem narodowego pañstwa izraelskiego w roku 70 n.e. i pogardliwie zauwa¿aj¹, ¿e to pokolenie i wiele innych przeminê³o nie widz¹c
wype³nienia wszystkich tych rzeczy. Na to odpowiadamy
oczywicie, ¿e proroctwo naszego Pana nie zosta³o zrozumiane. Nie zrozumiano tego, ¿e tylko czêciowo odnosi siê ono
do ucisku Izraela, który osi¹gn¹³ swój punkt kulminacyjny w
70 r. n.e.
Chc¹c mimo wszystko odeprzeæ te zarzuty, niektórzy pisarze chrzecijañscy doszli do wniosku, ¿e s³owo pokolenie
w rzeczywistoci oznacza rodzaj, co mia³oby znaczyæ, ¿e
¯ydzi nie przemin¹, dok¹d nie wype³ni¹ siê wszystkie te przepowiednie.
My jednak musimy sprzeciwiæ siê takiej interpretacji z kilku powodów.
(1) Choæ s³owa pokolenie i rodzaj mo¿na uznaæ za
wywodz¹ce siê z tego samego ród³os³owu, to jednak nie oznaczaj¹ one tego samego, za w biblijnych zastosowaniach maj¹c ca³kowicie odrêbne znaczenia.
Zauwa¿cie, ¿e tam, gdzie w Nowym Testamencie s³owo
pokolenie jest u¿ywane w znaczeniu rodzaju czy te¿ potomstwa, zawsze jest ono t³umaczeniem greckiego s³owa genne*

Hebrajczycy dzielili rok na dwie pory  lato i zimê.
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ma (tak jak w Mat. 3:7; 12:34; 22:33; £uk. 3:7) albo genos
(jak w 1 Piotra 2:9). Jednak wszystkie trzy zapisy rozwa¿anego proroctwa naszego Pana przypisuj¹ Mu w tym miejscu u¿ycie ca³kowicie innego s³owa greckiego (genea), które nie oznacza rodzaju, ale ma takie samo znaczenie jak nasze s³owo pokolenie. Inne wyst¹pienia tego s³owa greckiego (genea) dowodz¹, ¿e nie jest ono u¿ywane w znaczeniu rodu, lecz w okrela ludzi ¿yj¹cych w jedynym czasie. Na dowód przytaczamy
Mat. 1:17; 11:16; 12:41; 23:36; £uk. 11:50,51; 16:8; Dzieje
Ap. 13:36; Kol. 1:26; Hebr. 3:10.
(2) Nasz Pan nie móg³ mieæ na myli narodu ¿ydowskiego i
u¿ycie greckiego s³owa oznaczaj¹cego rodzaj by³oby rzecz¹
niew³aciw¹, poniewa¿ naród ¿ydowski nie by³ przedmiotem
ani pytania aposto³ów, ani te¿ proroctwa naszego Pana, które
stanowi³o odpowied na to pytanie. W proroctwie tym znajdujemy bardzo niewiele wzmianek na temat Izraela, tak wiêc
stwierdzenie, ¿e ten rodzaj nie przeminie, a¿ siê to wszystko
stanie otwiera³oby nastêpny problem, o jaki rodzaj mo¿e tutaj
chodziæ, skoro nie mamy ¿adnego wskazania na jeden konkretny naród. Gdyby wiêc s³owo to mia³o oznaczaæ rodzaj, to
powinno by³oby raczej odnosiæ siê do rodzaju ludzkiego, ni¿
do narodu ¿ydowskiego.
Jeli jednak zrozumiemy, ¿e s³owo genea oznacza w tym
miejscu, podobnie jak wszêdzie indziej, pokolenie, a tak¿e
uznamy fakt, ¿e s³owa naszego Pana s¹ proroctwem obejmuj¹cym ca³y Wiek Ewangelii, to nie bêdziemy mieli ¿adnych
trudnoci ze zrozumieniem, ¿e stwierdzenie to przekazuje
nastêpuj¹c¹ treæ: Nie przeminie to pokolenie [które bêdzie
wiadkiem znaków, o które dopytywali siê aposto³owie i które dopiero co wyliczy³ nasz Pan, a mianowicie zaæmienie s³oñca
i ksiê¿yca oraz spadanie gwiazd]  nie przeminie to pokolenie, a¿ siê to wszystko stanie. Innymi s³owy, wspomniane
znaki bêd¹ mia³y miejsce w okresie ¿ycia jednego pokolenia
przy koñcu obecnego Wieku.
Wypuszczanie pêdów przez drzewo figowe mo¿e byæ uznane
za przypadkow¹ wzmiankê, my jednak jestemy sk³onni uwa-
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¿aæ, ¿e tak nie jest. Osobliwe okolicznoci towarzysz¹ce opisowi przeklêcia przez naszego Pana drzewa figowego, które
nie przynosi³o owoców i które natychmiast usch³o (Mat.
21:19,20), sk³aniaj¹ nas do mylenia, ¿e drzewo figowe w tym
proroctwie mo¿e wyobra¿aæ naród ¿ydowski. A jeli tak, to
s³owa te wspaniale siê wype³niaj¹, gdy¿ oprócz tego, ¿e do
Palestyny powraca tysi¹ce Izraelitów, ruch syjonistyczny, jak
powszechnie wiadomo, osi¹gn¹³ takie rozmiary, ¿e sta³o siê
konieczne organizowanie zjazdów dla jego przedstawicieli ze
wszystkich czêci wiata, by mogli spotykaæ siê co rok i nadawaæ praktyczny kszta³t propozycji ponownego zorganizowania w Palestynie pañstwa ¿ydowskiego. Jednak te zarodki nie
przynios¹ doskona³ego owocu przed padziernikiem 1914
roku, czyli przed ca³kowitym zakoñczeniem Czasów Pogan.
Pokolenie mo¿na liczyæ jako równowartoæ jednego stulecia (które wyznacza dzisiaj praktycznie granicê d³ugoci
¿ycia cz³owieka) albo stu dwudziestu lat, d³ugoci ¿ycia Moj¿esza oraz biblijnej granicy d³ugoci ¿ycia (1 Moj¿. 6:3). Licz¹c sto lat od roku 1780, daty pierwszego znaku, otrzymujemy rok 1880, kiedy to, w naszym zrozumieniu, zaczê³y siê
wype³niaæ wszystkie przepowiedziane punkty: ¿niwo, czyli
czas zgromadzania, rozpoczê³o siê w padzierniku 1874 roku,
organizowanie Królestwa i ujêcie przez naszego Pana wielkiej w³adzy królewskiej mia³o miejsce w kwietniu 1878 roku,
a czas ucisku, czyli dzieñ gniewu, który rozpocz¹³ siê w
padzierniku 1874 roku, skoñczy siê oko³o roku 1915. Rozpoczê³o siê tak¿e odm³adzanie siê ga³êzi drzewa figowego.
Ci, którzy chc¹, mog¹ bez popadania w wewnêtrzn¹ sprzecznoæ powiedzieæ, ¿e wiek, czyli pokolenie, we w³aciwy sposób nale¿y raczej liczyæ od ostatniego znaku, czyli spadania
gwiazd, a nie od pierwszego, czyli zaæmienia s³oñca i ksiê¿yca, za stulecie, które rozpoczê³o siê w roku 1833 jeszcze d³ugo siê nie zakoñczy. ¯yje jeszcze wielu sporód tych, którzy
byli wiadkami znaku spadania gwiazd. Jednak ci, którzy chodz¹ razem z nami w wietle teraniejszej Prawdy, nie bêd¹
oczekiwali spe³nienia siê obietnic, które ju¿ siê wype³ni³y, lecz
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czekaj¹, by zakoñczy³y siê ju¿ rozpoczête procesy. Nie by³oby
te¿ rzecz¹ niekonsekwentn¹, gdybymy wobec owiadczenia
naszego Pana, który powiedzia³ Tak¿e i wy, gdy ujrzycie, i¿
siê to dzieje oraz wobec zaliczenia odm³adzania siê ga³êzi
drzewa figowego i zgromadzania wybranych do znaków,
liczyli pokolenie od roku 1878 do 1914  36 ½ roku  czyli
mniej wiêcej redni¹ d³ugoæ ¿ycia wspó³czesnego cz³owieka.
A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani anio³owie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec (Mat. 24:36 NB Manuskrypt
Synaicki, por. Mar. 13:32,33). Patrzcie¿, czujcie, a módlcie
siê, bo nie wiecie, kiedy ten czas bêdzie.
Wydaje siê, ¿e dla wielu ludzi s³owa te wyra¿aj¹ znacznie
wiêcej, ni¿ naprawdê zawieraj¹. Uwa¿aj¹ oni, ¿e k³ad¹ one
pieczêæ na wszystkie proroctwa Biblii, czyni¹c je bezu¿ytecznymi, tak jakby nasz Pan powiedzia³, ¿e nikt nigdy nie bêdzie wiedzia³, tymczasem stwierdzi³ On jedynie, ¿e nikt [teraz] nie wie, maj¹c na myli tylko s³uchaj¹ce go osoby, którym w tamtym czasie nie mia³y byæ objawione czasy i chwile.
Czy kto mo¿e mieæ w¹tpliwoci, ¿e anio³owie w niebie
oraz Syn Cz³owieczy obecnie wiedz¹ ju¿ dok³adnie i wyranie o sprawach, które s¹ tak bliskie wype³nienia? Jeli wiêc
stwierdzenie tego wersetu nie stoi na przeszkodzie ich obecnej wiedzy, to w wersecie tym nie ma te¿ ¿adnej przeszkody, z
powodu której wiêci Bo¿y mieliby siê obecnie powstrzymywaæ od poszukiwania i zrozumienia wszystkich prawd przedtem napisanych, ku naszej nauce. Wol¹ Ojca by³o, by tamci
ludzie w tamtych czasach i póniej, a¿ do czasu z³amania pieczêci,* nie poznali daty, g³ównie dlatego w³anie nasz Pan
nakreli³ bieg wydarzeñ i zapewni³ uczniów, ¿e jeli bêd¹ czuwaæ i modliæ siê, pozostaj¹c dziêki temu wierni, to w s³usznym czasie nie bêd¹ pozostawieni w ciemnociach, lecz zobacz¹ i dowiedz¹ siê.
*

Tom II, rozdz. 2 i 3.
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Bóg przez swego proroka Daniela wskazuje, ¿e w owym
czasie m¹drzy zrozumiej¹ widzenie i proroctwo, a tylko
wszyscy niezbo¿ni nie zrozumiej¹ (Dan. 12:9,10). Swoje
wiadectwo dok³ada do tego równie¿ aposto³ Pawe³: Lecz
wy, bracia! nie jestecie w ciemnoci, aby was on dzieñ jako
z³odziej zachwyci³, choæ w taki sposób Pan przyjdzie dla
ca³ego wiata. Przeto¿ czujcie [bycie w s³usznym czasie
MOGLI SIÊ DOWIEDZIEÆ], modl¹c siê na ka¿dy czas, abycie byli godni ujæ tego wszystkiego, co siê dziaæ ma.
Jako by³o za dni Noego, nie spostrzegli siê
Ale jako by³o za dni Noego, tak bêdzie i obecnoæ [greckie s³owo parousia] Syna cz³owieczego. Albowiem jako za
dni onych przed potopem jedli, i pili, i o¿eniali siê, i za m¹¿
wydawali, a¿ do onego dnia, którego wszed³ Noe do korabia,
i nie spostrzegli siê, ( ) tak bêdzie i obecnoæ Syna cz³owieczego  Mat. 24:37-39.
Rzeczywista myl przewodnia tej ilustracji zosta³a przeoczona przez wielu tych, którzy bez jakiegokolwiek oparcia w s³owach Mistrza wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e podobieñstwem, na
które On tutaj wskazuje, jest bezbo¿noæ panuj¹ca za dni Noego i w dniu obecnoci Chrystusa. I chocia¿ doszukiwanie siê
takiego podobieñstwa mo¿e byæ usprawiedliwione i w³aciwe, to jednak faktem pozostaje, ¿e nie zosta³o ono w tym miejscu wspomniane, lecz wrêcz pominiête. Porównywane jest tutaj
podobieñstwo niewiadomoci. Jedynie Noe i jego rodzina
spostrzegli siê. Ludzie siê NIE SPOSTRZEGLI i postêpowali
nadal, tak jak zwykle  pobierali siê, uprawiali ziemiê, budowali, jedli i pili. Podobnie jest w czasie obecnoci Chrystusa,
w koñcowym okresie tego Wieku, gdy szybko zbli¿a siê czas
wielkiego ucisku  jedynie lud Bo¿y dostrze¿e Jego obecnoæ,
czyli bêdzie mia³ jasne pojêcie o tym, co siê dzieje, dlaczego,
oraz jaki bêdzie tego wynik. Inni siê nie spostrzeg¹.
Ewangelia £ukasza (17:26-29) zawiera tê sam¹ naukê, wedle której zarówno s¹siedzi Noego za dni Noego, jak i Lota za
dni Lotowych byli niewiadomi zagra¿aj¹cego im utrapienia,
tak samo jak ludzie ¿yj¹cy za dni Syna Cz³owieczego  po
tym, jak On przyszed³ i jest obecny. Widzimy, jak wyranie
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wype³nia siê to wokó³ nas. wiat pe³en jest obaw i rozpaczy,
ale nic nie wie o obecnoci Syna Cz³owieczego oraz o ¿niwiarskim rozliczaniu, które siê obecnie odbywa. Nawet gdyby mogli domyliæ siê, ¿e nadci¹ga ucisk, to nie s¹ w stanie
odgadn¹æ, jakie b³ogos³awieñstwa po nim nast¹pi¹.
Takci te¿ bêdzie w on dzieñ, którego siê Syn cz³owieczy
[ju¿ obecny] objawi [ujawni siê  najpierw dla swoich czuwaj¹cych panien, a nastêpnie w ucisku dla wszystkich ludzi].
Onego¿ dnia, by³liby kto na dachu, a naczynia jego w domu,
niech nie zstêpuje, aby je pobra³; a kto na roli, niech siê tak¿e
nie wraca do tego, co jest pozad. Pamiêtajcie na ¿onê Lotow¹.
Ktobykolwiek chcia³ zachowaæ duszê swojê [przez ustêpstwa
sumienia i pozostawanie w Babilonie], straci j¹; a ktokolwiek
by j¹ straci³ [ofiarowuj¹c zainteresowanie doczesnym ¿yciem],
o¿ywi j¹  £uk. 17:30-33.
W ten sposób £ukasz w swej Ewangelii stosuje te s³owa
(które ju¿ powy¿ej by³y rozwa¿ane) do zakoñczenia Wieku
Ewangelii  w on dzieñ, którego siê Syn cz³owieczy objawi.
Pamiêtajcie na ¿onê Lotow¹!  oto przejmuj¹ce ostrze¿enie naszego Pana. Jak¿e niewielkie zastosowanie znalaz³oby to zalecenie w odniesieniu do uciekinierów z Judei w roku
70 n.e. Jak¿e potê¿n¹ si³ê posiada to ostrze¿enie dla ludu Bo¿ego w naszych czasach, przy koñcu Wieku Ewangelii. Gdy
dowiadujemy siê, ¿e zosta³ wydany wyrok na Babilon, gdy
dociera do nas Pañskie pos³annictwo: Wynijdcie z niego,
ludu mój! abycie nie byli uczestnikami grzechów jego, a i¿bycie nie wziêli z plag jego, to jest tak, jakbymy s³yszeli
g³os pos³añców, którzy ponaglali Lota i jego rodzinê, by opucili Sodomê, s³owami: Jeli chcesz, zachowaj duszê twoj¹,
a nie ogl¹daj siê nazad, ani stawaj na tej wszystkiej równinie;
uchod na górê, by snaæ nie zgin¹³  1 Moj¿. 19:17.
Ilustracja staje siê jeszcze bardziej przekonywaj¹ca, gdy
wspomnimy, ¿e chrzecijañstwo nazwane jest miastem wielkim, które nazywaj¹ duchownie Sodom¹ (Obj. 11:8).
¯ona Lota, po us³uchaniu polecenia i rozpoczêciu ucieczki,
obejrza³a siê po¿¹daj¹c rzeczy, które pozostawi³a za sob¹.
Tak samo bywa obecnie z niektórymi, którzy uciekaj¹ z Babi-
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lonu na górê (Królestwo) naszego Pana. Okazuj¹ oni wiêcej
sympatii dla rzeczy, które pozostawili za sob¹ ni¿ dla tych,
które s¹ przed nimi. W tym biegu dobiegn¹ do koñca jednie
ci, którzy swe uczucia skierowali ku rzeczom, które s¹ w górze, a nie tym, które s¹ nisko. Wytrwa³oæ wiêtych ma ród³o
w zupe³nym powiêceniu serca; nikomu innemu nie uda siê
tak biec, by wzi¹æ nagrodê.
Jeden wziêty, a drugi zostawiony
Powiadam wam: Onej nocy bêd¹ dwaj na jednem ³o¿u;
jeden wziêty bêdzie, a drugi zostawiony  £uk. 17:34 (fragment pominiêty przez Mateusza).
Pan przez proroka informuje nas, ¿e wraz ze zbli¿aniem siê
poranka Tysi¹clecia, nastaje tak¿e noc (Izaj. 21:12). Bêdzie to
noc ucisku, w którego pocz¹tkowym okresie wiêci zostan¹
zgromadzeni, opuszczaj¹c Babilon. £o¿e, zgodnie z u¿yciem tego s³owa przez Izajasza (Izaj. 28:20) mo¿e oznaczaæ
ludzkie wierzenia. Jest ono wystarczaj¹co d³ugie dla niemowl¹t w Chrystusie, jednak zbyt krótkie dla ukszta³towanych
mê¿ów, by mogli siê w nim rozci¹gn¹æ. Tak w³anie dzieje
siê z rozmaitymi naukami ludzkimi usi³uj¹cymi zastêpowaæ
nauki S³owa Bo¿ego, których d³ugoæ i szerokoæ przewy¿sza
ludzk¹ wiedzê, bardzo siê jednak od nich ró¿ni¹c. Na przyk³ad doktryna wybrania, której nauczaj¹ nasi przyjaciele kalwinici, jest wystarczaj¹cym ³o¿em umo¿liwiaj¹cym odpoczynek wielu niemowlêtom w Chrystusie, których zmys³y
nigdy nie zosta³y dostatecznie wyæwiczone. Jednak w wietle
wiedzy obecnego dnia niemowlêta te budz¹ siê, a gdy wzrosn¹ w ³asce i w znajomoci z pewnoci¹ stwierdz¹, ¿e owe
stare ³o¿a wyznaniowe s¹ zbyt krótkie, by im zapewniæ wygodê. Niepowodzeniem te¿ koñcz¹ siê wszystkie próby przykrycia siê obietnicami Bo¿ymi zawê¿onymi przez b³êdn¹ teologiê. I tak zakrada siê zw¹tpienie ogarniaj¹ce ich ch³odem strachu, gdy¿ nie s¹ pewni, czy oni i ich przyjaciele s¹ wybranymi. Stopniowo rozwiniêci w ten sposób chrzecijanie stwierdzaj¹, ¿e wydostanie siê z tej k³opotliwej sytuacji sprawi im
ulgê, a wtedy Bóg posy³a im wiat³o teraniejszej Prawdy, by
poprowadzi³o ich do szerszego miejsca prawdziwego od-
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pocznienia, zapewniaj¹cego obfite przykrycie wszystkim, którzy staraj¹ siê poznaæ wolê Ojca i j¹ wykonywaæ. Jednak
ogromna wiêkszoæ jest zupe³nie zadowolona z wygody, jak¹
zapewniaj¹ im ich ma³e dzieciêce ³ó¿eczka, poniewa¿ s¹ niemowlêtami, a nie mê¿ami w zakresie chrzecijañskiej wiedzy i dowiadczenia. Jeden wziêty bêdzie, a drugi zostawiony.
Tedy bêd¹ dwaj na roli; jeden bêdzie wziêty, a drugi zostawiony  Mat. 24:40.
Rol¹ jest wiat, wyt³umaczy³ nasz Pan, za w rozwa¿anym obecnie wyk³adzie rola wyobra¿a stan na zewn¹trz nominalnego domu  poza Babilonem. W taki sposób dowiadujemy siê, ¿e nie wszyscy wychodz¹cy zostan¹ zebrani,
ale tylko w³asnoæ Pana zostanie odnaleziona bez wzglêdu
na to, gdzie siê znajduje, gdy¿ zna Pan, którzy s¹ jego. W
trakcie owego ¿niwiarskiego zbierania czyni On ich sw¹ w³asnoci¹, gromadzi wybranych, by stali siê wspó³dziedzicami Jego Królestwa.
Dwie bêd¹ mleæ we m³ynie; jedna bêdzie wziêta, a druga
zostawiona  Mat. 24:41 (£uk. 17:35).
M³yn jest miejscem, w którym przygotowuje siê ¿ywnoæ.
Duchowni i szko³y teologiczne miel¹ duchow¹ ¿ywnoæ dla
Babilonu i wypuszczaj¹ bardzo mizerne m³óto1  nie za
czyst¹ paszê. Pojawia siê coraz to wiêksze narzekanie na
dostarczan¹ ¿ywnoæ, która w wiêkszoci sk³ada siê z ³upin i
plew, one za nie podtrzymaj¹ duchowego ¿ycia i si³y, tymczasem ka¿dy miel¹cy jest zobowi¹zany przygotowywaæ to,
czego dostarcza mu jego w³asny zwi¹zek wyznaniowy i nie
móg³by zachowaæ swego stanowiska, gdyby mia³ dostarczaæ
domownikom wiary pokarm na czas s³uszny, czyst¹ paszê. Dlatego te¿ teraniejsza prawda zabiera niektórych miel¹cych, a innych zostawia. Ci, którzy zachowuj¹ wiernoæ
wzglêdem Boga i Jego trzody, zostan¹ zabrani; wszyscy inni
zostawieni. wiat i nominalny koció³ og³aszaj¹, ¿e nasta³
obecnie czas zjednoczenia i sprzysiê¿enia, tymczasem za
Bóg owiadcza, ¿e jest to czas oddzielania (Izaj 8:12).
1

Por. £uk.15:16 BG  przyp.t³um.
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Dok¹d zostan¹ zabrani  przyci¹gniêcie
A odpowiadaj¹c rzekli [uczniowie] mu: Gdzie¿ Panie?
[Dok¹d zostan¹ oni ZABRANI?] A on im rzek³: Gdzie bêdzie
cierw, tam siê zgromadz¹ i or³y  £uk. 17:37 (Mat. 24:28).
Wynika z tego, ¿e w owym dniu, gdy Pan gromadzi swych
wybranych od czterech wiatrów niebieskich  z ka¿dego
zak¹tka kocio³a  przyci¹ga ich podobnie, jak wabi siê or³y 
jedzeniem, poniewa¿ maj¹ oni ostry wzrok i apetyt. Czyli ¿e
w s³usznym czasie Pan dostarczy w³aciwego pokarmu, a Jego
prawdziwy lud rozpozna go i zgromadzi siê wokó³ niego. W
taki sposób ci, którzy bêd¹ przygotowani i godni, zostan¹ zabrani, a inny zostawieni.
Pokarm teraniejszej prawdy, dostarczany obecnie przez
naszego Pana, oraz gromadzenie wiêtych przez ten pokarm i
wokó³ niego, dok³adnie odpowiada opisowi tego proroctwa.
Obecne wo³anie nie zachêca do zamienienia jednego m³yna
na drugi ani do opuszczenia jednego ³o¿a i zast¹pienia go
innym o podobnych wymiarach. Nie jest to gromadzenie przeprowadzane przez cz³owieka lub grupê ludzi, którzy chcieliby
stworzyæ now¹ organizacjê wyznaniow¹, lecz ponowne zebranie siê wokó³ Chrystusa, prawdziwego i jedynego Mistrza
i Nauczyciela. Gdzie i kiedy mia³o w przesz³oci miejsce takie publiczne uznanie wszystkich, którzy pok³adaj¹ ufnoæ w
kosztownej krwi Chrystusa i którzy Mu siê powiêcili, za jeden dom wiary, w którym wszyscy s¹ braæmi, a jedynym Prawodawc¹ jest Chrystus, niezale¿nie od ludzkich wyznañ wiary i dogmatów w innym zakresie? Nigdy i nigdzie od czasów
apostolskich, na ile umiemy to oceniæ.
Co wiêcej, warto zauwa¿yæ, ¿e wielkie ludzkie mo¿liwoci, umiejêtnoæ przemawiania itp., które s¹ tak wyranie obecne w innych ruchach, nie maj¹ miejsca w obecnym zgromadzaniu do Pana. Tutaj Prawda, duchowy pokarm dostarczany
przez Pana, jest jedynym elementem przyci¹gaj¹cym. Niewiele
tu miejsca dla kwiecistej mowy i oratorstwa. Mimo, ¿e nie ma
tu wy¿ej wymienionych elementów, nikt nie odczuwa ich braku. Zgromadzeni i gromadz¹cy siê schodz¹ siê razem, poniewa¿ ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoci i znajduj¹ tutaj zadowalaj¹c¹ iloæ pokarmu, który zosta³ dostarczony przez samego Pana, a ka¿dy mo¿e go sam jeæ.
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Czujcie, bycie wiedzieli
Czujcie¿ tedy, poniewa¿ nie wiecie, której godziny Pan
wasz przyjdzie. A to [przyczynê, dla której czas jest tak dok³adnie ukryty w symbolach i przypowieciach] wiedzcie, ¿e
gdyby wiedzia³ gospodarz, o której stra¿y z³odziej ma przyjæ,
w¿dyby czu³, i nie da³by podkopaæ domu swego  Mat.
24:42,43.
Panem domu albo gospodarzem obecnego wieku nie
jest nasz Pan, lecz nasz przeciwnik, diabe³  bóg wiata tego,
ksi¹¿ê, który ma w³adzê na powietrzu, ksi¹¿ê wiata tego,
który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa, olepiaj¹c
zmys³y wszystkich, którzy nie wierz¹, których oczy nie zosta³y namazane Pañsk¹ maci¹ wzrok naprawiaj¹c¹ (2 Kor. 4:4;
Efezj. 2:2; Obj. 3:18). Ów przeciwnik jest bardzo przebieg³y i
podstêpny, a jeli posiada jak¹ wiedzê w zakresie Boskich
czasów i chwil oraz Jego zarz¹dzeñ, nie omieszka jej u¿yæ w
celu sprzeciwienia siê Boskiemu planowi, co wynika z powy¿szego stwierdzenia naszego Pana.
Sposób postêpowania naszego niebiañskiego Ojca w stosunku do Szatana polega na tym, ¿e pozwala mu On kroczyæ
w³asnymi drogami, z wyj¹tkiem sytuacji, w których kolidowa³oby to z Boskim planem. Bóg tak kieruje sprawami, by
jego z³e knowania mog³y zostaæ wykorzystane przy realizacji
Boskiego planu. Dlatego te¿ Szatan, choæ od dawna zna Bibliê, niewiele jednak z niej rozumie. Powodem, dla którego
tak on, jak i ludzie nie zrozumieli Biblii jest sposób jej zapisania przy u¿yciu przypowieci, symboli oraz mowy obrazowej.
Poniewa¿ za teraz mia³y one zostaæ zrozumiane, to zrozumienie ich powierzone zosta³o osobom poddaj¹cym siê kierownictwu ducha wiêtego, który zgodnie z obietnic¹ naszego
Pana wprowadzi was we wszelk¹ prawdê. Ducha tego jednak nie mo¿e przyj¹æ wiat. Szatan nie posiada ducha wiêtego i nie jest nim kierowany, w rezultacie spora czêæ S³owa
Bo¿ego jest dla niego g³upstwem. Jednak bez w¹tpienia nauczy³ siê on do pewnego stopnia, podobnie jak wiat, ¿e tajemnica Pañska objawiona jest tym, którzy siê go boj¹ (Psalm
25:14). Mo¿emy przeto przypuszczaæ, ¿e jego przedstawiciele, upadli anio³owie, bywaj¹ stale obecni na niewielkich konfe-
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rencjach i rozwa¿aniach biblijnych itp. prawdziwie powiêconego ludu Bo¿ego, by dowiedzieæ siê nieco na temat planu
Bo¿ego.
Mo¿emy siê jedynie domylaæ, w jaki sposób Szatan poprowadzi³by swe sprawy, gdyby wczeniej dowiedzia³ siê wiêcej na temat Boskiego planu. Mamy jednak wyrane wiadectwo naszego Pana, ¿e gdyby Szatan posiad³ tak¹ wiedzê, to
konieczne by³oby inne zakoñczenie Wieku Ewangelii oraz inne
rozpoczêcie Wieku Tysi¹clecia ni¿ to zaplanowa³ i oznajmi³
Bóg. Zamiast jednak dowiedzieæ siê i uporz¹dkowaæ swój dom,
zosta³ on ca³kowicie zaskoczony Pañsk¹ obecnoci¹ w roku
1874 i rozpoczêciem siê dzie³a ¿niwa, tak ¿e przy wszystkich jego podstêpach i oszustwach, przy ca³ym udawaniu prawdziwego wiat³a itp. jego dom  obecne instytucje  ulegn¹
ca³kowitemu upadkowi. Zdaj¹c sobie z tego sprawê podejmuje on uporczywe wysi³ki w celu zwodzenia, uciekaj¹c siê nawet, za porednictwem zwiedzionych przez niego s³ug, do
dokonywania cudów fizycznych uzdrowieñ, chocia¿ to on
w³anie jest ksiêciem zarazy, choroby i mierci (Hebr. 2:14).
Jednak dom, podzielony w taki sposób przeciwko sobie, z
pewnoci¹ upadnie, a wielki bêdzie upadek Babilonu, który
runie jak wielki kamieñ m³yñski wrzucony w morze (Obj.
18:21).
Przeto¿ i wy b¹dcie gotowi; bo której siê godziny nie spodziejecie, Syn cz³owieczy przyjdzie  Mat. 24:44.
I wy, czyli wierz¹cy, wierni Pañscy, s¹ tutaj wspomniani
jako przeciwieñstwo Szatana i jego domu. Czas obecnoci
Pañskiej nie móg³ byæ poznany wczeniej, nawet przez wiêtych. Obecnoæ naszego Pana nie zosta³a te¿ rozpoznana natychmiast po Jego przybyciu, lecz dopiero w niespe³na rok po
padzierniku 1874 roku rozpoznano jego ko³atanie za porednictwem s³ów proroków i aposto³ów. Od tego czasu pojawiaj¹ siê obfite zewnêtrzne znaki i dowody obecnoci Syna Cz³owieczego, a oddani Mu wiêci w miarê zgromadzania ich od
czterech wiatrów niebieskich zabierani s¹ do jego domu, w
którym odbywa siê uczta. Tam dane jest im usi¹æ do posi³ku,
którego wiat nie zna, i korzystaæ z us³ugi, po pierwsze od
samego Pana, a czasami tak¿e od siebie wzajemnie (zob. £uk.
12:37).
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Udzielanie pokarmu dla czeladzi
 Mat. 24:45-51; £uk. 12:42-46 
Który¿ tedy jest s³uga wierny i roztropny, którego postanowi³ pan jego nad czeladzi¹ swoj¹, aby im dawa³ pokarm na czas
s³uszny? B³ogos³awiony on s³uga, którego by, przyszed³szy Pan
jego, znalaz³ tak czyni¹cego; Zaprawdê powiadam wam, ¿e go
nad wszystkimi dobrami swemi postanowi  Mat. 24:45-51
(£uk. 12:42-46).
Na podstawie tych s³ów mo¿na siê domylaæ, ¿e w owym
szczególnym czasie wskazanym przez proroctwo  a mianowicie w czasie Pañskiej obecnoci oraz w czasie zgromadzania
wybranych  nasz Pan, wielki S³uga swego ludu, dokona wyboru jednego ród³a porednicz¹cego w udzielaniu pokarmu na czas
s³uszny, choæ w pracy roznoszenia pokarmu dla czeladzi zostan¹ u¿yci tak¿e wspó³s³udzy. S³uga ten jest jednak tylko szafarzem i mo¿e zostaæ w ka¿dej chwili usuniêty, gdyby zaniecha³
zupe³nego i nale¿ytego uznawania w ka¿dym szczególe Mistrza
 wielkiego S³ugi Bo¿ego i Jego ludu, Anio³a przymierza,
Chrystusa.
Wiernoæ wspomnianego szafarza (zarówno wzglêdem Mistrza jak i wspó³s³ug oraz czeladzi) zostanie nagrodzona
mo¿liwoci¹ dalszego sprawowania jego szafarstwa. Dopóki s³u¿y on wiernie, mo¿e to czyniæ dalej, us³uguj¹c domownikom
wiary rzeczami nowymi i starymi  pokarmem na czas s³uszny 
a¿ do koñca, przedstawiaj¹c kosztowne rzeczy, w które zaopatruje Bóg. Gdyby jednak okaza³ siê niewierny, zostanie ca³kowicie usuniêty ze stanowiska i wrzucony do ciemnoci zewnêtrznych, gdy tymczasem inny prawdopodobnie zajmie jego miejsce na takich samych warunkach.
W naszym zrozumieniu nie oznacza to, ¿e ów s³uga czyli szafarz, u¿yty jako ród³o porednicz¹ce w rozpowszechnianiu pokarmu na czas s³uszny mia³by byæ twórc¹ tego pokarmu. Nie bêdzie on tak¿e natchniony czy nieomylny. Przeciwnie, mo¿emy byæ
pewni, ¿e ktokolwiek zostanie u¿yty przez Pana jako Jego przedstawiciel maj¹cy za zadanie rozdzielanie Prawdy, bêdzie on bardzo pokorny i skromny, jak równie¿ bardzo gorliwy w s³u¿bie dla
chwa³y Mistrza, tak ¿e nie przypisze on sobie autorstwa Prawdy,
nie przyw³aszczy jej sobie, lecz bêdzie jej gorliwie udziela³ jako
daru od swego Mistrza dla innych s³ug oraz czeladzi.
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Jakikolwiek inny duch albo sposób postêpowania doprowadzi³by z pewnoci¹ do zmiany szafarza. Zosta³o to wyszczególnione przez naszego Pana w nastêpuj¹cy sposób:
A jeliby [trac¹c wiarê] rzek³ on [który sta³ siê] z³y s³uga
w sercu swoim: Odw³acza pan mój z przyjciem swoim; i pocz¹³by biæ spó³s³ugi, a jeæ i piæ z pijanicami [swych fa³szywych nauk]; Przyjdzie pan s³ugi onego, dnia, którego siê nie
spodzieje, i godziny, której nie wie; I od³¹czy go [od s³u¿by],
a czêæ jego po³o¿y z ob³udnikami; tam bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów  Mat. 24:48-51.
* * *
Nasz Pan by³ najwiêkszym ze wszystkich proroków, podobnie te¿ Jego proroctwo jest najbardziej uderzaj¹ce ze wszystkich. Proroctwa Moj¿esza, Jeremiasza i innych proroków zajmuj¹ siê g³ównie zagadnieniem odrzucenia i ponownego zgromadzenia cielesnego Izraela. Proroctwo Izajasza, poza tym,
¿e podejmuje temat cielesnego Izraela, ukazuje tak¿e Jezusa
Chrystusa, cierpi¹cego za nasze grzechy i bêd¹cego wiat³em
dla pogan, mówi te¿ o otwarciu wszystkich niewidz¹cych oczu
ludzkich na prawdziwe wiat³o. Daniel przepowiada przyjcie i zabicie Mesjasza, pomazanie miejsca najwiêtszego w
dniu Piêædziesi¹tnicy, historiê pogañskich mocarstw a¿ do
koñca ich w³adzy oraz ustanowienie pod ca³ym niebem Królestwa Mesjasza. Wskazuje on tak¿e na przeladowcz¹ w³adzê ma³ego rogu papiestwa, które mia³o przez ca³e wieki wytracaæ wiêtych, oraz dni oczekiwania na Królestwo itd. Jednak ¿aden z proroków, poza naszym Panem, nie poda³ koniecznych szczegó³ów czasu ¿niwa ³¹cz¹cych siê ze znamiennymi wydarzeniami odnotowanymi przez innych proroków.
Proroctwo naszego Pana, podobnie jak s³owa innych proroków, jest ukryte za zas³on¹ jêzyka symboli i przypowieci.
Tak w przypadku proroctw, jak i s³ów naszego Pana mia³o to
jeden wspólny cel  wszyscy niezbo¿ni nie zrozumiej¹, zrozumie tylko uczciwy i wierny lud Bo¿y w s³usznym, z Bo¿ego
punktu widzenia, czasie i we w³aciwy sposób.
Wam dano wiedzieæ tajemnicê królestwa Bo¿ego; ale innym w podobieñstwach [przypowieciach], aby widz¹c nie
widzieli, a s³ysz¹c nie rozumieli  £uk. 8:10.

WYK£AD XIII
USTANOWIENIE KRÓLESTWA
I SPOSÓB JEGO OBJAWIENIA SIÊ
CHODZENIE PRZEZ WIARÊ  KTO WCHODZI W SK£AD KRÓLESTWA  WZBUDZENIE
DUCHOWEGO KRÓLESTWA  POSTANOWIENIE  KSI¥¯¥T PO WSZYSTKIEJ ZIEMI  
PO¯¥DANY OD WSZYSTKICH NARODÓW  BLISKI ZWI¥ZEK MIÊDZY KRÓLESTWEM
A JEGO MINISTRAMI, CZYLI KSI¥¯ÊTAMI  DRABINA JAKÓBOWA  ZAS£ONA
MOJ¯ESZOWA  WIELKIE ZMIANY ZOSTA£Y JU¯ ZAINAUGUROWANE  CZY TAK
OGROMNA W£ADZA SKUPIONA W RÊKACH NOWEGO MO¯NOW£ADCY BÊDZIE STWARZA£A ZAGRO¯ENIE?  JAK D£UGO BÊDZIE TRWA£O RZ¥DZENIE LASK¥ ¯ELAZN¥?
 NAWRÓCENIE WIATA  LUD NARODZONY ZA JEDEN DZIEÑ  WSZYSCY, KTÓRZY S¥ W GROBACH  R OZWÓJ J EGO KRÓLESTWA  PODDANIE NAMIESTNICTWA  B¥D WOLA TWOJA NA ZIEMI .

I przyjd¹ do Po¿¹danego od wszystkich narodów. Ale
siê stanie w ostateczne dni, ¿e utwierdzona bêdzie góra domu
Pañskiego na wierzchu gór.
Czasu onego nazwane bêdzie Jeruzalem stolic¹ Pañsk¹, a
zgromadz¹ siê do niego wszystkie narody, do imienia Pañskiego, do Jeruzalemu, i nie bêd¹ wiêcej chodziæ za uporem
serca swego z³oliwego  Agg. 2:8; Mich. 4:1,2; Jer. 3:17.
ROZWA¯YWSZY ju¿ Boski plan a¿ do momentu zakoñczenia ucisku wielkiego dnia pomsty oraz wiedz¹c, w jaki sposób Boska zapalczywoæ rozpali siê przeciwko grzechowi i
samolubstwu, mo¿emy przyst¹piæ do znacznie przyjemniejszego zadania, czyli zastanowienia siê w wietle nauki Biblii,
w jaki sposób zostanie ustanowione Królestwo Bo¿e, w którym maj¹ byæ b³ogos³awione wszystkie rodzaje ziemi, a w
miejsce obecnego i dawnego porz¹dku rzeczy, który powszechnie uznawany jest za chybiony, zostanie wprowadzony nowy
porz¹dek, trwa³y i nieporównywalnie lepszy od starego.
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Jeli straszliwe wydarzenia najbli¿szej przysz³oci k³ad¹ siê
ju¿ cieniem trwogi i dr¿enia na wiecie, to ci, którzy patrz¹ z
pozycji ochrony Najwy¿szego, zauwa¿aj¹ srebrn¹ otoczkê
na chmurach ucisku, która z powodzeniem mo¿e sk³aniaæ ich
do spogl¹dania w górê, podnoszenia g³ów i radowania siê, gdy¿
przybli¿a siê ich wybawienie, a tak¿e ul¿enie doli wszystkich
odkupionych drogocenn¹ krwi¹, kiedy to wzejdzie s³oñce
sprawiedliwoci, a zdrowie bêdzie na skrzyd³ach jego (Mal.
4:2).
Wiele sporód powy¿ej rozwa¿anych zagadnieñ jest tak
oczywistych, ¿e mog¹ one przemówiæ nawet do nie powiêconych ludzi. Teraz jednak zbli¿amy siê do takiego fragmentu
naszych rozwa¿añ, który bêdzie wymaga³ janiejszego spojrzenia, bardziej starannego rozwa¿enia S³owa Pañskiego oraz
mocnego poparcia wiary, gdy¿ dotyczy on spraw na razie jeszcze niewidocznych, które mo¿na zauwa¿yæ tylko oczyma wiary. Jednak od ludu Bo¿ego oczekuje siê chodzenia przez wiarê, a nie przez widzenie, a tak¿e ufnoci, ¿e Bóg jest wystarczaj¹co mocny, by spe³niæ to, co obieca³ (Rzym. 4:18-21).
Tych zagadnieñ nie mo¿na poznaæ ucz¹c siê samemu, lub
korzystaj¹c z w³asnej m¹droci. Lecz ci, którzy otrzymali pomazanie od Tego, który jest wiêty, maj¹ wiarê w moc Bo¿¹,
która pozwala im powiedzieæ: Nie chybi³o ¿adne s³owo ze
wszystkich s³ów jego dobrych (1 Król. 8:56). Oni te¿ potrafi¹ cierpliwie czekaæ i pok³adaæ niezachwian¹ ufnoæ w przysz³ych dobrach.
W naszych poprzednich wyk³adach na ten temat* dowiedzielimy siê, ¿e Czasy Pogan, obejmuj¹ce okres miêdzy
obaleniem obrazowego królestwa Izraela a pe³nym ustanowieniem prawdziwego Królestwa Mesjañskiego na gruzach obecnych królestw, zakoñcz¹ siê w padzierniku roku 1914. Przekonalimy siê, ¿e okres obecnoci naszego Pana od 1874 do
1914 roku jest czasem ¿niwa, którego pierwsza czêæ przeznaczona jest na zgromadzenie wybranej Oblubienicy, za dru*

Tom I, rozdz. 13 i 14; Tom II, rozdz. 4.
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ga bêdzie czasem ucisku maj¹cym na celu obalenie obecnych
instytucji, w procesie przygotowania do ustanowienia nowego Królestwa. Rozwa¿my obecnie w wietle proroczej pochodni (Psalm 119:105; 2 Piotra 1:19) niektóre szczegó³y zwi¹zane ze wzbudzeniem Królestwa Najwy¿szego, które ma byæ pi¹tym uniwersalnym imperium na ziemi i które nie bêdzie mia³o koñca. Przyniesie ono b³ogos³awieñstwo wszystkim swoim
poddanym, podczas gdy inne królestwa doprowadzi³y po wiêkszej czêci do rozczarowania i ucisku dla wzdychaj¹cego
stworzenia. Nic dziwnego, ¿e zgodnie z proroczym obrazem
Królestwo to ma zostaæ zainaugurowane jubileuszow¹ tr¹b¹
(3 Moj¿. 25:9), a prorok Aggieusz (2:8) zapewnia, ¿e ostatecznie zostanie ono uznane, staj¹c siê obiektem po¿¹dania
wszystkich narodów.
Praktyczne znaczenie dla sposobu ustanowienia Królestwa
Bo¿ego, Królestwa Niebieskiego, ma to, kto bêdzie wchodzi³ w sk³ad monarszej w³adzy tego Królestwa. Przypomnijmy sobie wiêc to, czego ju¿ nauczylimy siê z Pisma wiêtego* na ten temat.
(1) Jest to Królestwo Bo¿e w tym sensie, ¿e Niebiañski Ojciec jest Wielkim Królem i to On u³o¿y³ plan zbawienia, którego czêci¹ bêdzie Tysi¹cletnie Królestwo. Jest to Jego Królestwo tak¿e i w tym znaczeniu, ¿e zostanie ono ustanowione
i bêdzie podtrzymywane Jego moc¹ (1 Kor. 15:24-26). Jest to
Jego Królestwo jeszcze i dlatego, ¿e Bóg, jako wielki w³adca
naczelny, a tak¿e Jego prawo, mi³oæ i mi³osierdzie, bêd¹ reprezentowane przez Porednika, którego On wyznaczy³.
(2) Jest to tak¿e Królestwo Chrystusowe  Królestwo umi³owanego Syna Bo¿ego, w w tym sensie, ¿e Chrystus jako
Porednik Nowego Przymierza bêdzie bezporednim w³adc¹
owego Tysi¹cletniego Królestwa jako przedstawiciel Ojca,
maj¹c za zadanie pokonanie z³a, zniszczenie grzechu oraz
doprowadzenie do zupe³nego, serdecznego pos³uszeñstwa dla
Ojca i Jego prawa wród odkupionego rodzaju ludzkiego, który
*

Tom I, str. 288-300.
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bêdzie ¿yczy³ sobie ca³kowitego przywrócenia go do zupe³nego podobieñstwa Bo¿ego oraz do Jego ³aski i ¿ycia wiecznego.
(3) Bêdzie to Królestwo wiêtych, bowiem jako Królewskie Kap³añstwo (Obj. 5:10) bêd¹ oni panowaæ, s¹dziæ i b³ogos³awiæ wiat w ³¹cznoci ze swym Panem, Jezusem (Rzym.
8:17,18).
Klasa królewska bêdzie siê w³aciwie sk³adaæ wy³¹cznie z
naszego Pana oraz Jego wybranych z Wieku Ewangelii, do
których powiedzia³ On: Nie bój siê, o maluczkie stadko! albowiem siê upodoba³o Ojcu waszemu, daæ wam królestwo.
O nich tak¿e mówi³ Pan przez proroka Daniela: A królestwo
i w³adza, i dostojeñstwo królewskie pod wszystkim niebem
dane bêdzie ludowi wiêtych najwy¿szych miejsc, którego
królestwo bêdzie królestwo wieczne, a wszystkie zwierzchnoci jemu s³u¿yæ i onego s³uchaæ bêd¹  Dan. 7:27.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zostan¹ oni przemienieni w
zmartwychwstaniu (pierwszym zmartwychwstaniu  Obj.
20:4,6; 1 Kor. 15:42-46,50-54; Jan 3:5,8) i nie bêd¹ ju¿ od
tego czasu istotami ludzkimi, lecz uczestnikami boskiej natury, niewidzialnymi dla ludzkoci podobnie jak Bóg i niebiañscy anio³owie. W rezultacie bêd¹ potrzebne pewne rodki
komunikowania siê miêdzy chwalebnym Kocio³em a tymi,
którzy bêd¹ przez niego s¹dzeni* i podnoszeni ze stanu upadku, grzechu i mierci. Mo¿liwoci takiego komunikowania siê
miêdzy istotami duchowymi i ludzkimi w przesz³oci zapewnia³y istoty duchowe przybieraj¹ce cia³o i w tej postaci porozumiewaj¹ce siê z pewnymi istotnymi osobami odnonie zamierzeñ Bo¿ych. W taki sposób widzieli anio³ów: Abraham,
Sara, Lot, Giedeon, Daniel, Maria  matka Jezusa  i inni. W
taki sposób nasz Pan jako istota duchowa po zmartwychwstaniu komunikowa³ siê z aposto³ami, poniewa¿ zachodzi³a potrzeba przekazania im pewnych pouczeñ, albowiem jeszcze
*

Zob. 1 Kor. 6:2 oraz Tom I, rozdz. 8.
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nie by³ dany Duch wiêty, przeto ¿e jeszcze Jezus nie by³
uwielbiony (Jan 7:39).
Nie spodziewamy siê jednak, by w Tysi¹cleciu duchowi
w³adcy mieli porozumiewaæ siê ze swymi ziemskimi poddanymi w taki w³anie sposób. Stwierdzamy bowiem, ¿e Bóg
ustanowi³ pewn¹ klasê ludzi, którzy ju¿ zostali wypróbowani
(w okresie poprzedzaj¹cym Wiek Ewangelii) i okazali siê godni
doskona³oci i ¿ycia wiecznego, by w Wieku Tysi¹clecia s³u¿yæ jako klasa porednicz¹ca miêdzy duchowym Królestwem,
czyli wiêtymi, a ich poddanymi  ludzkoci¹.
(4) Ta klasa porednicz¹ca, choæ nie bêdzie Królestwem we
w³aciwym znaczeniu tego s³owa, bêdzie go reprezentowa³a
wobec ludzi w sposób tak doskona³y, ¿e zostanie przez nich
uznana za Królestwo. Cz³onkowie tej klasy bêd¹ jedynymi
widzialnymi dla ludzi reprezentantami tego Królestwa. Dlatego nazywamy ich ziemsk¹ faz¹ Królestwa, widzialn¹ dla
ludzi (£uk. 13:28).
Ci ludzie, Abraham, Izaak, i Jakób, i wszyscy prorocy,
jak równie¿ staro¿ytni wiêci, o których wspomina³ nasz Pan
i aposto³owie (Mat. 8:11; Hebr. 11:4-40), przeszed³szy zwyciêsko swe próby, zostan¹ wzbudzeni z martwych jako doskonali, a bêd¹c ca³kowicie przywróceni do ziemskiej doskona³oci, nie bêd¹ potrzebowali tysi¹cletniego zmartwychwstania s¹du, tak jak pozostali ludzie. Doskona³oæ ta umo¿liwi
im bezporedni kontakt z duchowymi Królami i Kap³anami,
bez koniecznoci przybierania ziemskiego cia³a przez istoty
duchowe, chc¹ce obwieciæ wiatu prawa itp. Podobnie jak
Adam, który bêd¹c doskona³y przed pope³nieniem wystêpku,
móg³ porozumiewaæ siê bezporednio z mocami niebiañskimi, tak i ci zas³u¿eni wiêci bêd¹ z nimi obcowaæ, gdy zostan¹
przywróceni do tego samego stanu doskona³oci.
Jednak owi ziemscy w³adcy nie stan¹ siê Królami i Kap³anami, lecz zgodnie z postanowieniem Króla bêd¹ ksi¹¿êtami po wszystkiej ziemi  wybitnymi i nadrzêdnymi w³adcami i nauczycielami.
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Bliska wspó³praca miêdzy Królestwem
a jego przedstawicielami
Oczywiste jest, ¿e ziemska faza Królestwa bêdzie funkcjonowa³a na warunkach bliskiego zwi¹zku, spo³ecznoci i wspó³pracy z w³aciwym Królestwem, czyli duchowymi w³adcami.
Bêd¹ oni wzajemnie ze sob¹ spokrewnieni, tak jak ojciec z
dzieæmi; bêd¹ stanowiæ dwa wspó³pracuj¹ce ze sob¹ departamenty tego samego niebiañskiego rz¹du, gdzie departament
niebiañski bêdzie spe³nia³ funkcjê legislacyjne, czyli ustawodawcze, za ziemski bêdzie stanowi³ w³adzê wykonawcz¹,
czyli bêdzie zapewnia³ wykonywanie, realizacjê prawa. Tak
jak jest napisane: Z Syonu [duchowego Królestwa] wyjdzie
zakon, a s³owo Pañskie [boskie pos³annictwo za porednictwem ksi¹¿¹t] z Jeruzalemu  Izaj. 2:3.
Wzbudzenie Królestwa
Królestwo Bo¿e opowiadane bywa, a ka¿dy [przyjmuj¹cy
wiadectwo jako pos³annictwo od Boga] siê do niego gwa³tem cinie  £uk. 16:16. Przez osiemnacie stuleci owo pos³annictwo, albo inaczej oferta Królestwa, dokonywa³o zamierzonego dzie³a selekcjonowania wybranych zwyciêzców
sporód wiata. W ci¹gu ca³ego tego Wieku musieli oni oczekiwaæ na postanowiony przez ich Ojca czas, w którym mia³o
nast¹piæ ich wzbudzenie, czyli wywy¿szenie do w³adzy w charakterze Jego Królów i Kap³anów, którzy maj¹ rz¹dziæ i uczyæ
odkupionych ludzi na ziemi, zapewniaj¹c im sposobnoæ uzyskania ¿ycia wiecznego przez wiarê i pos³uszeñstwo. Jednak
przez ca³y ten czas klasa Królestwa cierpia³a gwa³t zadawany
im rêkami klasy Ismaela oraz Ezawa, jak i przez Szatana oraz
jego zalepionych s³ug. Nasz Pan wyrazi³ to w taki sposób:
Królestwo niebieskie gwa³t cierpi, a gwa³townicy porywaj¹
je  Mat. 11:12. Nasz Pan, G³owa tego Królestwa, cierpia³
do tego stopnia, ¿e a¿ musia³ ponieæ mieræ. Podobnie Jego
naladowcy ponosili cierpienia pewnych ziemskich strat na
skutek wyrwania ich z mocy ciemnoci i przeniesienia do Królestwa mi³ego Syna Bo¿ego (Kol. 1:13).
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Owo poddanie siê przemocy dominuj¹cego z³a przez ponad osiemnacie stuleci nie wynika³o z tego, ¿e nasz wzbudzony, wywy¿szony i uwielbiony Pan nie mia³ wystarczaj¹cej
mocy dla ochrony swego ludu; po swym zmartwychwstaniu
owiadczy³ On przecie¿: Dana mi jest wszelka moc na niebie
i na ziemi  Mat. 28:18. To opónienie w u¿yciu Jego mocy
mia³o okrelony cel. W planie Ojca by³ przewidziany s³uszny czas na z³o¿enie wielkiej ofiary za grzechy. Inny za s³uszny czas przewidziany by³ na wzbudzenie Królestwa w mocy
i wielkiej chwale, by panowa³o i b³ogos³awi³o wiat. Okresy
te by³y na tyle od siebie odleg³e, by umo¿liwiæ powo³anie i
przygotowanie wybranego Kocio³a, który mia³ siê staæ
wspó³dziedzicem Królestwa z Chrystusem. Z³e wp³ywy i przeciwne dzia³ania grzeszników zosta³y dozwolone dla oczyszczenia, dowiadczenia i wypolerowania powo³anych cz³onków klasy Królestwa. Podobnie jak w przypadku G³owy, tak i
wzglêdem wszystkich cz³onków Cia³a Bóg zamierzy³, aby
ka¿dego z nich jako Nowe Stworzenie przez ucierpienie doskona³ym uczyni³ (Hebr. 5:8,9).
Jednak obecnie znalelimy siê w koñcowym okresie Wieku Ewangelii, gdy ustanawiane jest, czyli wzbudzane, Królestwo. Nasz Pan, wyznaczony Król, jest ju¿ obecny od padziernika 1874 roku, zgodnie ze wiadectwem proroków skierowanym do tych, którzy maj¹ uszy ku s³uchaniu. Oficjalna
inauguracja jego urzêdu królewskiego mia³a miejsce w kwietniu 1878 roku i obecnie wykonywane jest pierwsze zadanie
tego Królestwa  gromadzenie Jego wybranych, na co wskazywa³ nasz Pan w swych przypowieciach i w proroctwie.
Pomarli w Chrystusie powstan¹ najpierwej, t³umaczy nasz
Pan przez aposto³a, za zmartwychwstanie Kocio³a nast¹pi
bardzo prêdko.* W rezultacie Królestwo, reprezentowane
przez naszego Pana oraz przez wiêtych, którzy zasnêli, a którzy teraz s¹ ju¿ ukszta³towani, przygotowani i znalezieni godnymi, by staæ siê cz³onkami Jego Cia³a, zosta³o wzbudzone
*

Tom III, rozdz. 6.
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w 1878 roku. W celu jego skompletowania trzeba jeszcze tylko zgromadziæ do Pana tych wybranych, którzy s¹ ¿ywi i
zostali pozostawieni  których dowiadczenia jeszcze siê nie
zakoñczy³y.
Mimo to Królestwo rozpoczê³o sw¹ dzia³alnoæ natychmiast,
nie czekaj¹c a¿ jego ¿yj¹cy cz³onkowie dokonaj¹ swego biegu. Za ¿yj¹cy po tej stronie zas³ony maj¹ przywilej poznania
tajemnic Królestwa i anga¿owania siê w prace tego Królestwa, zanim jeszcze nast¹pi ich przemiana. Gdy umr¹, (nie
zasn¹, lecz) zostan¹ przemienieni w momencie mierci,
zostan¹ wzbudzeni maj¹c udzia³ w b³ogos³awionym i wiêtym pierwszym zmartwychwstaniu, jak zosta³o napisane: B³ogos³awieni s¹ odt¹d umarli, którzy w Panu umieraj¹. Zaprawdê mówi Duch im, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich id¹ za nimi  Obj. 14:13.
Wszystko to zgodne jest z owiadczeniem Pisma wiêtego
mówi¹cym, ¿e Królestwo Bo¿e musi byæ wzbudzone wczeniej, aby jego wp³ywy i dzia³alnoæ mog³y doprowadziæ do
ca³kowitego zniszczenia obecnych zwierzchnoci teraniejszego wiata z³ego  w³adz politycznych, finansowych i kocielnych, co nast¹pi przy koñcu Czasów Pogan w padzierniku 1914 roku. Zwróæmy uwagê na kilka wersetów, które o
tym mówi¹.
W opisie wydarzeñ, które towarzysz¹ siódmej tr¹bie, mo¿na zaobserwowaæ nastêpuj¹c¹ kolejnoæ: (1) Pan i Król ziemi
ujmuje w³adzê i rozpoczyna siê Jego królowanie; (2) W rezultacie nastaje wielki ucisk w znaczeniu s¹du. Dowiadujemy siê
wiêc w sposób proroczy, ¿e królowanie rozpocznie siê przed
czasem ucisku i przed wzbudzeniem wiêtych i proroków. Bêdzie ono jednak trwa³o jeszcze d³ugo po tych wydarzeniach
(przez tysi¹c lat), a¿ dokona ono s¹du ca³ej ludzkoci, nagradzaj¹c tych, co maj¹ szacunek dla Pana, i niszcz¹c pozosta³ych, którzy maj¹ zgubny wp³yw na innych. Zwróæmy uwagê
na te zagadnienia w poni¿szym cytacie:
Dziêkujemy tobie, Panie Bo¿e wszechmog¹cy, który jest
i który by³, i który masz przyjæ! ¿e wzi¹³ moc swojê wielk¹
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i uj¹³e królestwo [reprezentowane przez Chrystusa  wszystko z jednego Boga Ojca ale wszystko przez jednego Pana
Jezusa Chrystusa Jego czcigodnego przedstawiciela]; I [w
konsekwencji rozpoczêcia siê królowania] rozgniewa³y siê
narody, i przyszed³ gniew twój i czas umar³ych, aby byli s¹dzeni i aby odda³ zap³atê s³ugom twoim, prorokom i wiêtym, i boj¹cym siê imienia twego, ma³ym i wielkim, i aby
wytraci³ tych, co psuj¹ ziemiê  Obj. 11:17,18.
Podobnie czytamy, ¿e panowanie tego Królestwa rozpocznie siê przed upadkiem Babilonu oraz ¿e Babilon upadnie
na skutek s¹dów tego Królestwa, co zostanie zauwa¿one póniej przez tych, którzy otrzymaj¹ wiat³o i wolnoæ przez Chrystusa po upadku Babilonu. Mówi¹ oni:
Bo prawdziwe i sprawiedliwe s¹ s¹dy jego, i¿ os¹dzi³ wszetecznicê onê wielk¹, która kazi³a ziemiê wszeteczeñstwem
swoim i pomci³ siê krwi s³ug swoich z rêki jej  Obj. 18;
19:2-7.
Prorok Daniel zosta³ natchniony przez Boga, by powtórzy³
i wyt³umaczy³ królowi Nabuchodonozorowi jego wizjê dotycz¹c¹ mocarstw pogañskich wyobra¿onych w wielkim pos¹gu. Wizja ta ukazywa³a kamieñ uderzaj¹cy w stopy pos¹gu
oraz bêd¹ce skutkiem tego uderzenia ca³kowite zmia¿d¿enie
mocarstw pogañskich. Nastêpnie za kamieñ powiêksza³ siê,
a¿ nape³ni³ ca³¹ ziemiê. Podane wyjanienie dowodzi, ¿e Królestwo Bo¿e zostanie wzbudzone i otrzyma pe³niê w³adzy, a
upadek ziemskich rz¹dów bêdzie bezporednim skutkiem dzia³añ podejmowanych przez to Królestwo. Oto natchnione wiadectwo Daniela:
Ale za dni tych królów [ostatniego mocarstwa pogañskiego wyobra¿anego przez palce u nóg pos¹gu] wzbudzi Bóg niebieski królestwo [maj¹ce swoj¹ reprezentacjê przez ca³y Wiek
Ewangelii, lecz nie uznawane przez wiat za Królestwo], które [inaczej ni¿ zmieniaj¹ce siê królestwa pogañskie przedstawione w pos¹gu] na wieki zepsute nie bêdzie, a królestwo to
na inszy naród nie spadnie [tak jak mocarstwa wyobra¿ane w
pos¹gu, które przechodzi³y z jednego narodu na inny], ale ono
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po³amie, i koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a samo
staæ bêdzie na wieki  Dan. 2:44,45.
Nasz Pan zapewni³ swych wiernych, ¿e w czasie ustanowienia Jego Królestwa i obalenia w³adz pogañskich zwyciêski Koció³ bêdzie z nim i bêdzie mia³ udzia³ w tej pracy. Oto
Jego w³asne s³owa:
A kto zwyciê¿y i zachowa a¿ do koñca uczynki moje, dam
mu zwierzchnoæ nad poganami. I bêdzie ich rz¹dzi³ lask¹
¿elazn¹; jako statki garncarskie skruszeni bêd¹, jakom i ja wzi¹³
od Ojca mego  Obj. 2:26,27 (por. Psalm 149:8,9).
Byæ mo¿e nie bêdziemy potrafili dok³adnie oceniæ, które
elementy tego ogromnego dzie³a s¹ obecnie realizowane przez
naszego Pana i Jego uwielbionych wiêtych poza zas³on¹.
Mo¿emy jednak byæ pewni, ¿e s¹ oni aktywnymi uczestnikami pracy powierzonej cz³onkom tej samej klasy Królestwa,
których bieg i s³u¿ba jeszcze siê nie zakoñczy³y po tej stronie
zas³ony  ¿niwiarskiego dzie³a (1) zbierania ¿yj¹cych wybranych, (2) mówienia do Syonu: Bóg twój króluje  wzbudzone zosta³o Królestwo oraz (3) obwieszczania Dnia Pomsty
Boga naszego.
Ustanowienie ziemskiego rz¹du
Nie powinnimy siê spodziewaæ ustanowienia ziemskiej fazy
Królestwa Bo¿ego przed zupe³nym zakoñczeniem Czasów
Pogan (w padzierniku 1914 roku), gdy¿ udzielaj¹c poganom
dzier¿awy w³adzy a¿ do tej daty, Bóg nie uczyni³ ¿adnej pomy³ki, a Jego plany siê nie zmieniaj¹. Ziemska faza Królestwa, po jej wzbudzeniu, bêdzie nale¿a³a do Izraela, gdy¿ taka
by³a umowa, czyli przymierze Boga z Abrahamem i jego nasieniem wed³ug cia³a. Nawet najwy¿sza ³aska, czyli Królestwo duchowe, zosta³a najpierw zaproponowana cielesnemu
Izraelowi i by³aby do niego nale¿a³a, gdyby serca Izraelitów
by³y gotowe j¹ przyj¹æ na warunkach, jakie by³y z ni¹ zwi¹zane  cierpienia z Chrystusem, a nastêpnie uwielbienia wraz z
nim (Rzym. 8:17). Izrael rzeczywicie pragn¹³ i szuka³ naj-
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lepszych rzeczy, które Bóg ma do zaoferowania, jednak czego Izrael szuka, tego nie dost¹pi³; ale wybrani [Maluczkie
Stadko wybranych zarówno z ¯ydów, jak i z pogan] dost¹pili, a inni zatwardzeni s¹. Nie na zawsze, ale a¿ do czasu, gdy
zakoñczy siê wybranie duchowego nasienia, w³aciwego Królestwa (Rzym. 9:31-33; 11:7,23,25-32).
Chocia¿ dziêki ³asce Bo¿ej Izraelici, pomimo ró¿nego stopnia braku wiary u wielu z nich, zostan¹ zgodnie z obietnic¹
ponownie zgromadzeni do Palestyny, to jednak ¿aden z nich
nie zostanie policzony jako uczestnik ziemskiej fazy Królestwa, ani nawet nie zostanie uznany za jego zwolennika czy
wspó³pracownika, jeli wczeniej nie uzna Jezusa Chrystusa
za Syna Bo¿ego i jedynego Odkupiciela i Wybawiciela Izraela i wiata.
Na pocz¹tku, przy koñcu 1914 roku n.e., w sk³ad ziemskiej
fazy Królestwa bêd¹ wchodzili, jak wierzymy, wy³¹cznie wzbudzeni wiêci z dawnych czasów, pocz¹wszy od Jana Chrzciciela i cofaj¹c siê a¿ po Abla  czyli Abraham, Izaak, Jakób i
wszyscy prorocy (por. Mat.11:11; £uk. 13:28; Hebr. 11:39,40).
Chocia¿ ci staro¿ytni wiêci nie bêd¹ mieli udzia³u ani czêci
w duchowym Królestwie, jako ¿e nie zostali do niego powo³ani, bo niebiañskie powo³anie nie by³o osi¹galne dok¹d
nasz Pan nie z³o¿y³ okupu, to jednak bêd¹ zajmowali w stosunku do reszty wiata uprzywilejowan¹ pozycjê w zwi¹zku z
tym, ¿e w sposób uznany przez Boga wykazali siê oni wiar¹ i
mi³oci¹ w czasie panowania z³a. W taki sposób przygotowali
siê i dowiedli, ¿e s¹ godni zajêcia stanowisk ziemskich s³ug i
przedstawicieli duchowego Królestwa. Zgodnie z tym w Psalmach napisane jest w odniesieniu do Chrystusa: Zamiast [tych,
którzy przez d³ugie czasy uwa¿ani byli za] ojców swych bêdziesz [ich] mieæ [za] synów swych; Ustanowisz ich ksi¹¿êtami [naczelnikami, przywódcami] na ca³ej ziemi  Psalm
45:17 NB.
Owi staro¿ytni wiêci bêd¹ ró¿nili siê od reszty ludzkoci
nie tylko dlatego, ¿e ich dowiadczenia bêd¹ dawno nale¿a³y
do przesz³oci, gdy bêdzie siê rozpoczynaæ powszechna pró-
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ba dla wiata, ale ponadto otrzymaj¹ oni nagrodê za sw¹ wiernoæ  stan¹ siê doskona³ymi ludmi, odzyskuj¹c ca³kowicie
wszystko, co zosta³o utracone w Adamie w zakresie umys³owego i moralnego podobieñstwa do Boga oraz doskona³oci
si³ fizycznych. W ten sposób bêd¹ oni nie tylko ksi¹¿êtami,
czyli prze³o¿onymi na ziemi (ziemskimi przedstawicielami
Królestwa Niebiañskiego  Chrystusa i Kocio³a), ale indywidualnie bêd¹ tak¿e ¿ywymi przyk³adami tego, co mo¿na osi¹gn¹æ pod Nowym Przymierzem przy zachowaniu ochoczego
pos³uszeñstwa.
Gdy Abraham, Izaak, Jakób i wszyscy inni staro¿ytni wiêci zostan¹ wzbudzeni z martwych i pojawi¹ siê miêdzy ponownie zgromadzonymi Izraelitami w koñcowym okresie ostatecznego czasu ucisku Jakóbowego wykonywanego przez
Goga i Magoga, ich nieprzeciêtne zdolnoci umys³owe natychmiast wyró¿ni¹ ich sporód innych ludzi. Co wiêcej, owe doskona³e umys³y bardzo szybko ogarn¹ zagadnienia wspó³czesnej wiedzy i wynalazków. Bêd¹ oni pod wieloma wzglêdami
ludmi wyj¹tkowymi, podobnie jak cz³owiek Jezus Chrystus,
o którym ludzie mówili: Jako¿ ten umie Pismo, gdy¿ siê nie
uczy³?  Jan. 7:15. I tak jak Jezus zdecydowanie, dobitnie i
jasno naucza³ lud, nie szerz¹c w¹tpliwoci i zamieszania, jak
mia³o to miejsce w przypadku nauczonych w Pimie, tak samo
bêdzie z doskona³ymi staro¿ytnymi wiêtymi, gdy pojawi¹ siê
miêdzy ludmi. Poza tym owi wiêci, czyli ksi¹¿êta, bêd¹
mieli bezporedni¹ spo³ecznoæ z duchowym Królestwem
(Chrystusem i Kocio³em), tak¹, jak¹ nasz Pan utrzymywa³ z
anio³ami. Tak¿e Adam cieszy³ siê podobn¹ osobist¹ spo³ecznoci¹ ze wiatem duchowym, zanim Boskim wyrokiem zosta³ uznany za przestêpcê. Owi ksi¹¿êta nowej ziemi (nowego porz¹dku spo³ecznego) bêd¹ posiadali wszelkie kwalifikacje do zajêcia zaszczytnych stanowisk, które zostan¹ im
powierzone.
Widzimy zatem, ¿e gdy nadejdzie przewidziany przez Boga
czas inauguracji Jego Królestwa miêdzy ludmi, Jego przedstawiciele bêd¹ ca³kowicie gotowi do rozpoczêcia s³u¿by, za
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ich mistrzowskie posuniêcia m¹drej polityki, ich umiarkowanie i dystyngowana samokontrola oraz ich przyk³adne osobiste przymioty charakteru, bêd¹ce wyrazem wszelkich ³ask i
cnót, przyci¹gn¹ ludzi dowiadczanych wielkim uciskiem,
szybko przekonuj¹c ich do wspó³pracy. Jeszcze zanim ich to¿samoæ zostanie ujawniona, lud Izraelski na pewno dostrze¿e
ich nieprzeciêtn¹ wy¿szoæ w stosunku do innych ludzi.
Musimy przy tym pamiêtaæ, ¿e czas wielkiego ucisku, który obecnie zbli¿a siê do punktu kulminacyjnego, jest zaplanowany w³anie po to, by skruszyæ kamienne serca ca³ego wiata, by w proch poni¿yæ pychê i przeoraæ ugory g³êbokimi bruzdami bólu, utrapienia oraz smutku i w ten sposób przygotowaæ wiat na przyjêcie wielkich b³ogos³awieñstw Tysi¹cletniego Królestwa. A wszystko to bêdzie s³u¿y³o zamierzonemu celowi, jak owiadcza prorok: Gdy siê s¹dy twoje [o,
Panie,] odprawiaj¹ [wszêdzie] na ziemi, sprawiedliwoci siê
ucz¹ obywatele okrêgu ziemskiego  Izaj. 26:9. Do tego czasu wszyscy naucz¹ siê, ¿e samolubne zamierzenia i w ogóle
wszystkie zamierzenia, które mog¹ byæ obmylone i przeprowadzone przez upad³ego cz³owieka, s¹ zawodne i prowadz¹
jedynie do mniejszego lub wiêkszego ucisku i zamieszania.
Do tego czasu wszyscy ludzie, bêd¹c pogr¹¿eni w rozpaczy,
zapragn¹ panowania sprawiedliwoci, nie bardzo sobie uwiadamiaj¹c, jak bliskie jest jego ustanowienie.
D³ugo pielêgnowane w Izraelu nadzieje Królestwa bêd¹ w
miêdzyczasie o¿ywaæ wród tych, którzy ze wzglêdu na szacunek dla obietnic zgromadz¹ siê w Palestynie. Gdy staro¿ytni wiêci obwieszcz¹ im swe zmartwychwstanie oraz przedstawi¹ formê sprawiedliwego rz¹du, który ma byæ ustanowiony, plan ten zostanie z pewnoci¹ natychmiast przyjêty jako
pochodz¹cy od Pana, gdy za dowiedz¹ siê, ¿e rzeczywiste
Królestwo, maj¹ce nad nimi zwierzchnoæ, jest duchowe, ¿e
ukrzy¿owany Jezus jest Królem oraz gdy intelektualnie, oczyma wiary patrzyæ bêd¹ na tego, którego przebodli  to wtedy p³akaæ bêd¹ nad nim p³aczem, jako nad jednorodzonym;
gorzko, mówiê, p³akaæ bêd¹ nad nim, jako gorzko p³acz¹ nad
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pierworodnym. Dnia onego bêdzie wielkie kwilenie w Jeruzalemie. A Bóg wyleje na dom Dawidowy, i na obywateli
Jeruzalemskich Ducha ³aski i modlitw  Zach. 12:10,11.
Wraz z wieci¹ o pora¿ce zastêpów Goga i Magoga oraz o
cudownym wybawieniu Izraela z r¹k ich wrogów do ludzi
dotrze wiadomoæ, ¿e zmartwychwstali s³awni ojcowie tego
narodu i ustanowili rz¹d, którym sami kieruj¹, oraz ¿e Izrael
powszechnie nawróci³ siê do d³ugo odrzucanego Mesjasza.
Niew¹tpliwie wieci te w znacznej czêci zostan¹ przyjête
miêdzy poganami jako oszustwo, ¯ydzi bêd¹ wymiewani za
³atwowiernoæ, a staro¿ytni wiêci uznani za grupê sprytnych
oszustów.
Jednak b³ogos³awieñstwo towarzysz¹ce reorganizacji rz¹du w Palestynie pod nowymi auspicjami przyniesie tak wspania³¹ i szybk¹ zmianê w kwestii dobrobytu dla Izraela, ¿e zadziwi to anarchistyczny i zniechêcony wiat oraz sk³oni wielu
ludzi do pomylenia i g³onego powiedzenia: Oszuci, czy
nie oszuci, ale dzia³alnoæ tych ludzi twierdz¹cych, ¿e s¹
zmartwychwsta³ymi prorokami, jest dok³adnie tym, czego potrzebuje wiat! Da³by Bóg, ¿eby przejêli oni w³adzê nad ca³ym wiatem i zaprowadzili porz¹dek i pokój wród naszego
ogólnowiatowego ba³aganu. Nastêpnie za zwróc¹ siê z prob¹, by owi zdumiewaj¹cy ksi¹¿êta objêli swym zarz¹dem
ca³y wiat, skoro ich jarzmo sprawiedliwoci okaza³o siê tak
korzystne dla Izraela. Prorok wyra¿a to w nastêpuj¹cy sposób:
I stanie siê w ostateczne dni, ¿e bêdzie przygotowana góra
[Królestwo] domu Pañskiego na wierzchu gór [jako Królestwo
wznosz¹ce siê ponad wszystkimi królestwami, albo zarz¹dzaj¹ce nimi], i wywy¿szy siê nad pagórkami [najwy¿szymi szczytami], a zbie¿¹ siê do niej wszystkie narody. I pójdzie wiele ludzi,
mówi¹c: Pójdcie a wst¹pmy na górê [Królestwo] Pañsk¹, do
domu Boga Jakóbowego, a bêdzie nas uczy³ dróg swoich, i bêdziemy chodzili cie¿kami jego; albowiem z Syonu [duchowego Królestwa  uwielbionego Chrystusa, G³owy i Cia³a] wyjdzie zakon, a s³owo Pañskie z Jeruzalemu [siedziby ziemskiego
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rz¹du przedstawicielskiego w osobach ksi¹¿¹t]. I [poprzednio  w czasie wielkiego ucisku] bêdzie s¹dzi³ miêdzy narodami, a bêdzie kara³ wiele ludzi. I [w rezultacie nagan udzielonych przez Pana za spraw¹ Jego prawa i S³owa] przekuj¹ miecze swe na lemiesze, a w³ócznie swe na sierpy; nie podniesie
naród przeciw narodowi miecza, ani siê bêd¹ æwiczyæ do bitwy  Izaj. 2:2-4 (Mich. 4:1-4).
Bliski zwi¹zek miêdzy Królestwem
a jego ziemskimi ksi¹¿êtami
Jak siê nale¿y spodziewaæ owe dwie fazy, czyli czêci Królestwa, bêd¹ mog³y ³atwo i bezporednio porozumiewaæ siê
miêdzy sob¹. W ten sposób nadzór nad ludzkoci¹ oraz mo¿liwoci jej pouczania bêd¹ zupe³ne, gdy¿ ksi¹¿êta bêd¹ przewodem Boskiej komunikacji. Wydaje siê, ¿e o tym w³anie
mówi³ nasz Pan do Natanaela w s³owach: Od tego czasu ujrzycie niebo otworzone i Anio³y Bo¿e [pos³añców Bo¿ych,
ksi¹¿¹t nowej dyspensacjis] wstêpuj¹ce i zstêpuj¹ce na Syna
cz³owieczego  Jan 1:51. Czy sen Jakóba o drabinie ustawionej miêdzy niebem a ziemi¹ oraz o pos³añcach wstêpuj¹cych i zstêpuj¹cych po niej nie by³ tak¿e proroctwem przepowiadaj¹cym przysz³¹ blisk¹ ³¹cznoæ miêdzy niebiañskim Królestwem a wiatem, w którym to dziele sam Jakób, jako jeden
z pos³añców zapewniaj¹cych ³¹cznoæ, ma mieæ swój udzia³
udzielaj¹c wiatu b³ogos³awieñstwa? Wierzymy, ¿e tak w³anie by³o (1 Moj¿. 28:10-12).
Pismo wiête jasno naucza, ¿e Moj¿esz, porednik Przymierza Zakonu, by³ symbolicznym wyobra¿eniem Chrystusa,
Porednika Nowego Przymierza, a fakt ten jest powszechnie
uznawany przez badaczy Biblii. Nie wszyscy jednak zgadzaj¹
siê co do tego, ¿e Moj¿esz wyobra¿a³ ca³ego Chrystusa  G³owê i Cia³o  i ¿e w tym sensie ca³y Wiek Ewangelii by³ okresem wzbudzania Chrystusa. Jest to jednak jedyne wyt³umaczenie tego obrazu, które pasuje do wielu sporód jego wyst¹pieñ, na przyk³ad w Dziejach Apostolskich 3:22,23.
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Moj¿esz w trakcie ustanawiania Przymierza Zakonu na górze Synaj zdaje siê byæ obrazem zupe³nego Chrystusa (G³owy
i Cia³a) w pocz¹tkowym okresie Wieku Tysi¹clecia, kiedy to
dla wiata zostanie wprowadzone Nowe Przymierze oraz gdy
potê¿ny g³os [siódmej] tr¹by, gêsta ciemnoæ, wielkie trzêsienie ziemi i inne czynniki Dnia Pomsty zwróc¹ uwagê ludzkoci i przygotuj¹ ich do us³uchania g³osu Wielkiego Nauczyciela oraz do przyjêcia z zadowoleniem Jego Nowego Przymierza. Dobitnie wskazuje na to aposto³ (Hebr. 12:18-22), który, jak siê wydaje, wyznacza ka¿dy krok tej równoleg³oci.
Izrael zbli¿a³ siê do góry Synaj, a¿ wreszcie stan¹³ przy niej
tak, ¿e mo¿na by³o jej dotkn¹æ. Wobec straszliwych zjawisk i
odg³osów dobiegaj¹cych z góry wszyscy bali siê i dr¿eli. My
jednak przystêpujemy do góry Syon oraz jej cudownych chwa³
i b³ogos³awieñstw, daleko przewy¿szaj¹cych to, co zapewnia³a góra Synaj. Jednak tym wiêkszym b³ogos³awieñstwom bêdzie towarzyszy³a jeszcze straszliwsza tr¹ba, gêstsza ciemnoæ
i potê¿niejsze trzêsienie ziemi  owo ostateczne poruszenie
wszystkich chwiej¹cych siê rzeczy (wszystkiego, co jest grzeszne i sprzeczne z wol¹ Bo¿¹), tak aby pozosta³o tylko to, co jest
prawdziwe i trwa³e. Rozwi¹zanie tego zagadnienia tkwi w s³owach: Przeto¿ przyjmuj¹c [w naszych spodziewaniach] królestwo nie chwiej¹ce siê, miejmy ³askê, przez któr¹ s³u¿ymy
przyjemnie Bogu ze wstydem i z uczciwoci¹  Hebr. 12:28.
Rozwa¿aj¹c dalej tê ilustracjê zauwa¿amy, ¿e Moj¿esz wst¹pi³ nastêpnie na górê (Królestwo) i zosta³ obrazowo uwielbiony, tj. skóra jego twarzy lni³a tak, ¿e Izrael nie móg³ na niego
patrzeæ. Wyobra¿a to, jak siê wydaje, skompletowanie Kocio³a (Chrystusa, G³owy i Cia³a) w chwale, za zas³ona, któr¹ Moj¿esz od tego czasu zak³ada³, gdy wystêpowa³ przed ludem, a zdejmowa³, gdy przebywa³ z Panem na górze, zdaje siê
wyobra¿aæ ziemsk¹ fazê Królestwa, czyli ksi¹¿¹t po wszystkiej ziemi, przez których Chrystus bêdzie przemawia³ do ludu
i przez których bêdzie reprezentowany, ukrywaj¹c sw¹ chwa³ê. Wydaje siê to byæ bardzo dobitn¹ ilustracj¹ bliskiego zwi¹zku, jaki bêdzie wystêpowa³ miêdzy ziemskimi ksi¹¿êtami

Ustanowienie Królestwa

631

oraz niebiañskimi Królami i Kap³anami. Wst¹pienie Moj¿esza na górê, po to by mieæ spo³ecznoæ z Bogiem w czasie,
gdy góra okryta by³a chmurami lni¹cymi od b³yskawic, a ziemia dr¿a³a jak tocz¹cy siê grzmot, wyobra¿a fakt, ¿e Cia³o
Chrystusa zostanie skompletowane, czyli ostatni cz³onek zostanie przemieniony i przyjêty do Królestwa, wtedy, gdy
odmieniany bêdzie obecny porz¹dek rzeczy w czasie wielkiego ucisku, jakiego ziemia jeszcze nie zazna³a.
Pot³uczenie pierwszych tablic przymierza wyobra¿a niepowodzenie Przymierza Zakonu ze wzglêdu na s³aboæ cia³a,
za drugie tablice wyobra¿aj¹ Nowe Przymierze, którego Porednikiem bêdzie Chrystus i które nigdy nie zawiedzie. Owo
Nowe Przymierze wejdzie w ¿ycie dla wiata wtedy, gdy Cia³o
Chrystusa zostanie skompletowane. W miêdzyczasie trwa
wybór cz³onków Wielkiego Proroka na podobieñstwo Moj¿esza (Dzieje Ap. 3:23). Zwróæmy te¿ uwagê na fakt, ¿e dopiero
po otrzymaniu drugich tablic Przymierza (wyobra¿aj¹cych
Nowe Przymierze) Moj¿esz zosta³ przemieniony, tak ¿e od tego
czasu, spotykaj¹c siê z ludem, zak³ada³ zas³onê, gdy¿ jego
twarz lni³a.
Inauguracji Królestwa bêd¹ towarzyszy³y sceny budz¹ce
grozê, które wywo³uj¹c strach i przera¿enie wiata sprawi¹,
¿e z zadowoleniem uzna on Pomazañca Pañskiego za Króla
ca³ej ziemi. Tak jak tam Izrael b³aga³, by Bóg ju¿ wiêcej do
nich nie mówi³  gdy¿ straszne by³y zjawiska i odg³osy, których byli wiadkami pod Synajem  tak i obecnie wszyscy
ludzie bêd¹ ¿yczyli sobie, by Bóg przesta³ przemawiaæ do nich
w gniewie i drêczyæ ich swym dotkliwym lecz sprawiedliwym
niezadowoleniem. Zamiast tego chêtnie bêd¹ s³uchaæ wielkiego
Porednika i uznaj¹ Go za Króla  Immanuela  ustanowionego nad nimi przez Jahwe. On to stanie siê wspania³ym wype³nieniem obrazu Moj¿esza  zas³oniêtego (ukrytego) Proroka,
Króla i Kap³ana (por. Hebr. 12:19 oraz Psalm 2:5,6).
Izrael winien byæ dobrowolny, pragn¹cy nowego Królestwa, jak zosta³o napisane: Lud twój bêdzie dobrowolny w
dzieñ zwyciêstwa twego  Psalm 110:3. Bêdzie ono dok³ad-

632

Walka Armagieddonu

nie tym, czego oczekiwa³ Izrael (zatwardzony pod wzglêdem
wy¿szego, duchowego powo³ania Wieku Ewangelii), tyle tylko, ¿e bêdzie ono wspanialsze i trwalsze ni¿ wszystko, co mogli
oni sobie kiedykolwiek wyobraziæ. A wtedy ogromna liczba
czêciowo wierz¹cych w Chrystusa, którzy zostali w przykry
sposób wprowadzeni w b³¹d, powie: Iza¿emy w imieniu twojem nie prorokowali [g³osili], ( ) i w imieniu twojem wiele
cudów nie czynili? (Mat. 7:21,22). Nie zostan¹ oni uznani za
Oblubienicê Chrystusow¹, lecz bêd¹ pozostawieni na ziemi,
by mieæ udzia³ w p³aczu i zgrzytaniu zêbów w czasie wielkiego ucisku i bez w¹tpienia stan¹ siê ludem Bo¿ym, zamiast ich
wczeniejszej przynale¿noci do sekt, i równie¿ oka¿¹ siê dobrowolni w dniu Jego zwyciêstwa. I rzeczywicie, bardzo
prêdko, jak owiadcza nasz werset, Królestwo Bo¿e zostanie
uznane za po¿¹danego od wszystkich narodów.
Reformy moralne i spo³eczne
Zakon Pañski, który wyjdzie w tym czasie z góry Syon,
Królestwa, i bêdzie publicznie g³oszony przez ksi¹¿¹t
wszystkim mieszkañcom nowej stolicy wiata, Jerozolimy jako
S³owo Pañskie, natychmiast po³o¿y kres temu, co ju¿ obecnie
uwa¿ane jest za krzycz¹c¹ niesprawiedliwoæ. Reformy
moralne zostan¹ przeprowadzone we wszystkich dziedzinach.
Zagadnienia finansowe, spo³eczne i religijne zostan¹ dostosowane zarówno do wymogów sprawiedliwoci jak i mi³oci.
S¹d bêdzie wykonywany wed³ug sznuru, a sprawiedliwoæ
wed³ug wagi (Izaj. 28:17). Ca³a ziemia zostanie zrównana i
postawiona prosto zgodnie z wymogami sprawiedliwoci 
zostanie ona doprowadzona do cis³ej zgodnoci z jej zasadami.
Jak¿e wielkie bêdzie to mia³o znaczenie wobec nacisków
ze strony wszystkich tych dziedzin przemys³u, które kusz¹
ludzi, ³udz¹c ich i zwodz¹c w oparciu o s³aboci ludzkiej natury oraz brak równowagi umys³owej i moralnej. Zostan¹ zamkniête wszystkie zak³ady spirytusowe, browary, wyszynki,
domy publiczne, kasyna oraz wszelkie tego typu instytucje
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s³u¿¹ce marnowaniu czasu i deprawacji charakteru, za ich
pracownicy otrzymaj¹ inne zajêcia, które bêd¹ po¿yteczne dla
nich i dla innych ludzi.
W podobny sposób zaniechana zostanie produkcja broni i
amunicji s³u¿¹cej do prowadzenia wojny czy te¿ do obrony, a
armie zostan¹ rozwi¹zane. Nowe Królestwo nie bêdzie potrzebowa³o niczego takiego, choæ bêdzie dysponowa³o wystarczaj¹c¹ moc¹ dla skutecznego wyegzekwowania sprawiedliwoci i ukarania z³oczyñców, gdyby zdecydowali siê oni podj¹æ dzia³anie, i to jeszcze zanim zd¹¿¹ zaszkodziæ innym, gdy¿
nikt nie bêdzie szkodzi³ ani zabija³ w ca³ym wiêtym Królestwie (Izaj. 11:9). Jedynym wyj¹tkiem bêdzie wyrok wtórej
mierci dla niepoprawnych, wydawany przez kompetentnych
i sprawiedliwych sêdziów (Izaj. 32:1-8; 65:20-25; Psalm 149:9;
1 Kor. 6:2).
Bankowoæ, dzia³alnoæ gie³dowa i inne tego typu zajêcia,
bardzo po¿yteczne w obecnych warunkach, nie bêd¹ ju¿ mia³y dalszego zastosowania, gdy¿ w ramach nowego porz¹dku
od ludzi bêdzie siê oczekiwaæ, by traktowali siê wzajemnie
jak cz³onkowie jednej rodziny, a w tej sytuacji prywatny kapita³, po¿yczanie pieniêdzy i zapotrzebowanie na nie przejd¹ do
historii. Posiadacze ziemscy oraz agencje wynajmu nieruchomoci równie¿ znajd¹ sobie nowe zajêcie, poniewa¿ nowy Król
nie bêdzie uznawa³ wa¿noci patentów i tytu³ów w³asnoci,
maj¹cych obecnie tak wielkie znaczenie. Oznajmi On, ¿e odkupuj¹c Adama i jego potomstwo, naby³ tak¿e prawo do obszaru jego w³adzy, czyli do ziemi (Efezj. 1:14), któr¹ rozdzieli
miêdzy ludzi, ale nie miêdzy tych samolubnych, sk¹pych i
chciwych na pieni¹dze, lecz miêdzy cichych, którzy zgodnie z obietnic¹ dan¹ w kazaniu na górze otrzymaj¹ naj¿yniejsze pola (Mat. 5:5).
To w³anie w odniesieniu do tego Króla i Sêdziego (G³owy
i Cia³a), wyobra¿onym w Moj¿eszu, Pan owiadcza:
I odpocznie na nim Duch Pañski, Duch m¹droci i rozumu, Duch rady i mocy, Duch umiejêtnoci i bojani Pañskiej.
I bêdzie czu³ym w bojani Pañskiej, nie bêdzie wed³ug widze-
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nia oczów swoich s¹dzi³, ani wed³ug s³yszenia uszów swoich
kara³. Ale bêdzie ubogich s¹dzi³ w sprawiedliwoci, a w prawoci bêdzie kara³ cichych na ziemi. I uderzy ziemiê rózg¹
ust swoich, a duchem warg swoich zabije niezbo¿nika. Albowiem sprawiedliwoæ bêdzie pasem biódr jego, a prawda przepasaniem nerek jego  Izaj. 11:1-5.
Niektórym mo¿e siê wydaæ, ¿e ów Boski program zamieni
ziemiê w raj dla ubogich i miejsce udrêki dla ludzi przyzwyczajonych obecnie do luksusu i do posiadania przewagi nad
innymi, czy to z powodu szczêcia, czy wiêkszych zdolnoci i
mo¿liwoci, czy te¿ na skutek nieuczciwego postêpowania.
Ci, którzy tak uwa¿aj¹ powinni pamiêtaæ o s³owach Sêdziego,
wypowiedzianych osiemnacie stuleci temu: Ale biada wam
bogaczom! bo ju¿ macie pociechê wasz¹. Biada wam, którzycie teraz nasyceni [zadowoleni]! albowiem ³akn¹æ bêdziecie
[bêdziecie niezadowoleni]  £uk. 6:24,25. Na pocz¹tku ludzie tacy bêd¹ mieli sk³onnoæ do ubolewania nad utrat¹ swych
przywilejów, a tak jak obecnie pobo¿nemu cz³owiekowi, który jest bogaty, trudno jest osi¹gn¹æ taki stan serca i ¿ycia, który móg³by zostaæ nagrodzony udzia³em w Królestwie Chrystusowym, tak i wówczas, wszyscy ci, którzy uprzednio przyzwyczaili siê do bogactwa, bêd¹ mieli trudnoci, jakich nie
doznaj¹ inni, którzy wczeniej zostali wyæwiczeni w szkole
przeciwnoci.
Jednak nieodzowne usuniêcie nierównoci spo³ecznych,
którego dokona anarchia w Dniu Pomsty, bêdzie musia³o zostaæ zaakceptowane. Stopniowo te¿ (przez jednych wolniej, a
przez innych prêdzej) zostan¹ uznane i powszechnie docenione korzyci p³yn¹ce z panowania mi³oci. Mo¿na siê bêdzie
przekonaæ, ¿e w ramach Boskiego ustroju ka¿dy, kto tylko
bêdzie chcia³, otrzyma b³ogos³awieñstwo i prawdziwe szczêcie. Ka¿dy te¿ bêdzie móg³ postêpowaæ w górê drog¹ wiêtobliwoci ku wspania³ej ludzkiej doskona³oci (na podobieñstwo Bo¿e) oraz ku ¿ywotowi wiecznemu. (Izaj. 35:8). Za
s³uszne zostanie uznane to, co powszechnie stwierdza siê ju¿
dzisiaj, a mianowicie, ¿e przy obecnych udogodnieniach, gdyby
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praca ludzi by³a zorganizowana w sposób systematyczny i
m¹dry, ¿aden cz³owiek nie musia³by pracowaæ wiêcej, jak trzy
godziny dziennie. Za pod kierownictwem niebiañskiego Królestwa godziny wolne od pracy nie bêd¹ szkodliwe dla moralnoci i psychiki cz³owieka, tak jak to siê dzieje w obecnych
warunkach, gdy na ka¿dym kroku obecne jest z³o i pokusy,
które ¿eruj¹ na wrodzonych s³abociach.
Wprost przeciwnie, gdy zostanie zwi¹zany Szatan (czyli
powstrzymane z³o) i usuniête wp³ywy zewnêtrzne, godziny
wolne od pracy bêd¹ spêdzane pod kierownictwem uwielbionego Kocio³a na coraz to bardziej atrakcyjnych i interesuj¹cych rozwa¿aniach o naturze, jej Bogu i o Jego chwalebnych
atrybutach  Jego m¹droci, sprawiedliwoci, mi³oci i mocy.
I w taki to przyjemny sposób ludzie bêd¹ mogli rozwijaæ siê
a¿ do osi¹gniêcia ludzkiej doskona³oci  celu ich biegu i próby. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e nowy rz¹d bêdzie zajmowa³
siê nie tylko wielkimi sprawami i potrzebami swych poddanych, ale bêdzie zaspakaja³ tak¿e te najmniejsze potrzeby.
Bêdzie to rz¹d paternalistyczny w najpe³niejszym znaczeniu tego okrelenia.
Zdawaæ by siê mog³o, ¿e ludzie z wielk¹ obaw¹ traktowaæ
bêd¹ ustanowienie najbardziej autokratycznego rz¹du w historii wiata, w ramach którego ka¿de istnienie, ka¿da w³asnoæ i wszystkie sprawy ludzkoci bêd¹ nieodwo³alnie spoczywa³y w rêkach Króla, gdyby nie fakt, ¿e dysponujemy pewnymi i przekonywaj¹cymi dowodami na to, ¿e wszystkie zarz¹dzenia i postanowienia tego Królestwa bêd¹ mia³y na celu
korzyæ jego poddanych. Król owego Poredniczego Królestwa tak bardzo umi³owa³ tych, nad którymi mia³ panowaæ, ¿e
jako cenê okupu da³ swe w³asne ¿ycie, by zapewniæ im prawo
do indywidualnej próby osi¹gniêcia ¿ycia wiecznego, za celem Jego tysi¹cletniego królowania jest w³anie pomaganie
swym poddanym w czasie tej próby. Czegó¿ jeszcze mo¿na
wymagaæ? Jako Odkupiciel ma on s³uszne prawo do absolutnej w³adzy nad tym, co naby³ za cenê w³asnej krwi. A zreszt¹
wszyscy, którzy oceniaj¹ wielkoæ mi³oci, jak¹ okaza³ On
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wzglêdem nas, gdyby tylko mieli mo¿liwoæ decydowania 
choæ wiemy, ¿e tak nie bêdzie  chêtnie przyznaliby Mu ca³¹
w³adzê oraz powagê urzêdu i prêdko zaczêliby wykonywaæ
Jego wolê.
Czy bêdzie jednak mo¿na bezpiecznie powierzyæ absolutn¹
i autokratyczn¹ w³adzê wiêtym, którzy maj¹ byæ wspó³dziedzicami Królestwa i sêdziami towarzysz¹cymi?
O tak! Jak Jezus dowiód³, ¿e posiada ducha niebiañskiego
Ojca oraz ¿e jest wyra¿eniem istnoci Jego, tak i wszyscy,
którzy bêd¹ stanowili Maluczkie Stadko wspó³dziedziców
Jego Królestwa, zostan¹ dowiadczeni czy posiadaj¹ ducha
Chrystusowego  wiêtego ducha mi³oci. Jednym z warunków ich powo³ania jest to, by zostali przypodobani obrazowi Syna jego umi³owanego i nikt, kto tego warunku nie
wype³ni, nie zostanie przyjêty jako ten, który pewnym uczyni³
swe powo³anie i wybranie. Zaiste, to w³anie dlatego s¹ oni
wybierani sporód s³abych i niedoskona³ych, dlatego ucz¹ siê,
na czym polega bojowanie onego dobrego boju w obronie
s³usznoci i prawdy przeciwko b³êdowi i grzechowi, aby mogli oni wspó³czuæ tym, których w przysz³oci otocz¹ opiek¹ i
nauk¹. O tak, podkap³anom królewskiego kap³añstwa, podobnie jak Najwy¿szemu Kap³anowi, bêdzie mo¿na zaufaæ bez
obawy. Bóg powierzy im w³adzê i to bêdzie najlepsz¹ gwarancj¹, ¿e zostanie ona u¿yta w sposób sprawiedliwy, m¹dry i
mi³osierny  dla b³ogos³awienia wiata.
Rz¹dzenie lask¹ ¿elazn¹
Dok¹d nie zapanuje porz¹dek na zasadzie ogólnego podporz¹dkowania, narody bêd¹ rz¹dzone przy u¿yciu si³y, i to takiej, której nikt nie bêdzie siê w stanie sprzeciwiæ. Ka¿de kolano ugnie siê i ka¿dy jêzyk bêdzie wyznawa³ Bosk¹ moc i
chwa³ê, a zewnêtrzne okazywanie pos³uszeñstwa bêdzie obowi¹zkowe, tak jak zosta³o napisane: I bêdzie ich rz¹dzi³ lask¹ ¿elazn¹; jako statki garncarskie skruszeni bêd¹  Obj.
2:27. Owo uderzanie i kruszenie nale¿y w³aciwie do Dnia
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Pomsty i chocia¿ moc i laska pozostanie nadal do dyspozycji
przez ca³y Wiek Tysi¹clecia, ich u¿ycie prawdopodobnie nie
bêdzie konieczne, jako ¿e wszelki otwarty sprzeciw bêdzie
gruntownie zganiony w czasie wielkiego ucisku. Prorok mówi,
¿e Bóg w owym czasie uderzania przemówi do rozgadanej,
ha³aliwej i pewnej siebie ludzkoci  Uspokójcie siê, a wiedzcie, ¿em Ja Bóg; bêdê wywy¿szony miêdzy narodami, bêdê
wywy¿szony na ziemi  Psalm 46:11. Jednak zadaniem ca³ego Wieku Tysi¹clecia bêdzie wykonywanie s¹du wed³ug sznuru, a sprawiedliwoci wed³ug wagi w zakresie wszystkich,
ma³ych i wielkich spraw ka¿dego przedstawiciela rasy ludzkiej, a wszyscy zostan¹ wyuczeni od Boga przez wybranego S³ugê przymierza, wielkiego Proroka, Kap³ana i Króla
(G³owê i Cia³o). Bêdzie on Prorokiem w znaczeniu nauczyciela, Królem w znaczeniu zarz¹dcy, Kap³anem w znaczeniu
porednika, który odkupiwszy lud jest jego orêdownikiem i
udziela mu Boskiej ³aski. Urzêdy te s¹ zjednoczone: Ty jest
kap³anem na wieki wed³ug porz¹dku Melchisedekowego, a
Melchizedek by³ kap³anem na w³asnym tronie (Hebr. 7:17;
Zach. 6:13; Dzieje Ap. 3:22; 5 Moj¿.18:15).
Jako uosobienie m¹droci nowy Król owiadcza: Przy mnie
jest rada, i prawdziwa m¹droæ; jam jest roztropnoæ, a moc
jest moja. Przez miê królowie króluj¹, i ksi¹¿êta stanowi¹ sprawiedliwoæ. Przez miê ksi¹¿êta panuj¹, i wielmo¿nymi s¹
wszyscy sêdziowie ziemi [ziemska faza Królestwa]. Ja mi³ujê
tych, którzy miê mi³uj¹; a którzy miê szukaj¹ rano, znajduj¹
miê. Bogactwo i s³awa przy mnie jest; majêtnoæ trwa³a i sprawiedliwoæ. Lepszy jest owoc mój, ni¿ z³oto, i ni¿ najkosztowniejsze z³oto, a dochody moje lepsze, ni¿ srebro wyborne.
Prowadzê cie¿k¹ sprawiedliwoci, porodkiem cie¿ek s¹du,
abym tym, którzy miê mi³uj¹, da³ w dziedzictwo majêtnoæ
wieczn¹, i skarby ich nape³ni³. ( ) Bo kto miê znajduje, znajduje ¿ywot, a otrzymuje ³askê od Pana. Ale kto grzeszy przeciwko mnie, krzywdê czyni duszy swojej; wszyscy, którzy miê
nienawidz¹, mi³uj¹ mieræ  Przyp. 8:14-21,35,36.
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Izrael jako ilustracja
Zdaje siê, ¿e wiatu bêdzie dany pewien czas na to, by móg³
przyjrzeæ siê, w jaki sposób dzia³a Boski rz¹d w Izraelu, i zobaczyæ p³yn¹ce z tego praktyczne korzyci, jako kontrast do
panuj¹cej w tym czasie anarchii. W tej sytuacji wiêkszoæ narodów bêdzie po¿¹da³a panowania tego Królestwa. Przekonywaj¹co obrazuj¹ to prorocze s³owa skierowane do Izraela w
tym czasie:
Powstañ, objanij siê! poniewa¿ przysz³a wiat³oæ twoja,
a chwa³a Pañska wesz³a nad tob¹. Bo oto ciemnoci okryj¹
ziemiê, a zaæmienie narody; ale nad tob¹ wejdzie Pan, a chwa³a
jego nad tob¹ widziana bêdzie. I bêd¹ chodziæ narody w wiat³oci twojej, a królowie [przywódcy ziemscy] w jasnoci, która
wejdzie nad tob¹ [odnosi siê to do duchowego Izraela, S³oñca
Sprawiedliwoci, ale tak¿e do jego ziemskich reprezentantów
 cielesnego Izraela przywróconego do ³aski].
Podnie w oko³o oczy twe, a spojrzyj; ci wszyscy, którzy
siê zgromadzili, pójd¹ do ciebie; synowie twoi z daleka przyjd¹, a córki twoje przy boku twoim chowane bêd¹ [por. Ezech.
16:61]. Tedy ogl¹dasz to, a rozweselisz siê; 1 tedy siê zdumieje i rozszerzy serce twoje, gdy siê obróci ku tobie zgraja morska [masy anarchistyczne  zob. Obj. 21:1], a moc narodów
przyjdzie do ciebie. ( ) a chwa³y Pañskie opowiadaæ bêd¹ 
Izaj. 60:1-6,11-20.
Zaprawdê bêdzie to chwalebny dzieñ otwierania oczu lepych oraz przekonywania wielu do sprawiedliwoci! Bêdzie
to dzieñ nawróceñ oraz o¿ywieñ w myl zasad prawdy a nie
strachu i b³êdnej interpretacji. Bêdzie to czas, w którym, jak
mówi prorok, ziemia narodzi ludu za jeden dzieñ (Izaj. 66:8).
Tym narodem bêdzie Izrael: (1) duchowy Izrael, naród wiêty oraz (2) cielesny Izrael, jego ziemski przedstawiciel. Ten
Izrael promienieæ bêdzie wiat³em, które rzuci wych³ostany
1 Izaj. 60:5 w t³umaczeniu u¿ytym przez autora brzmi: Tedy ogl¹dasz to, a bêdziesz nape³niona wiat³em  przyp.t³um.
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wiat na kolana i sprowadzi obiecane wylanie Pañskiego ducha wiêtobliwoci na wszelkie cia³o po tych dniach, tak
jak w ci¹gu tych dni zosta³ on wylany na Jego prawdziwe s³ugi i s³u¿ebnice (Joel 2:28).
Jest to dzieñ zbawienia, o którym piewa³ prorok Dawid
(Psalm 118:18-27):
Tenci to dzieñ, który uczyni³ Pan;
rozweselmy¿ siê, a rozradujmy siê weñ.
Kamieñ, którzy odrzucili buduj¹cy,
uczyniony jest g³ow¹ wêgieln¹!
B³ogos³awiony, który przychodzi w imiê Pañskie.*
Proszê, Panie! zachowaj¿e teraz;
proszê Panie! zdarz teraz.
Pokara³ci miê Pan srodze;
ale miê na mieræ nie poda³.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwoci,
a wszed³szy w nie bêdê wys³awia³ Pana.
Taæ jest brama Pañska,
któr¹ sprawiedliwi wchodz¹.
Tuæ ja ciebie wys³awiaæ bêdê; bo miê wys³ucha³,
i by³e wybawicielem moim.
Bógci Panem, onci nas owieci³.

Widzimy wiêc, ¿e reformy edukacyjne i nauczanie przysz³oci rozpocznie siê od serc ludzkich, a pierwsza lekcja bêdzie
polega³a na nauczeniu siê, ¿e pocz¹tek m¹droci jest bojañ
[czeæ] Pañska (Przyp. 9:10). Jedn¹ z wielkich trudnoci
wspó³czesnego nauczania, które prowadzi do pychy, arogancji i niezadowolenia, jest brak owej elementarnej m¹droci.
Ka¿dy uczynek ³aski pod zarz¹dzeniami Królestwa bêdzie
w³aciwie rozpoczêty i gruntownie wykonany.
¯aden przedstawiciel odkupionego rodzaju ludzkiego nie
upadnie tak nisko, by znalaz³ siê poza zasiêgiem ³aski Bo¿ej
udzielanej za porednictwem wszechogarniaj¹cego i b³ogos³awionego przedstawicielstwa Królestwa. ¯adne wynaturzenie grzechu nie bêdzie zbyt g³êbokie, by nie mog³a do niego
siêgn¹æ rêka mi³osierdzia, ratuj¹c duszê, która zosta³a nabyta
*

Por. Mat. 23:39.
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krwi¹. W ¿adnym sercu ciemnoæ niewiadomoci i uprzedzeñ nie bêdzie tak gêsta, by wiat³o Boskiej Prawdy i mi³oci
nie mog³o przenikn¹æ jej mroków i wnieæ do nich wiadomoci szczêcia i zadowolenia z nastania nowego dnia oraz
uwiadomiæ mo¿liwoci uczestniczenia w tych b³ogos³awieñstwach na zasadach pos³uszeñstwa. Nie bêdzie takiej choroby
atakuj¹cej i wyniszczaj¹cej fizyczne si³y organizmu, która by
nie podda³a siê szybkiej reakcji ze strony Wielkiego Lekarza.
Nie ma takiego zniekszta³cenia, potwornoci, nadmiaru, niedo³ê¿noci czy niedorozwoju umys³owego, które opar³aby siê
dotkniêciu Jego uzdrawiaj¹cej rêki.
Wszyscy, co s¹ w grobach, powstan¹
Wielkie dzie³o restytucji, które w taki sposób zacznie siê od
¿yj¹cych narodów, zostanie szybko rozszerzone na wszystkie
pi¹ce rodzaje ziemi. Gdy¿ nadchodzi godzina, owszem jest
ju¿ niedaleko, gdy wszyscy, co s¹ w grobach us³ysz¹ g³os Syna
Cz³owieczego i powstan¹. Gdy mieræ i hades [grób] wydadz¹ umar³ych, którzy w nich byli, wyda tak¿e i morze umar³ych, którzy w nim byli (Jan 5:28,29; Obj. 20:13). Nawet
zastêpy Goga i grzesznicy Izraela, którzy zginêli w walce wielkiego dnia, w s³usznym czasie powstan¹ z grobów; ju¿ nie
jako pustosz¹ca armia bezprawia, ale jako wych³ostani, pokutuj¹cy, pojedynczy ludzie, których wiat³o nowego dnia okryje wstydem i przyprawi o zmieszanie. I im jednak zostanie
udzielone mi³osierdzie i dana mo¿liwoæ ponownego podwigniêcia siê do czci i cnoty.
Zmartwychwstanie staro¿ytnych wiêtych, w po³¹czeniu z
czêstymi przypadkami przywrócenia chorych do zdrowia w
odpowiedzi na modlitwê wiary, spowoduj¹ prawdopodobnie,
¿e ludzie, którzy znajd¹ chwilê czasu na to, by po otrz¹niêciu
siê ze spustoszenia wielkiego ucisku zacz¹æ myleæ, dojd¹ do
wniosku, ¿e istnieje mo¿liwoæ powstania z grobu mierci tak¿e dla innych ludzi  ich przyjació³ i krewnych jako wype³nienie obietnicy Chrystusa, ¿e wszyscy, którzy s¹ w grobach us³y-
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sz¹ g³os Syna Cz³owieczego i powstan¹. Pogl¹d, ¿e owo wielkie dzie³o mo¿e siê rozpocz¹æ i byæ kontynuowane w odpowiedzi na modlitwy wiary o przywrócenie do ¿ycia przyjació³, którzy odeszli, wydaje siê byæ ca³kiem logiczny. W metodzie tej dostrzegamy rozs¹dek, który zdaje siê stawiaæ j¹
wy¿ej od innych, które nasuwaj¹ nam siê na myl. Na przyk³ad zmartwychwstanie umar³ych zgodnie z t¹ metod¹ odby³oby siê stopniowo i w odwrotnym porz¹dku ni¿ proces umierania. Zapewni³oby to domy, serdeczne przyjêcie i wszystkie
konieczne wygody ¿ycia dla zmartwychwsta³ych ludzi natychmiast po ich powrocie do ¿ycia. W taki sposób zmartwychwsta³y cz³owiek by³by te¿ zapoznany z jêzykiem, obyczajami
i zwyczajami swego otoczenia. Gdyby bowiem zosta³ zastosowany odwrotny porz¹dek, to wzbudzeni byliby ca³kowicie
nieprzygotowani pod tym wzglêdem do nowych okolicznoci
i poczuliby siê ca³kowicie obco i nieswojo w pokoleniu, wród
którego przypad³oby im wieæ nowe ¿ycie. Zastrze¿enia te jednak nie mog¹ odnosiæ siê do proroków oraz innych staro¿ytnych wiêtych, którzy odbywszy sw¹ próbê zmartwychwstan¹ jako doskonali ludzie, a doskona³oæ zapewni im intelektualn¹, moraln¹ i fizyczn¹ przewagê nad innymi ludmi.
Oczywiste jest, ¿e nie wszystkie modlitwy o przywrócenie
do ¿ycia zmar³ych przyjació³ zostan¹ natychmiast wys³uchane, gdy¿ Pan bêdzie mia³ okrelone plany wzglêdem ich restytucji i takie modlitwy mog³yby staæ z nimi w sprzecznoci.
Jego porz¹dek, jak dowodzi tego zmartwychwstanie Kocio³a
i staro¿ytnych wiêtych, bêdzie oparty na przystosowaniu 
zarówno podmiotu zmartwychwstania, jak i przyjació³ oraz
warunków, w jakich bêdzie siê mia³o rozpocz¹æ nowe ¿ycie.
To za bêdzie wymaga³o pewnej miary przygotowañ ze strony
tych, którzy zanosz¹ takie proby  przygotowañ serca i ¿ycia,
a tak¿e warunków korzystnych dla ich rozwoju na drodze
wiêtobliwoci. Taki sposób przywracania do ¿ycia stanie siê
dla ¿ywych nagrod¹ za wiernoæ i zapewni wzbudzonym korzystne warunki.
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Chwalebna perspektywa
Jak¿e chwalebn¹ perspektywê bêdzie otwiera³a nowa dyspensacjas, gdy tylko w pe³ni zostanie zainaugurowana! Przejcia jednej dyspensacji w drug¹ zawsze by³y znaczne i znamienne, ale ta zmiana bêdzie najbardziej donios³a ze wszystkich.
Nic dziwnego, ¿e myl o takiej sytuacji, gdy ca³y rodzaj
ludzki nawróci siê do Boga z pieniami chwa³y oraz z wiekuist¹ radoci¹ na twarzach, mo¿e wydaæ siê nieomal zbyt piêkna, by mog³a byæ prawdziwa. Jednak Ten, który obieca³, mocny jest i uczyniæ to, co Mu siê upodoba³o. Choæ wydaje siê, ¿e
smutek i wzdychanie s¹ niemal nieod³¹cznymi elementami
naszego istnienia, to jednak ¿a³oæ i smutek uciecze. Chocia¿
p³acz w worze i w popiele nie milkn¹³ przez d³ug¹ noc panowania grzechu i mierci, to jednak poranek Tysi¹clecia przyniesie radoæ, a ³zy zostan¹ otarte z ka¿dego oblicza, zamiast
popio³u dana bêdzie ozdoba, a olejek wesela zamiast ducha
cinionego.
Rozwój Jego Królestwa
Królestwo Bo¿e, podobnie jak rz¹dy ziemskie, bêdzie siê
rozprzestrzenia³o, czyli rozwija³o w rozmaitych czêciach albo
zakresach, a¿ stanie siê gór¹ [Królestwem] wielk¹ i nape³ni
wszystk¹ ziemiê (Dan. 2:35). Aby to sobie lepiej uzmys³owiæ przyjrzyjmy siê Wielkiej Brytanii, której królestwem jest
przede wszystkim panuj¹cy monarcha i jego dom, nastêpnie
jednak obejmuje ono parlament oraz ministrów rz¹du, a w jeszcze szerszym znaczeniu ka¿dego Brytyjczyka oraz ka¿dego
¿o³nierza, który przysiêga³ wiernoæ temu królestwu. W najbardziej za rozleg³ym znaczeniu królestwo to obejmuje
wszystkich poddanych z podbitych terytoriów Indii i innych
krajów, którzy nie okazuj¹ jawnego niepos³uszeñstwa wobec
praw tego królestwa.
Podobnie jest z Królestwem Bo¿ym. Zasadniczo jest to Królestwo Ojca, który panuje nad wszystkim (Mat. 13:43; 26:29).
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Jednak Ojciec z w³asnej woli zaproponowa³, by panowanie
nad ziemi¹ na okres tysi¹ca lat z pe³nymi uprawnieniami wicekróla, czyli namiestnika, obj¹³ Chrystus i Jego Oblubienica
wywy¿szona do boskiej natury i majestatu, maj¹c za zadanie
ujarzmienie i zniszczenia z³a oraz podwigniêcie wszystkich,
którzy bêd¹ chcieli osi¹gn¹æ zupe³n¹ jednoæ z Ojcem na ³askawych warunkach Nowego Przymierza. W nieco szerszym
znaczeniu Królestwo to obejmie ziemskich ministrów, czyli
ksi¹¿êta, którzy bêd¹ jego widzialnymi reprezentantami
miêdzy ludmi. W jeszcze szerszym znaczeniu obejmie ono
wszystkich, którzy uznaj¹c jego ustanowienie oka¿¹ mu lojalne pos³uszeñstwo i oddanie  zarówno ¯ydów jak i pogan. W
najszerszym znaczeniu obejmie ono stopniowo wszystkich
poddanych, którzy okazuj¹ pos³uszeñstwo jego prawom, podczas gdy wszyscy inni zostan¹ zniszczeni (Dzieje Ap. 3:23;
Obj. 11:18).
Taka bêdzie pozycja namiestniczego Królestwa Bo¿ego przy
koñcu wyznaczonego okresu tysi¹ca lat jego królowania  panowaæ bêdzie zwyciêski pokój i wymuszone królowanie sprawiedliwoci, za wszyscy rozmylni oponenci zostan¹ zniszczeni pod panowaniem ¿elaznej laski (Obj. 2:27). Pisze o tym
prorok Izajasz opisuj¹c ten okres: Grzesznik, choæby mia³ i
sto lat, przeklêty [odciêty] bêdzie. Mimo to umieraj¹c w tym
wieku, bêdzie uwa¿any za dziecko, gdy¿ okazuj¹c choæby zewnêtrzne pos³uszeñstwo wobec rozs¹dnych i sprawiedliwych
zarz¹dzeñ Królestwa móg³by by³ ¿yæ przynajmniej do koñca
Tysi¹clecia (Izaj. 65:20; Dzieje Ap. 3:23).
Jednak taki pokój  zwyciêski i wymuszony pokój i takie
samo pos³uszeñstwo  choæ w³aciwy z punktu widzenia zapewnienia ilustracji dowodz¹cej b³ogos³awieñstw i korzyci,
jakie p³yn¹ z ustanowienia sprawiedliwego i s³usznego rz¹du,
daleki jest jednak od Boskiego idea³u. Idealnym Królestwem
Bo¿ym jest takie panowanie, w którym ka¿da jednostka jest
wolna i mo¿e kierowaæ siê sw¹ w³asn¹ wol¹, jako ¿e wola
ka¿dego cz³owieka dok³adnie odpowiada Boskim wymaganiom, wedle których nale¿y mi³owaæ sprawiedliwoæ i niena-
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widziæ niegodziwoci. Taki w³anie stan musi w koñcu zapanowaæ w ca³ym wszechwiecie. W odniesieniu do ludzkoci
zostanie on osi¹gniêty pod koniec namiestniczego Królestwa
Tysi¹clecia.
Zgodnie z tym dowiadujemy siê (Obj. 20:7-10), ¿e przy
koñcu Wieku Tysi¹clecia bêdzie mia³ miejsce czas ¿niwa
przeznaczony na przesiewanie i segregowanie miliardów ¿yj¹cych w tym czasie istot ludzkich, z których ka¿da dysponowa³a wczeniej pe³nymi mo¿liwociami osi¹gniêcia doskona³oci. Bêdzie to okres podobny do obecnego przesiewania w
Babilonie, czyli w chrzecijañstwie, w czasie obecnego
¿niwa, a tak¿e do dzie³a przesiewania w ¿niwie Wieku
¯ydowskiego. Zadaniem ¿niwa Wieku Tysi¹clecia bêdzie ca³kowite oddzielenie koz³ów od Pañskich owiec, tak jak
przedstawi³ to nasz Pan w przypowieci (Mat. 25:31-46).
Jest jednak pewna ró¿nica. ¯niwo ¿ydowskie i ewangeliczne zgromadzi³o jedynie Maluczkie Stadko, za wielkie
masy okaza³y siê niegodne, poniewa¿ w obecnym czasie Szatan zwodzi i olepia ogó³ ludzkoci. Jednak w przypadku ¿niwa Wieku Tysi¹clecia mamy podstawy, by spodziewaæ siê,
¿e rezultat bêdzie odwrotny  masy oka¿¹ siê lojalnymi owcami, które zostan¹ wprowadzone do ¿ywota wiecznego, za
tylko wzglêdna mniejszoæ zostanie zniszczona jako koz³y.
Chocia¿ w przypadku Pañskiej próby nie chodzi o liczby, ale
o jakoæ. Zapewnia On, ¿e grzech i grzesznicy oraz ci, którzy
okazuj¹ sympatiê grzechowi, nie przejd¹ przez granicê koñca
Tysi¹clecia, gdy¿ mogliby zagroziæ szczêciu, pokojowi i b³ogos³awieñstwu wspania³ej wiecznoci  gdzie mierci wiêcej nie bêdzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleci nie bêdzie;
albowiem pierwsze rzeczy pominê³y (Obj. 21:4).
W taki sposób przyjdzie Królestwo Bo¿e, a Jego wola bêdzie wykonywana tak na ziemi, jako i w niebie. Tak bêdzie
Chrystus królowa³ jako namiestnik swego Ojca, dok¹d nie
poni¿y wszystkich sprzeciwiaj¹cych Mu siê w³adz i autorytetów i dok¹d nie sk³oni wszystkich kolan do zgiêcia siê i wszyst-
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kich jêzyków do wyznania m¹droci, sprawiedliwoci, mi³oci i mocy Boga Ojca. A¿ w koñcu, gdy w ostatniej decyduj¹cej próbie przy koñcu Tysi¹clecia objawi wszystkich tych, którzy okazuj¹c zewnêtrzne pos³uszeñstwo mieliby choæby sk³onnoæ do grzechu i zniszczy ich wszystkich (Obj. 20:9), wtedy
podda Ojcu swe namiestnicze panowanie. Aposto³ Pawe³ wyra¿a to w taki sposób:
Bo on musi królowaæ, póki by nie po³o¿y³ wszystkich nieprzyjació³ pod nogi jego. A ostatni nieprzyjaciel, który bêdzie
zniszczony, jest mieræ [Adamowa]. A potem bêdzie koniec
[Jego królowania, gdy wype³ni ono swe zadanie], gdy [Chrystus] odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy [Chrystus] zniszczy
wszelkie [sprzeciwiaj¹ce siê] prze³o¿eñstwo i wszelk¹
zwierzchnoæ, i moc. Bo wszystkie rzeczy podda³ pod nogi
jego. ( ) A gdy mu [Ojcu] wszystkie rzeczy poddane bêd¹,
tedyæ te¿ i sam Syn bêdzie poddany temu [Ojcu], który mu
podda³ wszystkie rzeczy [na tysi¹c lat]  1 Kor. 15:24-28.
Czy wola Bo¿a nie bêdzie ju¿ wiêcej wykonywana na ziemi
i w niebie, gdy skoñczy siê tysi¹cletnie Królestwo? O nie!
Wprost przeciwnie, stan ten mo¿e zostaæ osi¹gniêty tylko za
spraw¹ panowania Chrystusa. Do tego czasu wszyscy ludzie
osi¹gn¹ doskona³oæ podobn¹ do tej, jak¹ mia³ Adam zaraz
po stworzeniu (rozmylni grzesznicy bêd¹ zniszczeni), a dodatkowo jeszcze zyskaj¹ wiadomoæ dobra sprawiedliwoci
oraz bezmiaru grzesznoci i szkodliwoci grzechu. Z powodzeniem przejd¹ te¿ przez sw¹ próbê, dowodz¹c, ¿e ca³kowicie i ostatecznie ukszta³towali swe charaktery w najzupe³niejszej zgodnoci z charakterem Bo¿ym i na jego podobieñstwo.
Wtedy Królestwo Bo¿e bêdzie miêdzy ludmi, tak jak jest
obecnie wród anio³ów. Szczególne w³aciwoci poredniczego Królestwa Chrystusowego pos³uguj¹cego siê w ramach
Nowego Przymierza cech¹ mi³osierdzia, potrzebn¹ ze wzglêdu na s³aboci grzeszników, wygasn¹ okazuj¹c siê bezu¿yteczne wobec faktu, ¿e nie bêdzie ju¿ s³abych i niedoskona³ych
istot, którym mog³yby one przynosiæ korzyæ.
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Mo¿emy jednak z powodzeniem przypuszczaæ, ¿e nawet
wtedy, gdy wszyscy bêd¹ ju¿ doskonali i podobni Bogu, porz¹dek bêdzie nadal utrzymywany. Skoro bowiem porz¹dek
jest pierwszym prawem nieba, to musi byæ tak¿e pierwszym
prawem ziemi. To za oznacza sprawiedliwe zwierzchnoci i
w³adze. Dopiero tam powstanie pierwsza ca³kowicie udana
Republika. Wszystkie wspó³czesne próby uznania ka¿dego
cz³owieka za króla i nadania mu praw równych wszystkim
innym ludziom oraz wybierania przedstawiciela, czyli prezydenta, który by³by s³ug¹ wspó³królów, a nie panem, do pewnego stopnia zawiod³y, poniewa¿ ludzie nie s¹ równi pod
wzglêdem umys³owym, psychicznym, moralnym, finansowym,
jak i w innych sprawach, a tak¿e dlatego, ¿e nikt tak naprawdê
nie nadaje siê do tego, by panowaæ nad innymi, lecz ze wzglêdu na s³aboæ ka¿dy musi byæ poddany prawom i ograniczeniom.
Gdy jednak to, co doskona³e, zostanie osi¹gniête dla ludzkoci dziêki poredniczemu Królestwu, wtedy wszyscy bêd¹
królami, tak jak by³ nim Adam zanim zgrzeszy³. I tym w³anie
królom ³¹cznie zostanie udzielone potysi¹cletnie Królestwo
Bo¿e. Wszyscy oni bêd¹ harmonijnie panowaæ na zasadach
prawa mi³oci, a ich prezydent bêdzie im s³u¿y³ i ich reprezentowa³. O Panie, modlimy siê: Przyjd Królestwo Twoje
dla Twoich obecnych wiêtych, jak równie¿ dla wiata.

WYK£AD XIV
UWIELBIENIE PODNÓ¯KA JAHWE
PODNÓ¯EK BO¯Y SKALANY I PORZUCONY Z POWODU GRZECHU  OBIECANE PRZYWRÓCENIE MU CHWA£Y  PRZYWRÓCENIE NABYTEJ W£ASNOCI  J EGO NAJWSPANIALSZY KLEJNOT  PONOWNE POSTAWIENIE NÓG JAHWE NA GÓRZE OLIWNEJ  WYNIKAJ¥CE Z TEGO B£OGOS£AWIEÑSTWA  PODNÓ¯EK OSTATECZNIE
PE£EN RZECZYWISTEJ CHWA£Y.

Tak mówi Pan: Niebo jest stolic¹ moj¹, a ziemia podnó¿kiem nóg moich. Abym miejsce nóg moich uwielbi³. I
stan¹ nogi jego w on dzieñ na górze Oliwnej  Izaj. 60:13;
66:1; Zach. 14:4; (Mat. 5:35; Dzieje Ap. 7:49).
BO¯Y podnó¿ek w ci¹gu minionych szeciu tysiêcy lat cechowa³ siê ró¿nymi przymiotami, ale nigdy nie odznacza³ siê
chwa³¹. Ból, p³acz, duchowe i fizyczne cierpienia oraz mieræ
uczyni³y z niego jedn¹ wielk¹ kostnicê, w której obecnie, wed³ug ostro¿nych szacunków, co najmniej piêædziesi¹t miliardów istnieñ ludzkich czeka na zdjêcie przekleñstwa na³o¿onego przez Bosk¹ sprawiedliwoæ, kiedy to wiat³o Boskiej
³aski bij¹ce z oblicza Jezusa Chrystusa, naszego Pana, wzejdzie jako S³oñce Sprawiedliwoci:
Rozegnaj grzechu posêpne cienie,
Rozjanij mroki o¿ywczym promieniem.

Dla osi¹gniêcia tego celu Bóg poczyni³ liczne przygotowania. Okup za Adama i za wszystkich, którzy jako jego dzieci
ponieli przez niego straty, naby³ ca³y wiat, a dziêki temu
ka¿demu cz³onkowi rasy ludzkiej dana zosta³a mo¿liwoæ
ubiegania siê o ¿ycie wieczne w sprzyjaj¹cych okolicznociach.
647
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Okup ten jednak sprawi³ jeszcze co wiêcej  dziêki niemu
odkupiony zosta³ rajski dom Adama (utracony z powodu wystêpku) oraz królewskie panowanie Adama nad ziemi¹ w charakterze przedstawiciela Boga, jego Stworzyciela i Ojca.
St¹d te¿ czytamy: A ty, Wie¿o Trzody [Chrystusie], Ostojo Córy Syjonu, do ciebie dawna w³adza powróci  Mich.
4:8 [BT]. Równie¿ aposto³ Pawe³ mówi o odkupieniu nabytej
w³asnoci (Efezj. 1:14). Nasz Pan tak¿e nawi¹za³ do tego w
jednej ze swych przypowieci, wskazuj¹c, ¿e wykupi³ spod
przekleñstwa nie tylko ludzkoæ, czyli skarb, ale tak¿e pole,
czyli ziemiê, a tak¿e ¿e wszyscy, którzy przy³¹cz¹ siê do niego jako cz³onkowie klasy Królestwa, bêd¹ mieli udzia³ w owym
wykupieniu roli i skarbu (Mat. 13:44).
Dzie³em ca³ego okresu Tysi¹clecia bêdzie ponowne uporz¹dkowanie i nadanie chwa³y podnó¿kowi Bo¿emu. Raj, w
czasie gdy zosta³ utracony, by³ jedynie ogrodem w jednym
zak¹tku ziemi. Poniewa¿ jednak rodzaj Adamowy, zgodnie z
Boskimi zamiarami, rozmno¿y³ siê i nape³ni³ ziemiê (1 Moj¿.
1:28), a ca³e potomstwo Adama zosta³o odkupione, zachodzi
potrzeba zapewnienia wystarczaj¹co wielkiego raju, który bêdzie móg³ pomieciæ wszystkich. Z tego za wynika, ¿e ca³a
ziemia stanie siê ogrodem Eden pod wzglêdem urodzajnoci,
piêkna i doskona³oci. Wszystko to jest obiecane jako wspania³e przysz³e wype³nienie Boskiego planu (Dzieje Ap.
3:20,21; Obj. 2:7; 2 Kor. 12:4).
Jednak najwspanialszym klejnotem Pañskiego uwielbionego podnó¿ka przy koñcu Tysi¹clecia bêdzie ludzkoæ, w której doskona³oci, wolnoci, podobieñstwie do Boga w zakresie przymiotów moralnych i umys³owych znajdzie swe odbicie sama Boskoæ. Ludzkoæ stanie siê najchwalebniejszym
obrazem czci swego Stworzyciela i Jego cudownego planu
odnosz¹cego siê do Jego stworzeñ, ich odkupienia i restytucji, za ów cudowny plan zawsze bêdzie siê nieod³¹cznie kojarzy³ po pierwsze z Panem Jezusem, S³owem Jahwe, oraz
po drugie z Oblubienic¹, Barankow¹ ma³¿onk¹ i Jego wspó³-
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dziedziczk¹ w udzielaniu b³ogos³awieñstw zapewnionych
przez okup.
Owo upiêkszanie i uwielbianie Pañskiego podnó¿ka nie
bêdzie zupe³ne, dok¹d nasz Pan, jako czcigodny przedstawiciel swego Ojca, nie zniszczy wszelkiego [sprzeciwiaj¹cego
siê] prze³o¿eñstwa i wszelkiej zwierzchnoci, i mocy. Bo on
musi królowaæ, póki by nie po³o¿y³ wszystkich nieprzyjació³
pod nogi jego, zanim odda Królestwo przy koñcu Tysi¹clecia (1 Kor. 15:24-28).
Okres królowania grzechu i mierci zobrazowany jest w
czasie, kiedy Bóg nie wspomnia³ na podnó¿ek nóg swoich w
dzieñ zapalczywoci swojej (Treny 2:1), jednak od pocz¹tku
Tysi¹clecia ludzie us³ysz¹ prorocze wezwanie: Wywy¿szajcie Pana, Boga naszego, a k³aniajcie siê u podnó¿ka nóg jego,
bo wiêty jest  Psalm 99:5. Ta myl, ¿e wywy¿szenie Nowego Jeruzalem, uwielbionego Kocio³a Bo¿ego, do funkcji
nowego rz¹du ziemi bêdzie oznacza³o przywrócenie Boskiej
³aski dla podnó¿ka Jahwe, jest bardzo jasno wyra¿ona przez
proroka Zachariasza (14:4,5).
Nogi Jahwe na Górze Oliwnej
Proroctwo to jest na ogó³ mylnie rozumiane i odnoszone do
nóg naszego Pana, Jezusa w czasie Jego wtórego przyjcia.
Co wiêcej, ci którzy w taki sposób siê myl¹, posuwaj¹ siê jeszcze dalej i twierdz¹, ¿e bêd¹ to stopy literalne, przebite gwodziami Kalwarii, nie zdaj¹c sobie sprawy z tego, ¿e nasz Pan
odda³ sw¹ ludzk¹ naturê ca³kowicie i na zawsze, jako okup za
nas, i zosta³ wzbudzony z martwych moc¹ Ojcowsk¹ jako
chwalebna istota duchowa  wyra¿enie istnoci Ojca.*
Gdy jednak spojrzymy na poprzedni werset (3), to przekonamy siê, ¿e prorok mówi tutaj o powrocie nóg Jahwe, gdy¿
stwierdzenie to (odnosz¹ce siê do ucisku, w którym zostanie
*
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ustanowione Królestwo) brzmi: Bo wyjdzie Pan [Jahwe], i
bêdzie walczy³ przeciwko onym narodom, jako zwyk³ wojowaæ w dzieñ potykania [w dawnych czasach w obronie Izraela]. I stan¹ nogi jego w on dzieñ na górze Oliwnej, która jest
przeciwko Jeruzalemowi na wschód s³oñca, a góra Oliwna siê
na po³y rozszczepi, na wschód i na zachód s³oñca rozpadlin¹
bardzo wielk¹, i odwali siê po³owa onej góry na pó³noc, a po³owa jej na po³udnie.
Gdy tylko kto zrozumie, ¿e nogi, o których tu mowa, to
nogi Jahwe, nie bêdzie mia³ w¹tpliwoci, ¿e jest to wypowied
symboliczna i ¿e odnosi siê do ponownego ustanowienia przez
Pana Jego panowania na ziemi, która przez d³ugi czas by³a w
znacznej czêci pozostawiona bogu tego wiata, Szatanowi, z wyj¹tkiem reprezentacji Pana w obrazowym Przybytku,
wi¹tyni w Jerozolimie oraz w obecnym stanie przybytku
Kocio³a Chrystusowego w czasie Wieku Ewangelii. Wtedy z
pewnoci¹ nikt nie pope³ni takiego b³êdu, by myleæ, ¿e Jahwe literalnie postawi swe stopy na ziemi jak na podnó¿ku.
Jeli wiêc postawienie i stanie nóg Jahwe jest symboliczne i oznacza powrót na ziemiê Boskiej ³aski i Jego panowania, to mo¿emy byæ pewni, ¿e inne szczegó³y tego proroctwa,
takie jak Góra Oliwna, jej osobliwe pêkniêcie, dolina, ucieczka ludu, wody ¿ywota wychodz¹ce z Jeruzalem (por. werset 8
z Ezech. 47:1-9), s¹ równie¿ wyra¿eniami symbolicznymi,
obrazami wielkich duchowych prawd.
Drzewo oliwne jest bardzo wymownym symbolem. W dawnych czasach by³o ono ród³em sztucznego wiat³a, gdy¿ jego
olej by³ powszechnie u¿ywany do wiecenia (2 Moj¿. 27:20).
Dlatego w³anie po hebrajsku drzewo oliwne zwane jest drzewem szemen, czyli drzewem, które daje oliwê. Oliwa z drzewa oliwnego by³a w dawnych czasach u¿ywana jako podstawowy produkt do wyrobu wielu kosztownych balsamów, u¿ywanych miêdzy innymi do pomazywania kap³anów i królów,
wyobra¿aj¹cych ducha wiêtego wylanego na pozaobrazowe
Królewskie Kap³añstwo (2 Moj¿. 30:24). Od niepamiêtnych
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czasów ga³¹zka oliwna by³a te¿ u¿ywana jako symbol pokoju
(1 Moj¿. 8:11; Neh. 8:15).
Jeli wiêc oliwa jest symbolem wiat³a, pokoju i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w duchu wiêtym, jeli górê, podobnie jak
gdzie indziej, nale¿y uwa¿aæ za symbol Królestwa, to znaczenie u¿ytego tutaj okrelenia Góra Oliwna jest ³atwe do zrozumienia  jest to Królestwo wiat³a, pokoju i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego, za postawienie i pozostawanie nóg Jahwe na
tej górze oznacza, ¿e Bo¿a ³aska i Jego prawo bêd¹ przywrócone na ziemi za porednictwem tego wiêtego Królestwa.
Takie zastosowanie okrelenia Góra Oliwna jest ca³kowicie zgodne ze stwierdzeniem aposto³a (Rzym, 11:17,24), w
którym porównuje on cielesny Izrael do pierwotnego, szlachetnego drzewa oliwnego, za nawróconych pogan do dzikich ga³¹zek oliwnych wszczepionych w miejsca, z których
zosta³y od³amane naturalne ga³êzie (por. Jer. 11:16,17). T³umaczy on te¿, ¿e korzeñ tego drzewa tkwi w obietnicy Bo¿ej
danej Abrahamowi, ¿e jego nasienie bêdzie b³ogos³awi³o
wszystkie rodzaje ziemi. Ostatecznie korzeñ ten, czyli obietnica, bêdzie mia³ dwa rodzaje ga³êzi  wszczepione dzikie
ga³¹zki oliwne oraz ponownie wszczepione naturalne ga³êzie,
gdy z cielesnego Izraela zostanie zdjête zatwardzenie i bêdzie
on patrzy³ oczyma wiary na Zbawiciela, ukrzy¿owanego i przebitego osiemnacie stuleci temu jako ofiara za grzech. Pamiêtamy tak¿e, ¿e cielesny Izrael by³ przez d³ugi czas obrazowym
Królestwem Bo¿ym, czyli gór¹, za duchowy Izrael Wieku
Ewangelii jest nazwany rzeczywistym Królestwem Bo¿ym, jak
powiedzia³ nasz Pan: Nie bój siê, o maluczkie stadko! albowiem siê upodoba³o Ojcu waszemu, daæ wam królestwo.
Ponadto z tych dwóch Królestw (nawet jeszcze przedtem,
zanim chwa³a Jahwe spocznie na nich, czyni¹c je kana³ami
przep³ywu b³ogos³awieñstw dla ludzkoci ca³ego wiata) p³ynê³a ca³a wiat³oæ wiata w ci¹gu wszystkich minionych
wieków ciemnoci. Czy¿ bowiem nie s¹ one przedstawicielami Starego i Nowego Testamentu, starego i nowego przymie-
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rza? Czy nie odpowiadaj¹ one dwóm wiadkom Pañskim oraz
dwom drzewom oliwnym z Ksiêgi Zachariasza (4:3,11,12),
tak wyranie wspomnianym tak¿e w Objawieniu (11:4)? Przy
czym dwie czêci góry symbolizuj¹ wynik tych przymierzy,
skutek g³oszenia  Królestwo w jego niebiañskiej i ziemskiej
fazie.
Widzimy wiêc tutaj, ¿e dwie po³owy Góry Oliwnej oznaczaj¹ dwie czêci Królestwa Bo¿ego, które zgodnie z Boskim
porz¹dkiem i zarz¹dzeniem zosta³y wyranie rozdzielone.
Oddzielenie nie oznacza sprzecznoci miêdzy dwoma czêciami Królestwa. Wprost przeciwnie, ma ono na celu utworzenie
miêdzy nimi Doliny B³ogos³awieñstw, do której bêd¹ mogli uciec wszyscy, którzy szukaj¹ Boskiego wsparcia, by znaleæ pomoc b³ogos³awionej ochrony, zarówno ze strony niebiañskiej, jak i ziemskiej fazy Królestwa.
Prorokowi Dawidowi (Psalm 84) najwyraniej dane by³o
ujrzeæ w wizji ow¹ wspania³¹ Dolinê B³ogos³awieñstw u
stóp Jahwe, gdy piewa³ najpierw o wiêtych Wieku Ewangelii, a nastêpnie o b³ogos³awionych nastêpnego Wieku, mówi¹c:
O jako s¹ mi³e przybytki twoje,
Panie zastêpów!
¯¹da i bardzo têskni dusza moja
do sieni Pañskich;
serce moje i cia³o moje pochutniwa sobie
do Boga ¿ywego.
Oto i wróbel znalaz³ sobie domek,
i jaskó³ka gniazdo swoje,
gdzie pok³ada ptaszêta swe,
[Tak i ja znalaz³em] u o³tarzów twoich, Panie zastêpów,
królu mój i Bo¿e mój!
B³ogos³awieni, którzy mieszkaj¹ w domu twoim;
bêd¹ ciê na wieki chwaliæ. Sela.
B³ogos³awiony cz³owiek, który ma si³ê swojê w tobie,
i w których sercu s¹ [tylko] drogi twoje [sprawiedliwoci].
Którzy id¹c przez dolinê morwów,
za ród³o [radoci] go sobie pok³adaj¹,  [Dolina B³ogos³awieñstw]
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i deszcz po¿egnania przychodzi na nich. [Joel 2:28]
I id¹ huf za hufem,
a ukazuj¹ siê przed Bogiem na Syonie.

Psalm 85 równie¿ przedstawia przywrócenie Boskich ³ask i
b³ogos³awieñstw w Królestwie Tysi¹clecia, czyli na Górze
[Królestwie] Oliwnej sk³adaj¹cej siê z dwóch czêci.
Odszczepienie siê jednej czêci góry na pó³noc, a drugiej
na po³udnie, równie¿ jest bardzo znamienne. Pó³noc jest kierunkiem wskazuj¹cym na gwiazdozbiór Plejad, niebiañskie
centrum wszechwiata, w którym, jak siê przypuszcza, znajduje siê siedziba Boskiego Imperium.* Zdaje siê to wskazywaæ na maj¹c¹ siê odbyæ w tym czasie przemianê Kocio³a
Ewangelicznego z natury ludzkiej do duchowej, by jego cz³onkowie mogli staæ siê uczestnikami boskiej natury. Odszczepienie drugiej po³owy góry zdaje siê oznaczaæ zupe³n¹ restytucjê do ludzkiej doskona³oci staro¿ytnych wiêtych, którzy
zostali uznani za godnych wejcia w sk³ad ziemskiego przedstawicielstwa Królestwa Bo¿ego.
Powsta³a w ten sposób dolina pe³na bêdzie wiat³a  wolna
od cienia, gdy¿ s³oñce bêdzie j¹ owietlaæ ze wschodu na zachód. Mowa jest oczywicie o symbolicznym S³oñcu Sprawiedliwoci i jego pe³nym wietle Boskiej Prawdy i Boskiego
b³ogos³awieñstwa rozpraszaj¹cym cienie grzechu, niewiadomoci, przes¹dów i mierci oraz uzdrawiaj¹cym i odnawiaj¹cym chêtnych i pos³usznych ludzi, którzy bêd¹ uciekaæ do tej
doliny b³ogos³awieñstwa, doliny mi³osierdzia. Dolina mi³osierdzia utworzona miêdzy duchow¹ a ludzk¹ faz¹ Królestwa
wiat³a i pokoju (postawienie nóg Jahwe), a tak¿e znajduj¹ca
siê pod opiek¹ tego¿ Królestwa, bêdzie z pewnoci¹ Dolin¹
B³ogos³awieñstw dla wszystkich, którzy wejd¹ w ni¹ ze z³amanym i skruszonym sercem.
Dalej musimy pamiêtaæ, ¿e choæ tylko do Izraela ma byæ
powiedziane: I bêdziecie uciekaæ na dolinê wród moich gór,
*
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to jednak nazwa Izrael oznacza lud b³ogos³awiony przez
Pana, lud Bo¿y, lud Pañski (2 Kron 7:14). Chocia¿ wiêc,
jak siê przekonalimy, pierwsze, czyli duchowe b³ogos³awieñstwo Królestwa zostanie udzielone duchowemu Izraelowi, a
drugie, czyli ziemskie b³ogos³awieñstwo rozpocznie siê od
Izraela wed³ug cia³a, to jednak na tym siê nie skoñczy, poniewa¿ ka¿dy, kto bêdzie chcia³, bêdzie móg³ staæ siê Izraelit¹, i
kieruj¹c siê wiar¹ i Abrahamowym pos³uszeñstwem ca³y rodzaj ludzki bêdzie móg³ staæ siê prawdziwym Izraelem, zaliczaæ siê do ludu Bo¿ego. St¹d te¿ prorok Izajasz owiadcza, ¿e gdy Izrael w czasie ustanowienia Królestwa ponownie
zostanie powo³any do Boskiej ³aski, obejmie to ka¿dego, który
siê nazywa imieniem mojem [Jahwe], i któregom ku chwale
swojej stworzy³, któregom ukszta³towa³, i któregom uczyni³
(nazwa Izrael bêdzie siê wtedy odnosiæ do wszystkich, którzy
s¹ ludem Bo¿ym)  Izaj. 43:7 (Rzym. 9:26,33, 10:13).
Gdy [w ten sposób] przyjdzie Pan, Bóg mój, i wszyscy
wiêci [tak zjednoczeni] z nim  Zach. 14:5. Gdy w pe³ni
nastanie naznaczony przez Boga czas, gdy up³ynie okres dzier¿awy w³adzy przez pogan, gdy zakoñczy siê ofiara wielkiego
Dnia Pojednania (Wiek Ewangelii), gdy Najwy¿szy Kap³an
dokona pojednania nie tylko swego w³asnego Cia³a, Kocio³a, ale tak¿e swego domu oraz wszystkiego ludu i wyjdzie, by b³ogos³awiæ wszystkiemu ludowi, wtedy zdjête zostanie z ziemi przekleñstwo Jahwe, czyli wyrok mierci, a Jego
przybytek bêd¹cy podnó¿kiem zostanie uznany oraz rozpocznie siê jego upiêkszanie w sprawiedliwoci, prawdzie i w wiêtym duchu mi³oci, które bêdzie siê rozwija³o a¿ do koñca
Tysi¹clecia, kiedy to wszyscy dobrowolnie zachowuj¹cy sprawiedliwoæ osi¹gn¹ doskona³oæ, czyli zostan¹ ponownie zjednoczeni z Jahwe, za wszyscy oporni zostan¹ zniszczeni (Dzieje Ap. 3:23; Obj. 20:9).
Rozwijaj¹c dalej ten obraz, prorok mówi o dniu, w którym
ziemia stopniowo bêdzie stawa³a siê chwalebnym podnó¿kiem
Jahwe:
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I stanie siê dnia onego, ¿e nie bêdzie wiat³oci drogiej,
ani ciemnoci gêstej; lecz bêdzie dzieñ jeden, który jest wiadomy Panu, a nie bêdzie dnia ani nocy; wszak¿e czasu wieczornego bêdzie [wyrane] wiat³o  Zach. 14:6,7.
Niektórzy myl¹ opisany tutaj dzieñ z dniem pomsty,
który jest dniem ciemnoci i mroku i nie ma w nim wiat³a
(Joel 2:2; Sof. 1:15), a t³umacze na ogó³ najwyraniej starali
siê uzgodniæ t³umaczenia. Tak jednak nie jest. Dzieñ, o którym mówi tu Zachariasz, ¿e bêdzie tylko czêciowo jasny, to
Dzieñ Tysi¹clecia. Pomimo, ¿e wzejdzie ju¿ i bêdzie w nim
wieciæ S³oñce Sprawiedliwoci, rozpraszaj¹c truj¹ce wyziewy grzechu, przes¹du i mierci, to jednak bêdzie on tylko czêciowo jasny, poniewa¿ przez ca³y czas bêdzie on mia³ do czynienia z kolejnymi pokoleniami upad³ej rasy ludzkiej powstaj¹cymi jedno po drugim z grobów na ró¿nych etapach rozwoju i doskona³oci. Jak¿e krzepi¹ce jest jednak zapewnienie, ¿e
w owym dniu ponownego postawienia nóg Jahwe na Jego
podnó¿ku nie bêdzie ju¿ wiêcej ciemnoci gêstej, za przy
zakoñczeniu tego dnia, gdy powinno siê ciemniaæ, ludzkoæ
osi¹gnie dopiero samo po³udnie swego wiat³a znajomoci
Pañskiej, a s³oñce nigdy ju¿ nie zajdzie.
Wzmianka o rzekach wód ¿ywych p³yn¹cych z Jeruzalemu
w czasie Tysi¹cletniego Dnia ponownego postawienia nóg
Jahwe na Jego podnó¿ku (Zach. 14:8,9) przypomina nam podobne wiadectwa Ezechiela (47:1-12) oraz Jana Objawiciela
(Obj. 22:1,2), które pos³uguj¹c siê tym samym symbolem ¿ywych wód wyp³ywaj¹cych spod tronu Tysi¹cletniego Królestwa, ukazuj¹ b³ogos³awieñstwa restytucyjne pod postaci¹
wody ¿ywota, do której ka¿dy bêdzie móg³ przyjæ i piæ j¹
darmo, oraz pod postaci¹ obfituj¹cego w owoce drzewa ¿ywota wiecznego, którego licie bêd¹ s³u¿y³y ku uzdrowieniu
wszystkich niedoskona³oci pokutuj¹cych narodów ziemi.
O tak! W on dzieñ bêdzie Pan bêdzie królem nad wszystk¹
ziemi¹. Wtedy przyjdzie Jego Królestwo, o które tak d³ugo
modlili siê Jego wierni. A przy koñcu tego dnia Jego wola
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bêdzie wykonywana na ziemi, tak jak dzieje siê w niebie.
Wtedy podnó¿ek Bo¿y stanie siê naprawdê chwalebny, zgodnie z tym jak zosta³o napisane:
A wszak¿e, jako Ja ¿yjê, ( ) nape³niona jest chwa³¹ Pañsk¹ [Jahwe] wszystka ziemia  4 Moj¿. 14:21 (Izaj. 11:9;
Abak. 2:14).

Oto nowa ziemia. Pierwsza przeminê³a
Wraz ze ³zami smutku znêkanej ludzkoci.
Rêka wszechmog¹ca moc przekleñstwa zdjê³a,
Z³e serca skruszy³a, wyrwa³a cierñ z³oci.
Wnet wiat³oæ rozjani poszarza³e skronie.
Dzieñ ³aski zawita³, ju¿ spe³nienie blisko
Obietnicy Króla, co na chwa³y tronie
Zasi¹dzie i powie: Nowe czyniê wszystko.
Bóg ³zy z oczu otrze, uciszy krzyk trwogi
W wiêtym Jeruzalem, co zstêpuje z nieba,
Na górze, gdzie Jahwe postawi swe nogi
Nios¹c wiatu pokój, radoæ, sytoæ chleba.
Oczy poszarza³e okrucieñstwem bólu
Niech nie trac¹ blasku w ucisku godzinie!
Ju¿ jutrzenka wita! Przyjd radoci Królu,
Powiedz ludziom: Oto wszystko nowe czyniê.
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OBJANIENIA

Agis  imiê kilku królów staro¿ytnej Sparty.
Agnostycyzm  pogl¹d neguj¹cy mo¿liwoæ poznania wiata i rz¹dz¹cych
nim praw.
Altruizm  bezinteresowna troska o dobro innych (³ac. alter) ludzi, gotowoæ do powiêceñ.
Altruria  idealne pañstwo z powieci Williama Deana Howellsa Traveler from Altruria (1894), w którym panowa³a absolutna równoæ wszystkich obywateli, a w³adze troszczy³y siê o ¿ycie ludzi.
Appomattox  miasto w USA w stanie Virginia, gdzie 9 kwietnia 1865 w
czasie wojny secesyjnej gen. R. E. Lee podda³ siê wraz ze swoj¹ armi¹
pó³nocnej Virginii kapitanowi U. S. Grantowi dowodz¹cemu armi¹ Unii
Pó³nocy, przyczyniaj¹c siê walnie do klêski wojsk konfederacji stanów
Po³udnia i zakoñczenia wojny secesyjnej.
Balaklawa  miasto na Krymie, pod którym w czasie wojny krymskiej w
1854 r. stoczona zosta³a bitwa miêdzy po³¹czonymi si³ami Anglii, Francji
i Turcji a Rosj¹. Bitwa ta ws³awi³a siê szczególnie bohatersk¹, ale bezsensown¹, szar¿¹ kawalerii brytyjskiej przeciwko artylerii rosyjskiej.
Blanki  zwieñczenie murów obronnych i baszt w kszta³cie szeregu zêbatych, prostok¹tnych sterczyn z przewitami.
Bolid  meteor o znacznej jasnoci.
Bramin  cz³onek najwy¿szej, kap³añskiej kasty w tradycyjnym spo³eczeñstwie hinduskim.
Braminizm  faza rozwoju hinduizmu (ok. X-V w. p.n.e.) cechuj¹ca siê
rozwojem egzegezy wiêtych ksi¹g wedyjskich oraz wzrostem znaczenia
braminów.
Bull Run  miasto w Stanach Zjednoczonych, pod którym stoczono dwie
krwawe bitwy w trakcie amerykañskiej wojny secesyjnej (1861-65).
Buszel  jednostka objêtoci cia³ sypkich odpowiadaj¹ca mniej wiêcej 36
litrom. Buszel pszenicy wa¿y oko³o 25 kg.
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Chautauqua  nazwa programu edukacyjnego dla ludzi doros³ych, zwi¹zanego ze Szko³¹ Niedzieln¹, zapocz¹tkowanego przez duchownego J. H.
Vincenta i przemys³owca L. Millera w roku 1874 w USA w okolicach
miasta Chautauqua. Od 1881 roku w ramach tego programu prowadzono
kursy korespondencyjne.
Christian Endeavor  zob. Stowarzyszenie D¹¿eñ Chrzecijañskich
Christian Science  ruch religijny oparty na za³o¿eniach sformu³owanych
przez Mary Baker Eddy, która za³o¿y³a swój koció³ w 1879 roku. G³osi³a
ona, ¿e jedynym rzeczywistym istnieniem jest Bóg i jego duchowe stworzenie, za wiat materialny z jego chorobami, cierpieniami i mierci¹ jest
jedynie wadliwym odbiciem boskiego istnienia wszechwiata. Ruch ten
k³adzie wielki nacisk na uzdrowienia wzorem cudów dokonywanych przez
Jezusa.
Dyspensacja  z ang. dispensation; KJ w Efezj. 1:10 tak w³anie t³umaczy gr. s³owo oikonomia (zarz¹dzanie domem, gospodarowanie, dba³oæ o mienie; kierowanie, organizacja; podzia³, uk³ad; w³odarstwo; zrz¹dzenie) w BG prze³o¿one na rozrz¹dzenie. W terminologii stosowanej
przez C. T. Russella jest to okres w Planie Wieków. Zobacz Tom I.
D¿inizm  religia indyjska wynikaj¹ca z reformy hinduizmu przeprowadzonej przez Mahawira w VI w. p.n.e.
Eklektyzm  ³¹czenie w jedn¹, zazwyczaj niespójn¹, ca³oæ ró¿nych teorii, koncepcji, pojêæ i tez wybranych z ró¿nych systemów i doktryn.
Elsass-Lothringen  niemiecka nazwa obecnie francuskiej prowincji Alsace-Lorraine, która, podobnie jak polski l¹sk, w rezultacie kolejnych
wojen wchodzi³a w sk³ad pañstwa niemieckiego albo francuskiego.
Jedyny podatek  koncepcja polityki podatkowej zak³adaj¹ca, ¿e jedynym ród³em dochodów pañstwa winien byæ podatek od dzier¿awy gruntu.
Konfucjanizm  doktryna filozoficzna i spo³eczno-etyczna stworzona przez
Konfucjusza. Od II w. n.e. oficjalna doktryna w cesarskich Chinach. Zob.
Konfucjusz
Konfucjusz  551-479 p.n.e., chiñski myliciel i filozof zwracaj¹cy szczególn¹ uwagê na dobre postêpowanie, które najpierw trzeba rozwijaæ w
swych w³asnych przemyleniach i w æwiczeniu osobowoci, zanim bêdzie
mog³o ono wywrzeæ pozytywny wp³yw na stosunki z innymi ludmi. Jedno
z jego s³ynnych powiedzeñ to: Nie czyñ drugiemu, co tobie nie mi³o.
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Kwakrzy  popularna nazwa nadana cz³onkom Stowarzyszenia Przyjació³, protestanckiej grupy wyznaniowej za³o¿onej w 1652 roku w Anglii
przez G. Foxa i W. Penna. Odrzucaj¹ oni kult zewnêtrzny, s³u¿bê wojskow¹, rozrywki itp.
Langensalza  miasto w którym zosta³a podpisana kapitulacja Austrii w
czasie wojny prusko-austriackiej w 1866 roku. Zwyciêstwo w tej wojnie,
w której po stronie Austrii walczy³y inne pañstwa Zwi¹zku Niemieckiego,
zapewni³o Prusom dominuj¹c¹ pozycjê w obszarze niemieckojêzycznym.
Liga Epworth  metodystyczna organizacja m³odzie¿owa.
Likurg  pó³legendarny król Sparty, uwa¿any za pierwszego prawodawcê
i twórcê jej ustroju.
M.E.  angielski skrót oznaczaj¹cy Koció³ Metodystyczno-Episkopalny.
Maorysi  rdzenna ludnoæ Nowej Zelandii pochodzenia polinezyjskiego.
Mitralieza  inaczej kartaczownica, w XIX w. wielolufowa broñ palna,
prototyp karabinu maszynowego.
Nemezis  w mitologii greckiej uosobienie gniewu bogów i kary spadaj¹cej na ludzi.
Nihilici  nazwa nadana rewolucyjnym demokratom przez publicystykê
rosyjsk¹ lat 60-70 XIX wieku za I. S. Turgieniewem.
P.E.  angielski skrót oznaczaj¹cy Koció³ Protestancko-Episkopalny.
Panteizm  doktryna filozoficzna lub religijna uto¿samiaj¹ca Boga z ca³¹
rzeczywistoci¹ i neguj¹ca jego istnienie jako osoby. Najwa¿niejsi przedstawiciele to Spinoza i Hegel.
Par  cz³onek brytyjskiej Izby Lordów.
Plutokracja  warstwa ludzi bogatych; rz¹dy, w³adza bogaczy.
Potosi  miasto w Boliwii w Andach, orodek regionu wydobycia cyny,
srebra i innych metali szlachetnych.
Proskrypcja  represja rzymska polegaj¹ca na opublikowaniu listy nazwisk osób wyjêtych spod prawa, których maj¹tek ulega³ konfiskacie, a za
ich zabójstwo wyznaczano nagrodê.
Quincy  metoda wychowania zwana edukacj¹ progresywn¹, polegaj¹ca
na autoekspresji i szkoleniu artystycznym, wprowadzona przez F. W. Parkera w amerykañskim miecie Quincy.
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Sake  japoñski napój narodowy, rodzaj wina z ry¿u.
Sarsaparyla  surowiec farmaceutyczny otrzymywany z korzeni ró¿nych
gatunków kolcoroli wystêpuj¹cych g³ównie w strefie zwrotnikowej.
Schwarzenberg Felix (1800-52)  ksi¹¿ê, który zosta³ premierem cesarstwa austro-wêgierskiego w trakcie rewolucji 1848 roku. Jako zwolennik
rz¹dów absolutnych ws³awi³ siê st³umieniem Wiosny Ludów oraz ruchu
niepodleg³ociowego na Wêgrzech. Za jego protekcj¹ na tron Austrii wst¹pi³
jego bratanek Franciszek Józef.
Shinto  rdzennie japoñska religia, powsta³a w okresie wczesnohistorycznym. Polega na kulcie si³ przyrody, zmar³ych przodków, a od po³owy XIX
w. równie¿ na kulcie cesarza. W trakcie rozwoju shintoizm przyswaja³ sobie elementy buddyjskie, konfucjañskie i taoistyczne. Ma bardzo rozwiniêt¹ mitologiê, ogromn¹ iloæ wi¹tyñ, bóstw i sekt.
Shylock  (wym. szajlok) postaæ z szekspirowskiej komedii The Merchant of Venice (Kupiec wenecki). Shylock jest pozbawionym skrupu³ów ¿ydowskim lichwiarzem, który usi³uje pos³u¿yæ siê prawem, by zemciæ siê na kupcu Antonio. Z czasem okrelenie Shylock zaczêto stosowaæ w odniesieniu do bezlitonie dzia³aj¹cego miêdzynarodowego monopolu bankierów i finansistów.
Skrofu³y  inaczej zo³zy, nie¿yt górnych dróg oddechowych i ropienie
okolicznych wêz³ów limfatycznych wywo³ywane przez paciorkowce.
Society of Christian Endeavor  zob. Stowarzyszenie D¹¿eñ Chrzecijañskich
Sofistyka  wykrêtna, niesolidna argumentacja; pochodzi od nauki i dzia³alnoci sofistów w staro¿ytnej Grecji.
Spirytualizm  pogl¹d, wed³ug którego rzeczywistoæ ma naturê duchow¹, a wiat materialny jest tylko przejawem ducha.
Stowarzyszenie D¹¿eñ Chrzecijañskich  ang. Christian Endeavor, protestancki ruch m³odzie¿owy za³o¿ony w 1881 roku przez amerykañskiego
kongregacjonalistê, F. E. Clarka, stawiaj¹cy sobie za cel wychowanie m³odzie¿y w duchu idea³ów chrzecijañskich.
Stundyci  protestancki ruch religijny w Rosji zapocz¹tkowany oko³o
roku 1860 pod wp³ywem protestantów niemieckich i podkrelaj¹cy ewangeliczn¹ pobo¿noæ.
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Suttee  hinduski obyczaj pogrzebowy nakazuj¹cy wdowie dokonanie samospalenia na stosie zmar³ego mê¿a, zniesiony oficjalnie przez Brytyjczyków w 1829 roku.
Swedenborgianizm  system teologiczny stworzony przez szwedzkiego
filozofa i teologa ewangelickiego Emanuela Swedenborga (1688-1772),
oparty na reinterpretacji Biblii w duchu mistycyzmu i neoplatonizmu. By³
on prekursorem teozofii i panteistycznej filozofii przyrody. Pogl¹dy Swedenborga wyznaje za³o¿ony w 1787 roku i istniej¹cy do dzisiaj Koció³
Nowego Jeruzalem.
Taoizm  jeden z g³ównych kierunków chiñskiej myli filozoficzno-religijnej powsta³y w VI-III w. p.n.e.. G³osi³ materialn¹ jednoæ wszechwiata
regulowan¹ przez bezosobow¹ si³ê dao (zasada ³adu w przyrodzie). Oko³o
II w. p.n.e. przekszta³ca siê w system wierzeñ i praktyk magicznych, przyjmuj¹c postaæ zinstytucjonalizowanej religii.
Teozofia  ruch religijny za³o¿ony przez Helenê B³awatsk¹ i rozwijany w
Europie i Ameryce przez za³o¿one przez ni¹ 1875 roku Towarzystwo Teozoficzne. Za³o¿enia tego ruchu stanowi¹ zlepek filozofii indyjskiej i innych systemów ideologicznych. Uznaje on nauczanie Buddy i Jezusa. Cechuje go wiara w reinkarnacjê jako drogê rozwoju dusz, które ostatecznie
zjednocz¹ siê z uniwersaln¹ najwy¿sz¹ dusz¹.
Trzeci kr¹g  tiara, u¿ywana do 1965 roku jako pontyfikalne nakrycie
g³owy papie¿y, mia³a kszta³t szpiczastej, g³adkiej czapki, na któr¹ pocz¹wszy od XIV wieku na³o¿one by³y trzy korony.
Tyl¿a  miasto, w którym w 1807 roku podpisano traktat pokojowy koñcz¹cy wojnê Francji z Rosj¹ i Prusami. Na jego mocy utworzono m.in.
Ksiêstwo Warszawskie.
Ultramontanizm  polityka zmierzaj¹ca do uznania zwierzchnoci papie¿a w sprawach wiary i moralnoci oraz maksymalnego rozszerzenia zakresu jego w³adzy.
Unitarianizm  doktryna chrzecijañska wyznaj¹ca jednoosobowoæ Boga.
Zaprzeczenie trynitaryzmu. Ruch unitariañski rozwin¹³ siê w XVI wieku w
Transylwanii (obecnie pó³nocna Rumunia) i w Polsce. Najwybitniejszym
przedstawicielem unitarian w Polsce by³ Faust Socyn. Po wygnaniu unitarian z Polski ruch przeniós³ siê do Anglii i Ameryki, gdzie odegra³ wa¿n¹
rolê w trakcie wielkiego o¿ywienia religijnego w XVIII i XIX wieku.
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Uniwersalizm  doktryna religijna zak³adaj¹ca, ¿e ostatecznie wszyscy
ludzie zostan¹ zbawieni, oraz wykluczaj¹ca istnienie piek³a. Jako ruch religijny istnieje w USA od koñca XVIII w.
Utopia  fantastyczna kraina powszechnego szczêcia spo³ecznego; nazwa pochodzi od tytu³u powieci T. Morusa.
Wielka Karta Wolnoci  ang. Magna Charta, lista praw i swobód obywatelskich podpisana przez baronów angielskich w 1215 roku.
Zaratustra  perski prorok, kap³an i reformator religijny ¿yj¹cy prawdopodobnie ok. VII w. p.n.e.. G³osi³ kult boga Ahura Mazdy, jedynego stworzyciela nieba i ziemi, który dzia³a za porednictwem siedmiu duchów i
walczy z wrogim duchem Angra Mainyu. Zaratustrze przypisuje siê autorstwo najstarszej czêci ksi¹g Awesty. Jego religia by³a oficjalnym kultem
pañstwa perskiego za czasów Cyrusa i jego nastêpców.
Ziemstwo  lokalne samorz¹dy w europejskich guberniach i powiatach
Rosji wprowadzone w 1864 roku. By³y one odpowiedzialne za szkolnictwo, zdrowie i sprawy wewnêtrzne.

Niniejszy plik PDF został nieodpłatnie udostępniony przez Wydawcę:
Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Polsce
Wydawnictwo NA STRAŻY.
Wydawca nie wyraża zgody na wykorzystanie całości lub części dzieła
w celach komercyjnych.
Wydanie książkowe można zamówić poprzez stronę internetową:
www.nastrazy.pl
lub kontakt z Wydawnictwem:
NA STRAŻY
ul. Nad Serafą 27
30-864 Kraków
tel. +48 12 2650095
mail: ksiegarz@nastrazy.pl

