
„A gdy [Baranek] otworzył siódmą pieczęć ... " „Aleście przystąpili
do góry Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu Niebieskiego
(...) Patrzajcie, abyście nie gardzili Tym, Który mówi (...): Jeszcze ja
raz poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem (...) Przeto przyjmując
Królestwo nie chwiejące się, miejmy laskę, przez którą służymy
przyjemnie Bogu z bojaźnią i uczciwością. " „ ... Chrystus
przyszedłszy Najwyższy Kapłan (...) Przez większy i doskonalszy
przybytek, (...) Znalazłszy wieczne odkupienie. " — Obj. 8:1; Żyd.
12:22, 25, 26, 28; 9:11,12
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NASZE 77 ROCZNE 
SPRAWOZDANIE 

Z WIELK Ą OCENĄ, wdzięcznością i zadowoleniem 
przedstawiamy nasze 77 roczne sprawozdanie. W dal-
szym ciągu tu wykonujemy tę pracę z nieliczną grupą 
poświęconych współpracowników, którzy są bardzo 
szczęśliwi, Ŝe mogą słuŜyć. Straciliśmy, oczywiście, 
naszych wcześniejszych wodzów, ale polegamy na 
ich przykładach i pismach jako doradcach w naszej 
działalności. Zaczynamy od działu mającego związek 
z waŜnością tego, co juŜ minęło, a co teraz dostarcza 
wielu wskazówek i informacji. 

RZECZYWISTA LEKCJA HISTORII  

Historia jest pomocnym towarzyszem myślącego 
studenta Biblii. Długość człowieczego Ŝycia na tej 
ziemi dostarczyła dostatecznego potwierdzenia biblij-
nym obserwacjom, iŜ „Najzdradliwsze jest serce nade 
wszystko i najprzewrotniejsze" (Jer. 17:9). 

To jest tym dozwoleniem na zło manifestującym 
zarówno mądrość, jak i moc Boga, któremu słuŜymy. 
Dozwolenie sercu ludzkiemu na luźne cugle, lecz 
powstrzymanie go przed samowyniszczeniem, wyma-
ga Boskiej przezorności i potęgi, nie mówiąc o mocy 
Boskiej samokontroli. JakŜe Bóg był oczerniony a po-
mimo to dopuścił na osłabienie kontroli i pozwolił 
rodzajowi ludzkiemu na doświadczenie głębi zła, aby 
ludzkość mogła posiąść informacje na przyszłość. 

My Ŝyjemy w niezwykłych czasach. Tylko 150 lat 
temu wiele narodów zaczynało cieszyć się z rozwoju 
techniki i pomyślności, dotąd nieznanych. Rewolucja 
przemysłowa, jaka zaczęła się w Anglii na początku 
dziewiętnastego stulecia, ogarnęła Europę i Stany 
Zjednoczone, powodując gwałtowny rozwój trans-
portu kolejowego i powszechny handel podbudowany 
przez wolny rynek. Ów technologiczny postęp po-
budził zarówno świadomość dokonań człowieka, jak 
i jednoczesną konsternację związaną z niesprawie- 

dliwością w ludzkim społeczeństwie, zmieniającą po-
stać ery wiktoriańskiej. Takie organizacje jak Między-
narodowy Czerwony KrzyŜ i Armia Zbawienia zostały 
załoŜone, aby poprawić los ludzki. 

Niemcy wprowadziły wcześnie gwarancję ubezpie-
czenia społecznego, dostarczając wzorca reform sprzy-
jających klasom pracującym i wywołały podobne pro-
gramy w Anglii i Stanach Zjednoczonych. 

Naukowy wkład Niemca, Wilhelma Konrada 
Roentgena, który odkrył promienie X, pionierskie 
dzieło Francuza Ludwika Pasteura w bakteriologii i 
późniejsze Marii i Piotra Curie w zakresie promie-
niowania, przyczyniły się ogromnie do rozwoju me-
dycyny i fizyki. 

Tymczasem po drugiej stronie Atlantyku, Stany 
Zjednoczone wzbogaciły się dostarczaniem Brytyj-
skiemu Imperium surowców, szczególnie bawełny. 
Republika utrwaliła Ŝywotną i bogatą strukturę eko-
nomiczną wyłaniając się ze swej wojny domowej 
jako kraj zjednoczony i potęŜny i, jak dotąd, wolny od 
europejskiej gmatwaniny, posiadając obfitość zaso-
bów naturalnych i społecznych. Mimo braku wiary-
godnej armii, była przekonywującym głosem moral-
ności na arenie światowej. 

Ale, czyhając w gąszczu polityki wielkomocar-
stwowej dyplomacji, Ameryka była bestią wojny. 
Aczkolwiek technika, która z sobą przyniosła telegraf, 
mechaniczną Ŝniwiarkę, telefon, wyprodukowała teŜ 
gwintowaną lufę armatnią amerykański karabin ma-
szynowy, kontrtorpedowce i inne narzędzia do zabi-
jania ludzi. 

Konflikty w Europie, Afryce i Azji skutecznie 
przypominały, Ŝe chociaŜ świat cieszył się powodze-
niem i postępem, pokoju jednak nie było. Wydaje się, 

(34) 
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Ŝe złudzenie zostało zniweczone, gdy wybuchła wielka 
wojna w 1914 roku. Nowoczesny świat nigdy nie miał 
być juŜ taki sam. 

NASZE  DZIEDZICTWO  

Od ponad siedemdziesięciu lat, od wielkiego świa-
towego konfliktu, to czasopismo zanotowało wiele 
szczegółów z historii XX wieku, zwłaszcza, gdy one 
ilustrowały, dynamiczne wypełnianie się proroctwa, bo 
nic się nie wydarzy czego NajwyŜszy Bóg nie 
przewidział lub, bezpośrednio czy pośrednio, nie 
doprowadził do wypełnienia (Dan. 4:31, 32). 

Mamy nadzieję, Ŝe liczne wydarzenia, jakie są juŜ 
znane naszym czytelnikom, posłuŜą do wykazania w jaki 
sposób świat zmierza niezdarnie, lecz pewnie do 
załoŜenia Królestwa BoŜego. Jako obserwatorzy śniwa i 
prawd epifanicznych, nie traćmy z oczu naszego 
dziedzictwa. WciąŜ wypatrujemy tego Królestwa, 
którego wielu z nas oczekiwało juŜ od dawna. A jednak 
nie zniechęcajmy się. Niech Bóg nam udzieli 
długotrwałej pamięci, sięgającej w głąb minionej historii 
i potwierdzającej, Ŝe tak, Ŝe wierny jest Ten, który 
obiecał. „A jeśliby na chwilę odwłaczał ... zapewne 
przyjdzie" (Abak. 2:2, 3; 2 Piotra 3:1-4, 17). 

Komentowaliśmy szeroko w poprzednich publi-
kacjach i rocznych sprawozdaniach tematy dotyczące 
spraw świata i religii - odsyłamy czytelników do tych 
materiałów. Niniejsze sprawozdanie będzie się jednak 
koncentrowało na pracy wykonanej w Domu Biblijnym 
lub przez niego. Spodziewamy się, Ŝe przedstawimy w 
tym roku, w przyszłych numerach naszego czasopisma, 
obecne wydarzenia religijne i świeckie. 

WIADOMO ŚCI Z PIERWSZYCH STRON 
GAZET  W 1995 ROKU 

Oto wiadomości z pierwszych stron gazet w 1995 roku, 
wybrane przez wydawców Associated Press i 
dyrektorów wiadomości radiowych w Stanach 
Zjednoczonych. W przeglądzie 312 poniŜsze wia-
domości zaszeregowano jako szczególne. Oto dziesięć 
najwaŜniejszych: 

1. W Oklahomie wysadzono w powietrze budynek 
federalny. 

2. Wojna i wysiłki pokojowe w dawnej Jugosławii. 

3. O. J. Simpson nie jest winien podwójnego mor-
derstwa swojej Ŝony i jej przyjaciela. 

4. Premier Izraela, Icchak Rabin, zamordowany. 

5. Trzęsienie ziemi w Kobe, w Japonii. 

6. Walka toczona przez republikańskich konser-
watystów w Kongresie. 

7. Japońskie metro zatrute gazem. 

8. Pilot Scott O'Grady uwolniony. 

9. Podniecenie sprawą chicagowskiego mordercy. 

10. Susan Smith darowano karę śmierci. 

Druga dziesiątka: 

Unabomber, Irlandia Północna, kłopoty baseballowe, 
marcowy milioner, flirt Colin Powella w związku z 
ubieganiem się o stanowisko prezydenta, wejście 
Shannon Faulkner do cytadeli i wyjście, sprzedaŜ sieci 
telewizyjnej, wirus Ebola, piosenkarka Selena 
zamordowana przez fana, Cal Ripkin stał się nowym 
baseballowym człowiekiem o Ŝelaznej woli. 

PRACA W DOMU BIBLIJNYM  

Dalej prowadziliśmy niektóre z naszych ogólnych prac i 
skomputeryzowaliśmy część ksiąg rachunkowych. Dom 
Biblijny wciąŜ zajmuje się wykonywaniem, w duŜym 
stopniu, niezbędnych prac związanych z publikowaniem 
i wysyłaniem literatury Prawdy oraz, oczywiście, 
zamówieniami, korespondencją, opracowywaniem wizyt 
pielgrzymów i ewangelistów oraz programów 
konwencyjnych (głównie w Stanach Zjednoczonych, ale 
równieŜ gdzie indziej). Bracia i siostry słuŜący tutaj 
regularnie to ci sami, którzy byli w ubiegłym roku. 
Bardzo oceniamy ich sprawność. 

Podsumowując: siostra Ethel Fullen nadal pomaga w 
przygotowywaniu czasopism do wysyłki. Brat Leon 
Jordan bardzo cięŜko pracuje ekspediując i nadając 
wysyłki zagraniczne. Brat Mark Hedman poświęca swoją 
uwagę komputerowemu przygotowywaniu nalepek, 
sprawozdań i analizom dla Redaktora. Brat Bradley 
Hedman w dalszym ciągu zajmuje się odśnieŜaniem 
posesji, strzyŜeniem trawy, daleko posuniętą analizą 
komputerową, składaniem tekstu do druku, składaniem 
czasopism i utrzymywaniem porządku. Siostra Donna 
Hedman jest dotychczas w kuchni i   dziale  subskrypcji.   
Siostra  Loisann  Lounsbury 

„UMIEJĘTNI I UTWIERDZENI W TERAŹNIEJSZEJ PRAWDZIE" 
2 Piotra 1: 12 
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obsługuje nasze skomputeryzowane zamówienia, 
listy, rejestr i jest pomocnikiem we wszystkich spra-
wach administracyjnych. Siostra Betty Hedman (Ŝona 
redaktora) pomaga Redaktorowi w pracach oblicze-
niowych i w niektórych sprawach poufnych. Brat 
John Davis swoją uwagę poświęca składaniu tekstu 
do druku i opracowywaniu szaty graficznej naszych 
czasopism oraz przygotowywaniu i opracowywaniu 
artykułów. Wiele czasu spędza w swoim domu przy 
komputerze. 

PRACOWNICY Z ZEWN ĄTRZ SŁUśĄCY 
DOMOWI BIBLIJNEMU  

Na szczęście Pan, od czasu do czasu, przyczynia się 
do tego, Ŝe zdolni bracia i siostry na wielką skalę 
chętnie pomagają w Domu Biblijnym w bardzo waŜ-
nych, choć w tej chwili nie tak pilnych, planach, na 
zajęcie się którymi, jako częścią naszych regularnych 
obowiązków, nie mamy czasu. Niektóre z tych pla-
nów czekały latami na ich skuteczne zrealizowanie i 
zmniejszenie zalegających spraw. Ci bracia i siostry 
zazwyczaj przyjeŜdŜają do Domu Biblijnego na wła-
sny koszt. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę pomoc i 
społeczność. PoniŜej wyszczególniamy niektóre z 
tych osób i wspomniane plany w tym celu, aby dać 
naszym czytelnikom pewne pojęcie o dziedzinach, 
w których bracia mogą pomóc. 

Siostra Stella Johnson (z Grand Rapids, ze zboru 
Michigan) odwiedziła nas kilka razy. Ona gromadziła 
B.S. i P.T, do oprawienia w roczniki, sortowała i 
przygotowywała stare czasopisma StraŜnicy i inne do 
przyszłego uŜytku. Pomagała równieŜ w sprzątaniu, 
gotowaniu i dziale subskrypcji. 

Siostra Virginia Snyder (równieŜ z Grand Rapids) 
przyjechała na początku lipca. Ona pomagała w sekre-
tariacie, przygotowując odpowiedzi na ogłoszenia do 
wysyłki. Pomagała teŜ w przygotowywaniu posiłków, 
sprzątaniu i dziale subskrypcji oraz innych obowiąz-
kach związanych z przygotowaniem na zewnątrz 
pikniku duchowego na początku lipca. Posortowała 
i zgromadziła roczniki oprawione domowym sposo-
bem, które ofiarowaliśmy darmo naszym braciom. 
Wszystkie zostały zabrane i mamy nadzieję, Ŝe będą 
wykorzystane. 

Ewangelista Jack Detzler i jego Ŝona siostra Mary 
w kwietniu całą drogę z Kalifornii Południowej prze-
jechali samochodem i pomagali nam w przygotowy-
waniu posiłków i w dziale subskrypcji, łącznie ze 
składaniem czasopism. Brat Jack układał P.T. i B.S., 
przygotowując je do oprawy. Pamiętali teŜ o Domu 
Biblijnym, umoŜliwiając większości z nas uczestni-
czyć na konwencji w Springfield, Mass. 

Siostry Carla Olson, Sena Siplon i Carol Augustine 
z południa Michigan pozostały po lipcowej konwen-
cji, aby nam pomóc w praniu, generalnym sprzątaniu 
i w wysyłce pocztą literatury do pracy ochotniczej. 

Brat Daniel Podstawka z Kanady równieŜ przeby-
wał tu po konwencji lipcowej pomagając w ogólnym 
porządkowaniu i w pracach bieŜących. 

Ewangelista brat Puzdrowski z Ŝoną i brat George 
śywicki z Niemiec przyjechali w sierpniu, aby po-
móc. Brat George na dwa tygodnie a Puzdrowscy 
prawie na miesiąc. Oni oczyścili i pomalowali całe 
pierwsze piętro w domu dla gości. Po zrobieniu po-
rządków przenieśli ksiąŜki przechowywane w zie-
lonym metalowym budynku do składnicy w domu dla 
gości. Potem oczyścili schody prowadzące do skład-
nicy w domu dla gości. Dzięki ich wysiłkom nasza, 
będąca w stanie uŜywalności, przestrzeń na skła-
dowanie namacalnie się powiększyła. 

Oni usunęli wszystkie nadmiernie rozrośnięte 
chwasty wokoło domu dla gości, wypoziomowali 
podwórze i zasiali trawę. Ponownie przenieśli ksiąŜki 
do zielonego metalowego budynku. Mały, zielony 
drewniany budynek został teŜ wyczyszczony tak, Ŝe 
moŜe być wykorzystany jako magazyn. 

Po wyjeździe brata George'a do Niemiec Puz-
drowscy pracowali w zielonym metalowym budynku, 
ustawiając metalowe półki na składanie czasopism 
B.S. i P.T. Czasopisma, które były opakowane w 
papier rozpakowali z papieru i umieścili w porządku 
liczbowym na istniejących juŜ półkach i nowo-
skonstruowanych. Składowanie czasopism stało się 
o wiele łatwiejsze. Praca wykonana w zielonym 
metalowym magazynie dała nam sporo potrzebnego 
miejsca. 

Następnym rodzajem pracy, jaki powinniśmy 
skomentować i poprosić Pana o pobłogosławienie 
go, jest kontynuowanie słuŜby, jaką bracia i siostry 
wykonują przez cały rok w swoich domach, głównie 
na komputerach. Pośród tych osób jest siostra Edith 
Wilkinson z Anglii, która pracuje nad indeksem B.S. 
TakŜe brat H. W. Roberts, nasz brytyjski przedsta-
wiciel, który ma wyznaczone przez Dom Biblijny 
długoterminowe zadania (poszukiwanie i rozwijanie 
artykułów). 

Ponadto, brat William i siostra Judy Sturges z 
zachodniej Pensylwanii pracują nad Analitycznym 
Tematycznym Indeksem do P.T. od 1950 roku aŜ do 
numerów bieŜących. Siostra Roberta White z Belden, 
Mississippi, wpisywała do komputera za pomocą kla-
wiatury Tematyczny Indeks P.T. z lat 1918-1950. 
Brat Richard Blaine, z Florydy, równieŜ pracował nad 
tym indeksem. 

Siostra Kathy Larkin, Michigan, nadal przygoto-
wuje nalepki na odpowiedzi, tak jak to czyni siostra 
Roberta White dla B.S., w drugiej taryfie wysyłkowej. 

PAŃSTWOWE CZASOPISMO 
OGŁOSZENIOWE  

W dalszym ciągu prowadzimy działalność wobec no-
wo zainteresowanych. Dawaliśmy ogłoszenia w 22 
czasopismach i gazetach (zarówno w lokalnych, jak 
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i państwowych) w globalnej liczbie cyrkulacji około 24 
milionów. 

Oto dzienniki, które w ciągu minionego roku 
fiskalnego umieszczały nasze ogłoszenia : 

Almanac for Farmers and City Folk 

The Atlantic 

Back Home in Kentucky 

Backwoods Home Magazine 

Christian Homesteader 

Cooking Light 

Country Life 

E [for Environment] Magazine 

Family Circle 

Gardener 's Companion 

Grier 's Almanac 

Grit 

Hearth and Home Companion 

J. Gruber 's Hagerstown Town and Country 

Almanac 

The Landers Herald 

New Choices 

Old Farmers' Almanac 

Organie Gardening 

Popular Mechanics 

Successful Retirement 

Trail Blazers 

Your Health 

Nasza sekretarka, siostra Loisann Lounsbury 
skomputeryzowała ten program, aby oszczędzić czas i 
utrzymać lepszy kontakt z odpowiedziami na ogłoszenia. 
Liczba odpowiedzi wynosi około 75 miesięcznie (około 
900 rocznie). Odpowiadających po raz drugi jest około 
100. Siedzimy i studiujemy te odpowiedzi, aby pomogły 
nam zadecydować, w których dziennikach umieszczać 
ogłoszenia. Liczba wysłanych bezpłatnych broszurek 
wyniosła 3 452, ulotek — 4313. 

WYSYŁANIE CZASOPISM  

Wysyłki Present Truth 

Regularna subskrypcja poszła w górę o dwa procent w 
stosunku do 1994 roku. Zamówienia na roczniki P.T. i 
egzemplarze ochotniczej dystrybucji zmniejszyły się 
nieco od ostatniego roku. 

Maj - czerwiec, bieŜące egzemplarze oraz artykuły o 
łaskach były wysyłane jako listy w kopertach, w liczbie 
1 719 egz., według listy-T (zbyt krótka dla P.T.) i listy 
wygasłych subskrybentów. Otrzymaliśmy 72 
subskrypcje i prośby o bezpłatne egzemplarze. 

Wrzesień — adresaci według listy-T i wygasłych 
subskrybentów otrzymali bezpłatne egzemplarze do 
pracy ochotniczej. Załączyliśmy równieŜ egzemplarz 

P.T. z lipca - sierpnia i dodatkowo na akwizycję 
subskrybentów. 

Brat Bradley Hedman opracował specjalne listy na 
komputerze Macintosh z nagłówkiem LHMM, które 
mają być wkładane do kaŜdej koperty. Kształty tych liter 
dostarczyła siostra Donna Hedman z Działu Subskrypcji. 

Wysyłki Bibie Standard 

Nasze zagraniczne subskrypcje zmalały, lecz ame-
rykańskie wzrosły o około 7,5 procent w stosunku do 
1994 roku. (Zagraniczne subskrypcje wypadają przede 
wszystkim z powodu zwiększonych kosztów pocztowych 
do U.S.). W pracy ochotniczej liczba egzemplarzy Bibie 
Standards zwiększyła się o 19 procent w porównaniu z 
ubiegłym rokiem. Praca ta spotkała się z dobrym 
przyjęciem. Wielu opłaciło w ramach subskrypcji nie 
tylko swoje egzemplarze, ale równieŜ dla innych osób w 
formie daru. 

Przez cały rok uŜywaliśmy naklejek dla czasopism z 
napisem Christian Reader (Chrześcijański czytelnik). 
Liczba adresowanych sztuk wyniosła 34 856. Otrzy-
maliśmy zamówienia na subskrypcję 420 abonentów (i na 
wiele traktatów). Sprzedano 148 ksiąŜek. 

RównieŜ uŜyliśmy naklejek wydawniczych z na-
drukiem Christian Inąuirer (Chrześcijanin pytający). Pod 
tym znakiem wysłaliśmy 13 159 sztuk z pozytywną 
reakcją czytelników. Subskrypcje na B.S. wyniosły 231. 
KsiąŜek sprzedano 72. Zamówiono przy tym broszurki i 
traktaty. 

 

DRUKOWANIE LITERATURY  

Praca przygotowawcza do drukowania naszej literatury 
odgrywa waŜną rolę. W poprzednich okresach 
zaopatrzyliśmy się w aparat do przygotowywania kopii, z 
których drukarz i potem fotograf robią negatywy a z tych 
ostatnich wykonywane są metalowe matryce drukarskie. 
Następnie uczyniliśmy postęp od wcześniejszej maszyny 
do składania do „Editwriter'a" do „MCS" składacza — 
oba wprowadzają film papierowy do kamery. RównieŜ 
zastosowaliśmy tak zwany DTP („Desktop Publishing") 
w przygotowywaniu złoŜonej kopii do wysłania do 
dalszej obróbki na drukarce laserowej. Zaczęliśmy 
stosować tę metodę we wrześniu 1995 roku do Bibie 
Standard (Artykuły z mapami i ilustracjami 
przygotowywaliśmy na komputerze Macintosh a 
ogłoszenia na naszym systemie MCS). Brat John Davis 
zajmuje się składaniem i grafiką naszego czasopisma. 
Brat Bradley Hedman wykonuje nadal niektóre prace 
związane z przygotowaniem składu. Nader oceniamy ich 
efektywną pomoc. 

W roku fiskalnym wydrukowaliśmy tysiące egzem-
plarzy P.T. i B.S. oraz listów, w celu zaopatrzenia pracy 
ochotniczej. 

Pracujemy jeszcze nad przygotowaniem dziesięciu lub 
więcej dwudziestoczterostronicowych broszurek 
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w róŜnych nakładach i spodziewamy się ukończyć je 
w tym roku (1996). Koszt tych broszurek wyniesie od 
6,5 do 19,5 centa za sztukę w zaleŜności od wysokoś-
ci zamówienia. W budŜecie wydzieliliśmy w przybli-
Ŝeniu dwadzieścia tysięcy dolarów na sfinansowanie 
tego druku. 

Nadal usiłujemy wykonać reprint (z duŜym opóź-
nieniem) tomu pierwszego Studies Volume One 
(wydanie 1937 roku), jak równieŜ epifanicznego tomu 
szesnastego The Chart of God‘s Plan oraz 
epifanicznego tomu siedemnastego The Millennium. 
Koszt tych trzech tytułów wyniesie około pięćdziesiąt 
tysięcy dolarów. 

PODSUMOWANIE NASZEJ PRACY 
od 1 XI 1994 roku do 31 X 1995 roku 

KORESPONDENCJA 
Otrzymanych listów i pocztówek .................... 9 109 
Wysłanych listów i pocztówek (włączając przesyłki 
pierwszej, drugiej i trzeciej klasy) ………… 66 453 

CYRKULACJA LITERATURY 
Ochotnicza wysyłka Present Truth ................. 4 994 
Prenumerata i zamówienia Present Truth ... 10 775 

Ogółem Present Truth    ............................... 15 749 

Ochotnicza wysyłka Bibie Standards 
i Heralds    .............................................. 120 188 

Prenumerata i zamówienia Bibie Standards 
i Heralds    ................................................ 57 228 

Ogółem Bibie Standards i Heralds ............. 177 416 

Wykłady Pisma Świętego (oprawa płócienna) . . 962 
Tom 1 (w oprawie kartonowej 

w formie broszur) .........................................  605 
Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego ..............  570 
Fotodrama Stworzenia .....................................  154 
śycie - Śmierć — Zycie Przyszłe........................  230 
Śpiewniki .........................................................  563 
Manny    ............................................................  262 
KsiąŜki Poematów   ..........................................  278 
Broszury (Piekło, Spirytyzm, 

Cienie Przybytku).........................................  594 
Broszury (śydowskie Nadzieje i Perspektywy, 
Nauki „Świadków Jehowy" w Świetle Pisma 
Świętego, Dar Języków, 

Ponowne Narodzenie, itp)  ......................... 2 114 
Indeksy ...............................................................   52 

Oprawione roczniki czasopism .........................  120 
Inne pomoce do studiowania Pisma Świętego  .220 
Inne publikacje, Biblie itp    .............................. .283 
Wykresy Boskiego Planu, 

Przybytku i Piramidy ....................................  325 
KsiąŜki dla dzieci ................................................  89 
Kasety biblijne .................................................... 25 
Ochotnicza wysyłka broszur ......................... 45 144 
Ulotki .......................................................... 243 000 
Listy do osób w Ŝałobie i z Dobrą Nowiną . . 30 000 

SŁUśBA PIELGRZYMSKA  
I EWANGELICZNA 

Pielgrzymów .........................................................  7 
Pomocniczych pielgrzymów ............................... .64 
Ewangelistów ......................................................  78 
Zebrań publicznych i półpublicznych ...............  312 

Uczestników ..................................... … ... 28 248 
Zebrań domowych   ......................................... .1 621 

Uczestników ............................................. 18 500 
Przebytych kilometrów ............................... 364 007 

FINANSE 

FUNDUSZ OGÓLNY—Przychody 
Datki, prenumerata itp ............................. .298 129 $ 
Saldo z 1 XI 1994 roku ...............................  8 621 $ 

Przychody ogółem  .............................  306 750 $ 

FUNDUSZ OGÓLNY — Rozchody 
Pielgrzymi, Ewangeliści, konwencje  .....  67 867 $ 
Biuro, naprawy, podatki, wyposaŜenie, drukowanie 
czasopism, 

opłaty pocztowe itp   ...........................  225 820 $ 

Rozchody ogółem ...............................  293 687 $ 

Saldo funduszu ogólnego (31 X 1995 r.)   . . 13 063 $ 

FUNDUSZ KSIĄśKOWY — Przychody 

Datki, sprzedaŜ ksiąŜek itp ........................   15 291 $ 
Saldo z ubiegłego roku (1 XI 1994 roku)  . 1 020 $ 

Przychody ogółem  ................................   16311$ 

FUNDUSZ KSIĄśKOWY— Rozchody 
Zakup oprawionych roczników czasopism 

i innych ksiąŜek ....................................   12 274 $ 

Saldo funduszu ksiąŜkowego (31 X 1995 r.) .4 037 $ 

 

■ ROCZNE SPRAWOZDANIE        
Z POLSKI I EUROPY WSCHODNIEJ 

 

ROGI BRACIE HEDMAN! Niechaj opatrzność 
i miłość Jehowy wspierają Cię przez Jezusa 

Chrystusa w codziennym trudzie Pańskiej owocnej 
słuŜby! śyd. 6:10. Oceniając dar łaski BoŜej w udzie-
lonych nam przywilejach słuŜby wykonywanej w mi- 

nionym roku sprawozdawczym przez poświęcony lud 
BoŜy, pragnę wyrazić w imieniu wszystkich braci i 
sióstr radość i wdzięczność Bogu za udział w sze-
rzeniu Prawdy o bliskim juŜ Królestwie BoŜym na 
ziemi. Mat. 6:10; Łuk. 2:10—14. Plan zbawienia ludz- 

D 
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kości przez Syna BoŜego Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 
3:16, 17) objawia doskonałą miłość i mądrość BoŜą, 
działające w zgodności z Jego sprawiedliwością. 
PrzeŜywamy głębokie wzruszenie mówiąc ludziom 
o Boskim zamiarze zniesienia wyroku śmierci Ada-
mowej (1 Tym. 2:4-6) i dania wszystkim ludziom 
sposobności ubiegania się o Ŝycie wieczne w dosko-
nałości (Rzym. 6:23). W Opatrzności Pańskiej pra-
gniemy wykorzystać wszelkie sposobności i formy 
słuŜby, aby naśladować Jezusa w poszukiwaniu od-
powiednich serc, wraŜliwych na posłannictwo Ewan-
gelii (Łuk. 4:18). W tej misji przewodził nam i oŜy-
wiał nas artykuł rocznego godła wypływający z treści 
Przyp.  22:29. 

PRACA WYDAWNICZA  

Współpraca członków zespołu wydawniczego sto-
pniowo się usprawnia i rozszerza. Prace wymienione 
w poprzednim sprawozdaniu są kontynuowane. 
Przygotowanie tomów jest pracochłonne i wymaga 
okresu dłuŜszego niŜ jeden rok. Zapowiedziane 
wydawanie Teraźniejszej Prawdy w języku ukraiń-
skim zostało zrealizowane w tym roku (1995). 
Ukraińscy i rosyjscy bracia przyjęli z wielką radością 
pierwszy numer. Czasopismo to wzbogaca ich wiedzę 
Prawdy i umoŜliwia łatwiejsze rozszerzanie Ewangelii 
Królestwa dla pragnących serc. Zespół opracowujący 
Sztandar Biblijny w języku rosyjskim wykonuje 
równieŜ tłumaczenie, komputeryzację, korektę i druk 
ukraińskiej Teraźniejszej Prawdy. W róŜnej mierze 
w tej pracy udział mają: braterstwo Szpunarowie 
(Władysława, Wacław, Ireneusz i Irena), siostra Na-
talia Samborska ze Lwowa, siostra Władysława Kluza 
oraz brat G. Parylak i jego siostra Irena ze Lwowa. 
Z Ukrainy, Rosji i Mołdawii wpłynęły zamówienia 
na prenumeratę: Teraźniejszej Prawdy w języku 
ukraińskim — 450 egz., w języku polskim — 70. 
Sztandar Biblijny w języku rosyjskim - 500 egz., w 
języku polskim - 70. 

Czasopisma Prawdy spełniają funkcję symbolicznej 
krwi, która oŜywia, aktywizuje, dostarcza energii i 
duchowego Ŝycia. Poza tym jednoczą one lud BoŜy, 
zacieśniając związki miłości i współpracy. Ofiarność 
i bezinteresowna praca rozwija duchowo pracow-
ników na niwie Pańskiej i czytelników przyjmujących 
Prawdy podane w duchu Pańskim i miłości BoŜej 
(Judy 21). 

Dwudziestego pierwszego maja 1995 roku otrzy-
maliśmy z Ukrainy list o następującej treści: 

„Drogi Bracie ...! Łaska i Pokój niech będzie 
z Wami. Szczere chrześcijańskie pozdrowie-
nia od braci i sióstr z Ukrainy. Niech opieka 
Pańska będzie nad pracą, którą prowadzicie. 
Przez Was dziękujemy tym wszystkim bra-
ciom i siostrom, którzy włoŜyli swoją pracę 
i serce, Ŝeby była wydana „Teraźniejsza Pra-
wda" w naszym języku. Dziękujemy wszyst- 

kim braciom i siostrom z Waszego oraz 
innych krajów za pomoc finansową. Prosimy 
o modlitwę, Ŝeby Słowo Pańskie przyniosło 
obfite owoce na Ukrainie. śyczymy wiele 
błogosławieństw BoŜych. Zostańcie z Bo-
giem. Od braci i sióstr z Ukrainy. 

s. Natalia Samborska 
[Sekretarz lwowskiego zboru]" 

Ruch epifaniczny na Litwie rozwija się pomyślnie 
pod Opatrznością Pańską. W przyszłym roku wpro-
wadzimy na Ŝyczenie braci litewskich regularne 
usługi polskich pielgrzymów pomocniczych i ewan-
gelistów raz na kwartał. Tamtejsi bracia przygoto-
wują się gorliwie do rozpoczęcia druku Teraźniej-
szej Prawdy w języku litewskim. W związku z ich 
Ŝyczeniem zrobimy wszystko co będzie w naszej 
mocy, aby im udzielić wszelkiej moŜliwej pomocy 
do zrealizowania tego przedsięwzięcia, licząc na 
Pańskie opatrznościowe kierownictwo. 

KONWENCJE W POLSCE  

Konwencja wiosenna 
Wyjątkowo w tym roku, ze względu na zbieg dni 
wolnych od pracy, niedzielę i święto narodowe, 
konwencja w Poznaniu trwała cztery dni, tj. od 30 
kwietnia do 3 maja. Bracia z entuzjazmem przyjęli 
informację o przedłuŜonym czasie uczty duchowej. 
Pogoda była piękna. Nastrój duchowy nader wzniosły 
i liczniejsze kontakty osobiste pogłębiły ocenę ko-
rzyści płynących z uczt duchowych. Frekwencja 
wyniosła w kolejnych dniach osób: 900, 915, 900 i 
900. Z zagranicy uczestniczyło 37 osób, w tym z 
Ukrainy - 16, Francji - 5, Niemiec - 19, U.S.A. - 2, 
Danii - 1, Mołdawii - 3, Czech - 1. 

Symboliczny chrzest przez zanurzenie w wodzie 
przyjęło 19 osób, w tym 11 braci i 8 sióstr. W sym-
pozjum na temat pracowitości wzięło udział czterech 
ewangelistów. Tematy wykładów: „śołnierz KrzyŜa", 
„Na początku było Słowo", „Pokarmy stołu Pań-
skiego", „Pocieszająca i odpychająca moc prawdzi-
wego chrześcijaństwa", „Poświęcenie", „Opatrzność 
BoŜa", „Psalm 118: 1-9" oraz brat John Evans z 
U.S.A.: „Ogień", „Gromadzenie i rozpuszczanie ludu 
BoŜego". 

Pierwszego i drugiego maja w wieczorowych śpie-
wach wzięło udział odpowiednio 147 i 267 osób. Na 
konwencji przewodniczył brat Stanisław Ozimek, 
pielgrzym pomocniczy. 

KONWENCJE LETNIE  

Konwencje odbyły się zgodnie z programami opubli-
kowanymi w Teraźniejszej Prawdzie (Nr 440, Maj -
Czerwiec '95). 

Lublin  

Pierwsza lipcowa konwencja w Lublinie odbyła 
się w dniach od 14 do 16. Przewodniczył pielgrzym 
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pomocniczy brat Wacław Jędrzejczyk. W lubelskiej 
i na trzech następnych konwencjach udział wzięli 
brat i siostra C. i J. Seebaldowie z U.S.A. zgodnie z 
wyznaczeniem brata Hedmana. Brat Seebald powie-
dział następujące wykłady: Ps. 27:14; Przyp.. 23:26 
— do symbolu chrztu; Odpowiedzi na pytania i 
wykład z Iz. 40:8; Przyp. 16:7. Wykłady po-
zostałych mówców: Ps. 32:8; śyd. 9:11-23; Mar. 
5:35-39; Rzym. 8:14. W sympozjum przemawiało 
trzech ewangelistów na temat domów zbudowanych 
na opoce i na piasku — Mat. 7:24-27. Symbol 
chrztu przyjęły dwie osoby: brat i siostra. Frek-
wencja wyniosła odpowiednio 460, 530 i 560 osób, 
w tym z sześciu miejscowości ukraińskich 27 osób, 
z Mołdawii - 5 i z Nowgorodu (Rosja) - 5. 

Nienadówka 
Na drugiej konwencji w Nienadówce, w dniach od 17 

do 19 lipca, pierwszym wykładem usłuŜył brat Carl 
Seebald na temat planu BoŜego —1 Moj. 3:6,14-19. 
Po południu powiedział wykład pt. „Dotknięcie ręki 
mistrza" — Ps. 33:1-3. Następnego dnia rano br. 
Seebald usłuŜył wykładem do symbolu Chrztu, który 
przyjęło sześć osób (4 braci i 2 siostry) — 1 Piotra 
3:20,21, a po południu tematem z listu Judy 24, 25 — 
„Wszechstronna ochrona BoŜa". Trzeciego dnia kon-
wencję zakończył br. Seebald wykładem pt. „Mieszkanie 
w Boskiej miłości" — Ew. Jana 14:21. Wykłady pozo-
stałych mówców były oparte na: Mat. 23:34,36; Przyp.  
4:23; śyd. 12:2; Ps. 45. Sympozjum stanowiło 
rozwinięcie proroczego widzenia Eliasza „na górze 
przed Panem" — 1 Król. 19:11,12. Uczestników było 
odpowiednio 505, 550 i 490 osób, w tym ze Wschodu 
— 33 i z Europy Zachodniej - 7. Przewodniczył 
pielgrzym pomocniczy brat Henryk Foryś. 

Wrocław 
Na konwencji we Wrocławiu, 21, 22, 23 lipca brat 

Carl Seebald usłuŜył dwoma wykładami i w zebraniu 
odpowiedzi na pytania. A oto tematy wykładów: „Szkoła 
Chrystusowa" — 2 Tym. 2:15; 3:15 i „Usługa Smutku" 
— Kazn. 7:2,3 Tematy pozostałych mówców były 
następujące: „Pokora" — Mich. 6:8, „Biblijna Betania" 
— Ps. 71:9, „Aprobatywność" — 1 Jana 3:22 i „Gorli-
wość" — Gal. 4:18. Sympozjum było poświęcone wy-
jaśnianiu proroctwa Izajasza, rozdział 63, które trzech 
ewangelistów umiejętnie przedstawiło ku oŜywieniu 
wiary naszej w czasach wypełniających się przepo-
wiedni. Chrzest przyjęło 9 osób, w tym 2 braci i 7 sióstr. 
W konwencji wzięło udział w poszczególnych dniach 
565, 617 i 687 osób, w tym z Ukrainy, Mołdawii i Rosji 
38 osób, z Niemiec - 6 oraz z Francji - 1. Przewod-
niczył pielgrzym pomocniczy brat Marian Olekszy. 

Bydgoszcz 
Ostatnia letnia konwencja odbyła się w Byd-

goszczy w dniach od 24 do 26 lipca. Frekwencja była 
wyŜsza niŜ na poprzedniej konwencji, której sprzyjały 
dni wolne od pracy (sobota, niedziela). Lokalizacja 

kompleksu budynków w terenie, słuŜących potrzebom 
uczestników konwencji (wykłady, noclegi, wyŜywie-
nie) sprawia, Ŝe Bydgoszcz stała się atrakcyjnym 
ośrodkiem konwencyjnym. W pierwszym i w drugim 
dniu w konwencji uczestniczyło po 700 osób a w trze-
cim 620. Brat C. Seebald miał wykład z proroctwa 
Izajasza 46:4 i do symbolu chrztu z Psalmu 96:8. 
Dwie siostry zostały ochrzczone przez zanurzenie w 
wodzie, co symbolizowało ich poświęcenie się Bogu 
przez wyrzeczenie się własnej i przyjęcie Boskiej 
woli. Uroczystość ta miała wzruszający przebieg 
odświeŜając pamięć osobistych przeŜyć w przeszłości 
u setek poświęconych braci i sióstr. 

Inni słudzy przedstawili Słowo BoŜe w róŜnych bu-
dujących tematach Biblijnych, np. „Śluby" - 4 Moj. 
30; Proroctwo Daniela 1:8; „Słup obłoku i ognia" - 
4 Moj. 9:15-23, „Sprawiedliwy jako palma i cedr" -
Ps. 92:13, „Sprawowanie zbawienia z bojaźnią i ze 
drŜeniem"- Filip. 2:12. Tematem sympozjum były 
„Talenty" z Ew. Mat. 25:14-30. Przewodniczył brat 
Henryk Mintura. 

Trzeciego dnia konwencji zgłosili się reporterzy re-
gionalnej telewizji z prośbą o udzielenie wywiadu na 
temat powstania ruchu epifanicznego, podstawowych 
doktryn, działalności, praktyk i form organizacyjnych. 
Wyjaśnień i odpowiedzi na ich pytania udzielił piel-
grzym pomocniczy, brat Henryk Foryś z Warszawy. 
Wywiad był emitowany tego samego dnia w telewizji 
bydgoskiej o godzinie 1800. 

Przy tej okazji chciałbym nadmienić, Ŝe corocznie 
na konwencjach od kilku lat mamy wizyty ekip te-
lewizyjnych, radiowych i prasowych przypomina-
jących telewidzom, radiosłuchaczom i czytelnikom 
prasy o doktrynach, planie BoŜym, zasadach etycz-
nych, praktykach i wierzeniach biblijnych, głoszonych 
oraz manifestowanych przez członków Epifanicznego 
Ruchu Prawdy. W pewnym stopniu przyczynia się to 
do popularyzacji Biblii, Prawdy Słowa BoŜego i 
Chwały BoŜej. Z tego posiewu, wierzymy, Pan zbie-
rze plon we właściwym czasie. 

Braterstwo C. i J. Seebaldowie opuścili Polskę 
udając się do Francji. Pozostawili w umysłach i ser-
cach braci i sióstr bogactwo Prawdy i serdeczną 
miłość. Stali się bardzo bliską cząstką społeczności 
ludu BoŜego w Polsce poprzez ich kilkakrotne wizyty 
konwencyjne i gorliwą słuŜbę wykonywaną z samoza-
parciem w duchu Pańskim. W ten sposób zapisali się 
w naszych sercach na wieczną pamięć. Wierzymy, Ŝe 
Bóg spełni w stosunku do nich zapis natchnionych 
słów Ap. Pawła, podany w liście do śyd. 6:10. 

KONWENCJA JESIENNA w Katowicach  

Pozostała nam jeszcze jedna konwencja, mieszcząca się 
w czasie objętym rocznym sprawozdaniem, a miano-
wicie konwencja katowicka, która odbyła się w dniach 
od 15 do 17 września '95 i na której przewodniczył brat 
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Stanisław Piętka. Braterstwo H.W. i Sara Robertsowie 
zostali serdecznie i z radością przywitani kwiatami 
przez dzieci. W ciągu trzech dni usłuŜył on wykładami 
czterokrotnie: „Tam gdzie nie ma widzenia ludzie 
giną"— Przyp.  29:18; „Dwie srebrne trąby"—       
4 Moj. 10; „Dzieło ręki BoŜej" — do symbolu chrztu; 
"Ruch New Age". Tematy pozostałych mówców: „Król 
Joaz" - 2 Kron. 22:10 - 12; 2 Moj. 1; Tematem sym-
pozjum był Psalm 107, podzielony na sześć części i 
omówiony w swym proroczym znaczeniu w dwóch 
dniach przez sześciu mówców. Symbol chrztu przyjęło 
sześć osób, jeden brat i pięć sióstr. Uczestników kon-
wencji było w poszczególnych dniach: 780, 830, 840, 
w tym równieŜ bracia i siostry z Ukrainy, Mołdawii, 
Niemiec, Francji, Czech, Austrii i U.S.A. 

Nie sposób opisać duchowego nastroju radości i 
pokoju, wypełniających serca uczestników duchowej 
uczty. Przerwy między zebraniami wykorzystywano 
skwapliwie na osobiste rozmowy, kontakty, przy-
witania, dyskusje. Bracia i siostry głęboko oceniają 
przywilej uczestniczenia w konwencjach. Wzrusza-
jące oświadczenia na zebraniach świadectw uzewnę-
trzniały istotę duchowej walki poświęconego ludu 
BoŜego. Bracia rozumieją potrzebę doświadczeń w 
rozwijaniu charakteru na podobieństwo Chrystusowe 
i proszą o modlitwy wierząc, Ŝe „Wiele moŜe uprzej-
ma modlitwa sprawiedliwego" (Jak. 5:16). 

Jesteśmy wdzięczni Bogu i Chrystusowi za opa-
trznościowe kierownictwo w przebiegu wszystkich 
konwencji w ciągu całego roku. Dziękujemy równieŜ 
Bratu za przysłanie na nasze duchowe uczty brata i 
siostry Seebald oraz brata i siostry Roberts. Pan przez 
nich dopełnił miary błogosławieństw wzmacniają-
cych, oŜywiających i budujących duchowo w chrześ-
cijańskiej walce. Wierzymy, Ŝe w następnym roku 
('96) Brat równieŜ wyznaczy wizyty takich sług, o co 
prosimy z ufnością. 

ZEBRANIA PUBLICZNE I PRACA 
KOLPORTERSKA  

Niektóre zbory podtrzymują ten rodzaj głoszenia 
Słowa BoŜego organizując z róŜnymi skutkami ze-
brania publiczne i nie zniechęcają się brakiem Ŝywio-
łowego zainteresowania się Prawdą. Sam fakt pod-
jęcia działalności przygotowawczej i organizacyjnej 
oŜywia duchowo wszystkich członków zboru i przy-
czynia się do duchowego rozwoju. Wiemy, Ŝe oprócz 
informacji o odbytych zebraniach publicznych, które 
zamieszczamy poniŜej, odbyły się równieŜ nie zgło-
szone nam zebrania publiczne i to z dobrymi wy-
nikami. Ograniczymy się jednak do podanych nam 
faktów: 

Zbór w Ryczywole zorganizował zebranie publi-
czne w Domu Kultury w Pile ( miasto wojewódzkie ) 
w dniu 22.X.1994 r. Temat wykładu: „Gdzie są umar-
li". Obecnych było 21 osób, w tym 9 zainteresowa-
nych. Następne zebranie odbyło się w tym samym 
miejscu 10.XII.1994 r. z wykładem na temat: Jezus 

nadzieją zmartwychwstania. Trzy osoby okazały 
zainteresowanie stawiając pytania i prowadząc 
półtoragodzinną dyskusję. Na kolejnym zebraniu w 
Pile w dniu 25.III.1995 r. wyjaśniono w wykładzie 
Cel Śmierci Jezusa, uczestniczyło osiemnaście osób, 
w tym pięć zainteresowanych. W toku dyskusji po 
wykładzie wyjaśniono wiele interesujących prawd 
biblijnych. 

W działalności publicznej w Pile współpracują 
dwa pobliskie zbory, w Ryczywole i w ChodzieŜy. 
Cierpliwa współpraca przyniosła owoc. Na wiosnę 
1994 r. wprowadzono regularne zebrania dla osób 
zainteresowanych i zdecydowanych do brania w nich 
udziału. W ten sposób powstała filia zboru Cho- 
dzieskiego w Pile. Zebrania obsługiwane są przez 
ewangelistę z Ryczywołu i starszego zboru w Cho- 
dzieŜy. Od kwietnia 1994 r. do października 1995 r. 
odbyło się 46 zebrań, w tym cztery dla publiczności, 
sześć wykładów biblijnych. Pozostałe zebrania 
poświęcone były badaniu Boskiego Planu Wieków 
z I Tomu (frekwencja 4-6 osób ). 

Zbór w Grudziądzu od kilku lat organizuje zebra-
nia publiczne, wykorzystując jako mówców przy-
jezdnych pielgrzymów i ewangelistów. W dniu 10. 
XII. 1994 r. odbyło się zebranie publiczne z wykładem 
pt. Dlaczego zło panuje na ziemi? Uczestniczyło dwa-
dzieścia osób, w tym sześć zainteresowanych. Nastę-
pne zebranie zorganizowano 20.V.1995 r. z udzia-
łem dwudziestu siedmiu osób w tym dwanaście osób 
zainteresowanych. Temat Biblia jako Boskie Obja-
wienie wzbudził Ŝywe zainteresowanie wyraŜone licz-
nymi pytaniami. Kilka osób zanotowało informacje 
o regularnych zebraniach zborowych a jedna z nich 
od następnego dnia zaczęła na nie uczęszczać. 

Jako jeden z przykładów szerokiego rozrekla-
mowania zebrań publicznych niech posłuŜy akcja 
zboru w Piotrkowie Trybunalskim. Zebrania odbyły 
się w sobotę i niedzielę trzeciego i czwartego czerwca 
1995 r. Tematy: Tajemnice Wielkiej Piramidy i Boski 
Plan Zbawienia Świata. Wcześniej rozprowadzono 
1100 ulotek, zaproszenia wręczano osobiście, w blo- 
kach domów na osiedlach, na klatkach schodowych 
itp. Tablice pilśniowe z naklejonymi dwustronnie 
afiszami przymocowano do słupów energetycznych 
stojących wzdłuŜ ruchliwych ulic miasta. Na słupach 
ogłoszeniowych naklejono po kilka afiszy. W pięciu 
szkołach zawodowych i dwóch ogólnokształcących 
umieszczono afisze w gablotkach informacyjnych za 
zgodą dyrekcji. W trzech lokalnych gazetach ukazy- 
wały się cyklicznie po dwa razy informacje i zapro- 
szenia. Te same ogłoszenia były nadawane przez 
Radio FM Piotrków w bloku informacyjnym. 

W pierwszym, sobotnim zebraniu uczestniczyło 36 
osób, w tym 15 zainteresowanych a w drugim, nie-
dzielnym, 31 osób, w tym 9 zainteresowanych. Były 
liczne pytania świadczące o powaŜnym traktowaniu 
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Słowa BoŜego. Jednocześnie rozprowadzano litera-
turę biblijną. Z pewnością ten posiew przyniesie 
plony we właściwym czasie (Kaz. 11:1,6; Iz. 32:20). 

Zbór w Wągrowcu zorganizował zebranie publiczne 
3.IX. 1995 r. Temat: „Czy Jezus jest Królem Świata?" 
Uczestniczyło w zebraniu 26 osób, w tym 5 zaintere-
sowanych i dziennikarz z gazety regionalnej GŁOS 
WĄGROWIECKI. Dziennikarz po wykładzie przepro-
wadził wywiad dla prasy i 13.IX.1995 r. w powyŜszej 
gazecie, na stronicy szóstej pt. „RELIGIA", ukazał się 
obszerny artykuł na 3/4 strony wraz z wizerunkiem 
brata C. T Russella. Tytuł wykładu stał się tytułem 
artykułu. Autor opisał genezę Ruchu Epifanicznego, 
jego historię, nauki, organizację i praktyki. W 
podtytule „Co zadziwia?" pisze: 

„Co zadziwia szczególnie u tych ludzi? 
Przede wszystkim — ogromna wiedza re-
ligijna, oczytanie i znajomość Pisma Świę-
tego. Nie jest to przypadek — Ruch słynie z 
wielu akcji propagujących treści biblijne: wy-
daje ksiąŜki, broszury i czasopisma, posiada 
kadrę wykwalifikowanych nauczycieli i ewan-
gelistów, prowadzi studia biblijne, dyskusje 
i wykłady, organizuje projekcje filmów ... 
Działa na całym świecie poprzez sieć kolpor-
terów, wykładowców i mówców ... wydaje 
miesięczniki: „Teraźniejszą Prawdę" oraz 
„Sztandar Biblijny" 

Zbór w Cieszynie zorganizował uroczystość upa-
miętnienia naboŜeństw, odbywanych przez prześla-
dowany w latach 1654 - 1709 ruch reformacyjny, na 
szczycie Równicy w górach. Było to miejsce skryte na 
górze osłonięte lasami a naboŜeństwa odbywały się 
nielegalnie pod gołym niebem. Corocznie w sierpniu 
przybywają tam turyści i zapoznają się z historią 
tępienia przez kościół katolicki ruchu reformacyjnego 
w regionie Cieszyna. 

Przy tej okazji zbór epifaniczny uchwala odbycie 
zebrania pod gołym niebem z wykładem wyjaśnia-
jącym wpływ działalności reformacyjnej Lutra na 
dalszy rozwój ruchów ewangelickich i cierpienia 
doznawane przez prześladowanych za poboŜne Ŝycie 
chrześcijańskie. W takim zebraniu 26 sierpnia 1995 r. 
usłuŜył wykładem brat Augustyn Bochniak na temat 
Historia Reformacji i drugim wykładem brat Leopold 
Markowski na temat Słowo BoŜe — Biblia. Obecnych 
było 190 osób, w tym 12 dzieci. 

Wszystkie zebrania publiczne połączone są z roz-
powszechnianiem literatury. Odbywa się to w lokalu 
zebrań, przed lokalem, na rynku lub w róŜnych ru-
chliwych punktach miasta. NiezaleŜnie od zebrań 
publicznych kolportaŜ jest realizowany w sposób 
zorganizowany i grupowy. Dla przykładu podajemy 

działalność dystrybucyjną i kolportaŜową zboru w 
Cieszynie. Zbór ten podejmował liczne akcje kolpor-
taŜowe w okresie od czerwca do listopada na terenie 
trzech pobliskich miast, tj w Cieszynie, Skoczowie i 
w Ustroniu. W ten sposób nawiązując rozmowy roz-
prowadzono wśród zainteresowanych 39 tytułów 
broszur, czasopism, Bibli i traktatów w łącznej liczbie 
819 sztuk. Prawda zawarta w rozprowadzonej litera-
turze pozostaje w posiadaniu setek osób i moŜliwe, iŜ 
w odpowiednim czasie Pan wzbudzi w sercu pra-
gnienie do skorzystania z niej. Tego samego dnia po 
południu w pobliskim Ustroniu w kinie „Uciecha" 
odbyło się zebranie publiczne. Wykład pt. „Odwalony 
Kamień Marcina Lutra" powiedział brat Jan Ryl. 
Uczestniczyło w zebraniu 75 osób, w tym 8 osób 
zainteresowanych. W trakcie rozprowadzania litera-
tury jedna osoba kupiła 11 broszurek i ulotek. 

PRACA NA RZECZ WI ĘŹNIÓW 

Oprócz zakładów karnych wymienionych w po-
przednim sprawozdaniu zapoczątkowano kontakty z 
naczelnikami trzech innych zakładów w Koronowie, 
Grudziądzu i w Chełmie Lubelskim. W dwóch ostat-
nich zakładach odbywają się wstępne rozmowy w 
sprawie trybu prowadzenia zajęć z więźniami, na-
tomiast w Koronowie odbyło się juŜ w tym roku 
dziewięć spotkań, w których ogółem uczestniczyło 
30 osób. Pierwsze spotkanie z więźniami zostało po-
przedzone emisją dwudziestominutowego komuni-
katu w więziennej telewizji. Ewangelista z Byd-
goszczy brat Leszek Szpunar przedstawił w nim nasz 
Ruch, jego strukturę, cele, formy działania i powody 
obecności przedstawicieli Ruchu w Zakładzie. Z 
bratem Szpunarem współpracuje starszy zborowy 
brat Leszek Rzepkowski. Naczelnik wyraził zgodę 
na umieszczenie naszej literatury w bibliotece za-
kładowej. W tym celu przekazano zakładowi 45 po-
zycji, w tym ksiąŜki, broszury i czasopisma. W za-
kładach karnych obsługiwanych juŜ kilka lat, o któ-
rych pisaliśmy w poprzednim sprawozdaniu, praca 
jest kontynuowana i organizowana przez brata 
Kazimierza Kiełbowicza z pomocą starszych zbo-
rowych brata Andrzeja Kaliszczyka i Łukasza 
Bednarza. Wykazują oni wielkie zaangaŜowanie i 
zdolności w tej specyficznej pracy wymagającej 
duŜej cierpliwości i szczególnego taktu. 

W zakładzie Karnym w Wołowie praca w pełni 
jest zorganizowana i w czasie od 1.X.1995 r. odbyły 
się następujące zebrania: 12 wykładów — uczestni-
czyło 108 osób (skazanych); 31  zebrań (badanie 
1 tomu i broszury pt. „Zbadanie dogmatu Trójcy") 
— uczestniczyło 248 osób; 4 zebrania (wyświetlanie 
filmów) — spotkanie zostało zorganizowane przez 
skazanych — uczestniczyło 40 osób; 2 zebrania 
(prelekcja z psychologii) — uczestniczyły 23 osoby; 
2 zebrania publiczne — uczestniczyło 110 osób. 
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W zebraniach badań bereańskich usługują bracia ze 
zboru wrocławskiego, natomiast wykładami usługują 
bracia pielgrzymi i ewangeliści. 

Nasza praca w Zakładzie Karnym przynosi pewne 
korzyści osobom skazanym, a mianowicie, na kon-
wencję we Wrocławiu przybył na przepustkę brat, 
który okazał zmianę w swym Ŝyciu i poświęcenie się 
Bogu przez symbol chrztu. Obecnie jest czynny w 
głoszeniu Prawdy wśród kolegów skazanych. Punktu-
alnie wraca z przepustek i dzięki temu zdobył zaufa-
nie zarządu więzienia. Trzech innych skazanych po-
dobnie zmieniło swoje postępowanie i pragnie przy 
najbliŜszej okazji okazać swój stan poświęcenia się. 
Zebrana opinia w zarządzie więzienia o tych osobach 
jest bardzo dobra, od czasu przychodzenia na nasze 
spotkania nie stwarzają oni kłopotów wychowaw-
czych. 

Następny zakład karny, w którym jest prowadzona 
praca znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Klecz-
kowskiej 35. Na bieŜąco jest w nim uzupełniana 
literatura biblijna dla osób chętnych. Praca jest pro-
wadzona w sposób zorganizowany, zainteresowanymi 
są trzej skazani. Zebranie odbywa się w kaŜdy piątek 
od godz. 1500 - 1700, prowadzone jest badanie I tomu 
oraz wykłady. Dotychczas tj. od 15.IV.94-30.IX.95r. 
uczestniczyło w zebraniach w Zakładzie Karnym 
(przy ul. Kleczkowskiej 35) 180 skazanych. Obecnie 
jest organizowana wypoŜyczalnia kaset magneto-
widowych z nagraniami wykładów naszych braci. 
W tym miejscu pragnę wyrazić podziękowanie br. 
Piotrowi Kucharskiemu, który dostarcza mi kasety 
magnetowidowe z konwencyjnymi wykładami dla 
więźniów (są one oglądane na wspólnych zebraniach, 
a takŜe indywidualnie w celach przez więźniów po-
siadających magnetowidy). Praca ta jest prowadzona 
w Zakładzie Karnym w Wołowie, gdzie z kaset ko-
rzystają równieŜ urzędnicy. Natomiast Zakład Karny 
w Zielonej Górze jest zakładem o charakterze śled-
czym i trudno nam o stałych uczestników, poniewaŜ 
osoby w nim przebywające są przetrzymywane do 
rozprawy, a po wyroku odsyłane do Zakładów 
Karnych. W dalszym ciągu uzupełniamy naszą lite-
raturę, aby mogli z niej korzystać przebywający przed 
wyrokiem. Nową pracę zaczynamy organizować w 
Zakładzie Karnym w Grudziądzu. Tutaj równieŜ ma-
my swoją literaturę i wprowadzamy usługi. W tej 
pracy będą pomagać braterstwo Antonina i Zenon 
Zasadny. Mam nadzieję, Ŝe dobry Bóg będzie w dal-
szym ciągu błogosławił ten dział pracy w Zakładach 
Karnych przyprowadzając do stanu pokuty wiele 
osób. 

PRACA EPIFANICZNA NA WSCHODZIE  

W krótkości omówiliśmy powyŜej działalność wy-
dawniczą na korzyść ludu BoŜego na Wschodzie. 
Zdajemy sobie sprawę, Ŝe potrzeby tamtejszych 
zborów i braci są większe od moŜliwości ich zaspo-
kojenia w bardzo krótkim czasie. Naszą intencją jest 

niesienie im pomocy doraźnej w miarę naszych moŜ-
liwości i to do czasu rozwinięcia się rodzimych 
poświęconych tłumaczy w takiej liczbie, aby mogli w 
zupełności tłumaczyć z angielskiego bieŜące i wcześ-
niejsze czasopisma oraz tomy, broszury, traktaty itd. 
od początku okresu Epifanii. 

Pomimo to otrzymujemy listy od braci z Ukrainy i 
Mołdawii wyraŜające wdzięczność i podziękowania 
za dotychczasowe świadczenia usług duchowych, 
charytatywnych, wydawniczych itp. Wierzymy, Ŝe 
Pan czuwa nad tą pracą, nadzoruje ją i błogosławi, 
pozwalając nam to zauwaŜyć w licznych dowodach 
Jego opatrznościowego działania. 

KONWENCJE NA UKRAINIE I 
DLA MOŁDAWII  

W bieŜącym roku zostały zorganizowane na Wscho-
dzie trzy konwencje zgodnie z wcześniejszym 
planem i programami opublikowanymi w Teraź-
niejszych Prawdach, a mianowicie, 20 i 21 maja '95 
roku we Lwowie, 10, 11 i 12 czerwca w Orłówce i 
19 i 20 sierpnia w Dobryniwcach. Przewodniczyli na 
ww. konwencjach odpowiednio bracia pomocniczy 
pielgrzymi: G. Parylak, D. Markowec i S. Lecho-
wicz. UŜycie w tytule „DLA MOŁDAWII" oznacza, 
Ŝe była to konwencja mołdawska zorganizowana 
zamiast w Mołdawii na terenie Ukrainy, połoŜonym 
tuŜ przy granicy z Mołdawią, aby ułatwić braciom 
spoza Mołdawii przyjazd bez potrzeby przekraczania 
granicy ukraińsko-mołdawskiej, co wymagało posia-
dania paszportów, których większość braci ukraiń-
skich nie ma. 
Lwów 

Na konwencję we Lwowie zjechało się 230 braci 
i sióstr. Wzruszającym momentem było wręczenie 
osobom obecnym na konwencji pierwszego numeru 
Teraźniejszej Prawdy w języku ukraińskim. Wszyscy 
byli tym bardzo poruszeni a przewodniczący kon-
wencji i zboru lwowskiego, brat Grzegorz Parylak, 
pielgrzym pomocniczy, potem nadesłał list, z którego 
fragment, z tym faktem związany, przytaczam: 

„Zbór Pana we Lwowie składa ... podziękowania 
za pomoc w przeprowadzeniu konwencji w tym 
roku. Bóg obficie pobłogosławił konwencję tym, 
Ŝe pozwolił kaŜdemu uczestnikowi otrzymać do 
ręki Teraźniejszą Prawdą w języku ukraińskim. 
Szczególne podziękowania składamy tym 
wszystkim, którzy przyczynili się do przygoto-
wania tej konwencji oraz literatury". 

Orłówka  

W konwencji czerwcowej w Orłówce uczestniczyło 
w trzech dniach odpowiednio 250, 300 i 250 osób. 
Symbol chrztu przyjęło 15 osób, 7 braci i 8 sióstr. 
Brat D. Markowec, pielgrzym pomocniczy, prze-
wodniczący konwencji w Orłówce m. in. napisał w 
liście: 
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„ ... Z przyjemnością donosimy, Ŝe zaplanowana 
konwencja w Orłówce była wielce błogosła-
wiona przez Boga ... Uczestnicy konwencji wy-
razili Ŝyczenia i przekazali pozdrowienia wszys-
tkim braciom i siostrom w Polsce i na całym 
świecie, równocześnie wyrazili podziękowanie 
... Ŝyczenia Pańskich błogosławieństw ... 
Wszyscy zachowali niezapomniane wspomnie-
nia oraz wdzięczność Bogu i Jego Synowi za 
błogosławioną konwencję". 

Dobryniwce 
Trzecia konwencja, sierpniowa, w Dobryniwcach, 

w pasie granicznym na południu Ukrainy, umoŜliwiła 
nie tylko spełnienie pragnień braci mołdawskich, ale 
równieŜ ułatwiła udział większej liczbie braci ukraiń-
skich. Frekwencja była wysoka — prawie 300 osób. 
Zebrania odbywały się w budynku Domu Kultury w 
bardzo dobrych warunkach. Konwencja była po-
dwójnie owocna, poniewaŜ uczestnicy w głębokim 
uduchowieniu wyraŜali się w zebraniu oświadczeń 
o przeŜywaniu z radością trudnych doświadczeń, z 
miłości do Prawdy, potrzebnych do ich rozwoju du-
chowego i przynoszenia owoców świątobliwości i li-
teralnie owocna ze względu na czas winobrania w tym 
regionie klimatycznie uprzywilejowanym do upraw 
winorośli. O wrześniowej konwencji nie planowanej, 
lecz zorganizowanej w Orłówce w związku z wizytą 
braterstwa Robertsów, więcej szczegółów poda brat 
Roberts w swoim sprawozdaniu. 

PIERWSZA WIZYTA NA UKRAINIE  
BRYTYJSKIEGO PIELGRZYMA  

I PRZEDSTAWICIELA  
Brat H.W. Roberts i siostra Sara Roberts przybyli 
samolotem do Warszawy 2 września '95 o godzinie 
1140. Po radosnym przywitaniu na lotnisku i krótkiej 
społeczności poŜegnaliśmy się z pozostającymi w 
Warszawie udając się samochodem we czworo (bra-
terstwo Robertsowie, brat Piotr Kucharski, właściciel 
i kierowca samochodu i ja) w kierunku granicy ukra-
ińskiej. Jak powyŜej wspomniałem ograniczę się do 
krótkiego opisu naszej podróŜy, aby uniknąć du-
blowania informacji z bratem Robertsem, którego 
sprawozdanie z pewnością ukaŜe się wcześniej na 
łamach Teraźniejszej Prawdy. Przed wieczorem do-
tarliśmy do Łańcuta w strefę przygraniczną i przeno-
cowaliśmy u braterstwa Waldemara i Ireny Stopiń-
skich. Następnego dnia rano dołączyli do nas brater-
stwo Wacław i Władysława Szpunarowie wioząc w 
swoim mercedesie Ŝywność, lekarstwa, napoje, środki 
higieniczne, wodę pitną a w sercach gorliwość, troskę 
o nas wszystkich i braterską miłość. Siostra Władzia 
włada biegle językiem ukraińskim, co uczyniło ją 
naszym, mówiąc symbolicznie, „Aaronem" na przej-
ściach granicznych i w kontaktach urzędowych. Oczy-
wiście brat Wacław przy Ŝonie czyni równieŜ szybkie 
postępy w tym języku tak, Ŝe w Orłówce miał jeden 
wykład po ukraińsku. 

Około godziny 1300 dojechaliśmy bezpośrednio do 
zborowej sali we Lwowie a o godzinie 1330 brat H.W. 
Roberts usłuŜył wykładem pt. „Dwie tablice zakonu 
— stłuczone". Obecnych było 38 osób (niedziela). 
Następnego dnia, 4 września, o godzinie 1800 (ponie-
działek— dzień roboczy) brat H.W. Roberts usłuŜył 
równieŜ jednym wykładem. Obecnych było 26 osób. 
W te dwa dni usługiwałem jako tłumacz, poniewaŜ 
brat Marek Urban przybył dopiero wieczorem po za-
kończeniu zebrania i odtąd przejął funkcję tłumacza. 
Piątego września około południa odjechaliśmy do 
Tarnopola, gdzie usłuŜyliśmy wieczorem dwoma wy-
kładami. Udział wzięło 28 osób. Następnego dnia 
udaliśmy się do Czerniowiec, gdzie zebrało się 28 
osób, którym usłuŜyliśmy dwoma wykładami w go-
dzinach wieczornych. Siódmego września usłuŜy-
liśmy 26 braciom i siostrom równieŜ dwoma wykła-
dami. Następny dzień przeznaczony był na podróŜ do 
Równego ze względu na większą odległość (323 km.). 
Rano w sobotę z Równego udaliśmy się do Orłówki, 
gdzie br. H.W. Roberts usłuŜył tego dnia dwoma 
wykładami a ja jednym. 

Drugiego dnia, w niedzielę, br. Roberts usłuŜył w 
dwóch zebraniach, w tym w zebraniu odpowiedzi na 
pytania, ja powiedziałem dwa wykłady. Trzeciego dnia 
w poniedziałek, usłuŜył jednym wykładem brat H.W. 
Roberts i jednym brat Wacław Szpunar po ukraińsku. 
Frekwencja w kolejnych dniach rano wyniosła 105 i 130 
osób a po południu 80 i 68. Tego dnia udaliśmy się do 
Równego, gdzie wieczorem usłuŜyliśmy dwoma wy-
kładami (ostatnim był mój wykład o Epifanii do godziny 
2120). Obecnych braci i sióstr na zebraniu było 36. 

Następnego dnia udaliśmy się rano do Polski i po 
krótkiej przerwie w podróŜy na obiad (1730-1830) u 
braterstwa Stopińskich w Łańcucie, przyjechaliśmy o 
godz. 2220 do Tych na kwaterę konwencyjną u bra-
terstwa Piotra i Ewy Ozimków. Łącznie przez Polskę 
i Ukrainę przejechaliśmy 2266 km. 

SŁUśBA POLSKICH PIELGRZYMÓW       
I EWANGELISTÓW NA WSCHODZIE  

Wprowadziliśmy regularne usługi pielgrzymów po-
mocniczych i ewangelistów na Wschodzie. W minio-
nym roku 32 pielgrzymów pomocniczych i ewan-
gelistów słuŜyło na Ukrainie, w Mołdawii, w Rosji, 
na Syberii, na Litwie, w Łotwie i w Estonii. Ponadto 
pielgrzymi pomocniczy i ewangeliści ukraińscy od-
wiedzają róŜne zbory i grupy ludu BoŜego głosząc 
gorliwie Słowo BoŜe. 

Od czasu do czasu niektórzy bracia docierają na 
Syberię. Kilkudniowa podróŜ jest niebezpieczna i 
odbywa się w bardzo trudnych warunkach. Byli tam 
pielgrzymi pomocniczy brat Z. Sirmulis z Litwy, 
brat Markowec z Ukrainy i z Polski brat Łotysz, brat 
Montewski i brat Kucharz. W bieŜącym roku pod 
koniec września udali się na Syberię brat Jerzy 
Szpunar z Bydgoszczy z bratem D. Markowcem i z 
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bratem Roszko (obaj z Orłówki). Odwiedzili m.in. 
zbór w Tułunie składający się z sióstr, które bardzo 
prosiły o regularne odwiedziny sług Pańskich ze 
Słowem BoŜym. Wymienieni bracia przeprowadzili 
równieŜ rozmowy z braćmi naleŜącymi do róŜnych 
grup badaczy Pisma Świętego. Istnieje potrzeba 
częstszych wizyt w tej bardzo odległej krainie. Brat 
Jerzy Szpunar wzruszony i przejęty głodem Prawdy 
pragnie ponownie udać się wraz z Ŝoną na Syberię 
w maju przyszłego roku. 

Bracia z Litwy zwrócili się do nas o pomoc w usłu-
gach Słowem BoŜym raz na kwartał i w obchodzeniu 
Pamiątki Śmierci Naszego Pana, jak równieŜ pragną 
pomocy i współpracy w wydawaniu literatury w ję-
zyku litewskim. 

USŁUGI W NIEMCZECH  

Dwa razy w roku wiosną i jesienią wysyłamy sług do 
Niemiec zgodnie z Twoim, Drogi Bracie Hedman, 
zezwoleniem udzielonym na prośbę braci niemiec-
kich. Bracia w Niemczech są bardzo zadowoleni z 
tych wizyt i manifestują to kaŜdorazowo z gościnną 
serdecznością. Bracia niemieccy chętnie biorą udział 
w konwencjach w Polsce. 

DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI „BETANIA" 
W poprzednim sprawozdaniu wspomniałem o umo-

Ŝliwieniu nam przez braci z Zrzeszenia Wolnych 
Badaczy Pisma Świętego umieszczenia emerytów i 
rencistów z Ruchu epifanicznego w „Betanii". Obec-
nie przebywa tam juŜ czternaście osób z naszych zbo-
rów, które są bardzo zadowolone z warunków dobrej 
opieki, ogólnej i lekarskiej. Na podstawie wspólnego 
porozumienia wysyłamy regularnie kaŜdego miesiąca 
w pierwszy czwartek i trzecią niedzielę pielgrzymów 
pomocniczych i ewangelistów do usługi Słowem 
BoŜym w „Betanii". Zebrania odbywają się w tym 
samym budynku w kaplicy na parterze. Udział w nich 
biorą wszyscy mieszkańcy Domu i członkowie zboru 
Braci Wolnych mieszkających w mieście. 

Jednocześnie załączam projekt planu konwencji na 
1996 rok. Zarazem prosimy o wyznaczenie pielgrzy-
mów zagranicznych do udziału w usługach na tych 
konwencjach. 

Bracia i siostry z Polski i ze Wschodu, na kaŜdej 
konwencji, zebraniu zborowym i indywidualnie, łączą 
się w modlitwach, Ŝycząc Bratu i współpracownikom 
Brata błogosławieństw BoŜych. Siostra Teresa i ja 
osobiście zapewniamy Brata o stałych modlitwach, 
Ŝycząc rozlicznych BoŜych błogosławieństw, kie-
rownictwa Pańskiego i wszelkich łask w pełnieniu 
woli BoŜej. Łączymy równieŜ serdeczne pozdrowie-
nia i Ŝyczenia błogosławieństw BoŜych dla Siostry 
Betty, współpracowników Domu Biblijnego i dla 
wszystkich braci na świecie 

Twój brat i współsługa w Panu, Piotr Woźnicki 
[pielgrzym i przedstawiciel] Polska 

PODSUMOWANIE PRACY 
W POLSCE 

od 1 października 1994 r. do 30 września 1995 r. 

KORESPONDENCJA 

Otrzymanych listów i pocztówek ......................  936 
Wysłanych listów i pocztówek ....................... 2 271 

CYRKULACJA LITERATURY 

Teraźniejsza Prawda ..................................... 16 200 
Sztandar Biblijny  ......................................... 32 500 

SŁUśBA PIELGRZYMSKA    
I EWANGELICZNA 

Pielgrzymów .........................................................  1 
Pomocniczych pielgrzymów ............... ………..  37 
Ewangelistów ......................................................  33 
Zebrań publicznych i półpublicznych ...............  525 

Uczestników ............................................. 60 798 
Zebrań domowych   ........................................ 2 902 

Uczestników ............................................. 64 394 
Przebytych kilometrów ............................... 391 850 

FINANSE 
Przychody           

[w nowych złotych] 
Datki na wydawnictwo .............................   4315,95 
Prenumerata „Teraźniejszej Prawdy" ...   11 686,10 
Prenumerata „Sztandaru Biblijnego" ....   13 994,70 
SprzedaŜ literatury ........................................ 998,00 
Datki na cele pracy ogólnej    ..................  42 871,38 
Datki na cele pracy na Wschodzie ..........  21 812,13 
Datki na pozostałe cele 

m. in. konwencje   .................................. 11 427,29 

Razem ...................................................   107105,55 
Saldo z ubiegłego roku ............................  22 432,63 

Przychody ogółem   ...............................   129538,18 

Rozchody  

[w nowych złotych] 
Wydatki na utrzymanie i adaptację Domu 
Modlitwy w Nowym Dworze 

Mazowieckim .....................................   19333,46 
Wydatki biurowe i koszty bankowe ..........   1179,75 
Koszty wysyłki ..........................................   2 821,78 
Wydatki na wydawnictwo 

„Teraźniejsza Prawda" ..........................  9 463,67 
Wydatki na wydawnictwo 

„Sztandar Biblijny" ..............................   7 363,03 
Wydatki na pracę na Wschodzie .............    16641,58 
Wydatki na zakup środków trwałych 

m. in. meble, sprzęt komputerowy   . .  18902,45 
Wydatki pozostałe m. in. konwencje   ... 24 103,09 

Rozchody ogółem ...................................  99 808,81 

Saldo na dzień 30 IX 1995 r. ..........  29 729,37 
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GENERALNA KONWENCJA  
„ Szatan sam przemienia się w Anioła światłości. 

Organizowana   przez                       Nie wielka tedy,jeźli tedy słudzy jego przemieniają 
Świecki Ruch  Misyjny  „Epifania" się jakoby byli sługami sprawiedliwości" 

— 2 Kor. 11:14,15 

LUBLIN                                800 -   930 Zebranie świadectw   br. Piotr Ozimek 
                     1000 — ll 30 Wykład do chrztu    .............. br. Piotr Woźnicki 

 1230 - 1400 SYMPOZJUM 
Piątek,  Sobota,  Niedziela "królestwa świata stały się Królestwami Pana..."  

12,13,14 lipca 1996 roku — Obj.11:15 
1. Miecz Prawdy, doktryny 

Przewodniczący: br. Henryk Mintura                 O Boskim Prawie.......................br. Antoni Pikor 
             2" Konflikt pomiędzy klasami i masami  . . . .br. Alfred Ryl 

zastępca: br. Cyryl Pakuła                   3 Skutki wojny , tysiącletnie panowanie ......br.Edward Ryl 
    1430 - 15 20   Wykład.........................br. Ryszard Wojtko 

        Piątek, 12 lipca                         Niedziela, 14 lipca  

„ Jeźli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi „ Wszelka gorzkość, i zapalczywość, i gniew, 
będziecie " — Jan 8:36                           i wrzask, i bluźnierstwo, niech będzie odjęte od was, 

 ze wszelaką złością " — Efez. 4:31 
900 - 915 NaboŜeństwo poranne . . br. T. Domaradzki   
915 - 930 Powitanie...............................br Cyryl Pakuła    800 - 815  NaboŜeństwo poranne . br. Władysław Sułyja 
930 - 1030 Wykład.............................. br Michał Łotysz   815 - 1000 Odpowiedzi na pytania .. br. Piotr Woźnicki 

ll 00 - 1200 Wykład    ....... br. Władysław Grochowicz         1030 - 1130 Wykład:  br. Marian Olekszy 
1230-1230: ..................................... br Leopold Markowski        1200 -1300 Wykład:br. Wacław Jędrzejczyk 
1400 -1500 Wykład: .............................. br Henryk Olekszy      1300 - 1330 Zakończenie — uczta miłości   br. H. Mintura 

GENERALNA KONWENCJA  
Organizowana  przez " Budźcie napełnieni duchem "— Efez. 5:18 

Świecki  Ruch   Misyjny   „Epifania"                  900- 1030   Zebranie świadectw .......  br. Jan Łagowski 
    1100 - 1230  Wykład do chrztu    ....br. Feliks Kucharz 
     1230 - 1500  Przerwa obiadowa 

NIENADÓWKA                       1500- 1630 SYMPOZJUM: ZMARTWYCHWSTANIE 

Poniedziałek,  Wtorek,   Środa                      l. Chrystus pierwszy dostąpił 
     zmartwychwstania .................br. Jan Chmielewski 

15, 16, 17 lipca   1996   roku                      2   Śmierć przez Adama 
      — Ŝycie przez Chrystusa   br. Bronisław Joniec 

Przewodniczący: br. Feliks Kucharz                      3. KaŜdy będzie oŜywiony  ..........  br. Jarosław Szul 
Zastępca: br. Czesław Kucharz                  1700 - 1800 Wykład..........................br. Juliusz Walczak 

Poniedziałek, 15 lipca Środa, 17 lipca  

„ Choćbym wynałoŜył na Ŝywność ubogich wszystkę „ Człowieka spolegającego na tobie zachowywasz 
majętność moje ...a miłościbym nie miał, nic mi to w pokoju " — Izaj. 26:3 

nie pomoŜe"— 1 Kor 13:3 

900 -915 NaboŜeństwo poranne.............br. Henryk Bacik            800 -  930  Zebranie 
915 -  930 Powitanie ............. br. Władysław Grochowicz                      świadectw .........br. Stanisław Blecharczyk 

  930 - 1030    Wykład: br. Janusz Spadziński            1000-1130  Odpowiedzi na pytania .. br. Piotr Woźnicki 
1100 - 1200    Wykład: ........................ br. Eugeniusz Kula  
1230 - 1330     Wykład: .................................. br. Józef Ryl          1200- 1300   Wykład:......... br. Alfred Szwed 
1330 - 1600   Przerwa obiadowa 
1600 -1700          Wykład: ..................... br. Stanisław Piętka          1300-1330   Zakończenie 
1730 - 1830    Wykład: ........................ br. Wacław Szpunar                 — uczta miłościbr. Feliks Kucharz 

                                                                       Sobota, 13 lipca  

                                                                       Wtorek, 16 lipca  
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   „Jam jest ona winna macica prawdziwa, a Ojciec 
organizowana przez  jestci winianem. KaŜdą latorośl, która we mnie 

Świecki  Ruch  Misyjny  „Epifania"  owocu nie przynosi, odcina, a kaŜdą, która przynosi 
owoc, oczyszcza, aby obfitszy owoc przynosiła " 

 — Jan 15:1,2 

Łódź  800 —  930  Zebranie świadectw ...  br. Czesław Kucharz 
  1000 — ll 30     Wykład do chrztu    ..........   br. Henryk Mintura 

Piątek, Sobota, Niedziela  1200  — 1300           Wykład: ........................  br. Piotr  Woźnicki 

19, 20, 21 lipca 1996 roku  1330—1500 SYMPOZJUM: 
Jezus udoskonalony przez cierpienia — śyd. 5:7-10 

Przewodniczący: br. Stanisław Ozimek  1 charakter próby ..........................   br Augustyn Bochniak 
Zastępca: br. Marek Piotrowski  2 Obawa i ocalenie................................ br. Leszek Szpunar 

                                                                                                 3. Skutki posłuszeństwa .................. br. Eliasz Blecharczyk 

Piątek, 19 lipca Niedziela, 21 lipca 
„ Izali nie mam pić kielicha tego, który mi dał » Jam się na to urodził, i na tom przyszedł na świat, 

Ojciec? "- Jan 18: 11 abym świadectwo wydał prawdzie " 

900—   915   NaboŜeństwo poranne .   br. Bronisław Joniec                                           - Jan 18: 37 
915 — 930  Powitanie ......................... br. Jerzy Stegliński            800 —  930 Zebranie świadectw . . . br. Marek Piotrowski 
930 — 1030   Wykład:………………...br. Stefan Nowak       1000 — 1130 Odpowiedzi na pytania .. br. Piotr Woźnicki 

1100 — 1200  Wykład:...............   br. Kazimierz Kiełbowicz      1200 — 1300 Wykład: .......................... br. Bronisław Bacik 
1230 — 1330   Wykład: ............................  br. Henryk Foryś      1300 —1330 Zakończenie 
1400  —1500   Wykład: ..................    br. Stanisław Michalak    — uczta miłości ...........br. Stanisław Ozimek 

organizowana przez "AJeźli kto ° swoich - starania nie ma' wiary się 
 zaprzał, i gorszy jest niŜ niewierny"—1 Tym. 5:8 

Świecki Ruch Misyjny „EPIFANIA"  

800 — 930  2ebranie świadectw . br. Włodzimierz Zelent 
                                                                                                               1000 — 1130 Wykład do chrztu   . . . . br. Stanisław Ozimek 

BYDGOSZCZ.      1200 — 1300 Wykład:..........................  br. Piotr Woźnicki 

     1330—1500 SYMPOZJUM:  

Poniedziałek, Wtorek, Środa Przybytek - 2 MojŜ. 40:34 
22,23, 24 lipca 1996 roku  

1 .  Cienie Przybytku ........................... br. Bogdan Nowicki 
Przewodniczący: br. Wacław Szpunar 2    Bóg ~ centrum, ludzki rozum  ..........br Grzegorz Nowak 

 3.   Chwała Pańska napełnia Przybytek . . . br. Jan Ozimek 
Zastępca: br. Jerzy Szpunar 

Poniedziałek, 22 lipca Środa, 24 lipca 

„ Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, ti Wiele moŜe uprzejma modlitwa sprawiedliwego " 
a utrapionych w duchu zachowuje. Wiele złego 

przychodzi na sprawiedliwego: ale z tego                                                 — Jak 5:16 
wszystkiego wyrywa go Pan " — Ps. 34:19,20 

900  —  915  NaboŜeństwo poranne .  br. Edmund Schmidt      800— 930      Zebranie świadectw ........ br. Tomasz Strojny 
915 —  930   Powitanie ........................... br. Jerzy Szpunar    1000 — 1130   Odpowiedzi na pytania . . br. Piotr Woźnicki 
930 — 1030        Wykład: .........................  br Rudolf Neuman    1200 — 1300  Wykład:........................ br. Eliasz Grodziński 
1100 — 1200  Wykład: .....................    br. Zenon Karolewski    
1230—  1330   Wykład: ................ br. Stanisław Frąckowiak     1300 — 1330 Zakończenie 
1400— 1 500  Wykład: ....................... br. Zbigniew Pietrzak    — uczta miłości ............. br. Wacław Szpunar 

GENERALNA KONWENCJA  Wtorek, 23 lipca 

GENERALNA KONWENCJA  
Sobota, 20 lipca 
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GENERALNA KONWENCJA  

organizowana przez Świecki 

Ruch Misyjny „Epifania" 

 

Poniedziałek, 3 czerwca 

„Niebiosa opowiadają chwałę BoŜą a dzieło rąk 
jego rozpostarcie oznajmuje. Dzień dniowi podaje 
słowo, a noc nocy pokazuje umiejętność. Niemasz 
języka ani mowy, gdzieby głosu ich słychać nie 

było. Na wszystką ziemię wyszedł porządek 
[rozprzestrzenia się melodia — wg Leesera] ich, 

a na kończyny okręgu ziemi słowa ich " 
— Ps. 19:2-5 

 

ORŁÓWKA  

Niedziela, Poniedziałek, Wtorek 
2,3,4 czerwca 1996 roku 

Przewodniczący: br. Dymitr Markowec 
Zastępca: br. Grzegorz Parylak 

1000 — ll30 Zebranie świadectw . . ..br. Wasyl Matiaszczuk 

1200 — 1300 Wykład………………..br Stefan Lechowicz 

1300 — 1500 PRZERWA OBIADOWA 

1500 —1600 Wykład: ............... ..br. Władysław Grochowicz 
1630 —1730 Wykład: ..................... ..br. Wacław Jędrzejczyk 
1800 —1900 pieśni religijne 

 

Niedziela, 2 czerwca 

„Nie osądziłem za rzecz potrzebną co inszego 
umieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa, 

i to onego ukrzyŜowanego" — 1 Kor. 2:2. 

1000—1010  NaboŜeństwo poranne.   . br. Michał Chilczuk 
1010—1030  Powitanie ......................... br. Michał Roszko 
1030 — l130  Wykład: ........................ br. Grzegorz Parylak 

1145— 1245 SYMPOZJUM: 

1. Prorocy Starego Testamentu .. . br. Wasyl Matiaszczuk 
2. Apostołowie .................................. br. Michał Chilczuk 
3. Drugorzędni Prorocy 

(Wiek Ewangelii) ............................ br. Michał Roszko 

1300 —  1400 Wykład: ........................... br Wacław Szpunar 
1400  —1600 PRZERWA OBIADOWA 

16 00 —1700 Wykład:............................... br. Michał Łotysz 
1730 —1900 pieśni religijne 

Wtorek, 4 czerwca 

„Aby doświadczenie wiary waszej daleko 

droŜsze niŜ złoto, które ginie, którego jednak 

przez ogień doświadczają znalezione było wam 
ku chwale, i ku czci i ku sławie w objawienie 

Jezusa Chrystusa" — 1 Piotra 1:7 

900  — 1030  Zebranie świadectw .... br. Michał Chilczuk 

1045 - 1200   Odpowiedzi na pytania br. Dymitr Markowec 

1230 - 1330    Wykład:     ................ br. Janusz Spadziński 
1330 _ 1400    Zakończenie 

— Uczta miłości....   br. Dymitr Markowec 
1415 Obiad 

TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII
Niezależny Dwumiesięcznik Religijny wydawany przez Świecki Ruch Misyjny „Epifania”

Czasopismo wolne od wpływu jakichkolwiek wyznań, partii, organizacji i wierzeń ludzkich, związane jest z Bogiem w takim stopniu, w jakim rozumie
Jego Słowo. Jest ono wydawane w obronie Prawdy paruzyjnej, udzielanej przez Pana za pośrednictwem „onego Sługi”, jako podstawy wszelkiego
dalszego rozwoju Prawdy, w obronie zarządzeń, statutu i testamentu również danych przez Pana za pośrednictwem „onego Sługi” i w celu przedstawiania
oraz bronienia rozwijającej się Prawdy epifaniczno-bazylejskiej, będącej pokarmem na czasie dla ludu Pana, zgodnie z Jego wolą.
Wszelkie wpłaty na wydawnictwo prosimy dokonywać na rachunek bieżący: Świecki Ruch Misyjny „Epifania”, Zarząd Główny, PKO BP Nowy Dwór
Mazowiecki Nr 1759 - 22145 - 136.
Teraźniejsza Prawda będzie również wysyłana bezpłatnie tym członkom Ruchu, którzy o to poproszą.




