
„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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ROCZNE SPRAWOZDANIE Z POLSKI 
I EUROPY WSCHODNIEJ  

ROGI BRACIE HEDMAN! Niechaj dobry i wielki 
Bóg błogosławi Cię przez Jezusa Chrystusa swoją 

mądrością, mocą miłością i sprawiedliwością! Psalm 19. 
Kończący się rok, rozwaŜany retrospektywnie, obfi-

tował w liczne róŜnorodne wydarzenia we wszystkich 
ludzkich dziedzinach Ŝycia. Z tej róŜnorodności do-
świadczeń, powszechnych dla świata, lud BoŜy stara się 
szczególnie rozpoznać swoje własne doświadczenia i ich 
rolę w kształtowaniu struktury wiary i charakteru. Obfi-
tość doświadczeń poprzedzana jest hojnością darów 
Prawdy, jakie Ojciec Niebiański nieustannie pomnaŜa dla 
dobra duchowego swoich dzieci. Doznając stale 
Boskiego miłosierdzia i przyjmując Jego łaski z uwiel-
bieniem powtarzamy za Psalmistą: „PrzetoŜ o jako drogie 
są u mnie myśli Twoje, BoŜe! a jako ich jest wielka 
liczba. Jeślibym je chciał zliczyć, nad piasek rozmnoŜyły 
się; ocucęli się, jeszczemci ja z Tobą" (Ps. 139:17, 18). 
Te wspaniałe myśli BoŜe, cenniejsze od skarbów 
materialnych, oŜywiały umysły i serca braci i sióstr w 
wykorzystywaniu sposobności i przywilejów słuŜby 
Pańskiej. Zbory kontynuują pracę głoszenia Ewangelii 
organizując ją w róŜnych formach. Konwencje cieszą się 
duŜą frekwencją i Ŝywym zainteresowaniem. Związki 
miłości (Kol. 3:14) są tak silne, Ŝe uczestnicy konwencji 
przewlekają rozstanie się w długich osobistych poŜegna-
niach, Ŝyczeniach i przyrzeczeniach ponownych spotkań 
na następnej konwencji („... aŜ się zejdziem znów ..."). 
Duchowa wędrówka ludu BoŜego do „Ziemi Obiecanej", 
choć trudna i niebezpieczna, podtrzymywana jest 
odpoczynkiem i orzeźwieniem w konwencyjnych oazach 
duchowego pokoju i szczególnych błogosławieństw Bo-
Ŝych. Oprócz tych radosnych przeŜyć, uczestniczyliśmy 
równieŜ w licznych przykrych i trudnych doświadcze-
niach osobistych oraz zbiorowych, np. w niszczących 
powodziach jakie nawiedziły nasz kraj. 

 
Pomimo naszych słabości i niedoskonałości sta-

raliśmy się współpracować w szerzeniu Prawdy BoŜej i 
jej Ducha na róŜnych polach pracy i słuŜby dla dobra 
duchowego braci, sióstr, sympatyków, osób zain-
teresowanych i świata w ogólności. Wierzyliśmy, Ŝe Pan 
będzie błogosławił nasze wysiłki i zawsze otrzy-
mywaliśmy Jego pomoc, wzmocnienie i pomyślność, 

poniewaŜ zawsze nam przyświecało pragnienie roz-
szerzania chwały BoŜej. 

PRACA WYDAWNICZA  

PoniŜsze sprawozdanie obejmuje okres od początku paź-
dziernika 1996 roku do końca września 1997 roku. 

Zespół współpracowników poświęcających część 
swego czasu do pomocy w pracy wydawniczej nieco się 
powiększył. Nadal wydajemy czasopisma w języku pol-
skim {Teraźniejszą Prawdę i Sztandar Biblijny), ukraiń-
skim {Teraźniejszą Prawdę), rosyjskim {Sztandar Biblij-
ny) i litewskim {Teraźniejszą Prawdę). Bracia Sirmuli-
sowie z Kowna (Litwa) przygotowują tłumaczenie na 
język litewski broszurki o piramidzie. Wykresy, rysunki i 
grafikę do broszurki przygotowujemy w Polsce na 
własnym sprzęcie technicznym. Współpraca na tym polu 
rokuje poprawę jakości prac poligraficznych. 

KONWENCJE W POLSCE  

Wiosenna Konwencja w Poznaniu 
Po kilkumiesięcznej przerwie, wdzięczni Bogu, Ŝe 
zgromadził nas razem, spotkaliśmy się na konwencji w 
Poznaniu, w dniach 2—4 maja. Chłonnymi umysłami 
wysłuchaliśmy wykładów o następującej tematyce: 
„Sabat lub odpoczynek ludu BoŜego" — 2 MojŜ. 33:14; 
„Wola BoŜa" — Mat. 6:10; „Mat. 26:26, 28"; „1 MojŜ. 
17:10, 11" — wykład do chrztu; „Psalm 32:8"; „Głos 
Słowa BoŜego" — Mat. 24:7; „Dom" — Mat. 7:24-27. 
W sympozjum omówiono werset 2 Tym. 4:2 — „Głoś 
Słowo BoŜe, nalegaj w czas, albo nie wczas". Symbol 
chrztu, którego świadkami byli wszyscy zgromadzeni, 
przyjęło 15 osób. Frekwencja wahała się od 890 do 930 
osób. 

Konwencje Letnie: 

Bydgoszcz 
W dniach 12-14 lipca spotkaliśmy się na konwencji w 
Bydgoszczy. Konwencja przebiegała w podniosłym 
nastroju, któremu towarzyszyła troska i modlitwy o na-
szych braci, którzy ucierpieli podczas powodzi, jaka na-
wiedziła południowe i zachodnie obszary naszego kraju. 
W czasie konwencji fala kulminacyjna dotarła do Wroc-
ławia i zalała miasto, dlatego musieliśmy podjąć decyzję 

(34) 

D 
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0 odwołaniu wrocławskiej konwencji. Mówcy wygłosili 
następujące wykłady: „Napomnienia chrześcijańskie" 
— Tyt. 2:1-8; „Boskie przebaczenie" — Ps. 130:4; 
„Działalność sług BoŜych w kościele pierwotnym" — 
Dz. Ap. 9:32-42; Gal. 5:16, 17 — „Duchem postę 
pujcie"; „Mat. 28:19"; „Hiob —1. rozdział"; „Samokon 
trola" — 2 Piotra 1:5-7. W sympozjum bracia mówili na 
temat  „Czasu  łaski  dla  Syjonu".  Chrzest przyjęła 
1 siostra. Frekwencja wahała się od 600 do 650 osób. 

Lublin 

Od 15 do 17 lipca uczestniczyliśmy w konwencji lu-
belskiej. Liczba uczestników wynosiła kolejno 490, 560, 
470. Tematy wykładów wygłoszonych przez braci były 
następujące: „Szatan jako wąŜ i jego cechy cha-
rakterystyczne" — Obj. 20:2; „2 Kor. 2:17"; „Boskie 
czyny opatrznościowe"; „Co człowiek sieje, to Ŝąć bę-
dzie" — Gal. 6:7; „Poświęcenie" — Rzym. 12:1; „Duch 
zdrowego zmysłu"— 2 Tym. 1:7; „Mat. 11: 28-30"; 
„Pamięć o Boskich dobrodziejstwach" — Ps. 130:2. W 
sympozjum bracia rozwinęli temat: „Dlaczego miłujący 
Bóg dozwala na zło?". Symbol chrztu przyjęło 5 osób. 

Nienadówka 

Nasza przedostatnia letnia konwencja odbyła się we wsi 
Nienadówka, w dniach 18-20 lipca. Na wiejskich kon-
wencjach bracia mają więcej wzajemnej społeczności, 
poniewaŜ od naboŜeństwa porannego po wieczorne śpie-
wy są razem. Bracia usłyszeli następujące tematy: „Po-
top" — 1 MojŜ. 7, 8; „Dz. Ap. 20:28"; „Namaszczenie i 
poświęcenie przybytku" — 4 MojŜ. 7:1; „Wdzięczność" 
— Ps. 136:1; „Czas ucisku" —Ps. 46:1^1; „1 Tes. 4:3" 
— wykład do chrztu; „Karanie jako jeden z zarysów 
Boskiej sprawiedliwości" — śyd. 12:6,7; „Szarańcza" — 
2 MojŜ. 10:12. Sympozjum było poświęcone tematowi 
„Izrael przeszłości". Symbol chrztu przyjęły 2 osoby. 
Frekwencja wynosiła od 600 do 620 osób. 

Katowice 

Ostatnia konwencja w tym roku odbyła się w Katowi-
cach, w dniach 28-31 sierpnia, przy współudziale zboru 
wrocławskiego, który z powodu zniszczeń wywołanych 
powodzią, nie mógł zorganizować konwencji w swoim 
mieście. Frekwencja wynosiła od 800 do 930 osób. Na 
konwencję przybył brat H.W. Roberts z Wielkiej 
Brytanii, w towarzystwie brata J. Scale'a. Brat Roberts 
usłuŜył nam pięcioma wykładami na następujące tematy: 
„Poganie — Boski dar dla Jezusa" (Ps. 2:8); „Dlaczego 
poganie się buntują" — Ps. 2:1; „Nie zapominajcie 
mojego prawa"; „Modlenie się za Sodomę"; „A Ŝ do 
świtania". A oto tematy pozostałych wykładów: „Woda i 
trawa"— Izaj. 40:6-8; „Urząd Chrystusowy" — 4 
MojŜ.7:30-35. Odbyły się dwa sympozja poświęcone 
Pięćdziesiątnicy (Dz. Ap. 2:17, 18) i Królestwu BoŜemu. 
Symbol chrztu przyjęły 4 osoby. Zanurzenie odbyło się 
na sali konwencyjnej i towarzyszył mu podniosły nastrój. 
Na kaŜdej z konwencji usłuŜyłem w zebraniu odpowiedzi 
na pytania. Na Ŝyczenie  brata  Robertsa konwencję  
zakończyliśmy 

pieśnią nr 346 „Ojcze Niebiański, łaską Twoją wspomóŜ 
mnie 

Kataklizm powodziowy uniemoŜliwił odbycie kon-
wencji we Wrocławiu i z tego powodu przedłuŜyliśmy 
katowicką konwencję o jeden dzień, tzw. wrocławski, ze 
względu na pomoc finansową i inną zboru wrocław-
skiego i okolicznych zborów Dolnego Śląska. Tak więc 
czterodniowa konwencja w Katowicach nacechowana 
była dodatkowymi wraŜeniami kojarzącymi się z ucis-
kiem i trudnościami wymykającymi się spod kontroli 
człowieka oraz z Boską szczególną troską o swój lud w 
kaŜdej sytuacji. 

Obecność braci Robertsa i Scale'a na konwencji 
wzbudziła duŜo emocji. Brat Roberts jest dobrze znany w 
Polsce i na Ukrainie. Cieszy się tu wielką miłością i 
wysoką oceną jego talentu mówczego oraz treści 
wspaniałych wykładów. Brat John Scalę pojawił się jako 
brat swoją osobowością odbiegający od utartego w Polsce 
wizerunku Anglika. śywy, pełen energii i uczuć oraz 
radosnej serdeczności objawianej z szczerością. Brat 
Scalę, podobnie jak w czasie pierwszej wizyty braterstwo 
Robertsowie, przypadł od razu do naszych serc. Jego 
oświadczenie w zebraniu świadectw i modlitwy oraz 
przemówienia powitalne i poŜegnalne zostały przyjęte do 
głębi serc braci i sióstr jak wonny olejek z „słoika 
alabastrowego" (Mat. 26:7). Wierzymy, Ŝe w przyszłości, 
jeśli będzie wolą Pana, obaj bracia przyjadą w 
towarzystwie Ŝon. 

Równica 

Od kilku lat zbór w Cieszynie organizuje zebrania w 
Ustroniu, na zboczu góry Równica, gdzie znajduje się 
kamień upamiętniający ukrywanie się miejscowej 
społeczności ewangelickiej przed inkwizycją. 

Tegoroczne spotkanie braci, głównie ze zborów 
południowej Polski, miało miejsce 28 czerwca. W 
pięknej scenerii, wśród leśnej ciszy, wysłuchaliśmy 

„UMIEJĘTNI I UTWIERDZENI W TERAŹNIEJSZEJ PRAWDZIE" 
2 Piotra 1: 12 
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dwóch wykładów poświęconych ruchom reformacyjnym 
i Biblii, a takŜe śpiewaliśmy pieśni, wracając myślami do 
czasów, kiedy bracia kładli Ŝycie w obronie świętej 
wiary. 

Mówcy nawiązywali do wpływu nauk Jana Husa, 
Piotra Waldo i Wicklifa, które stopniowo przygotowały 
grunt pod reformację luterańskąna tych terenach (Śląska, 
Polski, Czech i Moraw). Pierwszy zbór na Śląsku powstał 
w Nowym Kościele koło Jawora. Na prośbę zboru Luter 
osobiście przysłał w 1518 roku kaznodzieję Melchiora 
Hoffmana do słuŜby ewangelicznej na Śląsku. W krótkim 
czasie reformacja rozszerzyła się na Śląsk Cieszyński. 
Powstało wiele zborów. W 1610 roku władze wydały nie-
tolerancyjne zarządzenia wprowadzając kontrreformację. 
Od 21 marca do 18 kwietnia 1653 roku odebrano refor-
matorom 50 kościołów ewangelickich prześladując du-
chownych i wyznawców współpracujących w organizo-
waniu tajnych naboŜeństw w domach i w górskich lasach, 
m. in. na RÓWNICY. Pod koniec XVI w. stosunek protes-
tantów do katolików wynosił tutaj 6 do 1. Wiek szesnasty 
nazywano „Złotym Polskim Wiekiem" a Polskę „przytuli-
skiem heretyków". W 1558 roku biskup katolicki Hozjusz 
sprowadził do Polski Jezuitów nasilając prześladowanie 
protestantów. W XVII w. z 600 zborów ewangelickich 
pozostało 13. W XVI i XVII w. wydano w Polsce Nowy 
Testament i trzy Biblie. Protestancką Biblię Brzeską (lub 
Radziwiłłowską), która ukazała się w 1563 roku (dla po-
równania — Biblia Króla Jakuba w Anglii w 1611 roku). 
Protestanci tutejszego rejonu w czasie reformacji liczyli 
sześćdziesiąt tysięcy wyznawców. Dzisiaj patrzymy na 
pamiątkowy kamień utrwalający martyrologię ludu BoŜe-
go, szczególnie prześladowanych w latach 1654 -1709. 

Jezus o swoich naśladowcach, Kościele Chrystuso-
wym Wieku Ewangelii, prorokował: „Tedy was podadzą 
w udręczenie, i będą was zabijać, i będziecie w 
nienawiści u wszystkich narodów dla imienia mego" 
(Ew. Mat. 24:9). 

Opuszczaliśmy to miejsce w głębokiej zadumie. Stąd 
w poszumie sosen wonność modlitw z udręczonych serc 
wznosiła się przed oblicze Pańskie. Owładnięci 
wspomnieniami krzyŜowych doświadczeń bohaterów 
wiary powoli wracaliśmy do rzeczywistości i do domów. 
Pozostało pytanie, czy znowu tu się spotkamy w 
następną rocznicę? 

ZEBRANIA PUBLICZNE I 
PRACA KOLPORTERSKA  

Lud BoŜy oświecony Prawdą na czasie stopniowo coraz 
bardziej ocenia wartość i znaczenie Słowa BoŜego w 
rozwoju charakteru i podobieństwa Chrystusowego. A 
wzrastając w łasce, znajomości i słuŜbie staje się 
narzędziem Pana w przekazywaniu Prawdy osobom 
szukającym pomocy w głębszym poznaniu Boga i Jego 
planu zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Nauki 
nominalnych systemów religijnych, skostniałych od 
wieków, zawierają prawdy pomieszane z błędami, które 
zniekształcają obraz Boskiego charakteru i planu. Stąd 
pragnienia i dąŜenia osób miłujących Boga nie mogą być 
w pełni zrealizowane w ich kościołach. Pan zna serca, 
które są w potrzebie poznania drogi do 

Niego. Głoszenie Prawdy w sposób publiczny moŜe 
wywołać u takich osób właściwą reakcję i zaintere-
sowanie się nauką, która spełnia warunki ich zgłod-
niałych serc przygotowanych przez Pana. 

Bracia i siostry rozumiejąjak cennym przywilejem 
jest słuŜba, poniewaŜ ona prowadzi do wzrostu w łasce i 
w znajomości oraz do następnego rozszerzania słuŜby, 
jak mówi Apostoł Paweł: „PrzetoŜ na miejscu 
Chrystusowym poselstwo sprawujemy ...", „i dał nam 
usługiwanie tego pojednania ..." (2 Kor. 5:18-20, Roczne 
Godło). Tekst Rocznego Godła na 1997 rok zachęca nas: 
„Głoś Słowo BoŜe, nalegaj w czas albo nie wczas" (2 
Tym. 4:2). 

Wiele zborów w tym duchu podejmowało róŜne 
formy publicznego głoszenia, lecz nie wszystkie na-
desłały sprawozdania. Przytaczamy niektóre informacje z 
otrzymanych relacji: 

Zbór w Poznaniu 

Zorganizował wykład publiczny 3.11.96 r. na temat „Mi-
łujący Bóg i piekło". Uczestniczyło w nim, oprócz braci i 
sióstr, 11 osób zainteresowanych (obcych). Wykład 
ogłosiliśmy w gazecie „Głos Wielkopolski" oraz przez 
plakaty umieszczone w róŜnych punktach miasta. Nato-
miast małe zaproszenia rozdawaliśmy wraz z ulotkami 
podczas kolportaŜu na cmentarzu. 
— Zorganizowaliśmy kolportaŜ literatury z okazji tzw. 
Święta Zmarłych i innych okoliczności. 
— Prowadziliśmy Studia biblijne z osobami zaintere-
sowanymi Prawdą, jak równieŜ dyskusje. Urządzaliśmy 
spotkania z członkami głośnego kościoła MUNA 
przedstawiając im Prawdę. 
— Prowadziliśmy wielokrotnie odpowiednią działalność 
do osób w Ŝałobie i wysłaliśmy około 150 ulotek 
kwartalnie wraz z listami kondolencyjnymi. 

Zbór w Gliwicach 

Zorganizował wykład publiczny pod tytułem „ ŚWIAT W 
OGNIU" w dniu 14 czerwca 1997 roku. Wcześniej 
przeprowadzono akcję propagandową na terenie kilku 
sąsiednich miast: Knurowa, Pyskowic i Zabrza, w których 
rozklejono 220 plakatów, łącznie z Gliwicami. 
Poprzedniego dnia w ruchliwym punkcie wystawiono 
stolik z literaturą i zaproszeniami. Oprócz tego zapro-
szenia rozdawano w róŜnych miejscach, np. za wycie-
raczkami samochodowymi, w kabinach telefonicznych i 
wśród znajomych wysyłając do ich domów równieŜ 
załączone do zaproszeń ulotki. W sumie rozprowadzono 
800 zaproszeń. Podano równieŜ ogłoszenie do dwóch 
gazet: FUKS (2 razy) i Nowiny Gliwickie. Na zebranie 
przybyło 20 osób, w tym trzy osoby wyraziły 
zainteresowanie. 

Oprócz tego zbór w Gliwicach stale, prawie co mie-
siąc, podaje ogłoszenia do lokalnych gazet informując o 
literaturze Prawdy i działalności religijnej zboru. 

Zbór w Grudzi ądzu 

Zorganizował wykład publiczny na temat „Biblijny sens 
Świąt Wielkanocnych " w MłodzieŜowym Domu Kultury 
w dniu 22 marca 1997 roku. Uczestniczyło 



w zebraniu 17 osób, w tym trzy osoby zainteresowane. 
Słuchacze stawiali pytania otrzymując wyczerpujące 
odpowiedzi. Przed wykładem wcześniej rozwieszono 
plakaty na słupach ogłoszeniowych i pojazdach komu-
nikacji miejskiej oraz rozprowadzono zaproszenia w 
budynkach mieszkalnych. 

Zbór w Wągrowcu 

Zorganizował zebranie dla publiczności na temat „JeŜeli 
Bóg jest miłością, to dlaczego istnieje zło? " W zebraniu 
wzięły udział 33 osoby, w tym pięć osób zainte-
resowanych Prawdą. Po wykładzie i odpowiedziach na 
pytania rozdano bezpłatnie ulotki. 

Zbór w Lesznie nadesłał poniŜsze informacje o od-
byciu dwóch zebrań dla publiczności: 

W dniu 9.02.1997 r. zorganizowaliśmy wyk-
ład na temat „Czy kaŜda wiara jest dobra?". 
Oprócz członków zboru uczestniczyło w nim 
dwanaście osób obcych. Wykład był reklamowa-
ny w lokalnej gazecie „Panorama Leszczyńska" 
oraz w lokalnym Radio ,JźLKA" a ponadto roz-
daliśmy pięć tysięcy zaproszeń specjalnie wydru-
kowanych na tę okazję. 
W dniu 26.04.1997 r. po raz drugi w tym roku zbór 

w Lesznie zorganizował wykład publiczny na temat „ 
Świat się pali". RównieŜ ten wykład reklamowaliśmy w 
lokalnej gazecie „Panorama Leszczyńska" i w lokalnym 
Radio „ELKA". Oprócz braci i sióstr przybyło pięć osób, 
które równieŜ stawiały pytania, otrzymując obszerne 
odpowiedzi. Radujemy się bardzo z tej moŜliwości 
słuŜby, którą moŜemy wykonywać dla Pana zgodnie z 
tegorocznym godłem. Zbór w Ryczywole zorganizował 
zebranie publiczne w Pile w dniu 9 marca 1997 r. na 
temat „Bóg Ciebie miłuje". Uczestniczyło 12 osób, w 
tym cztery obce. Po wykładzie rozwinęła się dyskusja 
trwająca półtorej godziny. 

Zbór w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 14 czerwca 
1997 r. przygotował wykład publiczny na temat „ Dlacze-
go modlimy się Przyjdź Królestwo Twoje? " Przybyło 45 
osób, w tym dziesięć osób obcych. Rozklejono wcześniej 
wiele plakatów, rozdano zaproszenia licznym osobom i 
ogłoszono w prasie lokalnej informacje o zebraniu. W 
związku z tym dziennikarka lokalnego radia przepro-
wadziła wywiad w zborze na temat Ruchu, jego orga-
nizacji i działalności. 

Zbór w Warszawie zorganizował ZEBRANIE 
DOMOWE w dniu 26 kwietnia 1997 r. na temat „UŜy-
teczność i Misja Literatury Paruzyjnej w okresach Epi-
fanii (Apokalipsy) i Bazylei". W zaproszeniu do róŜnych 
grup badaczy Pisma Świętego czytamy: 

„Który fedy jest sługa wierny i roztropny, 
którego postanowił Pan jego nad czeladzią 
swoją, aby im dawał pokarm na czas 
słuszny?" Mat. 24:45 

Mijająca kilka miesięcy temu 90 rocznica 
pierwszego pobytu Pastora Russella w War-
szawie z usługą pielgrzymską i 80 rocznica 
Jego śmierci, skłania nas do podziękowania 

Bogu za uŜycie „Onego Sługi" w słuŜbie dla 
ludu BoŜego. 

Pragniemy głęboko ocenić Jego dzieło, organizując 
pamiątkowe zebranie pt...." Zebranie odbyło się w 
uduchowionej atmosferze. Udział wzięło kilkadziesiąt 
osób. Ponownie takie zebranie odbyło się w czerwcu, jak 
podaje treść zaproszenia: 

„ I  odpowiedział mu Szymon Piotr: Pa-
nie! do kogóŜ pójdziemy? Ty masz słowa 
Ŝywota wiecznego" 

Wielce błogosławione chwile spotkań ludu 
BoŜego oświeconego prawdą paruzyjną na 
których wywiera wpływ duch Pański, są za-
chętą do ocenienia słów Apostoła Piotra. 

Pragniemy to wyrazić organizując zebranie, na które 
braterstwo serdecznie zapraszamy w dniu 28 czerwca 
1997 r." Przybyło równieŜ około czterdziestu osób. Po 
wykładach odbyło się zebranie pytań i odpowiedzi oraz 
dyskusja zakończona skromnym posiłkiem. Zaproszeni 
goście, bracia i siostry róŜnych grup Prawdy, wyrazili 
zadowolenie z przebiegu zebrań i nadzieje na przyszłe 
spotkania. 

PRACA NA RZECZ WI ĘŹNIÓW  

Pracę w imieniu Ruchu w zakładach karnych organizuje  
brat  Kazimierz  Kielbowicz we  współpracy z braćmi 
lokalnych zborów lub zborów połoŜonych najbliŜej 
odnośnych zakładów. PoniŜej podaję treść sprawozdań: 
1. Brata Kazimierza Kiełbowicza; 
2. Braci ewangelistów Władysława Sułyi i Tadeusza 

Domaradzkiego z Rzeszowa, pracujących w Zakła-
dzie Karnym w ZałęŜu koło Rzeszowa; 

3. Siostry Antoniny Zasadnej, sekretarza zboru w Gru-
dziądzu, współorganizatorki pracy ewangelicznej w 
Zakładzie Karnym w Grudziądzu; 

Drogi Bracie! 
Łaska  i Pokój od Boga i Pana naszego Jezusa 
Chrystusa niech będzie z Tobą i Twymi drogimi 

(2 Tym. 4:2). 
Dziękuję Bogu, który umoŜliwił mi w kolejnym roku 
wysłać Bratu sprawozdanie z pracy Pańskiej prowadzonej 
w Zakładach Karnych pomimo duŜych trudności w osta-
tnim okresie w związku z powodzią która spowodowała 
reorganizację w Z.K. w Wołowie. W związku z tym Z.K. 
w Wołowie został wytypowany jako jeden dla skazanych 
o duŜych wyrokach. Dlatego teŜ do w/w Z.K. dowieziono 
skazanych z innych Z.K. naleŜących do subkultury, 
mającej wpływ na pozostałych skazanych. To wszystko 
przyczyniło się do chwilowego zawieszenia naszej dzia-
łalności w Z.K. w Wołowie. W pozostałych Z.K. praca 
jest prowadzona bez zmian. 

Praca w Z.K. była prowadzona w minionym okresie jak 
następuje: 

Zakład Karny w Wołowie od 1. 
10. 96 r. do 28. 06. 97 r. 

1) Wykładów, którymi usługiwali bracia pielgrzymi i 
ewangeliści było 6 i uczestniczyło w nich 40 skazanych. 
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2) Odbyły się 2 zebrania półpubliczne, w których 
uczestniczyło 34 samych skazanych. 

3) Spotkań z psychologiem (siostrąMariolą Lasoń) 
było 5 i uczestniczyło w nich 30 skazanych. 

4) Odbyły się 22 badania I Tomu Wykładów Pisma 
Św. oraz traktatu „Dogmat o Trójcy", uczestniczyło w 
nich 110 skazanych. 

Bracia usługujący z wielkim poświęceniem działali 
w bardzo trudnych warunkach. Dziękuję naszemu Nie-
biańskiemu Ojcu za błogosławieństwo udzielone nam w 
tych usługach, jak równieŜ wszystkim Braciom 
usługującym w Zakładzie Karnym. 

Drogi Bracie, myślę Ŝe Bóg błogosławił nam w tej 
pracy, poniewaŜ dwóch skazanych poznało Prawdę i 
poświęciło się Panu. Jeden opuścił Z.K. warunkowo, 
zmienił swoje postępowanie i uczestniczy w zebraniach 
w zborze wrocławskim. Drugi takŜe za dobre 
postępowanie, oraz wystawioną przeze mnie opinię 
powtórnie został wezwany na rozprawę do sądu i uzyskał 
ułaskawienie. 

Widocznie Pan pozwolił na prowadzenie tej pracy, 
aby wyrwać dwa serca z tego świata. Mam nadzieję, Ŝe 
w słusznym czasie Pan wznowi tę pracę, gdy uzna, Ŝe 
przyszedł właściwy czas. Ja mam stałą łączność z Za-
rządem Z.K. i czekam na poprawę sytuacji. Pan najlepiej 
wie czy tam znajdują się dobre serca, aby w tym czasie 
złym poznały Pana. 

Zakład Karny w Grudzi ądzu 
W tym Zakładzie w dalszym ciągu jest prowadzona 
praca za pośrednictwem braterstwa Zasadnych. Brater-
stwo to organizuje spotkania, wykorzystując braci 
przyjeŜdŜających z usługami do zboru. Załączam Bratu 
sprawozdanie, które przysłała siostra Zasadna. 

Z.K. w Rzeszowie 

 od 1. 10. 96 r. do 30. 09. 97 r. 
Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie. RównieŜ 
wysyłam sprawozdanie w całości nadesłane przez Brata 
Sułyję. 

Prowadzę teŜ korespondencję z innymi Z.K. m. in. z 
Z.K. w Mołdowie i Lublinie. Chętnym wysyłam 
Sztandary Biblijne oraz traktaty. 

Z.K. we Wrocławiu 
W tym Zakładzie Karnym usługuje wraz ze mną dwóch 
braci: br. Otton Ryl oraz br. Bronisław Joniec. Na spot-
kania przychodzi trzech skazanych, z którymi prowa-
dzimy badanie I Tomu. 

Od 1.10.96 r. do 30.09.97 r. odbyło się 20 spotkań, w 
których uczestniczyło 80 skazanych. Spotkania odbywają 
się w soboty od godz. 15 00 do 17 00. Na tym polu 
głoszenia prawdy Pan daje wiele doświadczeń i radości. 
Dziękuję Bogu za ten przywilej słuŜby. Zapewniam Cię 
o wielkiej braterskiej miłości, jaką mają bracia i siostry 
dla Ciebie. Kończę słowami Psalmisty (Ps. 37:23) „Od 
Pana bywają sprawowane drogi człowieka dobrego, a 
droga jego podoba Mu się." 

Pozostaje w miłości braterskiej 
br. Kazimierz Kiełbowicz 

pielgrzym pomocniczy 

Drogi Bracie w Panu 
Łaska i Pokój BoŜy niech będzie zawsze z Tobą. Pierwszy 
raz spotkaliśmy się z więźniami w ZałęŜu koło Rzeszowa 
w październiku 1996 r. i od tego czasu w równomiernych 
dwutygodniowych odstępach odwiedzamy ich z 
posłannictwem Słowa BoŜego. Spotkanie z więźniami 
poprzedziliśmy rozprowadzeniem plakatów na terenie 
Zakładu Karnego, które informowały o rozpoczęciu 
naszej misji oraz zawierały informację o Ruchu 
„Epifania". Przygotowaliśmy równieŜ taśmę 
magnetofonową zawierającą informacje o głównych 
zarysach Planu BoŜego począwszy od stworzenia czło-
wieka, poprzez jego upadek, Okup, Restytucję oraz 
Królestwo BoŜe. Słowo mówione przeplatane było 
pieśniami religijnymi. Na pierwsze spotkanie wprowa-
dzające przybyło około 20 więźniów. Spotkanie roz-
poczęliśmy od przedstawienia siebie oraz głównych 
zarysów naszej działalności. Następnie słuchacze za-
dawali pytania a myśmy na nie odpowiadali. 

Dalsze spotkania nie były tak liczne. Ustaliła się 
czteroosobowa grupka, która z czasem zmniejszyła się do 
trzech a później do dwóch słuchaczy. Ostatnio mamy 
przywilej pracy z jednym słuchaczem, który jest otwarty 
na słuchanie Słowa BoŜego. Za kaŜdym razem, gdy jedna 
grupka słuchaczy się wykruszała a nowa powstawała, 
naszą pracę informacyjną rozpoczynaliśmy od początku. 
Pomimo małej liczby słuchaczy pragniemy kontynuować 
naszą pracę głoszenia dobrego Słowa BoŜego wierząc, Ŝe 
w słusznym czasie przyniesie ono obfity owoc. 

Pozostajemy w miłości braterskiej bracia w Panu 
ewangeliści Władysław Sułyja 

i Tadeusz Domaradzki 

Drogi Bracie w Panu, laska i pokój (2 Tym. 4:2). 

PoniŜej podaję sprawozdanie z naszej działalności w 
Zakładzie Karnym w Grudziądzu: 
1. Dnia 30 listopada 96 r. 

temat: Więzienie i wolność 
wykładowca — brat Juliusz Walczak, pielgrzym 
pomocniczy z Poznania 
uczestniczących — 7 osadzonych 

2. Dnia 4 stycznia 97 r. 
temat: Chrystus — Jego cierpienia 
wykładowca — brat Juliusz Walczak 
uczestniczących — 1 osadzona 

3. Dnia 30 sierpnia 97 r. 
temat: Na czym polega Ŝycie w Jezusie Chrystusie 
wykładowca — brat Juliusz Walczak 
uczestniczących — 5 osadzonych Za kaŜdym razem 

rozdano broszury i Sztandary Biblijne; odpowiadano na 
pytania skazanych. 

 
Inne planowane spotkania nie doszły do skutku z 

powodu braku zainteresowania ze strony osadzonych. 
W następnym roku spotkania z osadzonymi będą się 

odbywały w ostatnią sobotę miesięcy, które mają 5 sobót, 
poza tym planujemy wyświetlanie filmów i wykładów z 
kaset video, na które oczekujemy. 



 
 

Załączam miłe chrześcijańskie Ŝyczenia błogo-
sławieństw BoŜych w słuŜbie Pana, takŜe dla drogich 
bliskich. 

A. Zasadna 
sekretarz zboru 

PRACA EPIFANICZNA NA WSCHODZIE 
KONWENCJE NA UKRAINIE  

Orłówka 
Konwencja zgodnie z planem odbyła się 15, 16 i 17 czerwca 
1997 roku. W sympozjum i w zebraniu świadectw usłuŜyli 
ewangeliści ukraińscy a w pozostałych zebraniach pielgrzymi 
pomocniczy ukraińscy i polscy. Tematem sympozjum było 
roczne godło — 2 Tym. 4:2. Udział wzięło 285 braci i sióstr w 
dwóch dniach a trzeciego dnia roboczego trochę mniej. 
Symbol chrztu przyjęło 12 osób w róŜnym wieku. 

Atmosfera konwencji była wzniosła i radosna. Miłość do 
Prawdy i braci zgromadziła i połączyła „związkiem 
doskonałości" (Kol. 3:14) lud BoŜy pragnący podtrzymać i 
oŜywić swoje poświęcenie. Niektórzy odbyli długą podróŜ w 
trudnych warunkach: jedna siostra z Syberii i siedem z 
Nowgorodu (Rosja), jedenaście osób z Mołdawii oraz siedem z 
dalekiej, wschodniej Ukrainy. 

W zebraniu odpowiedzi na pytania brat D. Markoweć 
taktownie i umiejętnie wyjaśnił wątpliwości pytających. 
Braterstwo W.W. Szpunarowie dostarczyli na konwencję 
kolejny numer Teraźniejszej Prawdy w języku ukraińskim, 
co wywołało powszechną radość. Lwów 
Konwencja we Lwowie odbyła się w dniach 16 i 17 sierpnia 
1997 roku. Podobnie jak w Orlówce w sympozjum na temat 
„Królestwo BoŜe" i w zebraniu świadectw usłuŜyli bracia 
ewangeliści z Ukrainy a wykładami i w zebraniu odpowiedzi 
na pytania — bracia pielgrzymi pomocniczy z Ukrainy i 
Polski. 

Obecnych było 198 osób, braci i sióstr, którzy 
przybyli z róŜnych stron: 
— z Orłówki i okolic oraz z Równego i okolic dwoma 
autobusami 
— z obwodu Ługańskiego (Wschodnia Ukraina) 
4 osoby, 
— z Czerniowiec i Dobryniwec 13 osób, 
— z Mołdawii 9 osób, 
— z Polski 24 osoby. 

Sala, w której odbywała się konwencja, stołówka i 
hotel mieściły się w tym samym kompleksie budynków, co 
było bardzo dogodne zarówno dla organizatorów jak i 
uczestników. 

Tematy wykładów: „Kupuj Prawdę, ale jej nie sprze-
dawaj"; Psalm 71 — „Nadzieja dla ludzkości"; ,3iblia i 
nastawienie do niej", temat z 2 listu Piotra 3:17 i Mat. 20. 

Nastrój duchowy przenikała miłość i radość od początku 
konwencji, gdy brat Markoweć powitał zebranych Psalmem 
121 a brat Parylak odczytał Ŝyczenia nadesłane w 
telegramach od braci z Litwy i Syberii, aŜ do chwili 
zakończenia ucztą miłości. 

Uczestnicy konwencji w Orłówce i we Lwowie uchwalili 
wnioski, aby przez odjeŜdŜających braci i siostry przekazać 
chrześcijańskie pozdrowienia i Ŝyczenia  blo -

 
 
gosławieństw BoŜych bratu Hedmanowi, braterstwu w 
Domu Biblijnym, braciom i siostrom w Polsce i ludowi 
BoŜemu wszędzie. 

SYBERIA  
Wyjazdy na Syberię, jak juŜ wspominałem w poprzednich 
sprawozdaniach rocznych, nie są regularne ze względu na 
odległość kilku tysięcy kilometrów. Wymaga to duŜo czasu 
na podróŜ, kilka dni, aby dojechać w obecnych 
prymitywnych warunkach komunikacyjnych do tamtego 
regionu. 

Bracia pracujący zawodowo często nie mogą wyko-
rzystywać swoich urlopów, gdy to im odpowiada, lecz w 
uzgodnieniu z pracodawcą. Dlatego, gdy juŜ mogą pójść na 
urlop, jest za późno na wyjazd na Syberię ze względu na 
tamtejsze warunki klimatyczne. Natomiast większość sług na 
emeryturze nie ma juŜ zdrowia i sił, aby sprostać tamtejszym 
warunkom. Niektórzy leczą się systematycznie, co wymaga 
regularnego przyjmowania lekarstw i wizyt u lekarzy. 

Mimo to, niektórzy emeryci z powaŜnymi chorobami 
podejmują trud wyjazdu kosztem swego zdrowia, aby nieść 
pociechę, błogosławieństwo i radość Słowa BoŜego 
zgłodniałym Prawdy dzieciom BoŜym. Wcześniej opisane 
podróŜe mówią jedynie ogólnikowo, co dzieje się w 
sercach sług, poświęconych ofiarników, oraz w sercach 
miłujących Prawdę i braci mieszkańców Syberii, trwających 
w modlitewnych wyczekiwaniach, rok lub dłuŜej, na 
przybycie aniołów pocieszycieli w imieniu Pańskim (Ps. 
91:11 — manna 17 listopada). Nieco informacji daje list 
brata Dymitra Markowca. 

„Drogi Bracie wraz z bliskimi oraz zborem — 
Pokój Wam! 

Dziękujemy Bogu za miniony rok i niechaj Bóg Was 
błogosławi w zbliŜającym się Nowym Roku. Ze 
szczerego serca Ŝyczymy Wam powodzenia w 
znaczeniu fizycznym, umysłowym i religijnym oraz 
błogosławieństwa w tej pracy, jaką Ojciec Niebieski 
Wam powierzył. W naszych modlitwach, jak 
dotychczas, będziemy z Wami i w tym następnym 
roku. 

Tego Ŝyczy Dymitr Markoweć z Ŝoną Halą i 
Rodziną. 
Drogi Bracie, kiedy wiosną byliśmy z br. 
Montewskim na Syberii, obiecałem tamtejszym 
braciom i siostrom, Ŝe ich ponownie odwiedzę, i 
właśnie Bóg dozwolił, abym mógł tam pojechać. 

Bóg sprawił, Ŝe trudne warunki zostały 
usunięte, dozwolił, abym mógł zapracować w 
Moskwie 800$ — za miesiąc pracy. Bóg widział 
moje pragnienie pojechania i odwiedzenia 
naszych braci i sióstr w Tułunie. 

W Moskwie wsiadłem do pociągu relacji 
Moskwa-Błagowieszczeńsk i zajechałem do 
Tułunu. Na stacji w Tułunie oczekiwały mnie 
siostry. Mieliśmy zebrania przez 3 dni — w 
dzień i wieczorem. Tematy, jakie Bóg włoŜył w 
moje serce były następujące: 
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— „Plan Wieków", 
— „2 Tym. 3:16", 
— „Lewici Wieku Ewangelii", 
— „Dopuszczenie zła", 
— „Nauka dla wiernych z dozwolenia zła". 

Mieliśmy bardzo duŜo społeczności brater-
skiej. Jedna siostra przyjechała z Zakaukazia i 
oświadczyła, Ŝe chce okazać swoje poświęcenie 
przez symbol chrztu. W międzyczasie po-
jechałem do miejscowości Kwitok, z nadzieją 
powrócenia do Tułunu, Ŝeby usłuŜyć w symbolu 
chrztu i spotkać się z jednym bratem z An-
garska. Pojechałem do miejscowości Kwitok, 
oddalonej od Tułunu 350 km. Z powodu wichury 
i zamieci śnieŜnej nie mogłem dostać się 
autobusem z Tąjszetu do Kwitka. Następnie 
udałem się do Newelska pociągiem, relacji 
Tajszet-Czuna, a dalej miałem iść pieszo 10 km 
przez tajgę. Ze zmęczenia zasnąłem i prze-
jechałem stację, na której miałem wysiąść. Po 
południu był pociąg powrotny, który odwiózł 
mnie do Newelska i dalej poszedłem pieszo. 

Odwiedziłem wszystkich braci i siostry w 
Kwitku, gdzie przebywałem 3 dni, bardzo duŜo 
rozmawialiśmy o BoŜym Planie Zbawienia i 
naszym miejscu w nim. Niektórzy z braterstwa 
byli tak bardzo zadowoleni, Ŝe wołali: „Niechaj 
będzie tak dobrze, niechaj wszyscy powstaną z 
grobów", chociaŜ oni wszyscy, przez całe swoje 
Ŝycie byli u „Świadków", teraz dopiero Prawda 
ich zachwyciła. 

Potem pojechałem ponownie do Tułunu, 
tam było zebranie z usługą do symbolu chrztu. 
Następnie spotkałem się z bratem z Angarska. 
Brat ten pisał do nas listy, on i inni byli „Świad-
kami Jehowy", duŜo rozmawialiśmy z tym bra-
tem, który zrozumiał, Ŝe Prawda znajduje się w 
tomach br. Russella. Brat ten odjeŜdŜając do 
Angarska, był pełen radości, nadziei i dzię-
kowania Bogu za poznane w prawdziwy sposób 
Słowo BoŜe. RównieŜ i ja miałem jechać w 
tamtą stronę, więc poŜegnałem się z braterstwem 
w Tułunie i pojechałem do pewnej rodziny, 
która pisała do mnie, prosząc o spotkanie. 

Mieliśmy pobłogosławioną przez Boga 
rozmowę, oni równieŜ rozumieli, Ŝe w tomach 
jest Prawda, a nie w StraŜnicach Rutherforda. 
Brat ten, zrozumiawszy Prawdę, natychmiast 
chciał spalić literaturę „Świadków", lecz ja od-
wiodłem go od tego zamysłu. Brat ten z Ŝalem 
stwierdził, Ŝe eałe swoje Ŝycie strawił na badaniu 
tych ksiąŜek, tej literatury i teraz moŜe 
powiedzieć: „Ja zostałem bez niczego, szatan 
wykradł mi Prawdę". Brat ten, gdy go odnala-
złem, to czytał tylko mannę w jęz. ukraińskim i 
tym Ŝył. 

Po naszej rozmowie, ten brat zaraz zaczął 
pisać listy do Tryfona, do Kwitka i do 60 osób, 
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których adresy posiadał, a którzy równieŜ mar-
twili się  co dalej, poniewaŜ u „Świadków" na-
stąpił duŜy podział i nikt juŜ nie chciał chodzić 
na zebrania. 

Brat ten szczerze zaczął chwalić Boga, gorą-
co się modlić i dziękować za to, Ŝe Bóg łaskawie 
znalazł go i nie porzucił, tylko kroki jego skie-
rował do ludu BoŜego. Zostawiłem temu bratu 1 
Tom i z radością w sercu rozstaliśmy się. Po-
niewaŜ tam jest duŜo osób wyłączonych przez 
„Świadków", brat ten prosił mnie, abym razem z 
nim pojechał dalej do innych osób, lecz ja juŜ 
dłuŜej nie mogłem tam pozostawać dlatego, Ŝe 
osłabłem nerwowo i na zdrowiu, jak równieŜ 
odzieŜ miałem za lekką na tak silne mrozy. Osła-
błem tak, Ŝe musiałem wrócić do domu. 

Dziękuję Bogu, ze usunął wszystkie prze-
szkody i dał mi moŜność pojechać i powrócić, 
jak równieŜ dziękuję wszystkim braciom i sio-
strom za ich modlitwy. 

W Rosji jest bardzo cięŜka sytuacja. W ta-
Tach miastach jak Krasnojarsk i Nowosybirsk, na 
stacjach kiedy wychodziłem z pociągu dzieci 
prosiły o kawałeczek chleba. 

Chińczycy Rozciągają Swą Kontrol ę 

Chińczycy aŜ do samej Moskwy zajęli cały rynek 
i finanse. Kontrolują cały obrót pieniądzem i 
wywoŜą do Chin. Kupują teŜ domy i zasiedlają 
całe miasta. Podobnie czynią Wietnamczycy. 
Wietnamczycy z Chińczykami toczą boje. Broń i 
amunicję sprzedaje się na porządku dziennym 
kaŜdemu, kto tylko zechce. Chińczycy i 
Wietnamczycy bardzo szybko poszerzają swoje 
granice w kierunku zachodu. 

W pociągach jest czysto i ciepło. Milicja 
chodzi bez przerwy i pilnuje porządku w po-
ciągach. Picie alkoholu w pociągach jest zab-
ronione, jeśli kogoś spotkają pijącego alkohol, to 
wysadzają z pociągu. 

PodróŜ jednak przebiegła szczęśliwie i Bóg 
mi dozwolił bez uszczerbku powrócić do domu. 
W domu trochę odchorowałem, poniewaŜ 
organizm wybił się z normy snu i jedzenia, ale 
wszystko juŜ się uregulowało. 

Za wszystko składam dzięki Bogu i Panu 
Jezusowi Chrystusowi. Wdzięczny jestem Wam, 
Drogi Bracie, za organizację pracy Ś.R.M. 
„Epifania", dzięki której my moŜemy nieść 
światło Prawdy ludowi BoŜemu i równieŜ pragnę 
donieść Wam jak się przedstawiają sprawy 
między ludem BoŜym tam daleko. 

Niechaj Bóg pobłogosławi w następnym 
roku Was i Waszą pracę, jak równieŜ Brata 
Hedmana i Dom Biblijny w Ameryce. 

Będziemy modlić się za Wami. 

Br. Dymitr Markoweć 
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SŁUśBA UKRAI ŃSKICH ORAZ POLSKICH  
PIELGRZYMÓW I EWANGELISTÓW  

NA WSCHODZIE  

Praca na Wschodzie prowadzona jest w formie regular-
nych wizyt ukraińskich i polskich sług Prawdy w zborach 
zorganizowanych i oprócz tego w formie indywidualnych 
i dłuŜszych podróŜy do rodzin odosobnionych, mieszka-
jących daleko od zborów, jak równieŜ do róŜnych grup 
chrześcijan zainteresowanych Prawdą Epifanii. 

W czwartym kwartale 1996 roku ukraińscy i polscy 
słudzy Ewangelii, pielgrzymi pomocniczy i ewangeliści, 
zrealizowali dwadzieścia pięć wizyt w następujących 
zborach Ukrainy: Lwów i okolice — 3, Tarnopol — 5, 
Równe — 3, Orłówka i okolice — 2, Czerniowce — 6, 
Dobryniwce — 6. 

W pierwszym półroczu 1997 roku liczba odwiedzin, 
w celu usłuŜenia Słowem BoŜym, wyniosła: Lwów i 
okolice — 6, Tarnopol — 6, Równe — 6, Orłówka i 
okolice — 4, Czerniowce — 12, Dobryniwce — 12. 

 

W drugim półroczu 1997 roku rozkład usług był 
następujący: Lwów i okolice — 4, Tarnopol — 5, 
Równe — 4, Orłówka, Berezne i okolice — 4, Czer-
niowce — 4, Dobryniwce — 4. 

Na Litwie polscy pielgrzymi pomocniczy usługiwali 
w tym roku pięciokrotnie, tj. co drugi miesiąc, nie licząc 
wizyt objazdowych obejmujących kraje nadbałtyckie. 

Brat Józef Montewski, od 11 marca do 9 kwietnia 1997 
roku, w podróŜy pielgrzymskiej  odwiedził i  usługiwał 
braciom i siostrom w Rosji, Estonii, Łotwie i na Litwie. Pier-
wsza usługa w Nowgorodzie zapoczątkowała serię doświad-
czeń w całej podróŜy i błogosławieństw oraz przejawów Pań-
skiej Opatrzności. O tym zborze br. Montewski wspomina: 
„... Jest wyjątkowe zgromadzenie, aczkolwiek nieliczne 
(2 braci i 7 sióstr), ale mogę o nim powiedzieć, jak Ap. 
Paweł o braciach w Berei (Dz. Ap. 17:11), Ŝe są aktywni 

w badaniach, w słuŜbie itd. Panuje tu atmosfera 
rzeczywiście braterska nacechowana wzajemną troską o 

dobro współczłonków. Przed rokiem jedna z sióstr 
(Ludmiła) dojeŜdŜała do zboru na zebrania około 200 km 

z Petersburga. Bracia pomogli jej w przeprowadzce i 
urządzeniu się na stałe w Nowgorodzie. Z tego powodu 

jest szczęśliwa, Ŝe moŜe brać udział we wszystkich 
zebraniach i rozwijać się w Prawdzie. W tym zborze całe 

dnie do późnych godzin wieczornych spędziłem na 
konstruktywnych rozmowach na tematy biblijne. 

Wyczułem potrzeby ich serc i w modlitwie do Pana 
starałem się wypełnić ich potrzeby duchowe. Mam wielką 
radość z ich duchowego wzrostu w Panu. Przez dziesięć 

dni niego pobytu w Nowgorodzie organizowano 
regularne zebrania, w których usługiwałem wykładami i 

odpowiedziami na pytania. W dniu 21 marca usłuŜyłem w 
pamiątkowym zebraniu związanym ze śmiercią naszego 

Pana." Kolejne usługi brata Montewskiego miały miejsce 
w Tartu (Estonia), w Rydze (Łotwa), w Kownie i 

Jonawie (Litwa). 

Brat Michał Łotysz odbył dwie podróŜe pielgrzym-
skie na Ukrainę. Pierwsza podróŜ została uwzględniona 
w ogólnym, powyŜej wymienionym, planie usług w zbo-
rach zorganizowanych. 

W drugiej podróŜy, z której powrócił 6 października 
1997 roku, przejechał 5 710 km słuŜąc w 91 zborach, 
skupiskach braci, w rodzinach w Prawdzie i w grupach 
osób zainteresowanych na terenie Ukrainy południowej, 
zachodniej i wschodniej (Donbas, Majorsk). 

MÓJ UDZIAŁ W KONWENCJACH 
NIEMIECKICH  

Zgodnie z Brata wyznaczeniem usługiwałem na dwóch 
niemieckich konwencjach według programu usług 
opracowanego przez brata E. Maszczyka, przedstawiciela 
na Niemcy. 

Pierwsza konwencja odbyła się >w Bad Ems w 
dniach 7, 8 i 9 marca a druga w Speyer koło Heidelbergu 
w dniach 10, 11 i 12 października 1997 roku. Obie 
konwencje były obficie błogosławione przez Pana. Na 
drugiej konwencji była równieŜ moja Ŝona, siostra 
Teresa. Ponadto na obie uczty przybyli bracia i siostry z 
Polski i Francji. Więcej szczegółów z pewnością poda 
brat Maszczyk w swoim sprawozdaniu. 

POWÓDŹ W POLSCE 

Na temat powodzi czytamy w polskiej prasie: 
„Siedmiometrowa fala zalała 365 tysięcy hektarów, 50 
miast, 280 wsi, 1500 km dróg. Kilkudziesięciu osobom 

przyniosła śmierć, ponad 15 tys. trzeba było ewakuować, 
wiele osób straciło dach nad głową wiele — cały 

dobytek. Dramat powodzian z południa Polski, skala 
zniszczeń, trudnajest do wyobraŜenia. Tymczasem kiedy 

opadła fala, widać juŜ, Ŝe straty — w infrastrukturze, 
drogach, energetyce, kanalizacji —trzeba będzie liczyć w 

miliardach dolarów. A odbudowa —jak po wojnie — 
zajmie całe lata". Bracia z terenów powodziowych 

zawiadomili, Ŝe nie mogą opuścić terenów zalewanych 
przez wodę. Wszyscy na konwencji zostaliśmy do głębi 

poruszeni informacjami o gigantycznych rozmiarach 
klęski Ŝywiołowej. W modlitwach do zebrań były 

czynione wzmianki za drogimi braćmi przeŜywającymi 
doświadczenia. Bracia zaproponowali zbiórkę pienięŜną 
na pomoc dla powodzian. Jednocześnie został powołany 

komitet pomocy dla powodzian. Szybko zebrano 
pieniądze i odzieŜ. 

Brat Piotr Ozimek z Ŝoną Ewą opuścili konwencję 
udając się do Kędzierzyna-Koźla, skąd nadeszła wiado-
mość o całkowitym zniszczeniu mieszkania i opatrzno-
ściowym ocaleniu jednego braterstwa wraz z dziećmi. 
Pomoc doszła na czas. Podobnie spontaniczne składki, 
ofiary, były zebrane na konwencji w Bydgoszczy, Lubli-
nie i w Nienadówce. (Do Wrocławia na ostatnią kon-
wencję nie pojechaliśmy, poniewaŜ została odwołana juŜ 
w Bydgoszczy). Cały Wrocław, z wyjątkiem niektórych 
dzielnic wyŜej połoŜonych, został zalany wodą i mułem 
w bardzo krótkim czasie. Przez kilkanaście dni nie było 
łączności telefonicznej z Wrocławiem. Jedynie ekipa 
telewizyjna pokazywała z helikopterów okropne obrazy 
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skutków niszczącego Ŝywiołu i dramatyczne sceny 
ratujących się i ratowanych ludzi. 

Wszyscy nasi bracia i siostry na terenach powo-
dziowych doznali szczególnych dowodów opatrzności 
BoŜej. Niektórzy ocaleli w cudowny sposób. Nikt nie 
zginął. Nie było u braci wielkich strat. Zorganizowana 
spontaniczna pomoc zgromadziła środki przewyŜsza-
jące potrzeby poszkodowanych. 

Niezwłocznie otrzymaliśmy od biednych braci z 
Ukrainy zawiadomienie, Ŝe są w stanie zebrać tony 
Ŝywności, lecz nie mają środków transportowych, aby 
dostarczyć braciom w Polsce na tereny powodziowe. 
Serdecznie podziękowaliśmy braciom ukraińskim za tę 
wielką ofiarę miłości wyjaśniając, Ŝe bracia w Polsce 
z terenów nie dotkniętych klęską natychmiast zaspo-
koili wszelkie potrzeby powodzian z nadwyŜką i nadal 
dysponujemy specjalnym funduszem na ten cel, jeśli 
wyłonią się dalsze potrzeby związane ze skutkami 
powodzi. 

Bracia doświadczeni klęską opowiadali i nadal opo-
wiadająo wstrząsających przeŜyciach ludzi walczących 
z Ŝywiołem o uratowanie Ŝycia. 

LIST Z WROCŁAWIA  

Dla przybliŜenia sobie, chociaŜ w pewnym stopniu, 
obrazu sytuacji w tym czasie, podaję poniŜej list brata 
Kazimierza Kiełbowicza, pielgrzyma pomocniczego 
z Wrocławia: 

„Drogi Bracie ... 
Niech dobry Bóg Cię błogosławi (2 Tym. 4:2). 
Drogi Bracie, pragnę opisać doświadczenie jakie 
dobry Bóg pozwolił mi przeŜyć wraz z moją Ŝo-
ną. Powódź nastąpiła 13 lipca zalewając całe 
nasze osiedle. Woda płynęła tak silnym prądem, 
powodując wywracanie się drzew, murowanych 
ogrodzeń i zalewając partery mieszkań. Nadawa-
ne komunikaty radiowe były sprzeczne, dokład-
nie nie było wiadomo, które dzielnice miasta są 
i mogą być zalane. Ja i moja Ŝona Ania obserwu-
jąc jak woda się podnosi i dosięgła parterów, 
postanowiliśmy skorzystać z uprzejmości sąsia-
dów z trzeciego piętra. Wynieśliśmy telewizor 
i wszystkie urządzenia elektroniczne naszego sy-
na Dariusza. 

Nastąpiła noc z 13 na 14 lipca, wyłączono 
światło, gaz, telefony. Zostaliśmy odcięci od 
świata. W nocy nie spaliśmy, poniewaŜ komu-
nikaty podawały, Ŝe woda wciąŜ się podnosi. 
Dzięki temu, Ŝe mamy radio na baterie, mogliś-
my słuchać wiadomości, co dzieje się w innych 
dzielnicach. Około północy z 13 na 14 lipca 
nastąpiła awaria zbiorników CPN (stacja benzy-
nowa) w Jednostce Wojskowej, która znajduje 
się po drugiej stronie ulicy. Zapach benzyny 
spowodował panikę wśród niektórych sąsia-
dów. Dodatkowo podany był komunikat, aby 
mieszkańcy pobliskich ulic ewakuowali się, po-
niewaŜ istnieje zagroŜenie wybuchem. Dobry 
Bóg udzielił silnej wiary w Pańską Opatrzność 
i wraz z Ŝoną dodawaliśmy otuchy naszym są- 

siadom tłumacząc, Ŝe nie mamy moŜliwości 
ewakuowania się, poniewaŜ nasz blok miesz-
kalny jest okrąŜony wodą około 3 m głęboką 
nie ma nikogo z łodzią lub pontonem a wyjścia 
na dach nie ma, więc, mówimy, nie ma moŜli-
wości wyjścia, natomiast prosiliśmy, aby nie 
wrzucano ognia na wodę, poniewaŜ znajdująca 
się na powierzchni wody benzyna moŜe się za-
palić. Po trzech godzinach był następny komu-
nikat, Ŝe przyjechali rzeczoznawcy od tych 
spraw i zabezpieczyli zbiorniki, więc wycieku 
paliwa nie będzie. 

Mieliśmy z Ŝoną moŜliwość zapoznania są-
siadek z trzeciego piętra i przekazaliśmy pew-
ne wiadomości z Biblii. Sąsiedzi byli zadziwie-
ni naszym spokojem. Odczuwaliśmy opiekę na-
szego dobrego Ojca, wierzymy, Ŝe wiele błogo-
sławieństw spływało na nas dzięki modlitwom 
Braci i Sióstr za nami. Przez 6 dni byliśmy 
zmuszeni pozostawać w mieszkaniu. 

Pomoc jaką otrzymaliśmy od Władz 
Miasta, jak woda, chleb, konserwy, była przez 
nas oceniana, lecz najbardziej oceniliśmy od-
wiedziny i pomoc udzieloną przez Braci i Sio-
stry. Brat Jan Ryl z małŜonką Marysią Łukasz 
Bednarz z Ŝoną ElŜbietą, s. Honorata Ryl, s. 
Helena Blecharczyk, Piotr Blecharczyk, br. 
Mirosław Ryl, Michał Ryl, niektórzy z nich 
kilka razy odwiedzali nas, br. Jan Ryl i Piotr 
Blecharczyk dostarczyli kuchenki turystyczne 
na gaz, to była wielka pomoc, z czego korzystali 
nasi sąsiedzi, gotując dzieciom i sobie posiłki. 
Mieliśmy z Ŝoną przywilej dać dobry przykład 
współŜycia z sąsiadami i przedstawić Słowo 
pociechy, Ŝe Królestwo BoŜe niesie szczęście, 
zadowolenie i Ŝe w Królestwie BoŜym nie bę-
dzie powodzi i innych kataklizmów. Dwie są-
siadki pochodzenia śydowskiego przyjęły cza-
sopismo pt. „Winnica", które opisuje Ŝycie śy-
dów w obecnym czasie i przyjmowanie przez 
nich Jezusa. 

Po tych doświadczeniach moŜemy jeszcze 
bardziej współczuć ludziom oraz ocenić pomoc 
Braci. W takich sytuacjach ile radości niesie 
wizyta braci i sióstr." 

[Brat Kazimierz Kiełbowicz] 

Od powodzi minęło kilka tygodni. Po ulicach Wroc-
ławia grasują szczury, które rozmnoŜyły się w niesłycha-
nym tempie groŜąc epidemią. Rozpadają się domy, roz-
szerza się wilgoć. Mokra jesień pogłębia stan niedoli 
i wkrótce nastanie zima! Ucisk? Niektórzy przeczą, Ŝe jest 
ucisk! Ew. Mat. 24:21,22. 

Wrocław i Opole, miasta wojewódzkie, kilka ty-
godni przed powodzią przeŜywały szczęśliwe dni gosz-
cząc papieŜa i setki tysięcy uczestników biorących 
udział w homiliach i ceremoniach religijnych. Kongres 
eucharystyczny we Wrocławiu z udziałem papieŜa do-
prowadził szczęśliwość wiernych do szczytu. Zapo-
wiadano dni pokoju, pomyślności, błogosławieństw. 
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PapieŜ błogosławił lud a tłum skandował „przyjedź 
znowu" Izaj. 56:12. 

Kończąc sprawozdanie roczne pragnę wyrazić Ŝy-
czenie wszystkich braci i sióstr z Polski i ze Wschodu, 
abyś, drogi Bracie, odwiedził nasz kraj w przyszłym 
roku w dowolnym czasie wraz z siostrą Betty. 

Na wszystkich konwencjach uczestnicy uchwalili 
wnioski, aby przekazać Bratu, siostrze Betty, wszystkim 
współpracownikom Brata w Domu Biblijnym oraz za po-
średnictwem Brata ludowi BoŜemu na całym świecie, 
najserdeczniejsze Ŝyczenia błogosławieństw BoŜych z za-
pewnieniem stałych modlitw i próśb o Pańską Opiekę, 
Opatrzność i Kierownictwo. 

Łącząc się z wszystkimi w tych Ŝyczeniach pragnę 
Brata zapewnić o moich i mojej Ŝony modlitwach z wiarą 
Ŝe Ojciec Niebieski przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa 
będzie nadal błogosławił i wspierał Brata w tej owocnej 
i wspaniałej słuŜbie dla dobra ludu BoŜego i Jego chwały. 

Pozostaje w braterskiej miłości 
brat Piotr Woźnicki 

[pielgrzym i przedstawiciel], Polska. 

PODSUMOWANIE PRACY W 
POLSCE 

od 1 października 1996 r. do 30 września 1997 r. 

KORESPONDENCJA (Wzrost   
liczby   spraw   załatwionych   telefonicznie 
spowodował zmniejszenie liczby korespondencji) 

Otrzymanych listów i pocztówek   ..................... 277 
Wysłanych listów i pocztówek   ........................1 054 

CYRKULACJA LITERATURY 
Teraźniejsza Prawda ....................................    14 004 
Sztandar Biblijny ..........................................    28 380 

SŁUśBA PIELGRZYMSKA I EWANGELICZNA 

Pielgrzymów   ........................................................   1 
Pomocniczych pielgrzymów ................................ 37 
Ewangelistów ....................................................... 31 
Zebrań publicznych i półpublicznych ................ 546 
Uczestników    ...............................................   58 853 
Zebrań domowych ..........................................    2 869 
Uczestników    .............................................     76 318 
Przebytych kilometrów  ..............................   407 396 

FINANSE 
Przychody 

Saldo z ubiegłego roku   ............................ 54 818,38 
Prenumerata Teraźniejszej Prawdy   ........ 17 315,85 
Prenumerata Sztandaru Biblijnego    ....... 22 532,50 
SprzedaŜ literatury oraz datki 

na wydawnictwo    ................................... 5 097,00 
Datki na cele pracy ogólnej ....................... 70 364,01 
Datki na pozostałe cele m. in. konwencje 

oraz odsetki .........................................  . 78 408,95 

Przychody ogółem ................................. 248 536,69 

Rozchody 
Wydatki na konwencje i pozostałe cele, 

DPS „Betania" ....................................   91 735,01 
Wydatki biurowe i koszty bankowe    ........    1 008,50 
Koszty wysyłki ..........................................   4 067,33 
Wydatki na wydawnictwo 

Teraźniejsza Prawda ...........................    15 180,96 
Wydatki na wydawnictwo 

Sztandar Biblijny ................................     14 480,68 
Wydatki na pracę na Wschodzie .................3 792,7'4 
Wydatki na zakup środków trwałych 

m. in. sprzęt wydawniczy    ....... ; . . . . . . 7 584,86 

Rozchody ogółem ..................................  137 850,08 

Saldo na dzień 30 IX 1997r ..................  110 686,61 

O PT'98,20-31 

SKOROWIDZ WERSETÓW BIBLIJNYCH  

występujących w TERAŹNIEJSZEJ PRAWDZIE W 1997 roku (od nr 
450 do nr 455) 

1 Księga MojŜ. 
Rozdz. 1 

wiersz str. 
26-31     .........    29 

Rozdz. 9 
1 Moj. 9............ 23 

Rozdz. 12 
1-3 .................    61 

Rozdz. 22 
17,18 ............... 85 
18     .................. 63 

Rozdz. 28 

14 ................... 43 
2 Księga MojŜ. 

Rozdz. 13 
20-22 ............... 41 

Rozdz. 19 
12 ..................... 79 
21-25 ............... 78 
21-25 ............... 79 

Rozdz. 22 
18 ..................... 13 

3 Księga MojŜ. 
Rozdz. 8 

6-9 ................... 68 
12-15 ............... 68 

Rozdz. 10 
6,7    ................. 66 

Rozdz. 16 
20-22 ............... 44 

Rozdz. 17 
7     .................. 12 

Rozdz. 19 
31  .................... 13 

Rozdz. 20 
27 ..................... 13 

4 Księga MojŜ. 
Rozdz. 4 

19,27,28,53   ... 44 
Rozdz. 9 

15-23 ..................3 
Rozdz. 11 

26-29 ................73 
Rozdz. 12 

4 Moj. 12 ..........79 
Rozdz. 14 

14..................... 41 
Rozdz. 16 

4 Moj. 16 .......... 79 
35 ..................... 70 

Rozdz. 25 
1-18 ...............    22 

5 Księga MojŜ. 
Rozdz. 8 

2,3    .................. 22 
Rozdz. 18 

9-12 .................. 13 
10,11    ............... 12 
10,11    ...............13 
14 .....................13 



 

44 

Rozdz. 32 
16,17    .............. 12 
17....................... 13 

Rozdz. 33 
25....................... 41 

Księga Jozuego 
Rozdz. 23 

14....................... 88 
Księga Sędziów 

Rozdz. 7 
21   ...................    61 
1 Księga Samuela 

Rozdz. 1 
1-28 .................    22 

Rozdz. 16 
1-23 ................... 66 
1-6 ..................... 67 
I   ....................... 70 
6-10 ................... 67 
II   ...................... 70 
11.12    ............... 71 
12.13    ............... 72 
14-23 ................. 73 
18-22 ................. 74 
23 ....................... 75 
28 ....................... 67 

Rozdz. 17 
38-51  ................ 23 

Rozdz. 28 
6........................... 2 
6......................... 13 
7,11-16,19,20   . 12 

1 Księga 
Królewska 
Rozdz. 17 

22 ....................... 62 
Rozdz. 19 

16,17    .............    40 
2 Księga 

Królewska 
Rozdz. 2 

8,11,12,14   ....40 
Rozdz. 13 

21   ...................... 62 
Rozdz. 21 

1-3,6    ............... 13 
1 Księga Kronik 

Rozdz. 10 
13 ....................... 13 

Księga Hioba 
Rozdz. 5 

7 ....' ................... 34 
Rozdz. 7 

9 ......................... 31 
Rozdz. 31 

3 ......................... 30 
Księga Psalmów 

Rozdz. 9 
6 ......................... 30 

18 ........................ 31 
Rozdz. 16 

10 ....................... 62 
Rozdz. 19 

Ps. 19 ................. 22 
Rozdz. 25 

14 ....................... 20 
Rozdz. 30 

4 ......................... 62 
Rozdz. 34 

8.9    ................... 27 
19,20    ............... 52 

Rozdz. 37 
9.10    ................. 31 
11   ....................... 63 
23 ....................... 61 
28,35,36 ............. 31 
38 ....................... 30 

Rozdz. 45 
2 ........................... 2 

Rozdz. 63 
6 ........................... 2 

Rozdz. 65 
11   ....................... 61 
12 ....................... 87 

Rozdz. 72 
4 .......................    30 

Rozdz. 76 
7-10 .................... 43 

Rozdz. 89 
49 ....................... 62 

Rozdz. 90 
Ps. 90 ................... 2 
10 ....................... 38 
11,12,15 ............. 43 

Rozdz. 92 
8 ......................... 30 

Rozdz. 145 
Ps. 145 ............... 23 
20 ....................... 30 
Przyp. Salomona 

Rozdz. 2 
21   ...................... 63 

Rozdz. 5 
18 ....................... 41 

Rozdz. 6 
32 ....................... 30 

Rozdz. 15 
24 ....................... 31 

Rozdz. 17 
17 ....................... 23 

Rozdz. 18 
13 ........................ 23 
24.......................... 6 

Rozdz. 21 
3  ........................ 23 

Rozdz. 23 
14 ....................... 31 

Rozdz. 28 

13  ....................... 23 
Rozdz. 29 

1   ....................    31 
Księga 

Kaznodziei 
Salomona 
Rozdz. 1 

9 ......................    37 
Rozdz. 4 

17 ....................... 89 
Rozdz. 9 

10 ....................... 62 
Rozdz. 12 

1   ...................... 23 
Księga Izajasza 

Rozdz. 1 
20.......................... 2 
28 ....................... 30 

Rozdz. 8 
9,10,12 ............... 30 
19 ....................... 12 
19 ....................... 13 
20 ....................... 23 

Rozdz. 14 
15-20 ................. 30 
15 ....................... 31 

Rozdz. 19 
19,20    .............. 24 

Rozdz. 25 
6-8 ..................... 63 

Rozdz. 26 
3  ......................    22 
3 ......................... 51 
3  ........................ 61 

Rozdz. 27 
1   ...................... 30 

Rozdz. 28 
15 ....................... 31 
17 .......................    8 
18 ....................... 31 
20 ....................... 61 

Rozdz. 35 
Iz. 35    ............... 44 
5 .......................    85 

Rozdz. 40 
5 ........................... 2 

Rozdz. 45 
23 ......................... 2 

Rozdz. 52 
8 .......................    65 
12 ....................... 41 

Rozdz. 53 
3 ......................... 18 

Rozdz. 55 
3 ......................... 50 

Rozdz. 60 
2 ......................... 63 
2 ......................... 85 

Rozdz. 64 

Iz. 64    ............... 23 
Rozdz. 65 

17,19    ............... 63 
21-23,25    .......... 63 

Rozdz. 66 
22 ....................... 63 
24 ....................... 31 

Księga 
Jeremiasza 
Rozdz. 30 

7 .......................    22 
Księga Ezechiela 

Rozdz. 16 
53,55    ............... 63 
61,63    ............... 63 

Rozdz. 22 
27 ....................... 30 

Rozdz. 37 
25 ....................... 63 

Księga Daniela 
Rozdz. 1 

15 ....................... 72 
Rozdz. 3 

17,18    ............... 64 
Rozdz. 6 

Dan. 6 ................ 23 
Rozdz. 9 

24-26 .................. 73 
Rozdz. 12 

1,2    ................... 63 
Księga Ozeasza 

Rozdz. 13 
14 ....................... 30 

Księga Joela 
Rozdz. 3 

9-12 .................... 91 
Księga Amosa 

Rozdz. 3 
7 ......................... 23 
Księga Abakuka 

Rozdz. 2 
4 ......................... 23 
Księga Sofoniasza 

Rozdz. 2 
3  ........................ 23 

Rozdz. 3 
9 ........................... 2 
Księga Aggieusza 

Rozdz. 2 
7,8    ................... 22 

Księga 
Zachariasza 

Rozdz. 4 
6 ......................... 75 

Księga 
Malachiasza 

Rozdz. 3 
2, 3 ......................50 
5 .........................13 

Ew. św. Mateusza 
Rozdz. 5 

5 ......................... 63 
9 ........................... 7 
9 .......................    18 
16 ....................... 64 
22 ....................... 30 
34,35    ............... 30 

Rozdz. 6 
13 ....................... 14 
19-21   ................. 8 
23  ...................... 85 
33  ...................... 26 

Rozdz. 7 
6 ........................... 6 

Rozdz. 8 
28  ...................... 12 

Rozdz. 9 
18,25    ............... 62 

Rozdz. 10 
15 ....................... .1 
28 ....................... 30 
34-37 .................... 8 
35^10 ................. 63 
40^12 ................. 27 

Rozdz. 12 
22 ....................... 12 

Rozdz. 13 
5,6,20,21    ......... 72 
43 ....................... 85 
44,46    ............... 86 

Rozdz. 16 
24 ....................... 22 
27 ....................... 31 

Rozdz. 18 
1-6 ...................... 23 
20 ....................... 29 

Rozdz. 22 
37-39 ................. 28 

Rozdz. 24 
14 ...................... 43 
21,22    ............... 22 
37-39 ................. 74 
45^7 ................... 71 

Rozdz. 25 
8-10 ................... 44 
31-46 ................. 31 

Rozdz. 26 
47-68 ................. 18 

Rozdz. 28 
6 ......................... 62 

Ew. św. Marka  
Rozdz. 4 

1-20 ................... 23 
Rozdz. 9 

43.45,47,48   ... 30 
48 ....................... 31 
Ew. św. Łukasza 

Rozdz. 3 

Maj - Czerwiec, 1998 TERAŹNIEJSZA PRAWDA  



 

Rozdz.8 
2 ......................... 12 
13  ....................... 72 

Rozdz. 10 
1,3-6    ................. 5 
7,9    ..................... 7 

Rozdz. 12 
42-44 ............... 71 
47,48    ............... 85 

Rozdz. 14 
14 ....................... 31 

Rozdz. 17 
26-30 ................    74 

Rozdz. 20 
35,36    ............... 62 

Rozdz. 21 
20 ....................... 61 
26 ....................... 22 
28,31    ...................  

Rozdz. 22 
38 ....................... 18 

Rozdz. 23 
41   ...................... 21 

Ew. św. Jana 
Rozdz. 1 

1   ....................... 84 
3 ......................... 44 
3  ........................ 84 
4 ......................... 83 
4,5    ................... 84 
5 ......................... 86 
8 ......................... 85 
9 ......................... 43 
9 ......................... 85 
10-12 ................. 85 
13  ....................... 44 
14 ....................... 84 
14 ....................... 85 

Rozdz. 2 
21  ....................... 19 

Rozdz. 3 
13 ....................... 31 

Rozdz. 5 
23 ....................... 83 
28,29    ............... 63 
30 ....................... 84 
35 ....................... 85 

Rozdz.8 
12 ....................... 85 
36  ...................... 51 
42....................... 84 
44 ...................... 12 

Rozdz. 9 
5 ........................ 45 

Rozdz. 11 
25,26,43,44  ... 62 
47-53 ................. 19 

Rozdz. 12 

32,33   ................ 63 

36 ....................... 85 
Rozdz. 14 

2,3    ................... 31 
3 ........................ 63 
6 ......................... 85 
28 ....................... 84 

Rozdz. 15 
1,2    ................... 52 

Rozdz. 16 
22 ....................... 23 

Rozdz. 17 
17 .......................    4 
24 ....................... 43 

Rozdz. 18 
8 .......................    19 
11   ...................... 52 

Rozdz. 20 
17 ....................... 62 
Dzieje Apostolskie 

Rozdz. 1 
5  .....................    62 

Rozdz. 2 
17,18    .............. 64 
31   ...................... 62 
34 ....................... 31 

Rozdz. 3 
19-23 ................. 44 
23  ...................... 30 

Rozdz. 4 
13  ........................ 7 

Rozdz. 6 
7 ......................... 29 

Rozdz. 9 
15 ....................... 79 

Rozdz. 14 
22 ....................... 86 

Rozdz. 16 
16 ....................... 13 
18 ....................... 13 

Rozdz. 17 
11   ........................ 4 

Rozdz. 20 
6 ......................... 62 

Rozdz. 24 
15 ....................... 62 
15 ....................... 63 

Rozdz. 26 
6-8 ...................... 62 
13-15 ................. 44 
23 ....................... 62 

List Ap. Pawła do 
Rzymian 

Rozdz.4 
17 ....................... 68 

Rozdz. 5 
1   ..................    23 
3  ...................    87 
12-19 ................    43 

12,14    ............... 62 
15-19 ................. 62 
18,19    ............... 63 

Rozdz. 6 
23 ....................... 31 
23  ...................... 43 

Rozdz. 8 
12,13    ............... 21 
17 .....................    43 
17 ....................... 85 
19-25 ................. 22 
20-22 .................. 43 
28 ....................... 23 
29 ....................... 61 

Rozdz. 9 
33 ....................... 23 

Rozdz. 11 
32 ....................... 43 

Rozdz. 12 
I   ........................ 23 
2 ......................... 79 
18 ......................... 7 

Rozdz. 13 
II   ...................... 88 
12 ....................... 85 

Rozdz. 15 
3  ......................    23 
1 List Ap. Pawła 

do Koryntian  
Rozdz. 1 

23-25 .................. 41 
Rozdz. 2 

2 .......................    23 
2-7 ...................... 41 
5 .......................    23 

Rozdz. 3 
11-15 ................. 43 
11-15 ................. 44 
16-17.................. 43 
17 ....................... 30 

Rozdz. 4 
5 .......................    44 

Rozdz. 5 
5 .......................    31 
7,8    ................... 21 

Rozdz. 6 
9,10    ................. 31 

Rozdz. 8 
1  ........................ 68 

Rozdz. 10 
20 ....................... 12 

Rozdz. 11 
3  .....................    45 
28........................21 

Rozdz. 13 
3  .....................    51 
12....................... 72 

Rozdz. 15 
8     ...................    44 

17,18,20-22 ...63 
20-22     .............. 62 
23  .......................63 
26 ........................30 
29-32     ...........    63 
35,37   ................62 
42^14 ...............    62 
45-48 .................. 63 
49-53 .................. 62 
54,55    ............... 30 
54-57 .................. 63 
56 ....................... 31 
2 List Ap. Pawła 

do Koryntian  
Rozdz. 1 

3,4    ................... 23 
Rozdz. 3 

17 ....................... 44 
18 ....................... 72 

Rozdz. 4 
1-4 ...................... 90 
4 ......................... 12 
4.......................... 85 
17........................ 87 

Rozdz. 5 
1   ....................... 63 

Rozdz. 6 
1   .....................   23 
8,9    ................... 88 
14........................ 85 

Rozdz. 11 
14,15    ............... 51 

Rozdz. 13 
5 ......................... 21 

List Ap. Pawła do 
Galacjan 

Rozdz. 3 
8,16   ..................63 
16........................85 
29 ........................43 
29 ........................63 
29 ........................85 

Rozdz. 5 
22,23    ............... 80 

Rozdz. 6 
7 .......................    23 

List Ap. Pawła do 
Efezjan 
Rozdz. 2 

20-22 .................. 43 
Rozdz. 4 

11-13     ............. 44 
12 ....................... 43 
31   ...................... 51 

Rozdz. 5 
8 .......................    85 
15 ....................... 80 
18 ....................... 51 

Rozdz. 6 

45 

10-17 ................. 41 
12,13,17 ............ 13 

List Ap. Pawła do 
Filipian  

Rozdz. 1 
6 ......................... 88 
21   ...................... 23 

Rozdz. 2 
6 ......................... 83 
7 ........................... 8 
9 ......................... 44 

Rozdz. 3 
7-11  .................. 62 
14 ....................... 22 
18,19    .............. 30 

Rozdz. 4 
7         ....................7 

List Ap. Pawła 
do Kolosan 

Rozdz. 1 
15 ....................... 44 
18 ........................62 
18 ....................... 84 
1 List Ap. Pawła 
do Tesaloniczan 

Rozdz. 4 
11   ...................... 80 
15-17 ................. 31 
16,17   ............... 62 
18 ....................... 64 
18 ....................... 82 
19 ....................... 64 
2 List Ap. Pawła 
do Tesaloniczan 

Rozdz. 1 
8,9    ................... 30 
8,9    ................... 31 

Rozdz. 2 
8 .......................    30 
9 .......................    12 
9-11   ................    73 
1 List Ap. Pawła 
do Tymoteusza 

Rozdz. 2 
4-6 ...................... 63 
5,6    ................... 43 
5,6    ................... 62 
5,6    ................... 86 

Rozdz. 4 
1   .....................    12 

Rozdz. 5 
8 ......................... 52 

Rozdz. 6 
9 .......................    30 
12 ....................... 22 
2 List Ap. Pawła 
do Tymoteusza 

Rozdz. 1 
7 ......................... 23 

TERAŹNIEJSZA  PRAWDA  Maj - Czerwiec, 1998 

38 ....................... 85 



46 TERAŹNIEJSZA PRAWDA  Maj - Czerwiec, 1998 

 

Rozdz. 2 
11,12    .............. 63 
20 ...................... 44 

Rozdz. 3 
1,4    .................    52 
16 ......................... 3 

Rozdz. 4 
2 .......................... 2 
2 ......................    50 
2 ........................ 64 
8 ........................ 31 

List Ap. Pawła 
do śydów 
Rozdz. 2 

3  ....................... 86 
9 ........................ 43 
14 ...................... 30 
14 ...................... 31 

Rozdz. 4 
3,9    ................... 87 

Rozdz. 5 
7-10 ................... 23 

Rozdz. 7 
26 ...................... 44 

Rozdz. 10 
32,33    .............. 29 

Rozdz. 11 
39     ................... 31 

Rozdz. 12 
11   ....................... 50 
14 ....................... 31- 
18-29.................. 45 
28 ....................... 59 

Rozdz. 13 
5 .......................    23 
5 ......................... 59 
5 ......................... 61 

List Ap. Pawła 
do Jakuba 
Rozdz. 1 

3,4    ................... 87 
Rozdz. 3 

13 ....................... 23 
Rozdz. 4 

3 .......................    64 
7 ......................... 13 

Rozdz. 5 
1-9 ..................... 54 
16 ....................... 52 
20 ....................... 30 

1 List Ap. Piotra 
Rozdz. 1 

3.......................    44 
5-11   ................. 43 
19 ....................... 43 

Rozdz. 2 
9......................... 85 
20-23 ................. 21 

Rozdz. 3 
4 ..........................80 
15 ..........................3 
18 ....................... 44 

Rozdz. 4 
7,8    ....................22 

Rozdz. 5 
5,6    ................... 88 

2 List Ap. Piotra 
Rozdz. 1 

4..........................43 
Rozdz. 2 

1,12    ................ 30 
Rozdz. 3 

11   ...................... 21 
13 ........................63 

1 List Ap. Jana 
Rozdz. 1 

7......................... 85 
Rozdz. 3 

2……………….43 

Obj. Ap. Jana 
Rozdz. 1 

4 ........................... 2 
16 ....................... 72 

Rozdz. 2 
6 ......................... 43 

Rozdz. 3 
1   ......................... 2 
14 ....................... 44 
14 ....................... 84 

Rozdz. 4 
5 ........................... 2 

Rozdz. 5 
1-10 .................    79 
2-7 ...................... 40 
6 .........................    2 
9 ........................... 2 

Rozdz. 6 
1   ....................... 40 

Rozdz. 7 
3  ......................    44 

Rozdz. 8 
1   ....................... 45 

Rozdz. 11 
15 ....................... 23 

18 ....................... 31 
Rozdz. 12 

I   .................. 72 
Rozdz. 14 

9-11   .................. 30 
Rozdz. 15 

2,3    ................... 23 
3  .......................... 2 
5-8 ...................... 43 

Rozdz. 19 
7 ......................... 44 
20 ....................... 14 

Rozdz. 20 
1-3...................... 23 
6 ......................... 43 
10 ....................... 14 
10 . : ................... 30 
II   ...................... 72 
14,15    ............... 14 

Rozdz. 21 
4 .......................    30 
8 .......................    13 
8 .......................    14 
27 ......................... 1 

Rozdz. 22 
15 ....................... 30 

  

GENERALNA KONWENCJA  

organizowana przez Świecki 
Ruch Misyjny „EPIFANIA" 

Niedziela, Poniedziałek, Wtorek 
7, 8, 9 czerwca 1998 roku  

ORŁÓWKA  

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

Niedziela, 7 czerwca  

„ Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej 
chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko 

ucierpicie, ten niech was doskonałymi uczyni, 
utwierdzi, umocni i ugruntuje" — 1 Piotra 5:10 

1000—1010 NabqŜeństwo poranne br. Wasyl Matiaszczuk 
1010—  1030 Powitanie ............................ br. Michał Chilczuk 
1030 — 1130 Wykład: ............................ br. Stefan Lechowicz 
1145 — 1300 SYMPOZJUM: Jezus udoskonalony przez 

cierpienia — śyd. 5:7-10 
1. Charakter próby .......................... br. Michał Roszko 
2. Obawa i ocalenie ....................... br. Michał Chilczuk 
3. Skutki posłuszeństwa .. .. br. Wasyl Matiaszczuk 

1330—  1430 Wykład:    ...............   br. Kazimierz Kiełbowicz 
1430—1630 Przerwa obiadowa 
1630 —1730 Wykład:    ........................  br. Grzegorz Parylak 
1730—1900 pieśni religijne 

Poniedziałek, 8 czerwca  

„ NiechŜe wie, Ŝe ktoby odwrócił grzesznika od błędnej 
drogi jego, zachowa duszą od śmierci, i zakryje 

mnóstwo grzechów " — Jak. 5:20 

     Zebranie świadectw . … .br. Michał Roszko 
      Wykład:…………… ….br. Michał Łotysz 
      Przerwa obiadowa 
      Wykład:………br. Władysław Grochowicz 

    Wykład……………..br. Janusz Spadziński 
    Pieśni religijne 

Wtorek, 9 czerwca  

,Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwycięŜył 

świat" — Jan 16:33 

Zebranie świadectw   . br. Wasyl Matiaszczuk                              
Odpowiedzi na pytania br. Dymitr Markoweć 
  Wykład:   ………………br. Wacław Szpunar 
  Zakończenie 
  — Uczta miłości……….br. Dymitr Markoweć 

            1415       Obiad 

1630—1730  

1800 — 1900 

900—1030 
1045 — 1200 
1230—1330 

13 30 —1400
 

1000—
1200—
1300—
1500— 
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1500 
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GENERALNA KONWENCJA 

organizowana przez Świecki 
Ruch Misyjny „EPIFANIA" 

 
Piątek, Sobota, Niedziela 10, 11, 
12 lipca 1998 roku 

LUBLIN  

Przewodniczący: br. Ryszard Wojtko 
Zastępca: br. Leopold Markowski 

Piątek,  10 lipca 
„ Wszyscy mu dawali świadectwo, i dziwowali się 

wdzięczności onych słów, które pochodziły z ust jego " — 

Łuk. 4:22 

900— 920      NaboŜeństwo poranne  .. br. Jan Grochowicz 
920 —  940    powitanie………………br. Cyryl Pakuła 
940—1040      Wykład:………………..br. Alfred Szwed 
1100—1200     Wykład:………………..br. Janusz Spadziński 
1230—1330    Wykład:………………..br. Jan Ryl 
1400—1500    Wykład:………………..br. Józef Montewski 

Sobota, 11 lipca 

„ Wszelki, który się z Boga narodził, nie grzeszy; 
ale ... zachowuje samego siebie, a on złośnik 

nie dotyka się go" — 1 Jana 5:18 

800—   930  Zebranie świadectw   . .   br. Bronisław Joniec 10°°  
1000 — 1130   Wykład do chrztu   br. Kazimierz Kiełbowicz 

1200—1330   SYMPOZJUM:  
Udoskonalenie charakteru — Filip. 4:8 

1. Wstęp   .....................................   br. Edward Ryl (Wr.) 

2. Cokolwiek prawdziwego, poczciwego, sprawiedliwego
 .......................................................... br. Antoni Pikor 

3. Cokolwiek czystego, przyjemnego, chwalebnego, cnota, 
chwała . . br. Tomasz Strojny 

1400 —1500   Wykład:    ............................. br. Juliusz Walczak 

Niedziela, 12 lipca 

„Jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi 

będziecie " — Jan 8:36 

NaboŜeństwo poranne . .   br. Józef Lejkowski 

Odpowiedzi na pytania . .   br. Piotr Woźnicki 
Wykład: …………………br. Józef Ryl 
Wykład: …………br. Stanisław Blecharczyk 
Zakończenie 
— uczta miłości  ……….br. Ryszard Wojtko 

 

GENERALNA KONWENCJA 

organizowana przez Świecki 
Ruch Misyjny „EPIFANIA"  

 
Poniedziałek, Wtorek, Środa 13, 

14, 15 lipca 1998 roku 

RZESZÓW 

Przewodniczący: br. Władysław Grochowicz 
Zastępca: br. Stanisław Blecharczyk 

Wtorek,  14 lipca 

„ Wszelka gorzkość, i zapalczywość, i gniew, 
i wrzask, i bluźnierstwo, niech będzie odjęte od was, 

ze wszelaką złością "— Efez. 4:31 

800 —930  Zebranie świadectw   ………. br. Eliasz Blecharczyk 
1000—1130    Wykład do chrztu .................    br. Piotr Woźnicki 
1200—1330   SYMPOZJUM:  

Sąd Wielkiego Dnia (Juda 6) 

1. Upadek niektórych aniołów    .............. br. Alfred Ryl 

2. Kazanie Chrystusa do upadłych 
aniołów .................................... br. Grzegorz Nowak 

3. Ich próba — Sąd ................................ br. Jan Ozimek 

1400—  1500   Wykład:    ............................ br. Marian Olekszy 

 

Poniedziałek, 13 lipca 
„Szatan sam przemienia się w Anioła światłości. 

Nie wielka tedy, jeśli tedy słudzy jego przemieniają 
się jakoby byli sługami sprawiedliwości" 

— 2 Kor 11:14, 15 

 900— 920        NaboŜeństwo poranne. . br. Jan Chmielewski 
 920— 940             Powitanie ……………...br. Michał Łotysz 
 940— 1040      Wykład: …………….. br. Henryk Mintura 
1100—1200        Wykład:   …………… br. Henryk Foryś 
1230—1330       Wykład:   ……………br. Stanisław Frąckowiak 

     Wykład:   ……………br. Wacław Jędrzejczyk 

Środa, 15 lipca 

„ Choćbym wynałoŜył na Ŝywność ubogich 
wszystkę majętność moje ...a miłościbym nie miał, 

nic mi to nie pomoŜe" — 1 Kor. 13:3 

   800 — 820    NaboŜeństwo poranne ....br. Stanisław Ryl      

  820 —1000    Odpowiedzi na pytania . . br. Piotr Woźnicki 
1030 —1130   Wykład: ………………   br. Marek Piotrowski 

1200 —1300   Wykład: ………………..br. Bronisław Bacik 

1300—1330     Zakończenie 
— uczta miłości    br. Władysław Grochowicz 

800 — 820 

820—1000 

1030—1130 

1200—1300 

130 0—1330 

1400—1500 
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GENERALNA KONWENCJA 

organizowana przez  
Świecki Ruch Misyjny „EPIFANIA" 

Piątek, Sobota, Niedziela 17, 
18, 19 lipca 1998 roku 

WROCŁAW  

Przewodniczący: br. Wacław Szpunar 
Zastępca: br. Marek Piotrowski 

Piątek, 17 lipca 

„ Człowieka spolegającego na tobie zachowywasz 
w pokoju" — Izaj. 26:3  

900 —    920  NaboŜeństwo 
poranne .................   br. Tadeusz Domaradzki 

920 —   940   Powitanie .....................................  br. Jan Ryl 
940  —  1040   Wykład:   .......... br. Władysław Grochowicz 

1100 — 1200   Wykład:   ........................  br. Roman Czyrny 
1230  — 1330   Wykład:   ..................    br. Zenon Karolewski 
1400 — 1500   Wykład:   ................... br. Stanisław Michalak 

Sobota, 18 lipca 
W ostateczne dni nastaną czasy trudne ..." — 

2 Tym. 3:1,4 

800—930           Zebranie świadectw    br. Augustyn Bochniak 
1000—1130    Wykład do chrztu .... br. Stanisław Ozimek 

SYMPOZJUM:  
„Czas Utrapienia Jakubowego" — Jer. 30:7 

1. Przymierze z Izraelem — dlaczego „Utrapienie 
Jakubowe"?  .  br. Eliasz Blecharczyk 

2. Pierwsza część 
ucisku Jakubowego ..................... br. Adam Urban 

3. Druga część 
ucisku Jakubowego  ................ br. Leszek Szpunar 

— 1500   Wykład: .............................. br. Ryszard Wojtko 

Niedziela, 19 lipca 

„ Izali nie mam pić kielicha ..." — Jan 18:11   
NaboŜeństwo poranne ....   br. Henryk Bacik 
Odpowiedzi na pytania . .   br. Piotr Woźnicki 
Wykład: …………………br. Stefan Nowak 
Wykład: ………………….br. Feliks Kucharz 
Zakończenie 
— uczta miłości  br. Wacław Szpunar 

 

GENERALNA KONWENCJA 

organizowana przez Świecki 
Ruch Misyjny „EPIFANIA"  

Poniedziałek, Wtorek, Środa 
20,21,22 lipca 1998 roku 

BYDGOSZCZ  

Przewodniczący: br. Cyryl Pakuła 
Zastępca: br. Henryk Olekszy 

Poniedziałek, 20 lipca 

„Jam jest ona winna macica prawdziwa, a Ojciec 
mój jestci winiarzem. KaŜdą latorośl, która we mnie 

owocu nie przynosi, odcina ..." — Jan 15:1,2 
900  — 920 NaboŜeństwo poranne,   br. Edmund Schmidt 
920  — 940  Powitanie .......................... br. Jerzy Szpunar 
940  — 1040  Wykład:   .................. br. Leopold Markowski 

 1100—1200      Wykład:   ..........................    br. Alojzy Wojtko 
1230 — 1330 Wykład:    ......................... br. Eugeniusz Kula 
1400— 1500      Wykład:   .........................   br. Henryk Olekszy 

Wtorek, 21 lipca 

„Jam się na to narodził, i na tom przyszedł na świat, abym 
świadectwo wydał prawdzie " — Jan 18:37 

800 —  930   2ebranie świadectw    ..........    br. Jan Łagowski 
1000 — 1130   Wykład do chrztu ................ br. Cyryl Pakuła 

1200  —1330   SYMPOZJUM:  
Decyzja budowy charakteru — Joz. 24:15 

1. Dokonanie wyboru ...................   br. Henryk Bacik 
2. Poddanie się sercu Stwórcy . br. Bronisław Joniec 
3. Dobry przykład Jozuego    ................ br. Otton Ryl 

1400 — 1500   Wykład: ......................... br. Wacław Szpunar 

Środa, 22 lipca 

„ Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, a 
utrapionych w duchu zachowuje ..." — Ps. 34:19, 20 

800—   820    NaboŜeństwo poranne............. br. Alfred Ryl 
820 — 1000   Odpowiedzi na pytania . .   br. Piotr Woźnicki 

1030 — 1130   Wykład: .................................... br. Jan Szwed 
1200  —  1300 

   Wykład: ..........................   br. Stanisław Piętka 
1300—1330  Zakończenie 

— uczta miłości   ................. br. Cyryl Pakuła 

1400 

800—   820  
8 20—  1000 

 1030     —1130 
 1200  — 1300 
 130 0—133 0 

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 10201244 - 22145 - 270 - 1 - 111.
Teraźniejsza Prawda będzie również wysyłana bezpłatnie tym członkom Ruchu, którzy o to poproszą.




