
„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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PRAWDZIWA MĄDROŚC
ĄDROŚĆ w Przypowieściach Salomonowych 
3:1-17 uosabia i reprezentuje instruktora dają-

cego dobrą radę tym, którzy mają uszy ku słuchaniu 
i pragnienie, aby byli jej posłuszni. W naszej lekcji 
przestudiujemy cały ten rozdział, rozwaŜając werset po 
wersecie. 

(1) Usprawiedliwiona jest „Mądrość od synów 
swoich" (Mat. 11:19), którzy wskazują na swe pocho-
dzenie i są odbiciem podobieństwa swojej matki. Lecz 
w tym celu prawa i przykazania Mądrości muszą 
być dokładnie przestrzegane. 
Prawa mądrości są Boskimi 
prawami, wyraŜonymi nie 
tylko w Piśmie Świętym, lecz 
takŜe w prawach natury. 
„Dzieci światłości" powinny 
chodzić w światłości w od-
niesieniu do spraw ducho-
wych i fizycznych jak i zdro-
wia, pokarmu, czystości, 
ubioru, bezpieczeństwa, pra-
cy, otoczenia, itd. 
 

(2) śaden przeciętnie 
spostrzegający człowiek nie 
moŜe nie zauwaŜyć, Ŝe mą-
dre i umiarkowane postępo-
wanie w Ŝyciu, w posłuszeń-
stwie Boskim prawom, jest 
korzystne nie tylko w tym, 
lecz takŜe w przyszłym Ŝy-
ciu. Jest prawdą Ŝe wielu lu-
dzi będących w pełni Ŝycia 
i zdrowia nie zwraca uwagi 
na głos mądrości, a wielu z tych, którzy nań zwaŜają są 
juŜ wielce osłabieni mając zarówno odziedziczone 
słabości i ułomności, spowodowane brakiem mądrości 
ich rodziców (od Adama i Ewy począwszy) lub z po-
wodu lekcewaŜenia głosu mądrości, aŜ dosięgła ich 
kara. Lecz nawet dla tych osłabionych rada mądrości 
jest poŜyteczna, jak wielu to potwierdziło  i  stąd 

otrzymało więcej pokoju niŜ moŜna go było znaleźć 
w inny sposób. 

(3) Jak wspaniała jest rada tego wersetu! JakŜe 
mądre i bardzo potrzebne do rozwoju serca są wspo-
mniane tutaj łaski — miłosierdzie i prawda! Nikt nie 
moŜe być naprawdę wielki, jeśli jest podły, złośliwy 
i mściwy. Miłosierdzie wobec drugich, które ma 
wzgląd na słabości i cierpienia innych, jest uszlachet-
niającą łaską jest częścią obrazu BoŜego, w duŜym 
stopniu utraconą przez wielu. Przez prawdę tu rozu- 

miemy szczerość, czystość i 
prawość w załatwianiu 
wszystkich swoich spraw. 
Kto mógłby być prawdziwie 
szlachetny bez tej zalety? O 
wiele bardziej ona jest 
potrzebna kaŜdemu praw-
dziwemu chrześcijaninowi. 
„Uwi ąŜ je u szyi twojej" 
oznacza, Ŝe one mają być 
uznawane za klejnoty i o-
zdoby charakteru, starannie 
strzeŜone przed utratą i za-
wsze w zasięgu wzroku — 
zachwycające rzeczy. One 
nie tylko mają być widoczne 
dla wszystkich jako ze-
wnętrzne łaski, lecz powinny 
być wpisane lub wyryte w 
naszych sercach. Szla-
chetność charakteru, Boskie 
podobieństwo, było częścią 
pierwotnego daru człowie- 
ka, wpisane w jego serce, 

naturę, organizm. Lecz grzech Adamowy i 
wynikające z niego odłączenie od Boga i obecnie 
mijające sześć tysięcy lat degradacji znacznie zatarły 
to pierwotne Boskie prawo w sercach ludzkości. Tak 
więc, w ogólności, u upadłych ludzi pojawiają się 
złe, samolubne i obraźliwe myśli, zamiast 
miłosierdzia i szczerości. Lecz dziecko BoŜe, 

(66) 
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dziecko Mądrości, powinno odtworzyć i ponownie 
wyryć na tablicy swego serca (to znaczy, w swym 
charakterze) te łaski, tak powszechnie zatarte. W 
obecnym czasie tej pracy dokonują jedynie ci, którzy 
znajdują się w szkole Chrystusowej — „maluczkie 
stadko". Lecz w przyszłości szkoła Chrystusowa 
zostanie rozszerzona i ci, którzy teraz są uczniami, 
będą połączeni z wielkim Mistrzem jako nauczyciele 
i instruktorzy Słowa. Wówczas cały świat zostanie 
zaproszony do ponownego wpisania w swych sercach 
pierwotnego prawa sprawiedliwości. I wszyscy, 
którzy ocenią tę sposobność otrzymają w tym zakresie 
pomoc od Pana i Jego sług, tak jak jest napisane u 
Jer. 31:22, 34. 

(4) Takie charaktery z pewnością są przyjemne 
w oczach BoŜych i uznawane nawet przez te osoby, 
które są dziećmi ciemności, nienawidzą światła i fał-
szywie mówią wszelkiego rodzaju złe rzeczy prze-
ciwko dzieciom światłości. 

(5) KaŜde dojrzałe dziecko BoŜe musi się dobrze 
nauczyć oraz ocenić znaczenie tego wersetu. Doś-
wiadczenie je nauczyło, Ŝe jego własny sąd jest nie-
doskonały w wielu sprawach i omylny we wszystkich 
ludzkich radach. Nauczyło je teŜ, i wciąŜ uczy, ufać 
Panu bez zastrzeŜeń. Aby tak ufać Panu, bardzo 
waŜna jest znajomość Jego Słowa i planu zbawienia 
objawionego w nim. One pobudzają wiarę i zaufanie 
nie tylko w zdolność i mądrość BoŜą lecz takŜe w 
Jego sprawiedliwość i miłość. 

(6) Właściwą rzeczą jest, aby dzieci BoŜe nie 
tylko Jemu ufały w swych sercach, lecz one takŜe 
powinny Go uznawać we wszystkich swoich spra-
wach za swego Pana i Mistrza. Ci, którzy tak dbają 
aby uznawać Pana mają zapewnienie, Ŝe On będzie 
prostował ich ścieŜki. Te ścieŜki nie będą bezpośred-
nio najprzyjemniejsze dla ich upadłej natury ani oni 
takich sobie nie Ŝyczą poniewaŜ, jak zauwaŜyliśmy, 
pragną i poszukują miłosierdzia i prawdy, jako zew-
nętrznych uroków i równieŜ jako głęboko wyrytych 
wewnętrznych zasad. 

(7) Nic nie jest bardziej niebezpieczne dla dzie-
cka BoŜego jak zarozumiałość: ona hamuje drogę do 
prawdziwego postępu i reformy serca i przeszkadza 
w prawdziwej uŜyteczności dla drugich, a szczególnie 
w uŜyteczności w Pańskiej słuŜbie, poniewaŜ Jego 
Słowo oświadcza, „Bóg się pysznym sprzeciwia, a po-
kornym łaskę daje". Zamiast wiary w siebie, Mądrość 
nakazuje nieufność wobec siebie, pamiętając o swoich 
słabościach i niedoskonałościach oraz odpowiednio 
większą cześć dla Boga i ufanie Jemu, co bardziej niŜ 
w inny sposób wzmocni nas i uzdolni do odstąpienia 
od zła w naszym upadłym stanie. 

(8) „To będzie zdrowiem [czyli energią] Ŝywotowi 
twemu, a odwilŜeniem kościom twoim". Jako sym-
boliczne wyraŜenie zdaje się oznaczać ogólną witalność, 
energię umysłu i ciała które oczywiście znajdują się 

wśród błogosławionych skutków tej właściwej czci dla 
Pana która prowadzi nas do odpierania grzechu w myśli, 
słowie i uczynku. 

(9) Wszystko co posiadamy powinno być wyko-
rzystane w Pańskiej słuŜbie. Czy mamy wielkie talenty, 
wykształcenie i wpływ, ich pierwsze owoce, ich rezul-
taty, powinny być uŜyte w słuŜbie dla naszego chwa-
lebnego Niebiańskiego Ojca, jak powiedział nasz Pan: 
„Szukajcie naprzód Królestwa BoŜego". 

BŁOGOSŁAWIE ŃSTWA Z POŚWIĘCENIA  

(10) Jakiekolwiek będą nasze zasoby, jeśli zostaną wier-
nie uŜyte w poświęceniu tego co w nich najlepsze dla 
sprawy BoŜej, to otrzymamy błogosławieństwo. Podczas 
Wieku śydowskiego, Boskie przymierze z tym narodem 
było zawarte w tym celu, aby wierność Jemu i Jego pra-
wom przyniosła im doczesne korzyści i ta sama zasada 
będzie obowiązywać w Tysiącleciu, jak jest napisane: 
„Sprawiedliwy zakwitnie za dni [w Wieku Tysiąclecia] 
jego", lecz „złośnicy będą wykorzenieni" (Ps. 72:7; 
37:9). Ta zasada nie ma zastosowania podczas obecnego 
Wieku Ewangelii, poniewaŜ ani cisi, ani sprawiedliwi w 
ogólności nie dziedziczą ziemi. W obecnym czasie pysz-
ni mają powodzenie. „Którzy czynią bezboŜność, a któ-
rzy kuszą Boga zachowani bywają" (Mal. 3:15). Nie tyl-
ko nasz Pan i Apostołowie, którzy czcili Boga z całej 
swojej duszy, lecz równieŜ wielu z domowników wiary 
nie miało przepełnionych spichlerzy i pras winnych. 
W głównej mierze oni byli „biednymi tego świata, lecz 
bogatymi w wierze", którzy jednak posiadali najbardziej 
dorodną pszenicę, najczystszy olej i najlepsze wino, wy-
obraŜone w ich duchowym poŜywieniu i wzbogaceniu. 

Znalezienie Mądrości jest rzeczywiście 
wielkim błogosławieństwem, poniewaŜ 
niewielu jest tych, którzy w obecnym 
czasie ją znajdują. 

(11, 12) Doświadczenia i trudności teraźniejszego 
Ŝycia nie mają być traktowane jako dowody Boskiej nie-
łaski, jeśli staliśmy się dziećmi BoŜymi, dziećmi Mądro-
ści, na udzielonych nam warunkach Przymierza ofiary. 
Powinniśmy pamiętać o obietnicy naszego Ojca Ŝe 
„tym, którzy miłują Boga wszystkie rzeczy dopomagają 
ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia 
BoŜego powołani są" (Rzym. 8:28). Strofowania, doś-
wiadczenia i karania powinny nam przypominać, Ŝe 
pomimo naszych najlepszych wysiłków nie jesteśmy 
doskonali i wciąŜ potrzebujemy miłosierdzia BoŜego 
w Chrystusie, a takŜe powinny prowadzić nas do więk-
szej pilności, abyśmy „wykonywali poświęcenie w bo-
jaźni [czci] BoŜej" — 2 Kor. 7:1. 

(13-17) Mądrość i roztropność (zrozumienie) nie 
mają dokładnie tego samego znaczenia. Mądrość szcze-
gółowiej określa poznanie zasad dobra i zła oraz ich 
skutków, stosowność posłuszeństwa wobec zasad dobra 
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i taktowność ich zastosowania. Wiedza lub roztropność 
(zrozumienie) szczegółowiej odnosi się do informacji 
o kształtowaniu rozumowania i charakteru oraz o rezul-
tatach posłuszeństwa na głos Mądrości, jak równieŜ 
o innych zrozumianych sprawach intelektualnych. 

Znalezienie Mądrości jest rzeczywiście wielkim 
błogosławieństwem i przywilejem, poniewaŜ niewielu 
jest tych, którzy w obecnym czasie ją znajdują. Mąd-
rość jest światłem pochodzącym z góry. Mądrość jest 
prawdą. Jej wspaniałym przykładem wśród ludzi był 
„człowiek Chrystus Jezus", nasz Pan, „prawdziwym 
światłem". Światło z góry, Mądrość, wciąŜ jest na 
świecie, przedstawiana w Słowie BoŜym, lecz dla 
większości Mądrość jest niewidoczna, nieznana, jest 
napisane, iŜ „bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w 
niewiernych". Dziękujemy Bogu za zapewnienie, Ŝe 
we właściwym czasie wszystkie niewidome oczy zos-
taną otwarte, a wtedy właśnie prawdziwa światłość, 
prawdziwa mądrość z góry, oświeci kaŜdego człowie-
ka! Wówczas wszyscy zrozumieją prawdę i wszyscy 

usłyszą głos Mądrości, głos BoŜy, głos Chrystusowy, 
głos Kościoła i będą uprzywilejowani piciem ze źródła 
Mądrości i wiedzy, a jeśli będą posłuszni, otrzymają 
pełną miarę Boskiej łaski i błogosławieństwa, 
przedstawionych w propozycji wiecznego Ŝycia (Obj. 
22:17). Lecz niestety! chociaŜ niewielu znajduje 
Mądrość obecnie, to jeszcze mniej słucha jej głosu i 
nabywa prawdziwej wiedzy oraz jej cennych błogo-
sławieństw, które ona sprowadza. Nic innego, co mo-
Ŝna nabyć nie jest tak kosztowne. W obecnym wieku 
pod kierunkiem Mądrości moŜna zdobyć nie tylko 
srebro prawdy, lecz równieŜ Boską naturę symboli-
zowaną przez złoto oraz zalety charakteru, reprezen-
towane przez drogocenne kamienie. One wszystkie 
mogą być osiągnięte teraz dzięki posłuszeństwu jej 
głosowi — i jeszcze więcej, gdyŜ „czego oko nie wi-
działo, i ucho nie słyszało, i na serce ludzkie nie wstą-
piło, co nagotował Bóg tym, którzy Go miłują" (1 
Kor. 2:9) — łącznie z Ŝyciem wiecznym, niebiań-
skimi bogactwami, zaszczytem, radością i pokojem. 

 

NASZE 79. ROCZNE SPRAWOZDANIE  

WYCZAJ PUBLIKOWANIA przeglądu zna-
czących wydarzeń światowych z poprzedzającego 

roku został ustalony przez Redaktora, załoŜyciela The 
Present Truth, br. Paula S. L. Johnsona i konty-
nuowany przez kolejnych Redaktorów, jak br. Ray-
monda G. JoIly'ego (redaktor do 1979 r.) i br. Augu-
sta Gohlkego (redaktor do 1985 r.). Obecny Redaktor 
uznaje ich wnikliwość i ocenia przywilej budowania 
się na biblijnych poglądach jakie oni przedstawili. 

Taki przegląd, jaki przedstawiamy, nie jest zamie-
rzony jedynie jako ćwiczenie w gromadzeniu wiadomo-
ści. Są róŜne publikacje, które czynią to o wiele lepiej. 
Wydarzenia i tendencje często są wskaźnikami przyszło-
ści, jakiej moŜemy się spodziewać, a szczególnie często 
wzmacniają właściwe zrozumienie proroctw biblijnych. 

Staraliśmy się dokładnie wskazać i komentować 
niektóre z tych wydarzeń i tendencji. Łatwo jest przece-
nić znaczenie niektórych. Jesteśmy czujni na tę moŜli-
wość. Okres jaki omawiamy w tym sprawozdaniu 
obejmuje 1997 rok. Oddaliliśmy się dostatecznie od te-
go roku, aby sprawy mało znaczące zostały juŜ przece-
dzone. Dla równowagi przyjęliśmy świat — a nie tylko 
perspektywę Stanów Zjednoczonych. W interesie do-
kładności, gdzie zachodziła potrzeba, wprowadziliśmy 
„uaktualnienie na 1998 rok". 

ZBLI śAJĄCY SIĘ KONIEC 20 wieku pobudza ref-
leksje wywołujące zdziwienie, nadzieję i rozczarowanie. 

Oszałamiające wydarzenia minionych 97 lat od-
mieniły społeczeństwa na całym świecie i nawet samą 

planetę. Było to stulecie wrzenia, stulecie przemy-
słowca, finansisty, technika. Jego odgłosami były zde-
rzenia się armii, rozpadanie się imperiów, oburzenie 
narodów. To było szybko mijające stulecie wielkich 
wydarzeń, prawie o niezrozumiałych horyzontach. 
Zarazem testament dla szaleństwa i błyskotliwości 
ludzkiego społeczeństwa, to stanowiło „ogólnoświato-
we stulecie" — ogromny, złoŜony,, kosztowny gobe-
lin, tkactwo będące w rękach samego Mistrza — 
obecnego Pana. On jest tym, który pracował na kros-
nach Ŝycia na rzecz gotowego produktu. 

JEDEN ŚWIAT? 

Ogólny przegląd 
Nadal wzrastał oparty na współzawodnictwie doping 
w kierunku globalnego handlu oraz wzrostu zysków 
w 1997 roku. „Fuzjo-mania" nie wskazuje na osłabie-
nie, z licznymi wielonarodowymi towarzystwami w 
lotnictwie, w obronności wojskowej, telekomunika-
cjach i w usługach finansowych łączy siły, aby zawła-
dnąć większą częścią wielkich rynków otwieranych 
w tych globalnych czasach. 

Spadek dochodów w Azji 
Międzynarodowy handel i globalne systemy ekonomi-
czne doznały powaŜnego ciosu w pogarszaniu się 
finansowych warunków w Japonii i południowo-
wschodniej Azji, szczególnie w południowej Korei, 
Malezji i Indonezji. Ten region świata przez parę lat 
przyciągał inwestycje finansowe i przemysłowe ze 
Stanów Zjednoczonych i Europy. Jego tania i liczna 
siła robocza, przepojona entuzjazmem wskutek doz-
nanego powodzenia, wyprodukowała bogactwo towa- 

Z
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rów konsumpcyjnych dla większości rozwiniętego 
świata, przynosząc mu z kolei dobrą koniunkturę. 

Japonia 
Japonia, ekonomiczna machina tego regionu, doznała 
kryzysu ekonomicznego w ośmiu minionych latach. To 
doprowadziło do licznych bankructw i wstrzymania pro-
dukcji (wyjątkowo w tej tradycyjnej, „pracy za Ŝycie", 
kulturze). Pewna liczba szeroko rozreklamowanych 
przypadków indywidualnych i grupowych samobójstw 
wynikła z reakcji Japończyków na to zamieszanie. Dogo-
rywająca japońska ekonomia połączona z nazbyt opty-
mistycznym i z czasowo niefortunnym lokowaniem ka-
pitału, pomogła w tworzeniu podstaw dla bieŜących 
trudności w tym całym regionie. 

Spotykając się ze zwyŜkującą walutą i z większym 
współzawodnictwem samej Japonii, pewna liczba na-
rodów Azji zaczęła tracić grunt. Z powodu niezdol-
ności do spłacenia długów poŜyczkodawcom lub 
wzrostu podaŜy pieniądza w kraju, ich ekonomia 
zaczęła się kurczyć a pieniądz tracić wartość. Zaczęła 
się inflacja. Ich obywatele szybko zostali wrzuceni 
w stosunkowe ubóstwo. Interesujące, w Korei Połud-
niowej wielu obywateli wymieniło swoje prywatne 
złoto w holdingach na rządowe banknoty, aby umoŜ-
liwi ć krajowi poparcie wobec zmniejszających się 
rezerw waluty. 

Pomimo masowych poŜyczek od bogatszych 
państw, udzielonych przez Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy, perspektywa dla tego regionu jest niewe-
soła. W rezultacie zakłócenie finansowe juŜ zaczęło 
przesuwać się przez globalną ekonomię. Jeśli Stany 
Zjednoczone, dominująca światowa potęga ekono-
miczna, zostały powaŜnie dotknięte przez ten kryzys, 
to na skutek jego działania zacznie się osłabianie ca-
łego północnoamerykańskiego rynku i, ogólnie biorąc, 
dobrze prosperującego regionu Europy. Koszmarem 
ekonomistów jest „deflacja", w której większość wa-
luty straci swoją wartość, skutecznie redukując czysty 
zysk okresu dobrej koniunktury, obalając świetlane 
ekonomiczne przewidywania. 

Europa 
Unia Europejska 
Widziana jako najlepsza nadzieja dla Europy, aby 
móc Ŝyć w pokoju i odbudować się po zniszczeniu 
drugiej wojny światowej, Unia Europejska była po-
pierana przez wielu wybitnych polityków, włączając 
dalekowzrocznego Winstona Churchilla. 

Po kilku dekadach prób, temu sojuszowi nadano 
formalny wyraz jako Unii Europejskiej, obejmującej 
13 narodów — państw, w róŜnym stopniu zaangaŜo-
wania. Pozostają jeszcze inne narody stojące z boku  
i oczekujące na połączenie. 

PodróŜowanie przez cały kontynent stało się dla 
Europejczyków stosunkowo proste i wolne od wielu 
ograniczeń. Mieszkańcy krajów wewnątrz Unii Euro-
pejskiej mają swobodę przenoszenia się do kaŜdego 

innego kraju Unii i korzystania z moŜliwości podjęcia 
pracy. 

Unia jako mocarstwo ekonomiczne dysponuje po-
tencjałem wytwórczym na równi ze Stanami Zjedno-
czonymi. Ale wielu mówi, Ŝe potencjał mógłby jeszcze 
bardziej być wykorzystany przez uŜycie jednej waluty. 

Ta waluta nazwana Euro jest oparta na Europej-
skiej Jednostce Walutowej (ECU). Euro moŜe rywali-
zować z US dolarem jako kryterium waluty. Przyjęcie 
tego pieniądza jest przewidywane na 1999 rok i wyma-
ga, aby kaŜde państwo zrzekło się swojej tradycyjnej 
waluty— punkt sprzeciwu dla krajów, których waluta 
ma długą historię. Zaprojektowanie banknotów ma 
być narodowo neutralne i osiągnięte przez konsensus. 
(Wersja z 1997 roku proponująca sławne „Europej-
skie" mosty została odrzucona, gdyŜ przedstawiła pewne 
zarysy nawet wykraczające poza kontynent!) 

Niestety, dla wielu europejskich państw pod wzglę-
dem ekonomicznym czasy są złe i wiele z nich zawodzi 
w spełnianiu finansowych kwalifikacji w dołączeniu do 
tego systemu. Nawet Francja i Niemcy, wiodący zwolen-
nicy unii monetarnej, mają trudności. Bezrobocie jest 
bardzo wysokie i zagraŜa pogorszeniem, gdy skutki 
kryzysu w Azji Południowej ogarną ich ekonomie. 

Brytania opierała się posunięciom na rzecz waluty 
unijnej, obawiając się utraty suwerenności i ekonomicz-
nej wolności. Utrzymując w duŜej mierze wolną konku-
rencję rynkową Brytania cieszy się powodzeniem, przy-
ciągając towarzystwa i pracowników z innych krajów. 

Klimat 
El Nino 
Na pozór błędna nazwa El Nino (wymawiaj „Ninjo"), 
po hiszpańsku znaczy „To dziecko" lub „Chrystus — 
dziecko". Ten fenomen pogodowy przez kilka mie-
sięcy bawił się z naszym globem w spustoszenie. Ge-
neralnie zbiegając się z okresem gwiazdki (stąd jego 
nazwa) El Nino powstaje z wielkiej masy ciepłej wo-
dy w Oceanie Spokojnym u wybrzeŜy Ameryki Połu-
dniowej. Ogólnie biorąc skutkiem jego działania jest 
wytwarzanie ciepłych wiatrów. Ów fenomen był do-
okoła szczególnie surowy tym razem. Z jednej strony 
był odpowiedzialny za łagodną zimę na całym naszym 
obszarze północnej półkuli. Na innych terenach skutki 
nie były takie łagodne, gdyŜ ostro niszczył zasadniczo 
odmienne rejony planety, powodując zadymki 
śnieŜne, nawałnice i wynikłe z tego powodzie. 

Uchodźcy 
Liczba „przemieszczających się osób" powiększa się. 
Uciekinierzy są wszędzie na całym świecie. Opuszczają 
swoje domy z róŜnych powodów, powodując niezwykle 
nasilony wzrost przemieszczania się ludności. 

Z Afryki do Francji, do Australii przemieszczają się 
miliony ludzi. Uciekając przed konfliktami z miejsc ta-
kich jak Rwanda, Burundi i Bałkany, uchodźcy wysta-
wiają na próbę ekonomię i usługi krajów, do których się 
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przeprowadzają. Przenosząc się spod upośledzonych 
ekonomii znajdują swoją drogę do krajów Uni Europej-
skiej, włączając Skandynawię. Na podstawie pewnych 
obliczeń kaŜdego roku w Anglii zawieranych jest co naj-
mniej 10 000 nielegalnych małŜeństw, zaaranŜowanych 
dla imigrantów, którzy raz byli Ŝonaci lub zamęŜni. 
Wykorzystują oni swoją nową podstawę prawną do po-
zostania w danym kraju. Chińscy imigranci przerzuceni 
nielegalnie w odległe rejony zostali znalezieni, gdy wę-
drowali w zachodniej pustyni Australijskiej. 

Palestyńczycy czują, Ŝe są niemile widziani w Li-
bii, z której ich deportowano w wielkich liczbach. 
Wysiedlone osoby w Arabii Saudyjskiej i Kuwejcie, 
chociaŜ oburzone, znalazły pracę jako pomoc domo-
wa, wykonując wiele z tych usług, w jakich obywatele 
tych krajów nie chcą się angaŜować. 

Według Komitetu USA do spraw nadzorowania 
uchodźców około 14,5 miliona ludzi aktualnie jest 
sklasyfikowanych jako uciekinierzy z całego świata. 

Ta masowa migracja wywołała uczucia antyimi-
granckie na całym świecie. Wiele rządów, pod presją 
psujących się warunków ekonomicznych i wzrastające-
go bezrobocia w kraju, usiłowało zawrócić uchodźczą 
falę imigrantów. Nawet Stanom Zjednoczonym, krajo-
wi zbudowanemu przez imigracje, brak pieniędzy daje 
się we znaki. Ustawodawstwo skierowane przeciwko 
wielkiemu nielegalnemu ruchowi ludzi z Ameryki Ła-
cińskiej do USA wzbudziło gniew grup kościelnych 
i innych, którzy wierzą, Ŝe kraj powinien być niebem 
dla prześladowanych i czegoś pozbawionych. 

Izrael 
„ Ziemia za pokój " 
Głębokie podziały w Izraelu stwarza pojęcie „Ziemia 
za pokój", jedna z podstawowych zasad Porozumienia 
Pokojowego z Oslo. Czy ustąpienie ziemi Palestyń-
czykom zabezpieczy harmonię, czy nie, pozostaje w 
Izraelu otwartym pytaniem. 

Nieufny wobec wrogich wojsk tuŜ za jego pro-
giem, Izrael jest ostroŜny w zachowaniu wokoło strefy 
buforowej pewnego marginesu ochrony. Tę niepew-
ność wyznaczają rozmiary ziemi przygotowanej do 
zrzeczenia się jej w interesie pokoju. 

Cytuje się następujące słowa premiera Izraela, Ben-
jamina Netanyahu: „Ja nie powrócę do granic z maja 
1967 roku. One były granicami wojny, wiodącymi do 
unicestwienia państwa Izrael. Nie mam planów na 
umieszczenie Izraela w państwie o szerokości dzie-
sięciu kilometrów". Po czym premier zaproponował 
Palestyńczykom sprawowanie władzy w obszarach gęs-
to zaludnionych przez Arabów a pozostawienie mniej 
więcej pustych regionów pod władzą Izraela. W najlep-
szym razie pan Netanyahu mógłby się zgodzić jeszcze 
na 9 procent, inni trochę więcej. 

Ostatecznie jedna sporna sprawa była rozwiązana 
przy aprobacie ugody na wycofanie się Izraela z Hebro-
nu i projekcie wycofania się z zachodniego brzegu. 

Kiedyś był miastem króla Dawida, teraz stał się ostat-
nim terenem, z którego Izrael się wycofał, pozostawia-
jąc enklawę czterystu do pięciuset Ŝydowskich osadni-
ków, którym zagwarantowano dalszą izraelską ochronę. 

Jerozolima nadal jest punktem tarć. Izrael obstaje, 
Ŝe będzie ona jedynym miastem pod panowaniem 
Izraela zawsze. Palestyńczycy, wspomagani argumen-
tami z Uni Europejskiej, próbują wywierać presję na 
Izrael, aby uznał podzielone dziedzictwo tego miasta 
i pozwolił, aby było stolicą dwóch państw, Ŝydow-
skiego i palestyńskiego. 

Netanyahu, uwaŜany za wojowniczego przez Sta- 
ny Zjednoczone i innych, jest równieŜ coraz częściej 
odrzucany przez wielu w Izraelu. Większość popiera- 
jących go zwolenników w Knesecie jest znikoma a je- 
go przyszłość jest niepewna. Niedawne decyzje kon- 
tynuowania budowy apartamentów dla Ŝydowskich 
osadników rozpaliły krytykę.  

Wzgórza Golan 
Dalszą komplikacją dla Izraela jest wrogie nastawie-
nie do niego ze strony Syrii. Jako rzeczywisty władca 
w Libanie Południowym, który aktualnie Izrael oku-
puje, Syria popiera ataki na Ŝydowskie państwo doko-
nywane przez Hesbollach, organizację palestyńskich 
terrorystów, która od lat prowadzi świętą wojnę prze-
ciw Izraelowi, często infiltruje jego granice i atakuje 
obywateli. 

Syria, zachęcona oddaniem przez Izrael Hebronu 
i Zachodniego Brzegu i bez wątpienia zachęcana 
przez międzynarodową presję przeciwko Izraelowi, 
nalega na zwrócenie wzgórz Golan, które przypadły 
Izraelowi podczas wojny w 1967 roku. 

Wzniesienie, za którym Izrael moŜe być ukryty 
przed swoimi wrogami, wzgórza Golan, jest waŜne 
pod względem strategicznym zarówno dla Syrii, jak 
i Izraela. Niestety, dla ludzi mieszkających w tym 
regionie rozerwanie było znaczące. Rodziny zostały 
rozdzielone, zmuszone do Ŝycia po jednej lub drugiej 
stronie, z niełatwym przejściem między obiema stro-
nami. Częstym rytuałem między męŜami i Ŝonami, 
braćmi i siostrami jest wykrzykiwanie jeden do dru-
giego w poprzek granicy przez megafony. 

Izrael nie chce oddać wzgórz, w rzeczywistości 
planuje wykopanie studni na tym terenie. 

Wszędzie woda, woda 
 
Problemy nieodłączne w rozmowach pokojowych 
pogłębia tocząca się dysputa nad prawami właścicieli 
nadbrzeŜnych gruntów i dostępem do podziemnych 
złóŜ wodonośnych, studzien, itp. Zasoby wody nie są 
równo podzielone na całej planecie. Czy dla rolnictwa 
lub celów sanitarnych, woda jest bogactwem o kapi-
talnym znaczeniu w dzisiejszym świecie. Między 
Palestyńczykami w strefie Gazy i Izraelem trwają de-
baty w sprawie wody. Krytycy oskarŜają Izrael o re-
strykcyjny dostęp do zasobów wodnych, w celu trzy-
mania Palestyńczyków w szachu lub przynajmniej 
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karania ich. Izrael potrzebuje ogromnych ilości wody 
do podlewania swych sadów pomarańczowych i 
płodów ziemi. 

Uprawa ziemi stanowiła waŜny składnik w wypeł-
nianiu marzeń syjonistów w Izraelu. Wysiedlony na stu-
lecia lud Izraela obecnie jest w stanie zapuścić korzenie. 
Symbol uprawiania roślin jest potęŜny. Wcześni osadni-
cy z przed 1948 roku budowali komuny i kolektywnie 
borykali się ze skalistymi obszarami pustyni odzyskując 
wielkie przestrzenie w celu uzyskania korzystnych plo-
nów. Pomarańcze z Jaffy są znane na całym świecie. 

Izrael jako mający najlepiej prosperującą ekonomię 
w regionie ma produkt krajowy brutto (Gross Domestic 
Product — GDP), który teraz rywalizuje z produktem 
angielskim. ChociaŜ ekonomia Izraela zróŜnicowała 
się, jego przemysł rolniczy stał się mniej zasadniczym 
składnikiem, liczącym teraz tylko około 3 procent. 
Ograniczenie wykorzystywania ziemi na cele rolnicze 
w dodatku do podupadającego zapisu do kibuców (kib-
butzim), powoduje, Ŝe nawet niektórzy Izraelici kwe-
stionują potrzebę tak wielkiego zuŜycia wody. 

Woda jest równieŜ sprawą sporną między Syrią i 
Izraelem. W 1967 roku, gdy Syria usiłowała zmienić 
kierunek biegu wód rzeki Jordan przez zbudowanie 
rurociągu i zakładu wodociągów, Izrael zbombardował 
urządzenia. Dysputy nad wodą toczą się wszędzie, np. 
Turcja i Syria kłócą się o Jordan. W wielu miejscach na 
świecie źródła wód zostały zanieczyszczone 
chemikaliami wytworzonymi przez człowieka, ._ Studia 
przeprowadzone w USA pokazały, Ŝe poziom wody 
kontynentalnej obniŜył się zagraŜając dostarczaniu 
wody w przyszłości do nawadniania. Te dysputy 
prowadzone nad prawem do poboru wody są powaŜne, 
gdyŜ niektórzy eksperci ostrzegają, Ŝe ta sprawa w 
przyszłości moŜe doprowadzić do wojen na Bliskim 
Wschodzie. Jedno rozwiązanie leŜy w budowie 
licznych zakładów do odsalania wody morskiej. Jak 
dotąd, one istnieją na skromną skalę. 

Ocenia się, Ŝe przynajmniej jedna czwarta świato-
wej populacji nie ma dojścia do bezpiecznego zaopa-
trzenia w wodę pitną. Tak powaŜny stał się problem 
marnowania wody i jej zanieczyszczenia, Ŝe komisja 
Organizacji Narodów Zjednoczonych zaleciła, aby 
popierać ochronę wody przez obłoŜenie opłatami za 
wodę jak za inne naturalne źródła, np. ropę naftową 
i naturalny gaz. W dodatku do tego problemu zadzi-
wiające jest marnowanie wody spowodowane przesta-
rzałym systemem transportowania jej, a mianowicie 
pod ulicami w licznych większych miastach na całym 
świecie. Do niedawna ParyŜ tracił 70 procent swojej 
wody z powodu przeciekania rur pod ziemią.  
Rola Stanów Zjednoczonych 
Na naleganie króla Husseina z Jordanii, Stany Zjed-
noczone usiłowały wznowić swoją rolę uczciwego 
pośrednika w procesie pokojowym. Ich starania w tym 
kierunku spotkały się z niepowodzeniem. Wysłannik 
Stanów Zjednoczonych  Dennis Ross kilkakrotnie 

w ciągu roku odwiedzał ten teren, lecz jego wysiłki 
doznały niepowodzenia. 

W minionym roku sekretarzem Stanu USA została 
mianowana pani Madeline Albright. Przez wiele lat 
reprezentowała USA w Organizacji Narodów Zjed-
noczonych. Pani Albright wnosi znaczną zręczność 
dyplomatyczną do swoich działań. UwaŜana przez 
niektórych za irytującą, jest osobowością, z którą trze-
ba się liczyć. Propagatorka polityki i interesów USA 
niedawno napisała, Ŝe Stany Zjednoczone są jedynym 
„niezbędnym krajem" na świecie. Ona działa w inte-
resie procesu pokojowego na przemian nakłaniając 
bądź tyranizując Izrael, aby poczynił ustępstwa. Pani 
Albright przekonywała pana Netanyahu, aby nie po-
dejmowano akcji, które Palestyńczycy mogliby uznać 
za prowokujące. Gwoli sprawiedliwości, ona takŜe 
prosiła Jasira Arafata, przewodniczącego Organizacji 
Wyzwolenia Palestyny, do rozprawienia się z terro-
ryzmem wywodzącym się z tego regionu, na który on 
wywiera wpływy. Jak wynika z tego co napisano, 
impas trwa. 

Jak juŜ przez lata zwracaliśmy uwagę w tym czaso-
piśmie, Izrael pewnego dnia zostanie opuszczony przez 
swoich wszystkich „miłośników" (Jer. 30:14). Nawet 
Stany Zjednoczone, których interesy są związane z 
Bliskim Wschodem, mogą wywierać presję na admi-
nistrację i Kongres do kompromisu w kwestii gene-
ralnie podtrzymywanego przez nich sojuszu z pań-
stwem Izrael. Analogiczna sytuacja istniała między 
Brytanią i Izraelem w latach tysiąc dziewięćset trzy-
dziestych i czterdziestych, o czym pisaliśmy równieŜ. 
(Proszę zajrzeć do naszego bliźniaczego czasopisma 
Sztandar Biblijny, Wydanie Pamiątkowe ,JZRAEL w 
50 ROCZNICĘ", wydanie czerwiec - lipiec, 1998). 

Północna Irlandia 
Nastanie nowego premiera na Downing Street tchnęło 
nowe Ŝycie w rozmowy pokojowe w Irlandii Północnej. 
Spotkania, pod przewodnictwem byłego amerykań-
skiego senatora George'a Mitchella, męŜczyzny wysoce 
szanowanego, były bezproduktywne. Niezgodny był 
uczestniczący w rozmowach Gerry Adams, rzecznik 
i przedstawiciel Sinn Fein, legalnego i politycznego 
ramienia Irlandzkiej Republikańskiej Armii (IRA). Od-
czuciem wielu grup protestanckich było, Ŝe Sinn Fein 
nie powinno się nadawać godności rozjemcy. 

Kłopoty Irlandii sięgają głęboko, one wyniknęły 
z konfliktu jaki zaistniał w XVI wieku. Pobór rekru-
tów, IRA przeprowadza wśród niezadowolonej cy-
wilnej ludności Republiki, będącej w stanie wojny z 
Brytanią od dziesiątek lat. Poszukując zjednoczo-
nego, jednego kraju Irlandii, ta grupa zaangaŜowała 
się w kampanię makabrycznego terroru w Irlandii 
Północnej i w Anglii, usiłując zmusić rząd brytyjski 
do odwołania swoich sił militarnych z tej wyspy. 

(Uaktualnienie dotyczące 1998 roku: W ostatniej 
chwili presja wywarta na delegatów, ze strony premiera 

(Ciąg dalszy na stronie 73) 
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Niektóre znaczące wiadomości o wydarzeniach w 1997 roku 
(nie poruszane w głównych artykułach) 

Afryka 
W Zairze, centralnej Afryce, siły zbrojne zbuntowanego przywódcy Laurenta Kabila zdobyły 
miasto stołeczne Kinszasę, po miesiącach krwawej i terrorystycznej wojny. Prezydent Mobutu 
Sese Seko, zdyskredytowany jako skorumpowany i niekompetentny, uszedł ratując swoje Ŝycie. 
Kabila, wprowadzony na stanowisko nowego przywódcy kraju, przemianował go na Republikę 
Demokratyczną Konga. 

Azja 
Hongkong, bardzo dobrze prosperująca Kolonia brytyjska, powrócił pod władzę Chin w lipcu, 
kończąc 150 lat władzy z Westminsteru. 

Francja 
Pochopny wybór socjalistycznego premiera Lionela Jospina. Prezydent, Jacąues Chirac, 
pozostaje przy władzy. 

Powszechne protesty, wywołane bezrobociem i zniesieniem przyznawanych zasiłków z ty-
tułu opieki społecznej, pokrzyŜowały plany rządu. Jedyne rozwiązanie, jakie zaproponowano dla 
złagodzenia problemu bezrobocia to zredukować przeciętny tydzień pracy i rozłoŜyć pozostałe 
godzinne moŜliwości pracy na szersze rzesze ludności. 

Stany Zjednoczone 
W listopadzie Bill Clinton został ponownie wybrany prezydentem na drugą kadencję. JednakŜe 
republikanie zachowali przewagę w obu izbach Kongresu. W wyniku wyborów pojawił się 
zarzut, w stosunku do kampanii demokratów, nieuczciwych praktyk w zwiększaniu funduszu. 
Spowodowało to duŜe zakłopotanie administracji. Odrębnym wydarzeniem były dyskusje między 
administracją Clintona i Kongresem w sprawie obniŜenia deficytu w budŜecie federalnym, które 
zakończyły się projektem zakładającym nadwyŜkę budŜetową na 1998 rok, najpierw na trzy 
dekady. Dług narodowy, jednak, pozostaje nadal powaŜną kwestią: w Stanach Zjednoczonych 
wynosi trzy tryliony dolarów ($ 3.000.000.000.000.000) i rośnie, prawdopodobnie nie będzie 
nigdy obniŜony. 

Znamiennym wyczynem dalekosięŜnej telemetrii było szczęśliwe lądowanie amerykańskie-
go (USA) pojazdu kosmicznego, Mars Pathfinder, na czerwonej planecie w lipcu, który umieścił 
małego kołowego robota, Sojourner, do wykonywania analiz minerałów. Jednocześnie robił on 
niektóre niezwykle drobiazgowe zdjęcia. Wiele z nich było transmitowanych w internecie na cały 
świat. 

Tymoteusz J. McVeigh, weteran armii Stanów Zjednoczonych, został osądzony i skazany 
na karę śmierci w czerwcu za atak bombowy w kwietniu 1995 roku na federalny obiekt 
budowlany w Oklahoma City. Eksplozja zabiła 168 ludzi. UŜywanie bomb do zamachów 
popularyzujących grupy paramilitarne zwiększyło się, powodując oŜywienie rozwoju przemysłu 
zaopatrującego w tę broń, który w ten sposób podtrzymuje i Ŝywi antyrządowe namiętności. 

Fakt zbiorowego samobójstwa dokonanego przez 39 członków kultu „Brama Nieba" 
(„Heaven's Gate") w marcu. Grupa widocznie spodziewała się, Ŝe będzie zabrana przez statek 
kosmiczny łącznie z przybyciem komety Hale-Boppa. 

Zjednoczone Królestwo 
Wybór rządu labourzystowskiego w przygniatającym zwycięstwie przekształcił krajobraz 
polityczny i pchnął Tony Blaira, jednego z najmłodszych premierów Brytanii, na scenę światową. 
Lady Diana, księŜna Walii, uległa śmierci w wypadku samochodowym w ParyŜu, w końcu 
sierpnia. Wywołało to powszechne zasmucenie i opłakiwanie w Brytanii oraz na świecie. Miliony 
kwiecistych wieńców przesłano z tej okazji a według przybliŜonych ocen telewizji setki 
milionów telewidzów oglądało uroczystości pogrzebowe w Westminster Abbey. 



Wrzesień - Październik, 1998 TERAŹNIEJSZA PRAWDA 73 
 

Blair'a i premiera republiki irlandzkiej, doprowadziła do 
północno-południowego porozumienia, które przy-
czyniło się do przeprowadzenia referendum 23 maja. 
Porozumienie przytłaczającą większością zatwierdzili 
głosujący w Irlandii Północnej i Republice Irlandii). 

RELIGIA  
Wydaje się, iŜ tym jedynym, co na tym froncie jest 
stałe, to zmiany rozszerzające kongregację ze standar-
du „ustanowionych" kościołów do ewangelicznych 
i nie ortodoksyjnych społeczności wierzących. Nie-
które protestanckie kościoły w USA i innych krajach 
doznały szybkiego wzrostu w ciągu ostatniej dekady. 

Czerpiąc wiele ze swoich leksykonów z minionej 
ery, konserwatywni ewangelicy w USA wielokrotnie 
wykorzystywali temat „wyraźne przeznaczenie" i do-
wodzili, Ŝe Ameryka zwycięŜy, wracając do chrześci-
jaństwa przez duchowe odnowienie. 

Kwestie biblijnej wiary — prawdziwości przeciw 
doświadczeniu emocjonalnemu — oddzielają konser-
watywnych protestantów od wielkiej grupy charyzma-
tycznych zwolenników. Pewna liczba liberalnych 
elementów z „głównej linii" kościołów nakłania do 
większego uczestnictwa kobiet w kościelnej biurokracji 
i otwarcia akceptacji oraz wyświęcania homoseksualis-
tów włączając tak zwane „małŜeństwa" partnerów tej 
samej płci. (Dobrze zareklamowany świecki przypadek 
na Hawajach stworzył moŜliwość homoseksualnych 
małŜeństw tam właśnie zalegalizowanych. Tym fak-
tem tak zostali zaalarmowani niektórzy prawodawcy 
w USA, Ŝe w kongresie przeszła ustawa w obronie 
aktu małŜeństwa, domagająca się, by małŜeństwo ozna-
czało związek jednego męŜczyzny z jedną kobietą. 
Poszczególnym stanom, stosującym prawa stanowe, 
pozostawiono swobodę wprowadzania swoich włas-
nych zmian do tego federalnego postanowienia). 

Ewangeliczna i polityczna władza 

 

Szczególnie w USA w kilku minionych latach do-
konał się interesujący rozwój i to jedyny, który prze-
biegał w szybkim tempie od 1997 roku, stanowiący 
potęŜny wpływ polityczny wywierany przez ruch ewa-
ngelicki, często przez krytyków określany „religijnym 
prawem". 

Wybitną postacią w tym ruchu jest James Dobson, 
psycholog, autor i dyrektor wielkiej organizacji pod 
nazwą „Skupienie się na rodzinie", poświęconej pod-
trzymywaniu wartości rodzinnych. Organizacja, z głó-
wną kwaterą w Kolorado, zatrudnia ponad 1200 osób 
i wykonuje usługi w ponad 50 krajach. Dr Dobson ma 
miliony zwolenników zarówno w radiu, jak i telewizji 
a jego ksiąŜki na temat wychowywania dzieci sprze-
dają się nadzwyczaj dobrze. Aczkolwiek oficjalnie 
„Skupienie się na rodzinie" jest apolityczne, sam dr 
Dobson zdecydowanie wypowiada swoje polityczne 
preferencje i zyskał wielki wpływ pośród prawników 
USA podzielających jego poglądy. 

Kontrowersje w nawracaniu w Izraelu 
W Izraelu często moŜna się spotkać z walkami słow-
nymi i fizycznymi między Ŝydami ortodoksyjnymi, 
konserwatywnymi, postępowymi i nawróconymi. 

Według poglądu brata Russella obietnice Przymie-
rza (3. Tom, str. 272-275) stosują się do ortodoksyj-
nych Ŝydów. Oni ściśle przestrzegają halacha (Ŝydow-
ski kodeks Ŝycia, który obejmuje zarówno Zakon za-
pisany, jak i przekazywany ustnie). Zdezorientowani 
i oburzeni z powodu skłonności w kierunku 
„świeckości" w społeczeństwie izraelskim, 
wzrastającego wpływu Ŝydowskich homoseksualistów 
i z tego, co oni widzą jako powszechne odchylanie się 
od wiary utorowanej na starych drogach, usiłują 
odwrócić ten wpływ. Barykadują swoje enklawy w 
szabat, aby zapobiec przejazdowi samochodów i 
zauwaŜono, Ŝe rzucali kamieniami w przypadkowe 
pojazdy, które to czyniły. 

Konserwatywni (czyli tradycyjni) Ŝydzi równieŜ 
postępują według halachy, chociaŜ w tym samym czasie popie-
rają swoje przystosowanie się do współczesnego Ŝycia. 

Postępowi (czyli zreformowani) nawet pozwalają 
na pełną swobodę postępowania w tym procesie adap-
tacji. Oni podkreślają etyczny aspekt Judaizmu i indy-
widualne prawo do wyboru religijnej drogi spomiędzy 
przepisów halachy. 

Nawróceni to ci, którzy po prostu przyjęli wiarę 
w Jezusa jako Mesjasza, tacy często mówią o sobie 
jako o „zupełnych śydach". 

śydzi Mesjańscy 
Powstanie w 1960 roku ruchu śydów Mesjańskich 
wywołało wiele kłopotów w Ŝydowskim społeczeń-
stwie zarówno w Izraelu, jak i poza Izraelem. 

Licząc, Ŝe na świecie jest przynajmniej 500 000 
członków Ruchu Mesjańskiego, czyli śydów Chrześci-
jańskich zazwyczaj przyjmujących Jezusa jako Zbawi-
ciela i jednocześnie zachowujących znaczące elementy 
Ŝydowskiej tradycji. Często odnosząc się do siebie jako 
do „zupełnych śydów", są bardzo gorliwi w swoich 
wysiłkach nawrócenia swoich hebrajskich rodaków na 
chrześcijaństwo. To nawracanie zdopingowało do dzia-
łania tradycyjne i ortodoksyjne grupy przeciwko temu 
ruchowi. 

Poszukiwanie religijnego pluralizmu jest procesem 
jaki zachodzi w Izraelu. Rosnąca liczba optuje na rzecz 
nowszych trendów poszukując realnych alternatyw do 
tych, dostarczonych albo przez ortodoksję, albo świeckość 
(etyka materialistyczna). W tym samym czasie nastąpił 
dostrzegalny powrót do Ŝydowskich korzeni przez te 
jednostki, które zdecydowały się przyjąć ortodoksję. Kła-
dzenie nacisku na szabat wśród śydów w Stanach Zjed-
noczonych, po części, jest próbą ponownego związania 
skądinąd zadowolonych ze swego dziedzictwa śydów. 

Ewangeliczni chrześcijanie i Izrael 
We wczesnych latach syjonizmu energiczne i prakty-
czne wsparcie przyszło od ewangelicznych chrześci- 
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jan. Wierząc, Ŝe nastał czas wyznaczony przez Boga dla 
rozwoju narodu Ŝydowskiego, ewangelicy róŜnego pokroju 
skupili stronników wokół wyłaniającego się państwa i 
dodawali poparcia. Oczywiście, w Stanach Zjednoczonych 
ta postawa pomogła w kształtowaniu polityki Białego Domu 
wobec Izraela na kilka dekad. Stosując się do biblijnie 
przedstawionych poglądów, Ŝe cechą „końca czasów" będzie 
występowanie kataklizmów skupionych na Izraelu, ewangelicy 
w większej części patrzyli na Izraela jako na Wypełniające się 
Proroctwo. Ten ruch pozostał zagorzałym stronnikiem Izraela. 
Premier Netanyahu uznał wartość tego sojuszu i stara się go 
podtrzymywać. 
Antymisyjne ustawodawstwo w Izraelu 
 
W 1997 roku czyniono wysiłki w knesecie zmierzające do 
skodyfikowania ortodoksyjnej kontroli nad społeczeństwem 
izraelskim i zakazania misyjnej działalności Ŝydom 
chrześcijanom i nie-Ŝydom. Ta ustawa prawdopodobnie nie 
ujrzała światła dziennego. Izrael jest społeczeństwem zbyt 
demokratycznym i zbyt świeckim, by takie prawo mogło w tym 
kraju funkcjonować. To jednakŜe wskazuje na polityczną 
realność: Do pewnego stopnia premier Netanyahu jest u 
władzy dlatego, Ŝe miał poparcie ultraortodoksyjnej partii a 
jego koalicyjny rząd upadłby, gdyby powaŜnie naruszył tę 
frakcję. (To jest tym ogniwem, z którym jest związana sprawa 
procesu pokojowego wcześniej wspominana). 

Poszukując wyjścia z tej ślepej uliczki wewnętrznego 
konfliktu, pan Netanyahu w czerwcu 1997 r. powołał komitet, 
który miał znaleźć kompromis. Nie bacząc na wyniki prac 
komitetu, trudności prawdopodobnie trwają nadal. 
Ustawodawstwo nie rozwodzi moŜliwości róŜnych 
kulturalnych i religijnych perspektyw. 

Nawet gdyby prawne implikacje tej walki zostały 
rozwiązane, kulturalne konflikty, mające związek z 
religijnym pluralizmem, pozostaną. Ostracyzm, zrodzony z 
prześladowań i serdecznych potrzeb, moc Ŝydowskiej wiary 
w jej róŜnych formach, jest potęŜną siłą i łatwo nie ustąpi 
narzuconym rozwiązaniom. Dla tych w Izraelu, którzy za 
swymi granicami widzą wspólnego wroga, świeckość 
traktuje się jako jedyną drogę do trwałej, zdrowej 
demokracji.                                                     
Dotrzymujący przyrzeczenia 
Ocenia się, Ŝe w przybliŜeniu milion męŜczyzn zgromadziło 
się w Waszyngtonie w październiku 97, aby pod auspicjami 
organizacji „Dotrzymujący przyrzeczeń" szczerze 
zamanifestować, indywidualnie i zbiorowo, 
zadośćuczynienie za grzech. Ze świadomości upadków 
męŜczyzn i męŜów, szczególnie wobec swoich rodzin, ta 
organizacja zwiększa swoją moc. 

Organizacja „Dotrzymujący przyrzeczeń" została 
załoŜona przez byłego trenera piłki noŜnej w USA, Billego 
McCartney'a, i odnosiła ogromne sukcesy w całym kraju, 
zapełniając wielkie stadiony męŜczyznami, którzy 
przychodzili posłuchać chrześcijańskich wykładów i muzyki. 
Niedawna decyzja podjęta przez tę organizację wstrzymała 
opłaty za wstęp na jej zgro- 

madzenia rzucając finansową przyszłość organizacji 
w niepewność.  
Nauka i technologia 
Kiedy Charles Babbage, dziewiętnastowieczny mate-
matyk, wspierany przez panią Adę Lovelace, kładł pod-
stawy pod swą „maszynę obliczeniową", będącą teorety-
cznym prekursorem współczesnego komputera nie miał 
wówczas pojęcia jakiemu przemysłowi pomoŜe dać 
początek. Marzenie o maszynach, które przejęłyby cięŜ-
ką pracę złoŜonych formuł i obliczeń spełniło się. Prze-
ciętny komputer domowy ma wielokrotnie większą moc 
obliczeniową od maszyn z poprzedniej dekady a liczne 
i szybkie postępy w zakresie obwodów komputerowych 
i oprogramowanie zapierają dech w piersiach. 

Zdaje sie, Ŝe współczesny komputer, jako narzędzie 
filmowca lub artysty, mało ma ograniczeń. Ta maszyna, 
od razu zdolna do pełnienia roli edytora tekstu lub przeg-
lądarki filmów, zawładnęła wyobraźnią świata. Firmy 
produkujące podzespoły tej maszyny lub piszące opro-
gramowanie dla niej, zbiły majątek i, nawiasem mówiąc, 
mają w polityce i przemyśle duŜą siłę przebicia. 

Największy z producentów oprogramowania, firma 
Microsoft, został oskarŜony o praktyki monopolisty-
czne na skalę światową. Szacuje się, Ŝe przeszło dwie 
trzecie komputerów na świecie jest wyposaŜonych 
w system operacyjny Windows tej firmy. (Często ozna-
czany w skrócie WinOS, odnosi się do oprogramowa-
nia zarządzającego komputerem, wykonującego swą 
pracę według zbioru procedur). Prezes Microsoftu Bill 
Gates stał się ostatnio najbogatszym człowiekiem świa-
ta, którego majątek wycenia się na 25 mld dolarów. 

Ta technologia i związany z nią postęp w dziedzi-
nie telekomunikacji, zwłaszcza w technologii przenoś-
nych aparatów telefonicznych, połączyły w bardzo krót-
kim czasie szerokie kręgi społeczeństw świata. Nie-
przyjaciel tyranów i izolowanych społeczeństw, Inter-
net — połączenie klawiatury i kabla telefonicznego — 
rzutuje w coraz większym stopniu na przyszłość świata. 
MoŜliwość przesłania w ułamku sekundy tekstu lub 
obrazu w dowolne miejsce na planecie stanowi próbę 
w demokracji, która jest niezwykła w historii ludzkości. 
Ta rewolucja technologiczna jest tej samej rangi co 
dziewiętnastowieczna Rewolucja Przemysłowa i praw-
dopodobnie o bardziej dalekosięŜnych implikacjach. 
Terapia genowa 
W 1997 r. ta ezoteryczna dziedzina zwróciła na siebie 
wiele uwagi, zwłaszcza po narodzinach „sklonowa-
nej" owcy o imieniu Dolly. 

ChociaŜ niektóre twierdzenia na temat tej tech-
nologii są przesadzone, ale na tyle zawiera ona w so-
bie rzeczywistej wiedzy i moŜliwości, Ŝe jej aspekt 
etyczny wywołał gorącą dyskusję na całym świecie. 

Wspólną troską jest moŜliwość uszkodzenia ludz-
kiego „banku genów" przez sztuczną manipulację za-
rodkową linią genów — tę którą przekazujemy na-
szemu potomstwu. (W przeciwieństwie do manipulacji 
„somatycznej", która wywiera wpływ tylko na jedną 
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osobę. Zmieniony gen w tym przypadku ginie ze śmier-
cią tej osoby). 

MoŜliwość, Ŝe przyszłe pokolenia mogą być dot-
knięte skutkami „modyfikacji" dokonanych wobec ich 
przodków, obecnie wywołuje kłopotliwe zapytania. 

PRACA W DOMU BIBLIJNYM  

Oceniamy okazje, jakie mieliśmy w 1997 roku, dal-
szego wysyłania Prawdy w róŜnych postaciach. Oce-
niamy równieŜ tych licznych braci i siostry, którzy 
podtrzymywali Dom Biblijny dzięki swej obecności 
tutaj, ich słuŜbę wykonaną na odległość i ich kores-
pondencję oraz finansowe datki. 

Mieliśmy przywilej goszczenia pewnych niŜej wy-
mienionych, indywidualnych gości, jak na przykład: 
Pielgrzyma pomocniczego brata i siostrę Puzdrow-
skich z Niemiec, którzy pomagają w pracy naszemu 
przedstawicielowi na Niemcy, br. Maszczykowi. Oni 
spędzili kilka tygodni tutaj (tak jak to czynili poprze-
dnio) konstruując półki na naszą literaturę, reorgani-
zując jej przechowywanie i składowanie, a ponadto 
pomagali w sprzątaniu i gotowaniu. 

Pielgrzym pomocniczy br. Jan Wojnar i jego Ŝo-
na, siostra Maria oraz br. Chludziński z New Jersey, 
spędzili z nami kilka dni pomagając w wysyłaniu lite-
ratury i korespondencji. 

Brat i siostra Eyo oraz ich bliźniacy, wszyscy z Ni-
gerii, tymczasowo stacjonują w Nigeryjskiej ambasadzie 
na Kubie, uczestniczyli w naszym lipcowym 
pikniku i konwencji, pomagając w przygotowaniach 
do niej. 

Jak zwykle, liczni braterstwo pomagali w przygo- 
towywaniu posiłków usługując na naszych kilku kon- 
wencjach. Jesteśmy im nader wdzięczni oraz ogólnie 
zborom, które planowały i zorganizowały te zgroma- 
dzenia. ' 

Działalność wydawnicza 
Jak juŜ wcześniej zapowiedziano wznowiliśmy około 
2 700 egzemplarzy 1. Tomu (edycja z 1937 roku, bar-
dzo dobre jakościowo wydanie biblioteczne). To ko-
sztowało około 11 000 $. Ponadto przedrukowaliśmy 
około 5 500 egzemplarzy z tańszego nakładu ekono-
micznego, 1982 rok, za sumę około 10 000 $. Te licz-
by są zawarte w funduszu wydatków. AŜeby zachęcić 
do kupna owych dwu róŜnych zestawów Tomów od 
1 do 6, znacząco obniŜyliśmy ceny nowo wydrukowa-
nych Tomów 1. UmoŜliwi to nam sprzedanie więk-
szej liczby kompletów obu edycji. 

Pod koniec 1997 roku rozpoczęliśmy przedru-
kowywanie Cieni Przybytku w twardej oprawie. Teraz 
są one dostępne. 

Inne planowane reprinty: Manna, Śpiewnik       
(w twardej oprawie, z nutami), 17. Tom Epifaniczny 
Tysiąclecie, Tomu 2. wydanie z 1982 roku Nadszedł 
Czas oraz liczne broszury i ulotki. 

Skorowidze 
Nasze ksiąŜki i czasopisma są przeznaczone na dłu-
goterminowe bibliografie i wiemy, Ŝe bracia cenią 
wydawane od czasu do czasu indeksy, dlatego liczne 
projekty w tej dziedzinie są kontynuowane. 

Skorowidz do The Present Truth obejmujący lata 
1918-1950 pierwotnie opracował br. Drakę (Tennessee) 
dla br. Johnsona, ten tekst został powtórnie opracowany 
przez s. Robertę White (Mississippi). Pielgrzym pomoc- 
niczy, br. Dick Blaine (Floryda) sformatował to opra- 
cowanie. Ewangelista br. Don Lewis i jego Ŝona, siostra 
Pat, sprawdzili je.  

Br. William i s. Judy Sturges (Pensylwania) pra-
cowali nad skorowidzem analitycznym, obejmującym 
okres rozpoczynający się w 1950 roku i trwający do-
tąd, aby uzupełnić wyŜej wymieniony skorowidz. 
Wiele pozostało do zrobienia przy tym skorowidzu. 

W Anglii s. Edith Wilkinson nadal pracuje nad 
skorowidzem do The Bibie Standard. Jest to zajęcie, 
które kontynuowano przez wiele lat, doprowadzając 
do okresowych wydań. 

My oceniamy poświęcenie i skupienie związane 
z tymi planami. Zawsze, gdy korzystamy z jakiegoś 
skorowidza poświęcamy chociaŜ myśl temu, który 
opracował ten skorowidz. 

Gdy te opracowania staną się dostępne, my, oczy-
wiście, podamy ogłoszenie w naszych czasopismach. 

Siostra Cathy Larkin (Michigan) w dalszym ciągu 
wytwarza nalepki dla naszych czasopism na ogłoszenia. 

Nasz młodszy syn, br. Mark Hedman, opuścił Dom 
Biblijny w październiku i pracuje w zakresie muzyki 
w rejonie Minneapolis. Jego pracę wykonuje br. Brad-
ley Hedman (nasz starszy syn) i s. Loisann Lounsbury. 

PoniŜej podajemy statystykę za rok fiskalny obej-
mującą literaturę i finanse. 

PODSUMOWANIE NASZEJ PRACY  

od 1 XI 1996 roku do 31 X 1997 roku 

KORESPONDENCJA 

Otrzymanych listów i pocztówek .................... 9.415 
Wysłanych listów i pocztówek (włączając przesyłki 
pierwszej, drugiej i trzeciej klasy) ……         53.466 

CYRKULACJA LITERATURY 

Ochotnicza wysyłka Present Truth ................. 4.136 

Prenumerata i zamówienia Present Truth ...... 8.965 

Ogółem Present Truth   ............................ 13.101 

Ochotnicza wysyłka Bibie Standards 
i Heralds ....................................................... 95.996 
Prenumerata i zamówienia Bible Standards 
i Heralds    .................................................... 65.128 

Ogółem Bibie Standards i Heralds   . . . . 161.124 
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Wykłady Pisma Świętego (oprawa płócienna) . 2.086 
/. Tom (w oprawie kartonowej 

w formie broszur) .........................................  430 
Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego ............ 1.092 
Fotodrama Stworzenia……………………….  108 
śycie - Śmierć - śycie Przyszłe ........................  314 
Śpiewniki .......................................................... 205 
Manny    ............................................................  321 
KsiąŜki Poematów  …………………………  186 
Broszury (Piekło, Spirytyzm, 

Cienie Przybytku) .........................................  804 

Broszury (śydowskie Nadzieje i Perspektywy, 
Nauki „Świadków Jehowy" w Świetle Pisma 
Świętego, Dar Języków, 

Ponowne Narodzenie, itp.) ....................... .14.823 
Indeksy................................................................  30 
Oprawione roczniki czasopism…………….. ...  105 
Inne pomoce do studiowania Pisma Świętego  .  89 
Inne publikacje, Biblie itp    ..............................  764 
Wykresy Boskiego Planu, 

Przybytku i Piramidy………………………  160 
KsiąŜki dla dzieci ................................................ 20 
Kasety biblijne ....................................................  25 
Ochotnicza wysyłka broszur ......................... 34.075 
Ulotki .......................................................... 253.548 
Listy do osób w Ŝałobie i z Dobrą Nowiną . . 10.000 
Rozmaite karty……………………………….  521 

SŁUśBA PIELGRZYMSKA           
I EWANGELICZNA  

Pielgrzymów……………………………………  8 
Pomocniczych pielgrzymów ...............................  68 
Ewangelistów………………………………….  77 
Zebrań publicznych i półpublicznych ...............  316 

Uczestników ............................................. 18.239 
Zebrań domowych   ......................................... 1.582 

Uczestników ............................................. 16.028 
Przebytych kilometrów ................................ 223.125 

FINANSE 

FUNDUSZ OGÓLNY—Przychody 

Datki, prenumerata itp ............................. 305.711 $ 

Saldo z 1 XI 1996 roku .............................   17.496$ 

Przychody ogółem ..............................  323.207 $ 

FUNDUSZ OGÓLNY—Rozchody 

Pielgrzymi, Ewangeliści, konwencje  .... 91.114 $ 
Biuro, naprawy, podatki, wyposaŜenie, drukowanie 
czasopism, 

opłaty pocztowe itp ............................. 204.347 $ 

Rozchody ogółem ............................... 295.461 $ 

Saldo funduszu ogólnego 
(31 X 1997 roku)………………………  27.746 $ 

FUNDUSZ KSIĄśKOWY—Przychody 

Datki, sprzedaŜ ksiąŜek itp ........................ 33.434 $ 
Saldo z ubiegłego roku (1 XI 1997 roku) . .  9.605 $ 

Przychody ogółem  ............................... 43.039 $ 

FUNDUSZ KSIĄśKOWY— Rozchody 

Zakup oprawionych roczników czasopism 
i innych ksiąŜek  ........................................  30.138 $ 

Saldo funduszu ksiąŜkowego 
(31 X 1997 roku)    …………………   12.901 $ 
 

ROCZNE SPRAWOZDANIE         
NASZEGO PRZEDSTAWICIELA W SKANDYNAWII 

ROGI Bracie Hedman! Gorące pozdrowienia 
w drogocennym imieniu Jezus! Wspaniałe, wspa-

niałe Pańskie słowa, jego karty odsłaniają prawdziwą 
mądrość. Moja myśl wybiega do wielkiego okrzyku 
Salomona w Przyp. 3:13-18 i tego jak jesteśmy błogo-
sławieni my, którzy o Pańskim Słowie moŜemy powie-
dzieć wraz z Nim: mądrość „Drzewem Ŝywota jest tym, 
którzyby się jej chwycili; którzy się jej trzymają są bło-
gosławionymi". Tak więc my, jakŜe powinniśmy być 
szczęśliwi, my którzy jesteśmy błogosławieni tym, Ŝe 
mamy uszy do słuchania i oczy, aby nimi patrzeć. 
 

Nasz drogi Niebiański Ojciec w swej miłującej dob-
roci darował nam następny rok, w którym Jego błogo-
sławiona Prawda głębiej wrosła w nasze dusze i umysły 
a wszystko, co ją stanowi, jest dla nas jeszcze cenniej-
sze. Tym bardziej oceniamy Prawdę, im bardziej, roz-
glądając się wokoło, widzimy biedny świat i panujące 

zamieszanie, nieszczęście, degradację i pozbawione na-
dziei wyobraŜenia odnoszące się do przyszłości jaka 
czeka poszczególne osoby. Rząd jakiegokolwiek kraju 
jest obrazem sytuacji jaka w nim panuje. Popatrzmy 
jak trudne jest obecnie wybranie rządu w wielu krajach 
bez paplaniny i sporów. Weźmy pod uwagę ustrój w 
Rosji, trudności w Polsce, w byłej Jugosławii i w 
licznych innych krajach. Wielu ludzi zazwyczaj jest 
bardzo niezadowolonych, organizują demonstracje 
nawet z powodu błahych spraw oraz w obronie swoich 
praw — rzeczywistych bądź urojonych. Czy jest gdzieś 
kraj, w którym ludzie mogą znaleźć i znajdują 
prawdziwy odpoczynek, pokój i nadzieję? 

Czym jest Ŝycie bez nadziei? Bez Prawdy nie ma na-
dziei, a bez nadziei ostyga miłość, Ŝycie traci 
znaczenie i stopniowo prowadzi do najgorszych 
skłonności w upadłym człowieku. To jest powodem 
wielkiej degradacji 

D
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w obyczajach, sztuce, zaniedbania we wszystkich moral-
nych ograniczeniach, które utrwaliły obraz BoŜy w czło-
wieku nie zachowującym się tak jak zwierzęta (Judy 10).          
    Rozumiemy więc jak bardzo biedny świat potrze-
buje Prawdy dotyczącej cennych obietnic o nowych 
niebiosach i nowej ziemi (Obj. 21:1-5). Jak umiemy 
najlepiej przekazujmy im nasz wspaniały sekret przy 
kaŜdej okazji i „nalegajmy w czas albo nie w czas", 
bez względu na to czy ludzie nas słuchają czy nie! 
Odwiedzanie braci 
W tym roku nie mieliśmy konwencji. Pozostało kilko-
ro braci, którzy są słabi i nie są zdolni do podróŜo-
wania, musieliśmy więc naszym samochodem odwie-
dzać ich tu i tam w ich domach, mając błogosławioną 
społeczność u Pańskich stóp. 

Doświadczyliśmy błogosławionej okazji uczestni-
czenia przez trzy dni w polskiej konwencji w Poznaniu, 

szczęśliwi, Ŝe ponownie ujrzeliśmy oblicza licznych 
drogich polskich braci i sióstr, których bardzo kocha-
my. Nasz drogi brat Woźnicki zorganizował dla mnie 
moŜliwość powiedzenia wykładu. Ta społeczność była 
dla mnie bardzo cenna i mam nadzieję, Ŝe dla braci 
równieŜ. Jestem pełen radości, Ŝe dotąd utrzymuję ko-
respondencję z braćmi z Norwegii i Szwecji. 

Moje sprawozdanie, przykro mi o tym mówić, (po-
zornie) jest ubogie. Bóg o tym równieŜ wie! Modlimy 
się „przyjdź Królestwo Twoje" a słowami z Listu do 
Efezjan 3:14-21 ślemy naszą gorącą chrześcijańską 
miłość Tobie, Domowi Biblijnemu i wszystkim Jego 
drogim na całym świecie. 

Twój brat z łaski Pana 
Julius Z. Nielsen 

[przedstawiciel i pielgrzym] Dania 

ROCZNE SPRAWOZDANIE NASZEGO 
PRZEDSTAWICIELA W WIELKIEJ  BRYTANII  

ROGI Bracie Hedman! Łaska i Pokój niech 
będzie z Tobą od Boga, Ojca naszego i Jego Sy-

na naszego Pana Jezusa Chrystusa! 

Teraz kiedy rozpoczął się Nowy Rok, dobrze jest 
spojrzeć wstecz na 1997 rok i przeanalizować wyda-
rzenia w naszym poświęconym Ŝyciu. To znaczy doś-
wiadczenia zarówno pomyślne, jak i niepomyślne, 
otrzymywane pomoce, głębsze zrozumienie tych częś-
ci Prawdy, które przestudiowaliśmy, nasz sprzeciw 
wobec pokus światowości i samolubnych, cielesnych 
pragnień, stopniowe przystosowywanie charakteru do 
tych rzeczy, w które wierzymy, i Pańskie przewodnic-
two w tych wszystkich rzeczach. 

WARUNKI W Ś WIECIE  

Godne uwagi są wydarzenia w świecie, które dla 
dobrze poinformowanych badaczy Biblii wyraźnie 
wskazują na oznaki przygotowania do nadchodzącego 
Królestwa. Wśród tych „znaków czasów" znamienne 
są pęknięcia pojawiające się w ekonomicznej struktu-
rze narodów. 

Nie moŜna dłuŜej polegać na światowych finansach 
w podtrzymywaniu narodowych interesów. One pod-
legają ponadnarodowemu nadzorowi, wyrósłszy z po-
przednich narodowych związków i posłuszeństwa, 
aby rzeczywiście stać się prawem dla siebie, nato-
miast ich „dyrektorzy" jako jednostki, są coraz mniej 
zdolni do kierowania i coraz bardziej zniewoleni w 
słuŜbie swych własnych ogromnych, skomputeryzo-
wanych organizacji. Pozostałość jakiejkolwiek moral-
ności po wcześniejszej kapitalistycznej kulturze pra-
wie zupełnie ustąpiła miejsca potrzebom nadzoru i 
rentowności międzynarodowego handlu oraz celom 
wiodących domów finansowych i syndykatów, które 

znajdują się wśród największych potęg dzisiejszego 
świata i nie są związane z potrzebami narodów, a na-
wet potrzebami ludzkości. I rzeczywiście, obecnie one 
są antytypicznymi „olbrzymami" na ziemi. 

WARUNKI W PRAWDZIE  

Tak jak gdzie indziej, badacze Biblii w Brytanii mają 
duŜo powodów do wdzięczności za znajomość Bos-
kiego Planu, który ukazuje te wszystkie utrapienia 
świata w prawdziwej biblijnej perspektywie. Ponadto, 
bracia oświeceni epifanią mają nawet większy powód 
do wdzięczności, poniewaŜ my nie tylko dostrzegamy 
wspaniały zamiar Boskiego planu, przedstawiony nam 
przez naszego drogiego pastora Russella, ale przez 
Brata Johnsona jesteśmy dodatkowo uprzywilejowani 
zrozumieniem wielu szczegółów historii Wieku 
Ewangelii. 

Studiowanie jego pism objawia duchowe wpływy 
oddziaływujące wówczas, gdy prawdziwy Kościół był 
w niewoli nominalnego kościoła, sprawiając, Ŝe his-
toria Wieku Ewangelii zarówno świecka, jak i religijna 
układała się w sposób odpowiadający działaniom 
stanowiącym wypełnianie proroctw sformułowanych 
przed stuleciami. To wszystko jest cudowne... niewy-
obraŜalne dla niewykształconych umysłów. Ponadto, 
im bardziej postępujemy w studiowaniu tym wspa-
nialsze jest ono, gdyŜ im głębiej ktoś bada tym zro-
zumialszy i bardziej zdumiewający staje się obraz!     

Ponadto, jakimi względami się cieszymy, Ŝe z Bos-
kiego punktu widzenia jesteśmy w stanie dostrzec, co 
naprawdę wydarzyło się wśród braci po śmierci pas-
tora Russella. Z pewnością ci, którzy wyparli się Pra-
wdy Epifanicznej, nie mogli dokładnie i bezstronnie 
przeczytać pism tego jedynego, którego Pan powołał 

D
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do jej wyjaśnienia. Ten przypadek jej prawdziwości 
jest przygniatający i chociaŜ odrzucany przez wielu, 
nadal jest, jak wierzę, biblijnie niekwestionowany ..., 
a nawet niemoŜliwy do zakwestionowania. Nie dziw-
my się, Ŝe ci którzy w tych ostatnich dniach podej-
mują tę umysłową podróŜ, aby zbadać mądrość na-
szego Salomona, mówią z królową z Saby, Ŝe im tego 
„nie powiedziano i połowy"! 

Tutaj w Brytanii jest duŜe zainteresowanie „znaka- 
mi czasów", niemniej jednak bracia cierpliwie czekają 
i strzegą się przed spekulacją w stosowaniu proroctw 
i interpretacji tych znaków. Zamiast „spekulowania" 
bracia nie przestają wiernie poszukiwać znaczenia 
obecnych wydarzeń w tradycyjny wyznaczony przez 
Prawdę sposób, to jest studiowanie Biblii bereańskimi 
metodami, wykorzystując pisma Paruzji i Epifanii ja- 
ko naszego przewodnika. W tym samym czasie głów- 
ny nacisk jest połoŜony na konieczność rozwoju 
charakteru i ten poziom świętego Ŝycia, bez którego 
intelektualne studiowanie stałoby się humanistycznie 
i duchowo bez znaczenia.  

BRYTYJSKIE KONWENCJE  

Jednym z głównych wydarzeń roku był powrót do 
tych wybrzeŜy pewnego Anglika. Dwie wizyty nasze-
go drogiego Brata Johna Davisa, obecnie pielgrzyma 
pomocniczego, były prawdziwym błogosławień-
stwem! Jako mówca na naszej brytyjskiej konwencji 
w Hyde, podczas swej pierwszej wizyty miał gościnne 
wykłady dostarczając wielu osobom sposobności po-
znania go, a dla tych, którzy go znali osobiście „z da-
wnych dni", było to ponowne uczuciowe połączenie. 

Jego wgląd w sprawy biblijne, które omawiał w 
wykładach, objawił jego duchową dojrzałość, lecz w 
wielu dziedzinach on wciąŜ jest młodym człowie-
kiem, który sprawiał nam przyjemność swoją bez-
pośredniością, humorem i innymi oŜywiającymi ce-
chami, które tak dobrze pamiętamy. 

Jego niedawna wizyta, głównie w sprawach rodzin-
nych, pozwoliła tym, którzy mieszkali w pobliŜu pono-
wnie spotkać się z nim, kiedy usługiwał wykładami 
w zborze w Hyde (Hyde było jego macierzystym zbo-
rem zanim przeniósł się za Ocean), tak Ŝe bracia z She-
ffield i Humberside równieŜ mogli być tam obecni. 
W tym roku znowu oczekujemy na spotkanie się z nim. 

Nasza konwencja w Sheffield, która odbyła się pod 
koniec października, ponownie była pamiętnym du-
chowym przeŜyciem. Nasza społeczność została zasi-
lona przez obecność czworga młodych braterstwa z 
Polski. Oni są dobrymi ambasadorami Prawdy pol-
skiego pola pracy, a poniewaŜ wszyscy z nich mówią 
po angielsku, bardzo szybko powstały duchowe więzy 
między nimi i angielskimi braćmi, którzy zwykle za-
chowują rezerwę. Nasi młodzi bracia szybko nawią-
zali z nimi wzajemne sympatie, natomiast inni, tak jak 
ja, w miarę upływu lat dostrzegają ich głęboką szcze- 

rość, duchową czujność, zainteresowanie naukami 
prawdy i otwarcie wyraŜaną radość w społeczności 
braterskiej, która jest bardzo pokrzepiająca. 

PRACA DO PUBLICZNO ŚCI  

Przedmiotem szczególnego zainteresowania w ostat-
nim roku była praca skierowana do publiczności. Po-
waŜne i pomysłowe wysiłki są czynione przez zbory 
przedstawiające prawdę publiczności i chociaŜ natych-
miastowa odpowiedź nie spełniła naszych nadziei, to 
musimy pamiętać, Ŝe nic nie jest stracone z tego co czy-
nimy lub usiłujemy czynić dla Pana. Tak jak w przy-
padku niewiasty z Ew. Marka 14:8, która „uczyniła, co 
mogła" i pomimo cynizmu sceptyków, którzy szukają 
tylko zewnętrznych, powierzchownych korzyści, Pan 
nie wzgardzi ofiarami tych, którzy „czynią, co mogą", 
lecz pobłogosławi ich z powodu stanu ich serc. We 
właściwym czasie Pan pokieruje nimi (czyli ponownie 
pokieruje nimi) zgodnie z Jego wolą i pobłogosławi 
pracę ich rąk, umysłów i serc. Dostrzegamy, Ŝe często 
następują niespodziewane i mniej bezpośrednie ko-
rzyści. Typowym przykładem tego jest projekt pew-
nego zboru, który okazał się niepomyślny w swym 
głównym celu, niemniej jednak doprowadził do umie-
szczenia w wielu bibliotekach 17. Tomu Epifaniczne-
go. Ten Tom, chociaŜ jest częścią serii, jednak moŜe 
występować samodzielnie (w odróŜnieniu od wcześ-
niejszych Tomów), poniewaŜ terminologia uŜyta w 
nim, jest wyjaśniona nowemu czytelnikowi. Obecnie, 
kiedy zainteresowanie tym Tomem sięga 2000 egzem-
plarzy rocznie, bibliotekarze są bardziej skłonni do 
przyjmowania ksiąŜki pod tematycznym tytułem 
„Tysiąclecie" i kiedy jest wystawiona na półkach lub 
wyszczególniona w indeksach czytelnicy są zaintere-
sowani jej zbadaniem. Energia poświęcona na wy-
konanie takiej pracy dla Pana ogrzewa i duchowo 
wzmacnia tych, którzy w niej uczestniczą i jest bardzo 
zachęcająca dla tych, którzy to obserwują. Jeśli mamy 
skłonność do ospałości w takich sprawach, to powin-
niśmy zwrócić uwagę na Pismo Święte i „iść do 
mrówki" po instrukcje (Przyp.  6:6). Ten energiczny 
mały owad moŜe być dostrzeŜony w kaŜdym regionie 
i moŜe zbadać kaŜdy kącik i szczelinkę w 
poszukiwaniu Ŝywności, usiłując zapewnić sobie 
schronienie i magazyn lub załoŜyć nową odnogę 
głównej kolonii. Nawet gdyby tak było, powinniśmy 
zawsze być aktywni w poszukiwaniu sposobności do 
przedstawiania Prawdy. Z Boskiej łaski Ŝadne niepo-
wodzenie nie pozostaje bez korzyści i poza innymi 
rozwaŜaniami, duchowe ćwiczenie wzmacnia poświę-
conych — nie tylko jako jednostki, lecz takŜe w ich 
zgromadzeniach kiedy razem są zaangaŜowani w osią-
ganiu wspólnego celu. Kończąc, przesyłam wyrazy 
wdzięczności i oceny dla Brata i wszystkich współ-
pracowników w Domu Biblijnym w waszej pracy na 
naszą korzyść, jak to było przez cały ubiegły rok, gdy 
bardzo przyczynialiście się do postępu i udogodnienia 
w naszym studiowaniu. 
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1997 rok był dla nas w Brytanii następnym rokiem 
Łaski, za co naprawdę jesteśmy wdzięczni. Przez tę samą 
Łaskę będziemy trwać w ufności (Jana 16:33) i starać się 
uczynić 1998 rok najlepszym rokiem w naszym 
poświęconym Ŝyciu! 

Serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia dla Ciebie, 

drogi Bracie Hedman, dla Twojej rodziny i drogich 
braci w Domu Biblijnym oraz braci na całym świecie. 

Z powaŜaniem Twój brat w słuŜbie Mistrza 
H.W. Roberts [pielgrzym i przedstawiciel] 

Wielka Brytania 

□ PT '98, 34-46 

Brat Rudolf Neuman z Katowic, zmarł 14 sierpnia w wieku 85 lat. 

Brat Neuman poświęcił się Bogu w 1941 r. Mianowany ewangelistą w 1957 roku przez siedem lat gorliwie 
pełnił ofiarną słuŜbę głoszenia Ewangelii. Jako pielgrzym pomocniczy od 1964 r. wiernie i z oddaniem słuŜył 
ludowi BoŜemu i kaŜdemu kto okazywał zainteresowanie Słowem BoŜym. Kilka miesięcy przed śmiercią, pomimo 
rozwijającej się choroby, pokrzepiał braci radami, usługami i pogodą ducha będąc świadomym bliskości końca 
ziemskiego „boju wiary". 

Siedemnastego sierpnia licznie zgromadzeni bracia i siostry, uczestnicząc w pogrzebie, poŜegnali brata          
R. Neumana w nadziei Jego zmartwychwstania (Łuk. 14:14). Niech Bóg błogosławi Jego pamięć! 

GENERALNA KONWENCJA  

organizowana przez       
Świecki Ruch Misyjny „EPIFANIA" 

Piątek, Sobota, Niedziela      
14, 15, 16 sierpnia 1998 roku 

LWÓW  

Przewodniczący: br. Grzegorz Parylak 
Zastępca: br. Stefan Lechowicz 

Piątek, 14 sierpnia 

„Dosyć uczniowi, aby był jako mistrz jego, a sługa 
jako pan jego; jeśli gospodarza Balzebubem 

nazywali, czym więcej domowniki jego 
nazywać będą " — Mat. 10:25 

1100 - 1120 NaboŜeństwo poranne. ... br. Michał Roszko 
1120- 1140  Powitanie  ......................    br.Dymitr Markoweć 
11 40- 1240  Wykład:    ............................. br. Michał Łotysz 
1315 - 14'5  Wykład:    ...................... br. Stefan Lechowicz 
1415 - 1630  Przerwa obiadowa 
1630 -  1730   Wykład:    ......................... br. Wacław Szpunar 
1800- 1900   Pieśni religijne 

Sobota, 15 sierpnia 

„A prosimy was, bracia!... nieskwapliwymi bądźcie 
przeciwko wszystkim " — 1 Tes. 5:14 

1000- 1130 Zebranie świadectw . . br. Wasyl Matiaszczuk 
1200 - 1300  Wyklad  ...............................   Br Feliks Kucharz 
1300-1500  przerwa obiadowa 

1500 - 1630 SYMPOZJUM: Decyzja budowy charakteru — 
Joz. 24:15 

1. Dokonanie wyboru  ...................  br. Michał Chilczuk 
2. Poddanie się sercu Stwórcy . . br. Wasyl Matiaszczuk 
3. Dobry przykład Jozuego .............    br. Michał Roszko 

1700 - 1800  Wykład:  ......................... br. Janusz Spadziński 
1830-1930  Pieśni religijne 

Niedziela, 16 sierpnia 

„Za wszystko dziękujcie " — 1 Tes. 5:18 

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

1045 - 1200 Odpowiedzi na pytania    br. Grzegorz Parylak 

1230 - 1330   Wykład:  ......................... br. Dymitr Markoweć 
1330-1400    Zakończenie 

— uczta  miłości ...........  br. Grzegorz Parylak 

CENY WYDAWNICTW KSIĄśKOWYCH 

1. 1. Tom Wykładów Pisma Świętego ..............................................................................................................  7 zł 
2. KsiąŜka pytań i odpowiedzi Pastora Russella  ........................................................................................... 15 zł 
3. Skorowidz wersetów biblijnych ..................................................................................................................5 zł 
4. Sztandar Biblijny od 1997 r ........................................................................................................................ 1 zł 
5. Sztandar Biblijny od 1995 r.    .................................................................................................................. 80 gr 
6. Sztandar Biblijny od 1983 r. do 1994 r. .................................................................................................... 50 gr 
7. Teraźniejsza Prawda od 1997 r.     .......................................................................................................... 1,50 zł 
8. Teraźniejsza Prawda od 1995 r ................................................................................................................. 80 gr 
9. Teraźniejsza Prawda od 1921 r. do 1994 r.    ............................................................................................ 50 gr 
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CENY TRAKTATÓW BIBLIJNYCH  

1. Bóg ciebie miłuje ...............................................................................................................................bezpłatnie 
2. Chrzest ...................................................................................................................................................... 50 gr 
3. Co to jest piekło ?    ...........................................................................................................................bezpłatnie 
4. Co jest prawdą ...........................................................................................................................................50 gr 
5. Co to jest dusza  ........................................................................................................................................50 gr 
6. Czas śmierci i zmartwychwstania Jezusa .................................................................................................. 50 gr 
7. Czy jest nadzieja dla kogokolwiek z nie zbawionych zmarłych................................................................... 1 zł 
8. Czy chrześcijanie muszą płacić dziesięciny ? co o tym mówi Biblia ?    .................................................. 50 gr 
9. Czy wiesz ?    ..................................................................................................................................... bezpłatnie 

 

10. Czy współczesne „mówienie językami" pochodzi od Boga ?   ...................................................................1 zł 
11. Dar języków ................................................................................................ _ ............................................ 50 gr 
12. Dlaczego kochający Bóg dozwala na klęski ?  ............................................................................................ 1 zł 
13. Dozwolenie na zło i jego związek z Boskim Planem ..................................................................................1 zł 
14. Drugi adwent Jezusa    ...............................................................................................................................50 gr 
15. Dzień sądu (nowe wydanie i stare wydanie)    ....................................................................    50 gr i bezpłatnie 
16. Dzień sabatu ...............................................................................................................................................50 gr 
17. Gdzie są umarli    ........................................................................................................................... ' ........... 50 gr 
18. Jak nastanie pokój ? ...........................................................................................................................bezpłatnie 
19. Królestwo BoŜe Niebiańskie i Ziemskie    ................................................................................................. 50 gr 
20. Kto zwycięŜa, Bóg czy Szatan ?    .....................................................................................................bezpłatnie 
21. Leczenie wiarą ...........................................................................................................................................50 gr 
22. „Latające talerze" ...............................................................................................................................bezpłatnie 
23. Nauki świadków Jehowy w świetle Pisma Świętego .................................................................................. 1 zł 
24. Nowa ziemia    ...................................................................................................................................bezpłatnie 
25. Okup ośrodkiem Boskiego Planu Zbawienia ...............................................................................................1 zł 
26. Piekło Biblii .................................................................................................................................................1 zł 
27. Ponowne narodzenie   ………………………………………………………………………………….  1 zł 
28. Prawdziwa wolność ...........................................................................................................................bezpłatnie 
29. Przyszły teokratyczny rząd świata .....................................................................................................bezpłatnie 
30. Restytucja - co to takiego ? gdzie będzie ? kiedy ? ...................................................................................50 gr 
31. RóŜne zarysu Boskiego Planu w streszczeniu  ...........................................................................................  1 zł 
32. Spirytyzm jest demonizmem   ................................................................................................................... 50 gr 
33. Spirytyzm staroŜytny i współczesny…………………………………………………………………….   1 zł 
34. Szatan, satanizm, demonizm i egzorcyzm zdemaskowane………………………………………………   1 zł 
35. Świecki Ruch Misyjny „Epifania" .....................................................................................................bezpłatnie 
36. Wieczne przeznaczenie człowieka .................................................................................................... bezpłatnie 
37. Wielka piramida ........................................................................................................................................ 50 gr 
38. Wielka piramida i Biblia  ………………………………………………………………………………   1 zł 
39. Wniebowzięcie .......................................................................................................................................... 50 gr 
40. Zachowanie toŜsamości przy zmartwychwstaniu ...................................................................................... 50 gr 
41. Zbadanie dogmatu trójcy……………………………………………………………………………….   1 zł 
42. Zbadanie dogmatu ewolucji…………………………………………………………………………….   1 zł 
43. Złoczyńcy w raju  .............................................................................................................................. bezpłatnie 
44. Zmartwychwstanie umarłych .................................................................................................................... 50 gr 
45. Zupełna Ewangelia ............................................................................................................................ bezpłatnie 
46. śycie i nieśmiertelność ............................................................................................................................. 50 gr 
47. śycie przyszłe przez zmartwychwstanie, nie przez reinkarnację………………………………………..   1 zł 
48. śydowskie nadzieje i perspektywy………………………………………………………………………   1 zł 

TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII NiezaleŜny 
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 równieŜ 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 bieŜący: Świecki Ruch Misyjny „Epifania", Zarząd 
Główny, PKO BP Nowy Dwór Mazowiecki Nr 10201244 - 22145 - 270 -1 - 111. 

Teraźniejsza Prawda będzie równieŜ wysyłana bezpłatnie tym członkom Ruchu, którzy o to poproszą. 




