
„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:
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AGONIA JEZUSA W GETSEMANE
(Mat.26: 36-46; Łuk.22:39-6; Jan 18:11).

„Izali nie mam pić kielicha tego, który mi dał Ojciec?”

GDY rozważamy uroczyste sceny tego opisu w
Piśmie  Świętym,  czynimy  to  ze  czcią i  głęboką
wdzięcznością, pamiętając, że Mistrz Jezus dźwigał
ciężar naszej kary za nasz pokój i że chłostę zniósł za
nasze uzdrowienie (Izaj. 53:5).
To opowiadanie, znane każdemu chrześcijaninowi, jest
jedynym pełnym cennych lekcji, szczególnie dla tych,
którzy dzięki Jego łasce usiłują naśladować naszego
Pana. My spostrzegamy, że (1) kiedy nasz Mistrz zdał
sobie sprawę z tego, że zbliża się godzina zdrady i
srogich pokus, to wpierw dodał otuchy swoim
uczniom, pocieszył ich i modlił się za nimi (Jan 14-
17), następnym silnym impulsem było znalezienie
odosobnionego miejsca na modlitwę i łączność
duchową z Bogiem, aby mógł znaleźć łaskę pomocy w
czasie potrzeby. (2) Dostrzegamy miłość Pana do
swoich uczniów i pragnienie w zamian ich miłości
oraz sympatii. „Umiłowawszy swoje... aż do końca
umiłował je” (Jan 13:1). A ponieważ ich miłował i
wiedział, że oni miłowali Jego, pozwolił im
towarzyszyć sobie do miejsca modlitwy, aby mogli
czuwać i modlić się razem z Nim.

JEZUS POSZUKUJE POCIECHY
Pozostawił wszystkich, prócz Piotra, Jakuba i Jana,
przy wejściu do ogrodu, jako pewien rodzaj zewnętrz-

nej straży przeciwko niespodziewanemu wtargnięciu
Jego zdrajcy w ostatniej godzinie modlitwy.

Jezus pośpieszył z tymi trzema - tymi trzema, w
których żarliwych naturach spodziewał się znaleźć
najbardziej ożywioną i pocieszającą sympatią - i
zwracając się do nich z serdecznym apelem, aby
czuwali i się modlili, zostawił ich oddalając się, jakoby
na ciśnienie kamieniem”. Trzykrotnie podnosił się z
kolan i wracał do nich w udręce duszy, aby odczuć
dotyk sympatii, mówiąc „smutna jest dusza moja aż do
śmierci” (Mat.26: 38). To był smutek, agonia, który sam
z siebie wyczerpywał Go na krótko - był to intensywny
umysłowy i nerwowy wysiłek, który powodował Jego
pocenie się kroplami krwi (Łuk. 22:44).

W postępowaniu Mistrza nie było oznak
słabości wskazujących, że pragnął ludzkiej sympatii. On
nie miał pospolitej stoickiej natury obojętnej na ból,
hańbę i stratę. Nic miał też natury wyniosłej,
egocentrycznej, trzymającej się z daleka od ludzkiej
społeczności, mimo że ci, z którymi był stowarzyszony,
nie dorównywali Jego chwalebnej doskonałości. Nasz
Pan łaskawie się zniżył do ludzi niższego stanu i uważał
ich za umiłowanych braci, za których się nie wstydził.
Pan był wytworny, żywo oceniający wszystko, co
urocze, czyste, dobre i również odpowiednio wrażliwy
na ból z zewsząd, w przeciwieństwie do nich.
      Przez całe swoje ludzkie życie musiał ciężko znosić
ludzką degradację i ludzką niedolę. Lecz w tej strasznej
godzinie wszystkie zgryzoty i brzemiona całego świata
przetaczały się przez Jego ramiona, a On sam musiał
cierpieć tak jakoby był grzesznikiem-musiał ponieść
śmierć, przestać żyć, ufając tylko Ojcowskiej łasce, że
zmartwychwstanie. W tej jednej godzinie natłok spraw
nie tylko obejmował umysłowe uświadomienie sobie
śmierci i fizycznej agonii oraz hańby, okrucieństwo i
torturę straszliwej śmierci, lecz także sens przeżycia
opuszczenia Go przez Jego umiłowanych uczniów,
przezwyciężonych strachem i przerażeniem. A pełne
smutku refleksje o niemożliwości naprawienia straty
Judasza i przebieg wypadków narodu żydowskiego
„Jego wiernego ludu”, który Nim wzgardził i wzywał o
pomstę na własne głowy za Jego krew, mówiąc „krew
jego na nas i na dziatki nasze” (Mat. 27:25).

JEZUS ODNOSI ZWYCIĘSTWO
DLA WSZYSTKICH

Jezus przewidział tę straszliwą niedolę, jaka w
konsekwencji, już wkrótce, ich przygniecie. Następnie
degradacja całego winnego świata, który w dalszym
ciągu musi wzdychać pod brzemieniem
niesprawiedliwości i się mozolić w bólu aż Pan, dzięki
swej ofierze dla nich osiągnie wyzwolenie z grzechu i
śmierci, przyczyni się do odczucia brzemienia
odpowiedzialności do stopnia, który my możemy
odczuć tylko w przybliżeniu, lecz w pełni nie możemy
go zrozumieć. W dodatku do tego wszystkiego Jego
wiedza o fakcie, że każda jota i kreska z zakonu,
odnoszące się do ofiary, musiały być
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w sposób doskonały wypełnione, zgodnie z wzorem
typicznej ofiary w dniu pojednania.(Zobacz Cienie
Przybytku str.47). Gdyby Pan w jakiejkolwiek części tego
dzieła nie spełnił swego zadania, wszystko byłoby
stracone zarówno dla Niego, jak i dla wszystkich. A
jednak, chociaż był doskonałym człowiekiem, zdawał
sobie sprawę, że samo ciało nie było w stanie sprostać
zadaniu.

Jak wiele w tej strasznej godzinie zależało od
hartu ducha naszego Pana, samotnego i bezbronnego w
ciemnościach, uginającego się pod ciężarem nocy,
oczekującego niezawodnego przyjścia swego zdrajcy i
woli swoich prześladowców doprowadzonych do
nienawiści przez szatana i pełni jego energii! Ach, jakże
równowaga przeznaczenia świata i Jezusa zdawała się
chwiejna! Nawet doskonała ludzka natura nie czuła się na
siłach w krytycznej sytuacji bez Boskiej pomocy, dlatego
nasz Pan ofiarował „za dni ciała swego modlitwy i
uniżone prośby do tego, który go mógł zachować od
śmierci” przez zmartwychwstanie (Żyd. 5:7, 8). Potrzebną
pociechę zapewnił prorok Izajasz (42: 1, 6, 4), przez
którego Bóg powiedział „Oto sługa mój, polegać będę na
nim, wybrany mój, którego sobie upodobała dusza moja...
Ja Pan wezwałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za
rękę twą;  przeto  strzec  cię będę (w  słabości  lub
niepowodzeniu)  i  dam  cię za  przymierze  ludowi  i  za
światłość narodom (poganom). Nie zamroczy się ani
ustanie”.

Gdy straszliwa próba w Getsemane nadwerężyła
moc wytrwałości niemalże do ostatecznego napięcia,
modlitwą Jezusa tylko było „jeśli można, niech mię ten
kielich minie; a wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty”
(Mat. 26: 39) . Wówczas, ponieważ kielich nie mógł być
zabrany od Niego, „ukazał mu się anioł z nieba, posilając
go” (Łuk. 22:43). Nie wiemy w jaki sposób, ale być może
przez odświeżenie Jego umysłu cennymi obietnicami o
przyszłej chwale, której żaden z Jego uczniów
dostatecznie nie pojął, aby Go pocieszyć w tej godzinie
przygnębienia i ciemności, jaka osadziła się na Jego
duszy, przygniatając nadzieję i przynosząc niezmiernie
wielki smutek „aż do śmierci” (Mat. 26:38). To ręka
Jehowy Go podtrzymywała, aby zgodnie ze swoją
obietnicą Jezus nie doznał niepowodzenia ani się nie
zniechęcił.

Rezultatem tej błogosławionej służby było
wzmocnienie odwagi, nakazującej najgłębszy podziw -
odwagi zrodzonej nie ze stoickiej obojętności na ból,
hańbę i stratę, ale zrodzonej z wiary silnie zakotwiczonej
w Boskich obietnicach i mocy. Pan swoim okiem wiary w
chwalebne zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości mógł
dostrzec pracę swojej duszy i być zadowolony -
zadowolony z wiecznej radości i błogosławieństw
odkupionego świata, z powitania Ojca oraz bogactwa
Jego błogosławieństwa, jak również z miłości i
wdzięczności wobec każdej lojalnej istoty w niebie i na
ziemi. I tak w ten sposób pocieszony i wzmocniony,
zdawał sobie sprawę ze znaczenia nagrody wiary i
wiernego trwania do końca. Teraz już spokojnie i
odważnie mógł wyjść i spojrzeć w oczy przeciwnikowi.
To było tym zwycięstwem, dzięki któremu On pokonywał
trudności, nawet swoją wiarą- i w ten sposób my również
powinniśmy zwyciężać.

JEZUS WYWARŁ WRAŻENIE NA TYCH,
KTÓRZY GO ARESZTOWALI

Teraz rozpoczęła się realizacja strasznych przeczuć
Getsemańskich. Zauważmy Jego spokojne, pełne
godności męstwo w przeciwnościach, gdy przemówił do
Judasza oraz rzymskich żołnierzy i wrażenie, jakie na
nich wywarł. Oni byli tak przytłoczeni wielkością i
szlachetnością tego zadziwiającego człowieka, żenię
byliby w stanie Go aresztować, gdyby sam nie oddał się w
ich ręce. Zwróćmy też uwagę jak troskliwie rozważał stan
oszołomionych i zmęczonych uczniów i Jego miłujące
usprawiedliwienie ich „duchci jest ochotny, ale ciało
mdłe” (Mat. 26:41). A następnie jak prosił żołnierzy w
czasie aresztowania Go, ażeby pozwolili im odejść (Jan
18:8) i tym samym uniknąć uczestniczenia w Jego
prześladowaniach. Tak, więc przez te wszystkie ciężkie
doświadczenia, wyśmiewanie się i ostatecznie
ukrzyżowanie, Jego odwaga i troskliwość o drugich nie
zawiodła.

Tak, więc skoro ujrzeliśmy naszego Pana w
przełomowym doświadczeniu i dostrzegliśmy jak ręka
Jehowy Go podtrzymywała, niechaj to wzmocni wiarę
tych wszystkich, którzy starają się naśladować Pana, do
których On mówi „Ufajcie jam zwyciężył świat" i przez
Apostoła „to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat,
wiara nasza” (Jan 16: 33; 1 Jana 5:4). Czyż Pan, Jahwe,
nie upoważnił swoich aniołów, aby podtrzymywali
bliskich uczniów Jezusa, przynajmniej zawsze wtedy,
gdyby potykali się o kamień (żeby żadne doświadczenie
nie okazało się dla nich zbyt przytłaczające)? (Ps. 91:
11,12). Jak Jego ręka pewnie podtrzymywała Głowę,
naszego Pana Jezusa, tak będzie podtrzymywać Jego
uczniów. Przez wiele ucisków wejdziecie do Królestwa.
Aniołowie są duchami usługującymi, posyłanymi do
usługiwania tym, którzy będą dziedzicami zbawienia. I
chociaż ich usługa nie jest widoczna, to jednak nie jest
nierealna, lecz jest skuteczna dla dobra. Nasi
współuczniowie również są aktywnymi posłannikami,
jednych do drugich, i z kolei oni uczestniczą w przywileju
podnoszenia drugich.

Oczywiste jest, że aby mieć tę pomoc w czasie
potrzeby musimy o nią prosić. Każdy dzień i każda
godzina w rzeczywistości jest czasem potrzeby, dlatego
jest konieczne, abyśmy żyli w sferze modlitwy - „modlili
się bez  przestanku.”  Jeśli  Pan  często  się oddalał od
pracowitych działań swego aktywnego życia, aby sam
mógł być z  Bogiem i  utrzymywać z  Nim bliskie związki
sympatii, to z pewnością my również tego potrzebujemy.
Postępując w ten sposób zawsze w czasie potrzeby
znajdziemy „łaskę ku pomocy”. W okresach srogich
doświadczeń ciemność może się pogłębiać wokoło
człowieka, tak jak było w przypadku naszego Pana,
szczególnie, dlatego, aby zgasić gwiazdy nadziei. Jednak,
jeśli postąpimy tak jak Pan i będziemy się trzymać
potężnego ramienia Jehowy, mówiąc łagodnie „jednakże
nie moja, ale Twoja niech się dzieje wola”, Jego łaska
zawsze będzie wystarczająca. Zatem z Psalmistą możemy
powiedzieć: „Choć ciało moje, i serce moje ustanie,
jednak Bóg jest skałą serca mego, i działem moim na
wieki” (Ps. 73:26); i razem z Panem nasze serca
odpowiedzą „Izali nie mam pić kielicha tego, który mi dał
Ojciec” (Jan 18:11).

 PT '98, 18-20
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Doroczny Przegląd
Spojrzenie Wstecz

WPROWADZENIE

Dla Teraźniejszej Prawdy przełom minionego roku
wprowadza jej nowy wygląd. Z przyczyn praktycznych
zmniejszyliśmy, przez obcięcie, rozmiar jej kart i
odmieniliśmy układ graficzny. Tytuł tego
powtarzającego się sprawozdania został także
zmieniony.

W minionych latach Roczne Sprawozdanie
podawało przegląd wydarzeń światowych w
szczegółach. Intencją było umieszczanie tych
wiadomości, w kontekście, dla czujnych badaczy Biblii.
Nie zamierzamy przerwać tej praktyki zupełnie.
Jakkolwiek to czasopismo nie jest przeznaczone na
podawanie informacji, to jednak wiele takich czasopism
można nabyć, są one dobrze przygotowane do
zaspokojenia potrzeb informowania. Sposób
potraktowania przez nas aktualnych wydarzeń będzie
wybiórczy i często w formie artykułu wstępnego,
chociaż będziemy się starali o bezstronność.

ŚWIAT W 2000 ROKU
Obawy, że w nadchodzącym 2000 roku wystąpi
powszechna niewydolność kluczowych systemów
komputerowych, nie sprawdziły się. Nadejście nowego
roku powitano barwnie, ognistymi widowiskami wokół
globu, gdy każda strefa czasu z osobna osiągała północ.
Interesujące jest to, że ogromne ucztujące tłumy
zgromadzone wokoło ziemi były przytłaczająco
pokojowe i łagodne.

Pewna liczba przywódców światowego
ewangelizmu wypaczyła swoje posłannictwa zbawienia
wskutek przesadnego uwypuklenia światowej katastrofy,
przed spodziewaniem się, której ostrzegali swoje
kongregacje. Spodziewali się wszystkiego od anarchii na
ulicach do wtórego przyjścia Chrystusa i
zmartwychwstania w związku ze zmianą daty.

WÓWCZAS I TERAZ
Kontrast pomiędzy naszym obecnym światem i tym z
1900 roku jest jaskrawy i na odwrót, jest wiele
podobieństw.
Sto lat temu niewielu miało samochody, telefony, w
większości mieszkań nie było elektryczności.
Odrzutowe samoloty i komunikowanie się
bezprzewodowe miało dopiero nastąpić. Edukacja
publiczna była fragmentaryczna, prawa głosowania
nierówno podzielone. Świat polityczny u schyłku
minionego wieku był zdominowany przez władze
europejskie wraz z pax Brittanica w mocy. Obraz
dzisiejszy jest zupełnie inny. Ostatnie burzliwe stulecie,
pod wieloma względami, zmieniło nasz świat prawie nie
do poznania. To smutne, że liczne kraje, które należały
do grona państw nierozwiniętych 100 lat temu, nadal
pozostają w tym samym stosunkowo stanie. Wojny,
głody, choroby, szczególnie ATDS i malaria,
przyczyniły się do ekonomicznego ubóstwa, zachowując
wiele regionów Afryki, na południe od Sahary, w nędzy.
Odkrycie wielkich zasobów ropy, trwający rozwój
wolnego handlu, miniaturyzacja komponentów elek-

troniki, rozprzestrzenianie się sieci komunikacji, postęp
dokonujący się w komputeryzacji - to wszystko prawie
wszędzie podniosło standardy życia i wykształcenia.
Świat w 2000 roku jest o wiele bogatszy niż świat w
1900 roku.

Minione stulecie dowiedziało się o teoriach
społecznych, które powstały i przestały istnieć
(faszyzm, komunizm), z zadowoleniem przyjęło wzrost
dobrobytu i poparcia w tym okresie. Wówczas
bogactwo świata skupiło się w tak zwanych państwach
zachodnich, chociaż o wiele więcej regionów świata
uczestniczyło, w większym lub mniejszym zakresie, w
dobrodziejstwach industrializacji i technicznych
nowościach, które objęły cały glob, szczególnie w
ostatnich pięćdziesięciu latach.

Sto lat temu nazwa „Izrael” była przedmiotem
marzeń a w połowie stulecia motorem działania,
przybierając kształt narodu. Pojawiając się w środku
stulecia, Izrael dzisiejszy zajmuje centralne miejsce
pod względem geograficznym, politycznym i
metaforycznym. Jako studiujący Biblię radujemy się,
widząc w tym żywe wypełnienie się proroctwa.

ZMIANY W SPOŁECZEŃSTWIE
Społeczne zmiany, jakie nastąpiły po powszechnym
porzuceniu wiary chrześcijańskiej, były brzemienne w
następstwa. Błędem byłoby przypuszczenie, że
wcześniej chrześcijaństwo składało się wyłącznie z
osób wierzących, prowadzących uświęcone życie. To
nigdy nie było prawdziwe. Jednakże społeczne
struktury trzymały się razem w sensie „miejsca” i cicho
były uznawane przez rządzących i rządzonych. W
wielkiej mierze to było prawdą - w różnych stopniach -
zarówno w Starym, jak i Nowym Świecie. Oczywiście
uprzywilejowany był porządek przed chaosem.
Kościoły uznane w kraju za-panujące poparły ten
pogląd, gdy zaczęły się rozkładać, umowa społeczna
wzbudziła wątpliwości.

W swojej książce Filozoficzni naukowcy
(Dorset Press, 1991), David Foster, pod nagłówkiem
„Słaby punkt religii w 1900 roku”, napisał, (str. 177):

Wystąpił narosły kryzys religii, poniżej
poziomu Teologii Naturalnej z powodu, że:
1. Darwinizm, który uwolnił Stwórcę od
odpowiedzialności, które przekazał
przypadkowym wydarzeniom i zasadzie
„przeżywania najbardziej przystosowanych”.
2. Drugie prawo termodynamiki, które
twierdzi, iż wszechświat wyczerpuje się aż do
wyginięcia pod ciężarem entropii (miara
stopnia nieuporządkowania układu
termodynamicznego.)
3.  Wobec tego, że wszechświat miał sens, był
obrazem mechaniczności bez wartości.

Ogólny wpływ był wywierany na
społeczeństwo nie tylko dlatego, że religia
prze-
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stawała wywierać znaczący wpływ, ale dlatego, że
wszystkie ważne systemy wartości, które
stanowiły więź z religią, straciły na wartości,
szczególnie sztuka i moralność. To nie jest bez
znaczenia, że pięćdziesiąt lat, jakie nastąpiły po
1900 roku były świadkami największych wojen w
historii i rozwoju broni atomowej. A to wszystko
było spowodowane czcią złożoną u stóp
Przypadku i Potrzeby.

Technika dziewiętnastego wieku spłodziła Rewolucję
Przemysłową, tymczasem ta z dwudziestego wieku
wywołała oszałamiające demonstrację ludzkości
rozumiejącej, że niewidzialne władze prowadzą nasz
świat. Druga połowa stulecia właśnie przeminęła, jej
piętnem szczególnym są dwie techniki: badania kosmosu i
rozwój klawiszowego komputera. Obie wyzwoliły umysł
człowieka przez przekroczenie zasięgu zarówno ciała, jak
i umysłu. W konsekwencji teraz łatwej jest zrozumieć, że

- wszystko przyczyniło się do przewidywania, że
społeczeństwo wkrótce musi upaść.
Upadek światowego systemu monetarnego został
jednomyślnie oddalony wysiłkami wszechświatowej
ekonomicznej społeczności i pewnych rozsądnych
oraz umiejętnych inicjatyw interwencyjnych.
Światowe finanse, dawno oparte na funcie
szterlingu, przyjęły dolar Stanów Zjednoczonych,
jako stabilne kryterium. Zaniechanie standardów
złota i srebra pozwoliło gospodarkom na większą
elastyczność i magię debetowych operacji. Skutkiem
tego powstały ogromne bogactwa w większości
krajów komercyjnych i wybitny wzrost zamożności
na głowę w najbardziej rozwiniętych krajach. Duże
ożywienie rozpowszechniania informacji przez
nowsze techniki, szczególnie przez World-Wide
Web, nie tylko zwiększyło zasoby ogólnej wiedzy
lecz również przekształciło krajobraz polityczny i

przeznaczenie człowieka
przez przekroczenie
zasięgu zarówno ciała, jak
i  umysłu.  W
konsekwencji teraz łatwej
jest zrozumieć, że
przeznaczenie człowieka
jest  w  jego  ręku,  niż w
1900 roku. Szybki postęp
i zrozumienie struktur
genetycznych oraz
technik modyfikowania
żywności przez manipulo-
wanie genami, wzmacnia
ten pogląd.

NIESPEŁNIONE
OCZEKIWANIA

Lata 1900 były w dużej
mierze interesujące,
dlaczego coś się nie stało,
lub dlaczego się stało.
Lata   od   1918  roku   do

„Dwie różne wojny toczyły się między 1914 i 1918 rokiem.
Pierwsza była wojną angażującą żołnierzy lądowych,
marynarzy i lotników, marynarzy floty handlowej oraz
ludności cywilnej pod okupacją, gdzie ludzie indywidualnie
przeżywali cierpienia i rozpacz na masową skalę, szczególnie
na liniach frontowych i w okopach. Druga była wojną toczoną
w gabinetach sztabowych, przez władców, propagandzistów i
idealistów, przesycona politycznymi i terytorialnymi
ambicjami oraz ideami, określająca przyszłość imperiów,
narodów i ludów tak ostro jak pola bitewne. Były to czasy,
szczególnie w 1917 i 1918 roku, gdy wojna sił zbrojnych i
wojna ideologii splatały się, prowadząc do rewolucji i
kapitulacji oraz do wyłaniania się nowych narodowych i
politycznych sił. Wojna zmieniła mapę i przeznaczenie Europy
w takim stopniu, w jakim przypaliła jej skórę i pokryła
bliznami jej duszę.”

- Z XV strony wstępu do dzieła The First World War (Pierwsza
Wojna Światowa): A Complete History (Kompletna Historia),
napisana przez Martina Gilberta (Owi Books, Copyright 1994
by Martin Gilbert).

finansowy. Ogromne sumy
pieniędzy można
przekazywać, niemal na-
tychmiast, wywołując
bliżej widmo niestałości
ekonomicznej. Mena-
dżerowie funduszy, za-
sobów finansowych i
spekulanci walutowi
określają i rozstrzygają w
sprawach dobrobytu i
pomyślności państw,
często wywierając wię-
kszy wpływ od wybra-
nych rządów.
    STOSOWNY LIST
Poniżej zamieszczamy
dłuższy wyjątek z
korespondencji z 1977
roku, prowadzonej przez
redaktora Teraźniejszej
Prawdy, br. R.G. Jolly'ego,

1939 były kalejdoskopem - na całym świecie epidemia
grypy, powstanie totalitarnych przywódców w Europie,
wielki kryzys. Druga wojna światowa, w większej skali
niż jej poprzedniczka, pozostawiła wielką część Europy w
ruinach, strukturalnie i finansowo, zmieniając kształt
polityczno-ekonomiczny krajobrazu. Stany Zjednoczone
w wielkim stopniu wyszły bez uszczerbku z tego
konfliktu, wysuwając się na czoło i dostarczając w
związku z tym osnowy do dostosowań rehabilitacji
ekonomicznej i politycznych i społecznych, jakie teraz
widzimy wokół nas.
Studiujący Biblię, którzy spodziewali się likwidacji spraw
ziemskich krótko po 1914 r., byli wielce zawiedzeni.
Bratu Russellowi i braciom, którzy na obraz świata
patrzyli sto lat temu, wydawało się, szczególnie niektórym
z nich, że społeczeństwo upada zmierzając do katastrofy.
Budowa wielkich pancerników - okręty wojenne - fabryki
gigantycznych dział, połączone z widocznym niepokojem
mas pracujących

skierowanej do pewnego Brata, który się pytał o
znaczenie sceny Eliasza w jaskini na Ho-rebie (1
Król. 19:8-12) i który był zakłopotany z powodu
niespełnienia się niektórych przewidywań
przedstawionych przez br. Johnsona.
     Odnosząc się do Eliasza w 2 Król. 2:11, brat
Jolly pisze:
      My nie nauczamy, że „wicher” jest tylko
planowanym stadium rewolucji i anarchii. Podczas
gdy to jest prawdą, co br. Johnson napisał (P '49, str.
80; '50, str. 7, ak. 2), że „wicher”, zarysy światowej
rewolucji, jako takie,  zaczął się w  1949  r.  w  stanie
jej planowania, co wówczas znaczyło, że jej zarysy
już istniały i od tego czasu się rozwijają rewolucyjne
oraz anarchistyczne elementy, aktualnie działając w
sferach nominalnego kościoła i na całym świecie...(P
'51, str. 12, kol.2; P '54, str.36 par. 5, 6). My nie
mamy wątpliwości, w harmonii z tym, czego
nauczał br. Johnson, że światowa rewolucja
(trzęsienie ziemi z 1 Królewskiej 19:11, 12) jako
pierwszy oddzielny



22        TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII

zarys „wichru” osiągnie swój szczyt w gwałtownym,
walczącym stanie Armagedonu. Podobnie nastąpi
światowa anarchia (ogień z 1 Król. 19: 12), jako drugi
oddzielny i różny zarys „wichru”, który będzie bardzo
niszczycielski, szczególnie w związku ze szczytowym
atakiem na Izrael, jako druga część ucisku Jakubowego i
ostateczne zniszczenie imperium szatana (E 6, 580; P ‘54,
36, par.6).

To, że Maluczkie Stadko było wyniesione do
chwały do 1950 roku, jest zgodne z powtórzonym
nauczaniem br. Johnsona, że Kościół opuści ziemię przy
końcu okresu Epifanii w węższym znaczeniu -1954-56 (E
4 strony 51, 217, wiersze 6-12; E6, str. 482, wiersze 10-15;
P '50, str. 189, par.6; '51, strony 13, koi. 2 u góry, 107, koi.
1, u góry).

Oczekiwania  br.  Johnsona,  jak  je  wyraził w  E  3
(opublikowane w 1938 r.), str. 128 akapit 3, mian. „że
Maluczkie Stadko pozostanie na ziemi przez okres
rewolucji”, to znaczy, w czasie światowej rewolucji, jako
oddzielnej i różnej od światowej anarchii, okazała się
nieprawidłowa a my nie powinniśmy przyczepić się do
tego, jako jego niezmiennej, nieodwołalnej nauki.
Późniejsze nauki br. Johnsona pokazują, że on nie
obstawał przy tej myśli (P '51, str. 107, koi. 1, u góry).
Powinniśmy pamiętać o tym, że obraz 1 Król. 19: 9-12 nie
jest taki sam jak umieszczony w 2 Król. 2: 11; Wiatr 1
Król. 19: 11 nie odpowiada wichrowi z 2 Król. 2:11.

Obraz w 1 Król. 19: 9-12 pokazuje, że klasa
Eliasza w ciele - Kościół [włączając Jezusa - „ Wykłady
Pisma Świętego” Tom 2. str.252] zrozumie, (co sugeruje
wizja, jaką miał Eliasz) pewne sprawy, jako mające
nastąpić, lecz nie ukazuje, że ona rzeczywiście doświadczy
antytypicznego wiatru, trzęsienia ziemi i ognia, ani nie
usłyszy głosu „cichego i wolnego” (zauważ szczególnie P
'71, str. 91, „Wielka wizja Eliasza”). Tymczasem werset w
2 Król. 2: 11 pokazuje, antytypiczne warunki, jakie
rzeczywiście zaistniały i których doświadczył Kościół w
Jego gloryfikacji, ponieważ wszyscy jego (Kościoła)
członkowie zostali wyniesieni do chwały półtora roku
potem, gdy nastał wicher w jego początkowym okresie [w
1949 r.].

Antytypiczne wypełnienie 2 Król. 2: 11 zajmuje o
wiele krótszy okres niż antytyp 1 Król. 19: 9-13, bowiem
on obejmuje brzmienie głosu cichego i wolnego - tuż
przed założeniem Królestwa Bożego na ziemi.
Każdy członek z klasy Eliasza, który był w ciele po 1914
roku, początku czasu ucisku, nie musiał żyć przez
następny okres wojny, rewolucji i anarchii; ani klasa
Eliasza w swych reprezentatywnych członkach. Bo
gdybyśmy utrzymywali, że musieli, to konsekwentnie
musielibyśmy obstawać przy zrozumieniu, że będą
przebywać w ciele w czasie brzmienia „głosu cichego i
wolnego", który nastąpi po ogniu (anarchii), gdy Bóg
zacznie mówić do narodów o pokoju. Dowody, że wicher
w symbolach biblijnych różni się od wiatru, można
zauważyć w R4822, C 225, par. 1; E 3, str. 188; E 5, str.
148; P '31, str. 175, koi. 2, na górze.

My nie powinniśmy krytykować br. Johnsona za
jego niedojrzałe nauki, że Maluczkie Stadko będzie tu
podczas rewolucji, szczególnie z uwagi na jego późniejsze
bardziej sprecyzowane nauki, że całe Maluczkie Stad-

ko będzie uwielbione przed końcem okresu Epifanii. Pan
często pozostawiał swój lud w niepewności, co do
pewnych szczegółów Prawdy, jako okazji przyszłych
prób, aby sprawdzić lojalność ich serc i trzymanie się
Prawdy.

Jeśli chodzi o odnośnik w E 6, str. 400 (na
górze) to nauka br. Johnsona była próbna a nie stała,
niezmienna, przedstawiająca trzy różne możliwe
sposoby, przez które anarchia może osiągnąć stan
„kryzysu” w 1954 roku, mianowicie jej początek,
posuwanie się naprzód lub jej koniec. Tym sposobem br.
Johnson dopuszczał możliwość wystąpienia rewolucji i
anarchii, jako wichru mogącego pojawić się przed 1954-
56 rokiem, gdy on spodziewał się, że okres Epifanii w
jego wąskim znaczeniu się skończy.

Nie  potykajcie  się o  to,  co  może  wydawać się
brakiem konsekwencji w naukach br. Johnsona. Złem
byłoby odrzucenie i zaprzestanie studiowania
ogromnego mnóstwa Prawdy, którą Pan miał
przyjemność przekazać przez br. Johnsona.

[Podpisał] R.G. Jolly

SPEŁNIENIE SIĘ OCZEKIWAŃ
Lata jakie minęły odkąd br. Johnson opuścił ziemię,
widziały niektóre najgwałtowniejsze społeczne
zaburzenia minionego stulecia. Rozwój
anarchistycznych postaw i zachowań skłania do wiary w
oczekiwanie powszechnego społecznego wstrząsu przed
założeniem Królestwa. Nie wiemy dokładnie, jaką to
przyjmie formę.

Chociaż ostrożni w słuchaniu przepowiedni,
studiujący Biblię na ogół rozpoznają, że rozwijające się
wydarzenia są przeplatane nicią Prawdy żniwiarskiej. A
uwolnionym od doktryny cierpień wiecznych mąk
ukazano perspektywę Boskiej miłości do wszystkich
ludzi - to są bezcenne błogosławieństwa. W to, że świat
się zmienił przez postęp błogosławieństw Tysiąclecia,
nieco można wątpić. Obecne mylące powodzenie,
chociaż trochę się go spodziewano, w obecnym
zazębiającym się okresie, nie ma wątpliwości, że jest
koniecznym elementem czasu ucisku. Z pewnością w
Pańskim właściwym czasie nastąpi taki dzień, który
świat uzna a po nim nastaną długo oczekiwane
chwalebne błogosławieństwa Królestwa. Czekajmy na
niego cierpliwie, aktywnie, w nadziei, związani z nim,
gdy tak postępujemy.

[Dalsze szczegóły o pracy w Domu Biblijnym i
statystyce fiskalnej za miniony rok, razem ze
sprawozdaniami z Skandynawii, Polski, Wielkiej
Brytanii, podamy w następnym numerze.]

Osobista wiadomość od redaktora
Jak zawsze, oceniamy wysiłki braci na całym świecie
rozpowszechniających i wyjaśniających posłannictwo
Prawdy. Redaktor bardzo ocenia miłość i modlitwy za
nim w czasie jego krytycznej choroby. Widoki są dobre i
rokują, że następne miesiące nadal będą wskazywać na
wzmocnienie jego zdrowia i ożywionej energii do
kontynuowania jego odpowiedzialnej służby.

To wszystko, oczywiście, dzięki łasce Bożej.
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CZTERY RZEKI
„A rzeka wychodziła z Eden dla odwilżenia sadu; i stamtąd dzieliła się na cztery główne rzeki; Imię

jednej Fyson; ta okrąża wszystką ziemię Hewila, gdzie się rodzi złoto. A złoto ziemi onej jest wyborne.
Tamże jest Bdellion, i kamień Onychyn. A imię rzeki drugiej Gihon; ta okrąża wszystką ziemię murzyńską.
Imię zaś rzeki trzeciej Chydekel, ta płynie na wschód słońca ku Asyrii. A rzeka czwarta jest Eufratem”. —

1 Mojż. 2:10-14.

TO JEST RACZEJ mgliste
streszczenie tematu. Gdy ktoś
myśli o wielu wydarzeniach,
jakie dają się zaobserwować
w  Starym  Testamencie  i
niektórych sprawach, jakie
działy się w ich zasięgu w
przyćmionej i odległej
przeszłości, to wszystko staje
się nieco abstrakcyjne. Jest
wiele rzeczy, o których Stary
Testament wspomina a my
nie jesteśmy ich świadomi.
Na przykład, jaka była
społeczna atmosfera pod
Starym Przymierzem Zakonu,
w związku z dziećmi Izraela?
Ta sprawa występuje od
pierwszego Rozdziału
Genesis i biegnie przez Nowy
Testament.

     A więc były cztery rzeki wypływające z
Edenu: Fyson, Gihon, Chydekel i Eufrates. Na
mapie 2. pojawia się Bagdad, obecna stolica
Iraku, i Babilon. Było to wtedy, gdy oddział
Balsazara parł tutaj naprzód, tak, że najeźdźcy
pod wodzą Cyrusa zmienili kierunek rzeki -
najprawdopodobniej rzeki Eufrat. Armia
przeniknęła przez osuszony kanał (Dan. 5).
Cztery rzeki, o których mówią zacytowane na
wstępie wersety, są tutaj również pokazane.
    Kilka wstępnych punktów powinniśmy podać
zanim przedstawimy antytyp.
     Położenie  tego  terenu,  przez  który  płynęła

Kilka lat wstecz w U.S. telewizji był program
pod tytułem „Zobacz to teraz”, który chciał dociekać w
głąb historii i usiłował streścić to, co się zdarzyło we
wczesnych czasach. Z zainteresowaniem oglądaliśmy
społeczne zwyczaje tych czasów -jak ludzie się ubierali
itd.

Tak, my mamy wiele pytań. Na przykład,
instrukcje dane starożytnemu Izraelowi w pismach
Starego Testamentu -jak wiele z nich rzeczywiście było
wykonanych?

EDEN — TAJEMNICĄ
Gdzie jest Eden i jaki on był? Wydaje się, że wszystkie
dowody o nim zostały zniszczone razem ze śladami
potopu, lub wskutek spustoszeń z upływem czasu. Pod
tym względem mój temat jest nieco abstrakcyjny.

rzeka Fyson  (Mapa 2.), Hewila, „gdzie rodzi się złoto”
- jest nieokreślone.
Co do rzeki Tygrys, 1 Mojż. 2 nie używa tej nazwy,
raczej występuje nazwa Chydekel (w. 14). Tygrys jest
jedną z dwu wielkich rzek Mezopotamii, tą drugą była
rzeka Eufrat. Tygrys wypływa z Anti - Taurus, gdzie
była starożytna Armenia, i płynie ponad 1850 km, aby
połączyć się z Eufratem około 83 km powyżej
dzisiejszej Basry. Dzisiaj Tygrys i Eufrat wpadają do
zatoki Perskiej, chociaż nie możemy być pewni, że
zawsze tak było. Niewątpliwie potop przemienił ten
krajobraz i bardzo prawdopodobnie starł starożytne
geograficzne łożyska rzek.
Geografia umieszcza współczesną Etiopię w Afryce.
Jednakże tego nie można obronić, że rzeka Gihon
wypływała z obszaru wokoło Babilonu do Afryki.
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Gdzie zatem mamy ulokować Etiopię z 1.
Mojżeszowej? Wskazówkę do rozwiązania tej
trudności znaleźliśmy w E 9, The Parousia
Messenger, str. 89-91. Pisząc o psujących się
wzajemnych kontaktach Miriam, siostry Mojżesza, i
Zefory, jego żony, br. Johnson tak napisał:
„Mojżesz... był obwiniany za to, że wziął Zeforę za
swoją żonę, której przybycie do Mojżesza i Izraela,
ze swym ojcem, Jetrem, i jej dwoma synami, miało
miejsce około jednego roku przed przybyciem do
góry Synaj (2 Mojż. 18:2, 5, 6); a jej pozostanie z
nim okazało się od tego czasu przykrym
doświadczeniem, szczególnie dla Miriam i również
dla Aarona. Zefora jest nazywana Etiopką, dosłownie
Kuszytką. Istniały wówczas dwa rodzaje Kuszytów:
jedni byli murzynami i mieszkali w Afryce 1850 km
na południe od terytorium  Madianitów  z  Horebu,
drudzy,  natomiast,

CZTERY RZEKI - ICH ANTYTYPY
Główna rzeka wypływała z Edenu i rozszczepiła się
na cztery rzeki. To jest ważne z antytypicznego
punktu widzenia. Słowo Eden znaczy „przyjemny”
lub „zachwyt”. Ta rzeka wypływając z Edenu
wskazuje na stan usprawiedliwienia przez wiarę -
bardzo przyjemny stan dla usprawiedliwionego.
Przedstawia poczytanie ludzkiej doskonałości i
poczytanie doskonałych warunków, które Bóg
rozwinął. I z tego usprawiedliwionego stanu
pochodzą cztery klasy wiary. Wykażemy je.

Fyson

Ta rzeka przedstawia Maluczkie Stadko. Jej
wypłynięcie i okrążenie całego kraju, według jego
kształtu, przedstawia tę klasę wyłaniającą się ze stanu
poczytanej ludzkiej doskonałości i przenikającą
Prawdę oraz sferę Prawdy.

którzy byli brązowo-
biali, mieszkali w
synajskiej Arabii (2
Kron. 21:16).
Widocznie Zefora
należała do drugiego
rodzaju Kuszytów”.
Dlatego określenie
„Etiopia”, być może,
było rozumiane w
starodawnym
kontekście a nie w
nowoczesnym.
Rzeka Gihon była w
kraju Kusz. (Tego
nie należy mylić z
Gihonem blisko
Jerozolimy, gdzie
Salomon został
pomazany na króla -
1 Król. 1: 33, 38, 45;
2 Kron. 32:30;
33:14). W The New
Bibie Dictionary
(Nowy słownik
biblijny) pod hasłem
Gihon, czytamy:

Bdelium ma związek
z manną.
W 4. Mojżeszowej
czytamy, że manna
była, jako nasiona
kolendry a jej barwa
jak bdelium (4 Mojż.
11:7). Jej wygląd
biały i przezro-
czytość jest stoso-
wnym typem Słowa
Bożego. Onyks
przedstawia łaski
charakteru
Maluczkiego Stadka.

Gihon
Ta rzeka
reprezentuje Wielką
Kompanię, klasę
która, oczywiście,
była uczuciowo
związana z Prawdą i
duchem Prawdy.
Podczas gdy Fyson
„płynęła swobodnie”
(jej imię to znaczy),
Gichon była węższą

     1. Jedna z czterech rzek z Edenu... którą
identyfikowano różnie z Oxusem, Araxesem,
Gangesem, Nilem i licznymi innymi rzekami.
Identyfikacja z Nilem powstała na podstawie
wypowiedzi, że ona „okrążała całą ziemię
murzyńską” (1 Mojż. 2:13), którą identyfikuje się z
Etiopią, ale jest bardziej prawdopodobne, że Kusz
tutaj odnosi się do obszaru na wschód Mezopotamii,
z której Kuszyci później się wywodzili. Jeśli tak
jest, że jakaś rzeka płynęła do Mezopotamii ze
wschodnich gór, być może z Diyala lub Kerkha, jest
możliwe, że istnieje szansa zmian zarysów
geograficznych i wtedy identyfikacja jest wątpliwa.
 — New Bibie Dictionary, Inter-Varsity Press,

        Copyright 1962, Wspólnota Inter-Yarsity

rzeką. Z duchowego punktu widzenia to pokazuje
względną moc tych dwu klas.
Obj. 7:17: „Albowiem Baranek, który jest w pośrodku
stolicy, będzie ich pasł [Wielką Kompanię] i
poprowadzi ich do żywych źródeł wód i otrze Bóg
wszelką łzę z oczu ich”.

Chydekel
Trzecia rzeka Chydekel (Tygrys) jest znacznej
wielkości rzeką. Jej nazwa znaczy „bystra”, „szybka”,
srogi głos lub dźwięk. Rzeka Chydekel płynęła przez
Asyrię. A to przedstawia Starożytnych Godnych
dających Prawdę Tysiąclecia tym, którzy teraz znajdują
się w antytypicznej Asyrii - w kościele nominalnym.
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Zdaje się, że to wskazuje, iż Sąd w Tysiącleciu wyjaśni
surowe prawdy - osądzające prawdy, które mimo to
będą nauczać świat ludzkości. To jest to samo, co cztery
etapy procesu sądowego: nauczanie, próbowanie,
naprawianie i wydanie wyroku. Ci, którzy przyjdą z
obecnego wieku - światowcy oraz ci z chrześcijańskich
kościołów. Oni będą potrzebowali surowych, twardych
prawd, aby ich przeprowadzić przez ten okres sądów.

Eufrates
Ta nazwa znaczy „strumień tryskający”. Czwarta
wybrana klasa, mianowicie Młodociani Godni,
odświeżą ludzkość w Wieku Tysiąclecia, gdy będą jej
przekazywać różne odświeżające Prawdy z Biblii.
Zwróćmy uwagę, że obecne zastosowanie nieco się
różni od tego, które normalnie się wiąże z rzeką Eufrat i
ukazuje w pismach Prawdy. W Tomie 2., Nadszedł
Czas, str. 230 i 231 jest wyrażony ogólny pogląd Wieku
Ewangelii:

... I w pozafigurze, kosztowne, Boskie
(złote) prawdy, należące do obrzędu
prawdziwej Świątyni, kościoła, zostały
daleko odłączone z swego właściwego
miejsca, spaczone i fałszywie
zastosowane przez mistyczny Babilon.
Literalny Babilon był zbudowany nad
rzeką Eufrates, która to rzeka w wielkiej
mierze dostarczała mu materialnych
zasobów i bogactw; kiedy zaś przyszło
obalenie Babilonu dokonano takowego
przez zwrócenie koryta rzeki i odcięcie
wody. Tak też i mistyczny Babilon
zasilany jest przez liczne wody (narody i

ludy), a upadek jego przepowiedziany
jest w ten sposób, że odwrócą się od
niego ci, co go pod-trzymują i zasilają,
a więc lud i narody. -Obj. 16:12; 17:15.

W streszczeniu, występują różnice w pracy każdej
wybranej klasy, przedstawionej przez cztery rzeki.
Interesujące jest to, że Fyson i Gihon mniej znaczą
geograficznie niż Hydekel i Eufrat. Z punktu widzenia
Królestwa, duchowa, niewidzialna część Tysiącletnich
rządów, będzie dla ludzkości mniej oczywista niż
ziemska, czyli jego widoczna część.

Doraźnie, na podstawie analogii moglibyśmy
powiedzieć, że Maluczkie Stadko rozlewa Prawdę, że
Wielka Kompania działa jak niańki, Starożytni Godni
jako naprawiacze, a Młodociani Godni jako
wykonujący błogosławioną służbę, przynosząc i
wyjaśniając Prawdę. Te różne klasy i ich względne
stanowiska są również przedstawione u Joela 2:28, 29.

******

Ten obraz czterech rzek ilustruje tylko owe cztery
wybrane klasy i na nich się tylko skupia. On nie bierze
pod uwagę Poświęconych obozowników Epifanii, czyli
generalnie Quasi-wybranych. Te ostatnie grupy
rzeczywiście będą się radować z przywileju
przekazywania ludzkości wód Prawdy w ogólności. Ten
obraz czterech rzek jest dobrym ogólnym
zastosowaniem. Ufamy, że to przedstawienie jest
błogosławieństwem dla naszych Czytelników.

Wówczas strumienie żywych wód,
Tryskając z wiecznej miłości,

Zaopatrzą synów i córki,
I niepokój o zaspokojenie potrzeb usuną.

Któż może omdleć, gdy taka rzeka
Zawsze płynie ku ugaszeniu ich pragnienia?

Łaska, która, jak sam Pan, Dawca
Nigdy nie ustaje przez wieki.

— Syonu Chwalebna Nadzieja
(Hymn Brzasku Tysiąclecia, Nr 58).

Więcej wiadomości na ten temat znajdziesz w tomie
Expanded Biblical Comments 1879-1916, pod hasłem
Genesis 2:10-15.
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ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z KRAJÓW FRANCUSKOJĘZYCZNYCH

DROGI BRACIE HEDMAN: Serdeczniej niż zwykle
Cię pozdrawiam w imieniu Jezusa naszego Pana i
Zbawiciela oraz w imieniu wszystkich braci i sióstr z
krajów francuskojęzycznych.

My wiemy, jakie doświadczenia fizyczne
musiałeś znieść i stale Cię wspominamy w naszych
modlitwach. Prosimy, aby Pan Cię wzmocnił i
pomógł w tym trudnym czasie. My także pamiętamy
o siostrze Betty Ann, Twojej żonie, Twoich dzieciach
i  całej  rodzinie  Domu  Biblijnego.  Jesteśmy  Ci
wdzięczni za Twoją pracę wykonywaną w miłości do
wszystkich braterstwa na świecie w tych ostatnich
latach.

Na tych łamach dziękuj ę wszystkim braciom
i siostrom pola francuskiego, którzy nieśli - i nadal
będą nieść - swoją skuteczną pomoc we wszystkich
zakresach działania. Oczywiście te podziękowania są
dla wszystkich generalnych i lokalnych starszych
oraz sług, lecz również i dla tych wszystkich, którzy
pracują na dalszym planie, szczególnie na różnych
etapach od tłumaczenia do publikacji. Mamy
nadzieję, że w czasie, gdy to sprawozdanie się ukaże
bracia będą mieli już książkę, „Co Pastor Russell
powiedział” (Książkę Pytań). Dużo wysiłku w tę
pracę włożyli bracia w niej zaangażowani.
Konwencje
W 1999 roku mogliśmy znowu urządzić cztery
konwencje z niewielkim spadkiem uczestników. Dla
pewnej liczby starszych braci i sióstr uczestniczenie
przez cały czas było zbyt trudne.

Na letniej konwencji usłużył nam
Przedstawiciel niemiecki, Ernst Maschyk, który
przyjechał ze swoją żoną. Jego napomnienia,
upiększone historyjkami z osobistych doświadczeń
ocenił każdy. [Uwaga Redaktora: Ze smutkiem
dowiedzieliśmy się, że nasz drogi br. Maschyk umarł;
patrz jego notatka pośmiertna w tym numerze.]
Praca publiczna
My powtarzamy pewną liczbę obserwacji, jakie
poczyniliśmy w ostatnim roku. Napotykamy na te
same trudności, gdy przedstawiamy Prawdę. Tutejsze
warunki są nieco paradoksalne: z jednej strony jest
powszechne poszukiwanie religii, z drugiej natykamy
się na nagłe odmówienie dyskutowania o sprawach
duchowych lub, w najlepszym wypadku, obojętność.
Pomimo to kilkoro braci zaangażowało się w pracę
kolporterską i, od czasu do czasu, sprzedają kilka
tomów i broszur, czerpiąc duchowe korzyści.
Ogłoszenia w gazetach
Ta działalność trwa nieprzerwanie i liczba
kompletów książek sprzedanych odpowiednio do
tych

ogłoszeń wzrosła. Jednak, jak o tym napisałem,
nastąpiła regresja. Chyba to jest tylko tymczasowe.
W Belgii pielgrzym pomocniczy br. Robert Gowie
sprzedał kilka zestawów w języku angielskim na
obszarze flamandzkim.

Pośród innych spraw, przygotowujemy
program, który wkrótce znajdzie się na stronie inter-
netowej. W harmonii z zaleceniem Brata, aby
podkreślić nazwę francuskiego Sztandaru Biblijnego,
używamy naszego e-mail adresu, Sztandar Biblii i
Komisja Izraelska.
Sprawozdanie od br. Mariana Kornobisa:
Drogi bracie Gilbert: Wysławiając Pana za Jego
błogosławieństwa mam przyjemność
poinformowania Ciebie, że pięć związków w rejonie
Lilie zorganizowało spotkanie emerytowanych
pracowników na kierowniczych stanowiskach i
innych. Osoby odpowiedzialne wybrały temat „Izrael
wczoraj i dzisiaj” a mnie poproszono, abym
przedstawił historię narodu żydowskiego.

Posługując się slajdami, rozpocząłem od
Abrahama. Wyglądało, że audytorium jest
zadowolone. 104 osoby były obecne, w tym 12
naszych braterstwa.

Dziękuję Panu i tym braciom oraz siostrom,
którzy modlili się, aby było wydane dobre
świadectwo.

Twój brat i sługa,
Marian Kornobis

My mamy słuszny powód sądzić, że możliwe
będzie przygotowanie następnego spotkania tego
rodzaju. Powszechnie historia Izraela jest nieznana
francuskiej publiczności.

Dzięki moim kontaktom internetowym mogę
dostrzec rozwój klasy wierzących Żydów, którzy
niebawem oczekują przyjścia Mesjasza. Oni jeszcze
nie rozumieją natury tego przyjścia, lecz
przeprowadzają analizę bardzo podobną do naszej.
Używają tego samego Pisma Świętego, rozumieją
znaki czasu oraz udział, jaki Żydzi będą mieli w
błogosławieniu narodów. Niektórzy wiedzą-
przynajmniej częściowo - o pracy brata Russella na
rzecz narodu żydowskiego. Ponadto, dostrzegają
wyraźną różnicę pomiędzy papiestwem i innymi
chrześcijanami.

W Izraelu odczuwa się coraz bardziej sens
opuszczenia i opozycji wobec narodu żydowskiego
ze strony innych krajów. Wielu Żydów we Francji
czuje się niefrasobliwie. W tej chwili jest
niemożliwe, aby poświęcić więcej miejsca tej
sprawie, ale prosimy braci, by się modlili w intencji
tej ważnej pracy w odniesieniu do Żydów, żebyśmy
mogli działać
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w harmonii z wolą Pana. Miejmy oczy skierowane na
Izraela. Sytuacja społeczna
W wielu sprawach jest tak jak było w minionym
roku. Często się wydaje, że ekonomiczne wskaźniki
są manipulowane. Jedno ogłoszenie sprawia
wrażenie, że spada bezrobocie, a jednak każdy dzień
przynosi wiadomości o zamykaniu fabryk,
trudnościach farmerów, hodowców i przedsiębiorców
małych firm. Współcześni „olbrzymowie”
ustanawiają swoje własne prawa, tym samym tworzą
warunki prowadzące do wchłonięcia ich przez
antytypiczny potop. Mnożą się strajki o narastającej
gwałtowności. Widzimy „balet” wpływowych i
utalentowanych polityków - wszystkich partii -
wplątanych w sprawy łapownictwa i korupcji. Jak
podaliśmy w naszym poprzednim sprawozdaniu,
fizyczna i moralna nędza wzrasta a warunki socjalne
się pogarszają wobec zuchwałego i nieuczciwego
bogactwa. Epifania świeci z stałym nasilaniem się
objawiającej jasności.
Aspekt religijny
Rok ten wykazał, że nie uległ zmianie władczy duch
Watykanu. Widzieliśmy raczej - w związku z
jubileuszem 2000 - potwierdzenie rzekomego
katolickiego autorytetu nad całym światem. Podróże
papieża do Indii (wbrew awersji tamtejszego ludu
uważającego go, jako „wodza krucjat”); beatyfikacja
arcybiskupa, Stepinac („efektywny” współpracownik
nazistowskich egzekucji w Kroacji); potwierdzenie
praktykowania odpustów (to wywołało odwołanie
udziału kościołów ewangelickich w planie obchodów
jubileuszowych); poniżenie wysokich

dostojników kościoła Grecko-Ortodoksyjnego -
wszystkie te i inne sprawy wzmacniają wrogie
nastawienie szczerych katolików. W Polsce kardynał
Glemp utrzymuje, że „Żydowskie wypowiedzi
dotyczące Oświęcimia są wyolbrzymione... wielki
krzyż nie będzie usunięty ze żwirowiska...”. Poza
tym, papież nie uważa siebie za gościa w Izraelu
ogólnie - a w mieście Nazaret w szczególności - lecz
za wizytującego usankcjonowaną sferę posiadanego
dziedzictwa.
Różne wydarzenia
Gdy kończyłem to sprawozdanie, wystąpił najgorszy
z huraganów, jakie mieliśmy. Jednocześnie z
rozbitego tankowca wylała się ropa pokrywając
powierzchnię wód wzdłuż południowego wybrzeża
Brytanii.
Bracia i siostry przeżywają osobiste próby; Jednak
oceniają wartość nauk, które specjalni słudzy
przekazali im w testamencie pod przewodnictwem
Pana. Niech Bóg błogosławi pamięć tych sług!
Braterstwo w oświadczeniach i rozmowach pokazują
wzrastającą ufność w rychłe ustanowienie Królestwa
i ich poddanie się woli Mistrza. W ich imieniu i
moim, zapewniam Cię drogi bracie Hedman o
specjalnych modlitwach za Tobą. Również myślimy
o wszystkich Twoich współpracownikach Domu
Biblijnego i przez niniejsze posłannictwo
pozdrawiamy wszystkich braci i siostry na świecie.

Twój brat i współsługa przez Jego łaskę
Gilbert Hermetz,

pielgrzym i przedstawiciel, Francja.
 PT '2000, str. 6-13
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25-27 ............... 43 
Księga Daniela 

Rozdział 9 
23-27 ............... 39 

Rozdział 11 
34 ..................... 72 

Rozdział 12 
12 ..................... 95 

Księga Joela 
Rozdział 2 

1-11  ................. 74 
Księga 

Micheasza 
Rozdział 5 

4,5 .................... 72 
Rozdział 6 

8 ....................... 54 
Księga Nahuma 

Rozdział 1 
9, 10................. 78 

Księga 22
Habakuka 

Rozdział 2 
14 ..................... 43 

Księga 
Sofoniasza 
Rozdział 3 

8 ....................... 78 
Księga 

Zachariasza 
Rozdział 8 

12 ..................... 43 
Księga 

Malachiasza 

Rozdział 3 
.2 ........................ 37 

3 ....................... 12 

16 ............... 88,92 
17 ..................... 88 

Rozdział 4 
1 ................. 75,78 
Ewangelia 
Mateusza 
Rozdział 6 

9 .......................54 
10 .................... 28 
23..................... 74 

Rozdział 7 
6 ........................ 4 
12 .............. 20,68 
13,14 ............... 55 

Rozdział 10 
1 ...................... 70 
5-13 ................... 6 
22 ..................... 35 
40 ..................... 70 

Rozdział 11 
28,29 ............... 28 

Rozdział 15 
28 ..................... 55 

Rozdział 16 
24 ..................... 55 

Rozdział 18 
3 ....................... 55 

Rozdział 19 
27-29 ................. 3 

Rozdział 20 
28 ...................... 2 

Rozdział 22 
37-39 ............... 18 
37,39 ............... 68 

Rozdział 23 
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12 ...................... 5 
35 .................... 73 
37-39 ............. i 39 

Rozdział 24 
14 .................... 90 
45 .................... 72 

Rozdział 25 
34-40 ................ 5 

Rozdział 26 
21-25 .............. 70 
24 .................... 69 

Rozdział 28 
19 .................... 71 
20 .............. 37,72 

Ewangelia 
Marka  

Rozdział 10 
30 ...................... 8 
35-37 ................ 3 

Rozdział 12 
30,31 ............... 18 
30 .............. 54,61 

Ewangelia 
Łukasza 

Rozdział 1 
35 .................... 42 

Rozdział 3 
6 ...................... 37 

Rozdział 4 
17-21 ............... 94 

Rozdział 7 
29 .................... 40 

Rozdział 9 
35 .................... 37 

Rozdział 10 
1 ....................... 7 
17 ..................... 70 
20 .................... 70 
25-37 .............. 22 
27 .................... 18 
27-37 .............. 19 

Rozdział 11 
28 .................... 37 
51 .................... 73 

Rozdział 12 
24-31 ...........    37 
42 ................ ....72 

Rozdział 13 
32-35 .............. 39 

Rozdział 14 
11 ...................... 5 
14 .................... 16 

Rozdział 18 
14 ...................... 5 

Rozdział 21 
19 .................... 54 
36 .................... 93 

Rozdział 22 
3 ...................... 69 
15 .................... 25 
19 .................... 23 
20 .................... 26 

Ewangelia 
Jana 

Rozdział 1 
2,3 ................... 41 
3,9, 13 ............. 90 
18 .................... 41 

Rozdział 3 
19-21 ................ 36 

Rozdział 4 
36 ....................... 8 

Rozdział 5 
22 .................... 42 
28 .................... 43 

Rozdział 6 
33,35,51 .......... 25 
51 ..................... 42 
64,70 ............... 69 
70 .................... 70 

Rozdział 8 
31,32 ............... 60 
45-47 ............... 74 

Rozdział 10 
4,14 ................. 71 
15 .................... 42 
26,27 ............... 74 
27 .................... 37 

Rozdział 13 
1-21 .................. 70 
6-15 ................... 3 
11,18,20,21 .. 69 
20 ...................... 6 

Rozdział 14 
2 ...................... 57 
6 ...................... 28 
21-23 ............... 55 
21,23 ............... 88 

Rozdział 15 
3... ................... 37 
13 ................. 2,24 
16,18,19 .......... 28 

Rozdział 16 
12,13 ............... 26 

12-14 ............... 68 
13-15 ............... 37 

Rozdział 17 
5 ........................ 2 
6-8 ................... 69 
8 ...................... 37 
12 .................... 69 
17-20 ............... 37 
17 .................... 55 
18,19 ............... 71 
21 ..................... 54 
24 .................... 90 

Rozdział 18 
11  ...................... 2 
37 ...................... 5 

Rozdział 20 
21-23 ................ 70 
21 ..................... 71 

Dzieje 
Apostolskie 
Rozdział 2 

31 ..................... 10 
•  Rozdział 3 

17 .................... 27 
19 .................... 37 
19-23 ......... 38,90 
19-21 ............... 43 

Rozdział 4 
12 .............. 26,28 
36,37 ............ ...54 

Rozdział 5 
29 .................... 84 

Rozdział 10 
38 ...................... 3 

Rozdział 13 
47 .................... 71 

Rozdział 16 
9 ...................... 71 

Rozdział 17 
11  ................ 3,74 
31 ..................... 42 

Rozdział 18 
24 .................... 72 
24-28 ............... 39 

Rozdział 19 
1-6 ................... 39 

Rozdział 22 
7,8 ................... 74 
16 ..................... 37 

Rozdział 24 
15 ..................... 43 

Rozdział 26 

13-15 ............... 90 
List do 

Rzymian 
-    Rozdział 1 

16 .................... 31 
Rozdział 3 

4 .......................40 
Rozdział 4 

5 ....................... 40 
5-8 ....................37 
25...................... 40 

Rozdział 5 
6-8 .................... 24 
10 ..................... 41 
19 ..................... 42 

Rozdział 6 
9 ....................... 24 
23...................... 24 

Rozdział 8 
7 ....................... 29 
14 .....................55 
17 ...............31,90 
31 ...................... 62 

Rozdział 10 
4 .......................40 

Rozdział 11 
7-31 .................. 39 
25-33 ................ 71 

Rozdział 12 
2 ....................... 30 

Rozdział 13 
10 ..................... 18 

I List do 
Koryntian  

Rozdział 1 
26-29 ..........28,71 

Rozdział 3 
11-17................ 90 

Rozdział 5 
7,8 ....................23 

Rozdział 6 
20 .....................41 

Rozdział 10 
1-4 ................... 38 
16,17 ............... 26 
31 ....................... 5 

Rozdział 11 
1 ........................ 3 
23-26 ............... 23 
29 ..................... 27 

Rozdział 12 
4-6 ................... 71 

6,7 .................... 72 
18 ............... 37,71 
26 ..................... 34 
27-31 ................ 71 

Rozdział 13 
1 ....................... 19 
5,11  ................. 54 

Rozdział 14 
20 ..................... 60 
36,37 ................ 74 

Rozdział 15 
3 ....................... 24 
8 ....................... 90 
12-20 ............... 44 
21 ..................... 42 
24,25 ................ 43 
24 ..................... 73 
35-38................ 60 

Rozdział 16 
2 ....................... 73 

2 List do 
Koryntian  

Rozdział 1 
1 ....................... 27 

Rozdział 3 
17 ..................... 90 

Rozdział 4 
4-6 .................... 36 
7 ....................... 30 

Rozdział 5 
14 ..................... 19 
17,18................ 31 
20 ............. 4,6,14 

Rozdział 7 
1 ....................... 27 

Rozdział 8 
9 ....................... 41 
21 ..................... 79 

Rozdział 9 
1-9 ................... 73 

Rozdział 11 
6 ....................... 72 

Rozdział 12 
1-4 ................... 71 
7-9 .................... 38 

Rozdział 13 
13 ..................... 88 

List do 
Galatów 
Rozdział 1 

12 .....................71 
Rozdział 2 
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2 ................... 71 

Rozdział 3 
8 ...................... 40 
16..................... 43 
29 .................... 90 

Rozdział 6 
10................... 3,6 

List  
do Efezów 

Rozdział 1 
10,22,23 .......... 71 

Rozdział 2 
1 ...................... 16 
3 ........................ 5 
20-22 ............... 90 

Rozdział 3 
3 ...................... 71 
5-10 ................. 90 
20,21 ............... 62 

Rozdział 4 
8,11 ................. 70 
11-15 ............... 71 
12 ..................... 90 
14..................... 60 
15 ....................... 7 
16 ..................... 72 
31 ..................... 88 

Rozdział 6 
13 ..................... 37 

List  
do Filipensów 

Rozdziały 1-4 
całe ................... 55 

Rozdział 2 
9....................... 90 
13 ..................... 31 

Rozdział 3 
14 ..................... 37 

Rozdział 4 
8 ................. 30,54 
19 ..................... 88 

List do 
Kolosensów 

Rozdział 1 
15..................... 90 
15-17................41 

Rozdział 2 
3 ...................... 71 

Rozdział 3 
2 ...................... 30 
12..................... 88 

1 List do 
Tesalonicensów 

Rozdział 4 
3 ...................... 60 

Rozdział 5 
21 ..................... 74 

2 List do 
Tesalonicensów 

Rozdział 2 
16,17 ............... 16 

I List do 
Tymoteusza 

Rozdział 2 
4-6 ................... 25 
5,6 ................... 90 

Rozdział 3 
4, 16 ................. 40 

Rozdział 5 
8 ........................ 4 

2 List do 
Tymoteusza 

Rozdział 1 
7......................... 7 

Rozdział 2 
2 ............... .' ...... 71 

3....................... 35 
7-10 ................. 37 
11, 12 ............... 31 

15 ....................... 9 
26-26 ............... 13 

Rozdział 3 

1-5............. 54,55 
5 ...................... 72 
12 .................... 34 

Rozdział 4 
3,4 ................... 72 

List  
do śydów 

Rozdział 2 
3,4 ................... 70 
7 ........................ 5 
9 ...................... 90 

Rozdział 4 
12 ..................... 55 

Rozdział 5 
7 ...................... 26 

Rozdział 7 
26 ..................... 90 

Rozdział 10 
4-9 ................... 42 
7-9 ..................... 2 
26 ..................... 24 
32-34 ............... 34 

Rozdział 12 
23 ............... 24,70 

Rozdział 13 
5 .......... 37,72,88 

List 
Jakuba 

Rozdział 1 
18 ..................... 24 

Rozdział 2 
5....................... 71 

Rozdział 4 
4 ....................... 29 

Rozdział 5 
16-18 ............... 73 

I List 
Piotra 

Rozdział 1 
3 ....................... 90 
15, 16 ............... 55 

18, 19 ............... 41 
19 ..................... 90 

Rozdział 2 
9 ....................... 14 
12,19 ................ 79 
21 ........................ 3 

Rozdział 3 
2 ....................... 79 
14 ..................... 31 
18..........24,42,90 

Rozdział 4 
15 ......................37 

Rozdział 5 
7 .......................55 

2 List 
Piotra 

Rozdział 1 
4 .................31,90 
5-11 ..................90 
7 ...................... 20 
10, 11  ...............31 

12 ..................... 72 
16 ..................... 93 

Rozdział 2 
2 ...................... 74 

Rozdział 3 
cały .................. 77 
7 ...................... 60 
10 ..................... 78 

1 List Jana 

Rozdział 1 
1-3 ............. 54,93 
3,6,7 ................ 30 
7....................... 74 

Rozdział 2 
6....................... 74 
20 ..................... 94 

Rozdział 3 
2 ....................... 90 
13 ..................... 35 

Rozdział 4 

12 ..................... 55 
17 ....................... 3 

Rozdział 5 
18 ..................... 30 

2 List Jana 

9,10 .................. 74 
List Judy 

6 ....................... 55 
13 ..................... 74 

Objawienie 
Jana 

Rozdział 1 
1 ....................... 71 

6 ....................... 90 
Rozdział 2 

.10 ..................... 37 

27 ..................... 43 
Rozdział 3 

14 ............... 41,90 
Rozdział 6 

14 ..................... 78 
Rozdział 7 

11-15 ....... 31 
Rozdział 13 

8 .......................70 
Rozdział 14 

4 ...................... 24 
Rozdział 15 

5-8 ................ ...90 
Rozdział 18 

22,23 ............... 72 
Rozdział 19 

5,6 ................... 14 
Rozdział 20 

4-6 ................... 73 
6 ...................... 90 

Rozdział 21 
8 ...................... 66 

Rozdział 22 
11  ..................... 73 

*  *  *  

 

Powiedz Księgo BoŜych Słów, 
Ile jeszcze mamy lat? 

By Zbawiciel przyszedł znów 

Z nędzy wyprowadzić świat? 

JuŜ obecny Zbawca Pan! 

JuŜ obecny pośród nas 
Przyszedł juŜ na ziemski łan; 
Tysiąclecia wschodzi czas! 

Pieśń nr 317 

Powiedz Święta Księgo nam, 
Czemu jeszcze ucisk trwa? 

Czy za chmurą słońce tam? 
Czy nam Bóg zbawienie da? 

Ucisk znaczy BoŜy gniew, 
Co systemy zniszczy złe; 

Ale święta Pańska Krew 
Uratuje dzieci swe. 

Więc jest Prawda w Księdze tej? 
Dzięki, dzięki Panie Ci! 

śeś nam dał w miłości swej, 
Słowo, w którym Prawda tkwi! 

Księga świętych BoŜych Praw 

Przepowiada lepszy los; 
Królu! wiernych swoich zbaw! 

Gdy świat wstanie na Twój głos. 
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GENERALNA KONWENCJA
organizowana przez

Świecki Ruch Misyjny „EPIFANIA"

Piątek, Sobota, Niedziela
14, 15, 16 lipca 2000 roku

NIENADÓWKA
Przewodniczący: br. Piotr Ozimek

Zastępca: br. Jarosław Szul
Akompaniator: Emil Zwoliński

_________________________________________

Piątek, 14 lipca

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

was, ze wszelaką złością” – Efez. 4:31

  9.00 - 9.20 Nabożeństwo poranne ..…….... br. Piotr Czornij
  9.20 - 9.40 Powitanie…...……....…… br. Stanisław Ozimek
  9.40 - 11.40 Wykład………...……..……….br. John Detzler
12.00 - 13.00 Wykład..........................................br. Otton Ryl

13.00 - 16.00 Przerwa obiadowa
16.00 - 17.00 Wykład.............................. br. Jan Chmielewski
17.30 - 18.30 Wykład...................................................... vacat
________________________________________________

Sobota, 15 lipca

„Choćbym wynałożył na żywność ubogich
wszystkę majętność moje... a miłości bym nie miał,

nic mi to nie pomoże” — 1 Kor. 13:3.
9.00-l0.30 Zebranie
                 Świadectw................................ br. Jan Grochowicz
11.00 - 13.00 Wykład do chrztu.................... br. John Detzłer
13.00 - 16.00 Przerwa obiadowa
16.00 – 17.30 Sympozjum: ANTYTYP OBOZU

1. Wieku Ewangelii.................... br. Zdzisław Kosiński
2. Okresu Przejściowego................ br. Józef Lejkowski
3. Wieku Tysiąclecia............................br. Antoni Pikor

18.00-l9.00 Wykład............................. br.Włodzimierz Zelent
_________________________________________________

Niedziela, 16 lipca

,,Bądźcie napełnieni duchem” — Efez. 5:18.

   8.00 -  9.30 Zebranie
                       Świadectw....................br. Leszek Rzepkowski
10.00 – 12.00 Wykład.................................... br. John Detzler
12.30 – 13.30 Wykład................................ br. Feliks Kucharz
13.30              Zakończenie
                       - Uczta miłości....................... br. Piotr Ozimek

GENERALNA KONWENCJA
organizowana przez

Świecki Ruch Misyjny „EPIFANIA"

Poniedziałek, Wtorek, Środa
17, 18, 19 lipca 2000 roku

KRAKÓW
Przewodniczący: br. Stanisław Ozimek

Zastępca: br. Jan Ozimek
Akompaniator: Emil Zwoliński

_________________________________________

Poniedziałek, 14 lipca

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

  9.00 – 9.20 Nabożeństwo poranne ... br. Leszek Rzepkowski
  9.20 - 9.40 Powitanie…………….……… br. Alfred Szwed
  9.40 - 11.40 Wykład……………………….br. John Detzler
12.00 - 13.00 Wykład......................br. Kazimierz Kiełbowicz

13.30 - 14.30 Wykład.................................... br. Adam Urban
15.00 - 16.00 Wykład........................... br. Eliasz Blecharczyk
_________________________________________________

Wtorek, 18 lipca
„W ostateczne dni nastaną czasy trudne.
Albowiem będą ludzie zdrajcy, nadęci...

rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga "
— 2 Tym. 3:1, 4.

  9.00 – 10.30 Zebranie
                       Świadectw............................... br. Piotr Czornij
11.00 - 13.00 Wykład do chrztu...................... br. JohnDetzier
13.30 - 15.00 Sympozjum: ANTYTYP DZIEDZIŃCA

1. Wieku Ewangelii..................... br. Władysław Sułyja
2. Okresu Przejściowego...............br. Bronisław Joniec
3. Wieku Tysiąclecia................... br. Zygmunt Lewicki

__________________________________________________________________________________________________________________________

Środa, 19 lipca

„Izali nie mam pić kielicha tego,
który mi dał Ojcie? „ — Jan 18:11.

  9.00 - 10.30 Zebranie
                       Świadectw................................br. Paweł Piętka
11.00 - 13.00 Wykład.................................... br. John Detzler
13.30 - 14.30 Odpowiedzi
                       na pytania............................ br. Piotr Woźnicki
14.30              Zakończenie
                       - Uczta miłości................ br. Stanisław Ozimek
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GENERALNA KONWENCJA
organizowana przez

Świecki Ruch Misyjny „EPIFANIA"

Piątek, Sobota, Niedziela
21, 22, 23 lipca 2000 roku

WROCŁAW
Przewodniczący: br. Elisz Blecharczyk

Zastępca: br. Edward Ryl
Akompaniator: Emil Zwoliński

_________________________________________

Piątek, 14 lipca

„Jam się na to narodził, i na tom przyszedł na
świat, abym świadectwo wydał prawdzie"

— Jan 18:37.

  9.00 - 9.20 Nabożeństwo poranne.......... br. Jan Ryl (Tychy)
  9.20 - 9.40 Powitanie......................................... br. Józef Ryl
  9.40 - 11.40 Wykład………...……..……….br. John Detzler
12.00 - 13.00 Wykład............................... br. Bronisław Bacik

13.30 - 14.30 Wykład................................... br. Piotr Ozimek
15.00 - 16.00 Wykład................... br. Bogusław Zenderowski
________________________________________________

Sobota, 22 lipca

,,Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, a
utrapionych w duchu zachowuje. Wiele złego

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

9.00 - l0.30 Zebranie
                   Świadectw............................ br. Grzegorz Nowak
11.00 - 13.00 Wykład do chrztu..................... br. John Detzłer
13.30 – 15.00 Sympozjum: ANTYTYP ŚWIĄTNICY

4. Wieku Ewangelii............................. br. Marek Kocot
5. Okresu Przejściowego............. br. Władysław Sułyja
6. Wieku Tysiąclecia.........................br. Piotr kucharski

_________________________________________________

Niedziela, 23 lipca

„ A jeśli kto o swoich... starania nie ma, wiary się
zaprzał, i gorszy jest niż niewierny”

— 1 Tym. 5:8.
   9.00 - 10.30 Zebranie
                       Świadectw...............................br. Marek Urban
11.00 – 13.00 Wykład.................................... br. John Detzler
13.30 – 14.30 Odpowiedzi
                       na pytania………………….br. Piotr Woźnicki
14.30              Zakończenie
                       - Uczta miłości................ br. Elisz Blecharczyk

GENERALNA KONWENCJA
organizowana przez

Świecki Ruch Misyjny „EPIFANIA"

Poniedziałek, Wtorek, Środa
24, 25, 26 lipca 2000 roku

BYDGOSZCZ
Przewodniczący: br. Jan Łagowski

Zastępca: br. Leszek Szpunar
Akompaniator: Emil Zwoliński

___________________________________________________________________________________________________________________________

Poniedziałek, 24 lipca
„Człowieka spolegającego na tobie

zachowywasz w pokoju " — Izaj. 26:3.

  9.00 – 9.20 Nabożeństwo poranne …... br. Bronisław Joniec
  9.20 - 9.40 Powitanie…………….……… br. Jerzy Szpunar
  9.40 - 11.40 Wykład……………….……….br. John Detzler
12.00 - 13.00 Wykład........................... br_ Stanisław Ozimek
15.00 – 16.00 Wykład............................... br. Henryk Olekszy

Wtorek, 25 lipca
,,Jeden jest zakonodawca, który może zbawić

i zatracić. Ale ty ktoś jest, co potępiasz
drugiego?” — Jak. 4:12.

  9.00 – 10.30 Zebranie
                       Świadectw.................... br. Augustyn Bochniak
11.00 - 13.00 Wykład do chrztu...................... br. JohnDetzier
13.30 - 15.00 Sympozjum:

ANTYTYP ŚWIATNICY NAJŚWIĘTSZEJ
1. Wieku Ewangelii................ br. Tadeusz Domaradzki
2. Okresu Przejściowego.....................br. Marek Urban
3. Wieku Tysiąclecia..................... br. Grzegorz Nowak

__________________________________________________________________________________________________________________________

Środa, 26 lipca

„Temu, co zwycięży... dam mu kamyk biały,
a na onym kamyku imię nowe napisane, którego

nikt nie zna, tylko ten, który je przyjmuje”
— Obj.2:17.

  9.00 - 10.30 Zebranie
                       Świadectw...........................br. Łukasz Bednarz
11.00 - 13.00 Wykład..................................... br. John Detzler
13.30 - 14.30 Odpowiedzi
                       na pytania............................ br. Piotr Woźnicki
14.30              Zakończenie
                       - Uczta miłości....................... br. Jan Łagowski




