
„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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RADOSNE  WYKRZYKIWANIE * 
 

ROCZNE GODŁO NA 2001 

Wesoło śpiewajcie Bogu mocy naszej; Wykrzykiwajcie [róbcie radosny hałas 
wg ang.] Bogu Jakubowemu.  

Ps. 81:2 
 

Hałas: 1. dźwięk, szczególnie głośny, 
zgrzytliwy, lub w rodzaju zamieszania, 
ogłuszającego hałasu. 2. Fizyka: 
kombinacja nieharmonijnych przedziałów 
częstotliwości drgań o bardzo krótkim 
trwaniu. 
 

- The American College Dictionary 
 

WSPÓŁCZESNY ŚWIAT jest pełen hałasu, 
przyjemnego lub teŜ innego, w zaleŜności od 
słuchacza. Od klaksonu samochodowego, w 
godzinach największego natęŜenia ruchu na ulicach 
miasta, do pochodzącego od częstych przelotów 
samolotów nad głowami. Poziom decybeli w 
dzisiejszym środowisku jest znacznie większy niŜ 
tego doświadczyła ludzkość w większości swej 
historii. 
 

 

Wiele z tego hałasu wokół nas jest symbolem 
przemysłowego i technologicznego zaawansowania-
ktoś mógłby powiedzieć, Ŝe jest niepoŜądanym 
aspektem proroctwa Daniela 12:4, gdzie czytamy, Ŝe 
w Czasie Końca (w którym, jak wierzymy, obecnie 
się znajdujemy) -„wiele ich przebieŜy, a rozmnoŜy 
się umiejętność” -przewidziano ruchliwe, szybkie 
przemierzanie świata, co większość z nas teraz 
przyjmuje za rzecz naturalną. 

PRZYJEMNY HAŁAS 
Zrewidowana wersja Biblii (w języku angielskim) Ps. 
81:2 oddaje jako „okrzyk radości”. Nasze sławienie 
Boga przejawia się w naszej słuŜbie, która obejmuje 
ogłaszanie przez nas posłannictwa Prawdy. 

Z ludzkiego punktu widzenia, to 
posłannictwo, które obwieszczamy, jest 
dysharmonijne i nieprzyjemne. Lecz Bóg na te 
sprawy patrzy inaczej (1 Sam. 16:7). To, co wydaje 
się cuchnącą ofiarą w oczach nie nawróconych, dla 
Boga jest przyjemnym zapachem, gdy jest 
ofiarowane Jemu przez poświęconych (Filip.4:18; 
porównaj z 3 MojŜ.26:31). 

Prawda i perspektywy biblijne jakie my 
przynosimy nieczęsto są przyjmowane i oceniane. 
MoŜemy być odrzuceni i zniechęcić się. Ale 
zacytowany werset napomina do kontynuowania 
wysiłku pochodzącego z serca. My staramy się 
podobać Bogu. 

GRANIE NA TR ĄBCE 
Psalm, z którego pochodzi powyŜszy werset, jest 
poświęcony „Przedniejszemu śpiewakowi na Gittyt” 
(porównaj z Ps. 8). Adam Clarke, w swym 
komentarzu na temat Psalmu 81 napisał: 

         Istnieją róŜne opinie odnoszące się do 
okazji i czasu tego Psalmu, lecz jest 
powszechna zgoda, Ŝe on był napisany 
albo na uroczystość, albo uŜyty 
podczas uroczystości Święta Trąbek... 
które obchodzono pierwszego dnia 
miesiąca Tiszri [wrzesień — Red.], 
który był początkiem roku 
Ŝydowskiego i od tego dnia aŜ dotąd 
jest wyrazem oddawania czci Bogu 
przez śydów. 

 
 
* Ten artykuł jest oparty na przedstawieniu podanym w E 8, 4 MojŜ., rozdział 10, akapity 1-12, przez br. Paula S.L.Johnsona. I 
takŜe ukazał się jako artykuł rocznego godła w formie zmodyfikowanej i pod innym tytułem w Sztandarze Biblijnym w 
styczniu 2001 r. 
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Trąba o której mówi ten Psalm (w.4) nazywa 
się szofar (po angielsku i po polsku kornet, trąbka). 
Zrobiona z rogu baraniego lub górskiego kozła, ten 
instrument, uŜyty przez eksperta wydawał czysty, 
przenikliwy dźwięk i mógł być słyszany wyraźnie z 
daleka. (Hebrajskie znaczenie tej nazwy oznacza: 
ciąć, naciąć, oświecać). Krótko mówiąc, to był 
doskonały instrument wzywający do zebrania się, i 
pobudzenia, wielkich grup społeczeństwa. 

TRĄBY Z 4 MOJśESZOWEJ 
10 ROZDZIAŁU 

Dodatkowo do tego rytualnego instrumentu, oprócz 
wspomnianej trąby szofar, staroŜytny Izrael uŜywał 
rozmaitych trąb, z róŜnych materiałów. Następujące 
słowa są wypisem z Nowego Ilustrowanego 
Biblijnego Słownika Nelsona: 

Trąbka zrobiona z metalu lub kości 
wytwarzała falę głosową powietrza 
prawie dwie stopy długą(ok. 60 cm). 
Ta krótka fala dała temu 
instrumentowi wysoki, przenikliwy 
dźwięk. Ton tej trąby widocznie mógł 
być regulowany (2 Kron. 5:12).  

       4 MojŜ. 10:1-10 szczegółowo opowiada o 
Boskich instrukcjach 
udzielonych MojŜeszowi, 
aby zrobił trąby ze srebra, 
w celu ogłoszenia Jego 
nakazu i zapewnienia zwycięstwa 
w bitwie. Zdaje się, Ŝe te dwie 
trąby przedstawiają Boskie Słowo 
i Ducha, pobudzające lud BoŜy do 
pewnych czynów. To, Ŝe one są 
typem jest widoczne z tego, Ŝe 
były częścią Zakonu i zarządzeń, 
dotyczących Przybytku, a Ŝe te 
zarządzenia były typiczne jest 
widoczne z Listu do śydów, rozdziały 9 i 10.  
Przykłady z Pisma Świętego  
Pewna liczba wersetów Pisma Świętego przywodzi 
na myśl, Ŝe trąba symbolizuje posłannictwo, a ich 
brzmienie symbolizuje proklamację jakiegoś 
posłannictwa: 

• Ta trąba, która długo brzmiała podczas 
inauguracji Przymierza Zakonu przedstawia 
proklamowanie Prawdy przez siódmą trąbę, mającą 
związek z inauguracją Nowego Przymierza (2 MojŜ. 
19:13, 16, 19). 

• Brzmienie trąby Jubileuszowej (3 MojŜ. 
25:9), ogłaszającej wolność dla ziemi i jej 
mieszkańców, wspaniale stanowi typ proklamacji 
posłannictwa restytucji, ogłaszanego przez kapłanów 
Maluczkiego Stadka od 1874 roku do 1914 roku. 

•  Siedmiu kapłanów, którzy „trąbili w 
trąby”, gdy Jerycho było otoczone (Jozue 6:4-9, 13, 
16, 20), przedstawia to samo, co tych siedmiu 
aniołów z trąbami z Objawienia 8:2-6, a ich trąbienie 
przedstawia to samo, co siedmiu aniołów trąbiących 
w swoje trąby, które reprezentują proklamację 
posłannictwa siedmiu aniołów. 

•  Gedeon trąbiąc w swoją trąbę (Sędziów 
6:34) jest typem na naszego Pana ogłaszającego w 
obecnym wieku posłannictwo Ewangelii. A kiedy 
Gedeon oraz jego 300 trąbiło w swoje trąby podczas 
pierwszej bitwy (Sędziów 7:16-22), przedstawiają 
naszego Pana oraz wierne Maluczkie Stadko głoszące 
posłannictwo przeciwko tzw. Boskiemu prawu 
władców, kleru i arystokracji od 1914 do 1916 roku. 

SYMBOLOGIA TR ĄB 
ChociaŜ MojŜesz otrzymał rozkaz zrobienia 

tych dwóch trąb, on widocznie tę pracę powierzył 
rzemieślnikom, Besaleelowi i Acholijabowi, 
wspomaganym przez swych towarzyszy (patrz 2 
MojŜ. 31:1-6). 

Besaleel jest typem naszego Pana w jego 
zdolności rozwijania Kościoła i jego j| wszystkich 
stosownych nauk. Acholijab   przedstawia członków 

siedmiu gwiazd, uŜytych przez 
Pana jako specjalnych 
pomocników w rozwijaniu 
Kościoła i jego nauk. Ich 

pomocnicy przedstawiaj ą antytypicznych 
wyuczonych w sprawach Królestwa i 
wynoszących ze skarbca rzeczy nowe i stare. 
Ci uczeni składali się z generalnych! 
specjalnych pomocników członków siedmiu 
gwiazd (Mat. 13:52). 
Owe trąby były urobione ze srebra, co 
znaczyło, Ŝe one były posłannictwem 
Prawdy. Srebro tutaj symbolizuje Prawdę. A 

to, Ŝe były zrobione z jednej bryły przedstawia dwie 
rzeczy: 
       1. śe one pochodzą z tego jednego źródła 
Prawdy, z Biblii, ze Słowa BoŜego (Jan 17:17; 2 
Tym. 3:15-17) i 
        2. śe one są we wzajemnej harmonii jako części 
harmonijnej całości (Iz. 8:20; 2 Piotra 1:19—21). 
 

MojŜesz robiący te dwie trąby jest typem na 
naszego Pana, rozwijającego dwa posłannictwa 
Wieku Ewangelii. Wnioskujemy, Ŝe z powodu 
nacisku połoŜonego na te trąby (one się pojawiły w 
pierwszej części 4 MojŜeszowej), są one 
posłannictwem o zbawieniu człowieka -Restytucji 
(przypisanej i aktualnej) oraz posłannictwem 
Boskiego zbawienia -Wysokiego Powołania. 
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Te dwie doktryny wypływają z Okupu- 
ofiary Pana Jezusa i podstawy Boskiego Planu. Bez 
Okupu, zbawienie członków rodu Adamowego na 
jakimkolwiek poziomie istnienia jest niemoŜliwe. Te 
dwie doktryny takŜe zapowiadała Pieśń MojŜesza 
(Restytucja) i Pieśń Baranka (Wysokie Powołanie) 
(Obj. 15:3). 

RESTYTUCJA - PIEŚŃ MOJśESZA 
Pierwsza trąba 
Doktryna o Restytucji streszczona w Dz. Ap. 3:19-21 
oznacza: 
1. Pierwotne stworzenie człowieka w doskonałości; 
2. Jego próbę do Ŝycia; 
3. Jego upadek w grzech i śmierć; oraz 
4. Jego doświadczenie ze złem. 
Ponadto, ona oznacza potrzebę pokuty człowieka, 
jako dowodu, Ŝe on szczerze pragnie zbawienia. Co 
jest demonstrowane przez doświadczenia pogan - 
pozostawionych samym sobie bez pomocy - i przez 
śydów - wspomaganych przez przymierze Zakonu i 
sprzyjające opatrzności - upadły człowiek nie moŜe 
się zbawić i dlatego jest zaleŜny od Boskiej zbawczej 
mocy. 

Zbawienie przez restytucję w typie jest 
pokazane przez pierwszą trąbę w 4 MojŜ. rozdział 10. 
Musimy zapamiętać, Ŝe zbawienie przez restytucję 
nie wyklucza pokuty. Łaska BoŜa dostarczyła 
Zbawiciela, który jest zdolny zadowolić wymagania 
sprawiedliwości skierowane przeciw pokutującemu 
wierzącemu grzesznikowi, dostarczając 
usprawiedliwienia. Właśnie to usprawiedliwienie 
przez wiarę ma dwa wymiary: poczytane i 
rzeczywiste. 

Podczas wieku wiary wierzący wstępował na 
drogę poprawy wobec Boga, według zdolności jego 
lub jej, jak najlepiej potrafili, i serdecznej ufności, 
przyswajając sobie i działając zgodnie z obietnicą 
BoŜą, dzięki zasłudze Jezusa na odpuszczenie 
grzechów, przypisanie sprawiedliwości Chrystusowej 
i przyjęcie do społeczności z Bogiem i Chrystusem 
jako przyjaciela. Tak więc wierzący otrzymuje 
poczytane usprawiedliwienie lub, wyraŜając to w 
inny sposób, poczytaną restytucję. W następnym 
Wieku - Wieku Tysiąclecia - wierzący otrzyma 
rzeczywistą restytucję. 

WYSOKIE POWOŁANIE 
- PIEŚŃ BARANKOWA  

 
Druga trąba 
 
Boskie zbawienie jest podsumowaniem Nowego 
Testamentu. Tak jak ze zbawieniem restytucyjnym, 
ta doktryna ma wiele zastosowań: 
1. śe Chrystus stał się dla tych, którzy ją przyjmują 
Mądrością i w tym On uczy ich wszystkiego, co oni 
powinni wiedzieć w tym celu, aby byli pomyślnymi 
uczestnikami Wysokiego Powołania (1 Kor. 1:24); 

     2. śe On oŜywia - doprowadza do Ŝycia - ich 
przypisane usprawiedliwienie, aby ich przystosować 
jako kandydatów do Wysokiego Powołania; 
     3. śe Chrystus uświęca człowieczeństwo i Nowe 
Stworzenie w Wysokim Powołaniu. Jeśli chodzi o 
człowieczeństwo, to On pomaga wierzącym w 
podtrzymywaniu martwoty wobec siebie i świata a 
oŜywieniu wobec Boga podczas kładzenia ofiarniczo 
człowieczeństwa na śmierć - to jest cel dobrego an-
tytypicznego kapłana. W odniesieniu do Nowych 
Stworzeń On je przeprowadza przez siedem stopni, 
począwszy (I) od spłodzenia z Ducha, po czym 
następują (II) oŜywienie, (III) wzrost, (IV) 
wzmocnienie, (V) zrównowaŜenie, (VI) krystalizacja 
i (VII) narodzenie duchowe. 
     4. W wyzwoleniu On wybawia Nowe Stworzenie 
z grzechu, błędu, samolubstwa, światowości, szatana 
i śmierci. 
Następne elementy w Ŝyciu Nowego Stworzenia 
(indywidualnie i kolektywnie) są przedstawione 
przez drugą trąbę w 4 MojŜ. 10: 

•   Predestynacja (w sensie wyboru na członka 
ciała); 
•   Organizacja (w sensie Ciała tego Kościoła); 
•   Porządek (w znaczeniu zarządzeń Kościoła); 
•   Dyscyplina (bez tej nie moŜna rozwinąć 
podobieństwa Chrystusowego); 
•   Prawo (miłości); 
•   Odpoczynek (szabat, odpoczynek w 
dokończonym dziele Jezusa); 
•   Próba (wypróbowanie usposobienia 
charakteru); 
•   Chrzest (w śmierć Chrystusową); 
•   Wielkanoc (uczestniczenie w komunii z 
Chrystusem i innymi członkami Ciała); 
•   Zobowiązania społeczne wobec człowieka i 
wobec braci (postępowanie Kościoła w świecie 
jako światła i strofującego czyniących zło); 
¦ Przeciwnicy i osaczanie (szatan, świat i ciało); 
•   Obecne oraz przyszłe dziedzictwo (, ,stokroć 
więcej weźmie” i nadzieję chwały” (Mat. 
19:29)). 

PANUJĄCE KRÓLESTWO BOśE 
W Testamentach, Starym i Nowym, występują róŜne 
zarysy myśli, które naleŜą do posłannictw tych obu 
trąb, w zaleŜności od ich zastosowania. 

Na przykład, Królestwo BoŜe, rozwaŜane z 
punktu widzenia panowania nad ludzkością i 
błogosławienia jej, naleŜy do Pieśni MojŜesza. Ale 
rozwaŜane z punktu widzenia chwalebnych 
przywilejów Chrystusa, naleŜy do Pieśni Baranka. 

Podobnie z Wtórym przyjściem w jego 
związku z obaleniem imperium szatana i 
błogosławieniem ludzkości, naleŜy do Pieśni 
MojŜesza. Natomiast w swym odniesieniu do Ŝęcia 
świętych, ich wyzwalania i gloryfikacji, ono naleŜy 
do Pieśni Baranka. 
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Zmartwychwstanie zaś do ludzkiej doskonałości 
naleŜy do Pieśni MojŜesza, a zmartwychwstanie na 
Boskim poziomie z natury naleŜy do Pieśni Baranka. 

W Starym Testamencie istnieją liczne typy i 
proroctwa, mające związek z Chrystusem i 
Kościołem - bądź to, gdy byli w ciele, bądź teŜ w 
duchu - co naleŜy do Pieśni Baranka (1 Kor. 10:1-11; 
śyd. 4:10; 1 Piotra 1:9-13). One często są 
przedstawione z punktu widzenia ich wpływu na 
ludzkie zbawienie i związek z nim. 

PoniewaŜ te dwa tematy Biblii - Pieśń 
MojŜesza i Pieśń Baranka - zachodzą na siebie, 
mówimy, Ŝe generalnie oba testamenty, Stary i 
Nowy, mają te odpowiednie reprezentacje. 

JednakŜe dwie trąby, Pieśń MojŜesza i Pieśń 
Baranka, nie są odpowiednio synonimiczne ze 
Starym Testamentem i Nowym Testamentem. 

Po prostu Pieśń MojŜesza wyklucza rzeczy 
Wysokiego Powołania, a Pieśń Baranka wyklucza 
sprawy Restytucji. Jednak te dwa posłannictwa tak 
się splatają i przeplatają wzajemnie, aŜeby były w 
doskonałej harmonii. W rzeczywistości są dwoma 
największymi zarysami Boskiego Planu. To właśnie 
ten wzajemny związek między nimi dowodzi, Ŝe 
kaŜdy z nich jest urobiony z jednej całej sztuki 
antytypicznego srebra. 

JAK TE TR ĄBY BYŁY U śYWANE 
Wracając do 4 MojŜ., rozdział 10:2-7, 
przedstawiającej w ogólnym zarysie okazje, podczas 
których trąbiono w te trąby. Okazje są dwie: 
     1. Wezwanie ludu lub ksiąŜąt do MojŜesza 
stojącego u wejścia do namiotu zgromadzenia (wers. 
3 i 4); 
     2.  Sygnalizowanie czterem obozom Izraela do 
wyruszania w ich podróŜe (wers. 5, 6).  
Wzywanie Zgromadzenia i KsiąŜąt 
Co znaczy wzywanie zgromadzenia do drzwi 
Przybytku? ZauwaŜmy, Ŝe to dokonywało się przez 
trąbienie obu trąb (w. 3), podczas gdy ksiąŜęta byli 
wzywani przez trąbienie tylko jednej trąby (w. 4). 

Zgromadzenie - generalnie lud - reprezentuje 
nominalny lud BoŜy. KsiąŜęta są typem na wodzów 
utracjuszy koron pośród nominalnego ludu BoŜego. 
Jeśli idzie o trąbienie dwóch trąb w przeciwieństwie 
do jednej trąby, wydaje się, Ŝe te dwie reprezentują 
dawanie nominalnemu ludowi BoŜemu ogólnej 
wiedzy o dwóch częściach Boskiego planu, natomiast 
jedna trąba przedstawia podawanie szczegółów na 
określony zarys Boskiego Planu.  

 
Praktyczne ilustracje 
Zdaje się, Ŝe ta róŜnica wyłoniła się z praktyki: z 
reguły nominalny lud BoŜy niewiele wie o Boskim 
Planie. Najbardziej pomagają mu ogólne zarysy. 
JednakŜe, gdy ktoś zbliŜa się bardziej do Prawdy to 
szczegóły okazują się najbardziej pomocne - w rze- 

czywistości potrzebne. Przez inną analogię „o tej 
róŜnicy moglibyśmy powiedzieć, Ŝe jest taka jak 
między mlekiem i mięsem Słowa” (śyd. 5:12-14). 
Kiedy ksiąŜęta nad tysiącami - którzy obejmują nie 
tylko tych 12 ksiąŜąt nad pokoleniami, ale takŜe 
przywódców nad tysiącami - spotkali MojŜesza 
prywatnie a nie publicznie, stanowią typ wodzów 
nowych stworzeń pośród nominalnego ludu BoŜego, 
zgromadzonych do naszego Pana wskutek 
szczególniejszego sposobu traktowania ich, co daje 
do zrozumienia, Ŝe tylko jeden ogólny przedmiot 
będzie omawiany. 
Co słyszało zgromadzenie - Antytyp  
Te dwa rodzaje zgromadzeń słuŜyły róŜnym celom. 
Co do nominalnego ludu BoŜego, ten uczestniczył 
przede wszystkim w przyswajaniu świadectwa o 
Królestwie, w którym usłyszeli w prostszych 
zarysach o Wysokim Powołaniu i prawdach 
Restytucji (Mat. 24:14). Wówczas teŜ, dzięki róŜnym 
przewodom, usłyszeli karcenie z powodu grzechu i 
zachęcanie do sprawiedliwości (Jan 16:7-11). To 
oznacza nauczanie o pokucie i naganę grzechów 
nominalnego kościoła. Świadectwo dawano ze 
skuteczniejszą lub mniej skuteczną jasnością przez 
cały Wiek Ewangelii.  
Co usłyszeli ksiąŜęta - Antytyp  
Wówczas były róŜne cele mające związek z 
prywatnym zgromadzeniem się antytypicznych 
ksiąŜąt. Cele te niezmiennie się pojawiały w 
metodach prowadzonych rozmów, czytanej 
literaturze Prawdy i korespondencji, szczególnie to 
pierwsze i drugie. 

Jednym z tych celów było przyciągnięcie 
niektórych do Prawdy, co nieraz było uwieńczone 
sukcesem. Innym było kształcenie, aby pomóc takim 
osobom w wymiernym rozwinięciu jaśniejszych 
poglądów, które z kolei oni mogliby przekazać 
drugim. 

Na przykład, przed 1874 rokiem prawie 
wszyscy ksiąŜęta utracjusze koron byli post-
Millenialistami. Lecz w czasie Ŝęcia - jako rezultat 
nauki na ten temat były rozpowszechniane przez 
pismo i słowo wypowiadane ustnie - większa liczba 
stała się pre-Millennialistami. Choć niewielu z nich 
przyjęło tę myśl, Ŝe Tysiąclecie będzie błogosławić 
niewybranych zmarłych - to dostrzegano jako 
„niebezpieczną doktrynę” - niemniej jednak nawet 
ich cecha Millennializmu była lepsza niŜ post-
Millennializm. W rzeczywistości tacy nawróceni 
pomogli wielu polubić Drugie Przyjście, choć 
przedtem bali się go. Oni takŜe pomogli niektórym 
pośród nich zrozumieć Prawdę na temat Tysiąclecia. 

Innym celem antytypicznego zgromadzenia 
ksiąŜąt było przygotowanie takich utracjuszy koron 
na otwarcie ich oczu, które nastąpi po zniszczeniu ich 
cielesnych umysłów. Posłannictwo dostarczające 
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o tym wiadomości było ostrzeŜeniem: ci, których 
opozycja wobec Prawdy narastała, byli uczuleni na 
ich niebezpieczne postępowanie - ostrzeŜenie, na 
jakie niektórzy zwracali uwagę. 
Odgłos Alarmu  
4 MojŜ. 10:5, 6 
Powszechnie, trąbienie na alarm na trąbce jest typem 
na proklamację polemicznego posłannictwa. 
Hebrajski rzeczownik przetłumaczony „alarm” jest 
teruah. Hebrajski czasownik przetłumaczony „trąbić 
na alarm” jest rua, z którego wywodzi się te mach. 
Hebrajski czasownik występujący w wersetach 3,4 
1 7 znaczy „trąbić”, a niezaleŜnie od alarmu, jest 
taka. [Zobacz równieŜ Ps. 81:4 (trąbić)]. 
Inny przykład zilustrowania tego punktu znajduje się 
w antytypie 4 MojŜ. 3 i :6, w którym są 
przedstawione kontrowersyjne posłannictwa Brata 
Russella w stosunku do błądzicieli nominalnych 
kościołów w czasie Ŝęcia. 
Jaśniejsze zrozumienie Prawdy rozwinięte przez 
kontrowersję 
Nasza lekcja jest debatą na temat marszu pokoleń, jak 
to czyni E 8, rozdz. 9, pokazując ponownie, Ŝe 
między innymi rzeczami, przedstawia postęp w 
wiedzy. W innej ilustracji, posuwanie się naprzód 
słupa obłokowego i ognistego stanowi typ 
postępowego rozwijania Prawdy. Br. Russell i br. 
Johnson często wskazywali, Ŝe Prawda zazwyczaj 
robi postępy pośród kontrowersji. 
 Pewne przykłady: 
•   Jako rezultat kontrowersj i na temat Okupu, 3 
MojŜ. 16 stała się jasna dla br. Russella i w 
następstwie prawie wszystkie typy i antytypy całego 
Przybytku. 
•   Kontrowersje na temat Ofiary za grzech, 
Przymierzy i Pośrednika spowodowały, Ŝe te 
przedmioty w konsekwencji zostały lepiej 
zrozumiane. 
¦ Podczas kontrowersji na temat niedowiarstwa Okup 
w związku z Adamem i Jezusem stał się jaśniejszy, 
włączając uniwersalne zbawienie od potępienia 
Adamowego, jako róŜne od wiecznego uniwersalnego 
zbawienia - niebiblijnego nauczania. 
•   Podczas kontrowersj i na temat Wtórego Adwentu 
zdumiewająco stały się jasne czas, cel i sposób 
Wtórego Adwentu. 
 
•   Pośród kontrowersji w 1917 roku, roku 
rozdzielenia, stały się jaśniejsze ostatnie pokrewne 
czynności Eliasza i Elizeusza. Szóste przesiewanie i 
„broń ku zabijaniu” w tym czasie się wyjaśniły oraz 
szemranie z przypowieści o groszu równieŜ stało się 
jasne. 

To objawianie się Prawdy pośród 
kontrowersji jest pokazane takŜe typicznie, w 
Pańskiej chwale (Jego mądrość, sprawiedliwość, 
miłość i moc, jak okazane w Prawdzie, stanowią Jego 
antytypiczną chwałę), która nagle zabłysnęła nad 
Przybytkiem (4 MojŜ. 11:24,25; 12:4,5, 10; 14:10; 
16:19). 

To było doświadczeniem dla ludu BoŜego 
przez cały Wiek Ewangelii. Rzeczywiście, Bóg tak 
ukształtował Pismo Święte, aby ono mogło rzucać 
postępujące światło przez słuŜbę naszego Pana, tak 
jak wymagały okoliczności, potrzeby i 
doświadczenia ludu BoŜego. 
Pierwszy alarm - Pierwszy obóz wyrusza*  
4 MojŜ. 10:14-16 
Trąba alarmująca zabrzmiała, aby nakłonić obozy do 
wyruszenia. Pierwsze z takich trąbień na alarm (w. 5) 
było sygnałem do wystąpienia obozów do przodu, 
czyli na wschód Przybytku - Zabulon, Issachari 
Juda. Ten alarm jest typem proklamowania 
posłannictwa kontrowersyjnego na temat mocy 
BoŜej, tak jak ona dotyczyła nauk kościołów: 
drugiego Adwentu, Campbellitów i kalwinis-
tycznego. Marsze tych obozów przedstawiają te 
denominacje prowadzące kontrowersje na ten 
szczególny temat mocy, będący często ośrodkiem ich 
szafarskich doktryn.  
Drugi alarm - Drugi obóz wyrusza  
4 MojŜ. 10:18-20 
Na dźwięk drugiego alarmującego trąbienia ruszyły 
obozy leŜące na południu Przybytku - Gad, Symeon i 
Ruben. Ten alarm przedstawia proklamację 
kontrowersyjnego posłannictwa skupionego na 
Boskiej mądrości, tak jak ona oddziaływała na nauki 
Kościołów: Anglikańskiego, Rzymskiego i 
Greckiego. Te obozy ruszając do przodu 
przedstawiają wymienione denominacje dyskutujące 
zazwyczaj na ulubione tematy mądrości zawarte w 
ich szafarskich doktrynach. 
     ZauwaŜmy: ChociaŜ 4 MojŜ. 10 nie 
wyszczególniała adresata, trąbiąc trzeci i czwarty raz 
na alarm - oprócz pobieŜnej aluzji przy końcu w. 6 - 
to nie musi znaczyć, Ŝe ten alarm nie zabrzmiał. A 
moŜe szczególna wzmianka nie była potrzebna, to 
było oczywiste. 
Trzeci alarm - Trzeci obóz wyrusza  
4 MojŜ. 10:22-24 
Wymarsz naprzód trzeciego obozu, na zachodzie — 
Efraima, Manasesa i Beniamina — jest typem na 
proklamację kontrowersyjnego posłannictwa wokół 
tematu o Boskiej sprawiedliwości, często w 
szczególnych aspektach szafarskich doktryn 
kościołów: 

________________ 
 
* Zobacz dodatek na stronie 8 przedstawiający ułoŜenie i identyfikację maszerujących obozów. Uporządkowanie 
pokoleń, jakie jest podane w tym artykule, opiera się na pokazanym na wykresie, a nie według porządku podanego 
w tekstach biblijnych. 
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Luterańskiego, Kongregacjonalnego i Kwakierskie-
go. Wymarsz stosownych typicznych pokoleń, jest 
typem na te denominacje, które wdawały się w 
kontrowersje na temat sprawiedliwości, często 
wówczas, gdy to dotykało ich szafarskich doktryn. 
Czwarty alarm - Czwarty obóz wyrusza  
4 MojŜ. 10:25-27 
Czwarty obóz na północy — Dan, Aser i Neftali - na 
alarm ruszył do przodu. Te trzy pokolenia są typem 
na Kościoły: Baptystów, Metodystów i Unitarian. W 
tym przypadku kontrowersyjne posłannictwo 
dotyczyło Boskiej miłości w jej wpływie na ich sza-
farskie doktryny. 
Krótko mówiąc, postęp 12 pokoleń przedstawia 
wzrost tych denominacji w prawdach mieszczących 
się w ich szafarskich doktrynach. 

RADOSNE WYKRZYKIWANIE 
Werset 7 wskazuje na przeciwieństwo między 
wzrostem postępującej Prawdy pośród kontrowersji a 
wzrostem w wiedzy Prawdy dotąd otrzymanej z 
poprzednich odkryć Prawdy. Antytypicznie, to 
pokazuje jak Prawda powinna być normalnie 
przedstawiana zainteresowanym i nie wojowniczym 
słuchaczom. 

Gdy kontrowersja ma miejsce w chrześcij 
aństwie, w odpieraniu ataków i atakowaniu błędów w 
czasie teologicznych wojen, to nie jest poŜyteczny 
sposób do pozyskania serc dla Prawdy. My moŜemy 
uciec się do kontrowersji, gdy oponenci zwalczają 
Prawdę błędem, ale w zwyczajnych okolicznościach 
Ŝycia kontrowersyjne przedstawianie Prawdy 
koliduje z jej akceptacją- ono w słuchaczu rodzi 
kłótliwość i jest odpowiedzialne za urabianie raczej 
oponenta niŜ przyjaciela. Jeśli my zamierzamy 
pozyskać naszych słuchaczy, powinniśmy trąbić 
naszymi trąbami Prawdy przyjemne dźwięki. 
Brat Russell podał pewne odpowiednie komentarze w 
przedmowie do 1. Tomu: 

Przez około pięć lat poprzedzają-
cych pierwszą publikację tego 
Tomu, mieliśmy istotnie ten sam 
materiał w druku pod inną nazwą i 
w inny sposób przedstawiony. Ta 
ksiąŜka była zatytułowana „Pokarm 
dla myślących chrześcijan”. Jej styl 
się róŜnił w tym, Ŝe przede 
wszystkim atakował błąd - burząc 
go. I wówczas, na jego miejsce 
wznosił gmach Prawdy. Ostatecznie 
zrozumieliśmy, Ŝe to nie był 
najlepszy sposób - Ŝe niektórzy się 
zaniepokoili widząc, jak ich błędy 
padają i zaniedbali czytania jej na 
tyle, aby dostrzec piękno 

struktury Prawdy w miejsce 
obalonych błędów. 

KONKLUZJA 
ChociaŜ juŜ dłuŜej nie moŜemy trąbić o 
posłannictwie Wysokiego Powołania, jako okazji 
dotąd osiągalnej, ale musimy przedstawiać je w jego 
dyspensacjonalnym i historycznym kontekście. Bez 
zrozumienia róŜnic w powołaniach - wyborczego 
zbawienia - świadome przedstawianie Boskiego 
Planu nie jest moŜliwe. 

Liczne świeckie posłannictwa na ziemi, 
dzisiaj przekazywane na róŜne strony, są wszystkim 
prócz radości. Wiadomości o konfliktach i 
niezadowoleniu, wojnach i głodzie, korupcji i 
zachłanności, głupstwach i tragediach, tworzą 
osnowę i wątek współczesnej cywilizacji. Gdybyśmy 
podjęli ten temat i trąbili o czasie ucisku i jego 
okropnych zapowiedziach jako nasze główne 
świadectwo, nie moglibyśmy pozyskać serc naszej 
publiczności. Posłannictwo Królestwa BoŜego, z jego 
atrakcyjnymi błogosławieństwami pokoju i harmonii, 
zdrowiem i pomyślnością w Edeńskim otoczeniu, jest 
dźwiękiem, który wspaniale wpada do ucha. My 
powinniśmy się uczyć, aby być mistrzowskimi 
muzykami. Nasz Pan w Ewangelii Mat. 10:16 
powiedział: „bądźcieŜ tedy roztropnymi jako węŜe, a 
szczerymi jako gołębice." 

Powinniśmy być odwaŜni, gdy głosimy nasze 
posłannictwo kaŜdemu, kto chce słuchać i 
jakimkolwiek środkiem, którym dysponujemy. 
ChociaŜ nasze ciało jest słabe a wysiłki zdradzają 
braki, to posłannictwo Prawdy, jaką proklamujemy, 
jest piękne, harmonijne. Pan je słyszy i ocenia. 

My się modlimy, aby rozwaŜania nad naszym 
wersetem (Ps. 81:2) w nadchodzącym roku okazały 
się pomocą na czasie, przypomnieniem naszych 
sposobności, zobowiązań i przywilejów w głoszeniu 
błogosławionego posłannictwa Prawdy. 

*  *  * 
Na początku tego Nowego Roku wyraŜamy 

naszą ocenę dla braci i sióstr za ich wsparcie i 
zachętę podczas pracowitych dni minionego roku. 
Redaktor jest wdzięczny za te posłannictwa dobrej 
woli i za zapewnienie modlitw otrzymanych od braci 
i sióstr ze wszystkich stron. 

Jako stosowną pieśń, towarzyszącą naszemu 
wersetowi, proponujemy tę, którą juŜ śpiewaliśmy 
wcześniej, lecz która jest stosowna dla tego obecnego 
tematu, nr 24 w śpiewnikach Pieśni Brzasku 
Tysiąclecia (w języku polskim) ,JuŜ nas nie łudzi 
wzrok”. Ta pieśń przypomina nam o zbliŜającym się 
Jubileuszu błogosławieństw - szczególne 
jubileuszowe posłannictwo, które z radością 
śpiewamy. PoniŜej słowa tej pieśni. 
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Literalne tłumaczenie pieśni nr 24 
z języka angielskiego: 

TRĄBCIE W TRĄBĘ, TRĄBCIE 
Trąbcie w trąbę, trąbcie 

Ochoczo uroczysty dźwięk;  
Niech poznają wszystkie narody, 

Do najdalszych krańców ziemi:  
Refren: 
Nastąpił rok Jubileuszu,  
Powracają odkupieni grzesznicy do domu,  
Powracają odkupieni grzesznicy do domu.  
Jezus, nasz wielki NajwyŜszy Kapłan, 

Dokonał zupełnego pojednania;  
Wy utrudzone umysły spocznijcie; 

Wy bolejące dusze radujcie się:  
Refren  
Rozsławiaj Baranka BoŜego, 

Wszech-jednającego Baranka;  
Odkupienie przez Jego krew, 

Ogłaszaj całemu światu:  
Refren  
Wy, którzy byliście sprzedani za nic, 

            Których dziedzictwo zostało stracone,  
MoŜecie je odzyskać darmo, 

W darze na koszt Jezusa:  
Refren  
Słuchaj siódmej trąby, 

Wieści niebiańskiej łaski;  
Zbawienie teraz j est blisko; 

Szukaj oblicza Zbawiciela:  
Refren 
 

DODATEK 
Umiejscowienie maszerujących Obozów 

wokół Przybytku 
 

 

DOROCZNY PRZEGLĄD 
NASZ PRZEGLĄD ograniczyliśmy do spraw 
„bliskich domowi” - spraw raczej bezpośrednio 
związanych z Domem Biblijnym, natomiast na te 
sprawy, które dotyczą światowej polityki i ekonomii, 
pokrywające się w znacznej mierze z zewnętrznymi 
mediami, będziemy okazjonalnie zwracać uwagę w 
innych artykułach.  
 
Praca w Domu Biblijnym  
Naszą pracę dobrze kontynuowaliśmy od naszego 
ostatniego sprawozdania opublikowanego wiosną w 
2000 r. W styczniu tego roku nasz personel 
powiększył się o dwóch członków w pełnym 
wymiarze godzin: brata Herberta („Herb” znaczy 
zioło) i siostrę Barbarę („Barb” znaczy wąs) Hoa-
gue'ów z Massachusetts. Brat Herb będzie 
odpowiedzialny za utrzymanie domu i posiadłości 
oraz nasze wysyłki (we współpracy z bratem Leonem 
Jordanem, który obecnie jest odpowiedzialny za nasz 
Dział Wysyłkowy). Siostra Barb będzie 
odpowiedzialna za Dział Subskrypcyjny. Dotych- 

czasowe biuro subskrypcji zostało odnowione i 
wyposaŜone w nowe meble i komputery. 

Nasze komputery biurowe zostały połączone 
z intenetem i wszystkie mają usługi e-mailowe. Aby 
to umoŜliwi ć, brat John Kirkwood pomógł wykonać 
sieć komputerową i zainstalować oprogramowanie. 

Podczas ostatniego weekendu personel Domu 
Biblijnego, któremu pomagali członkowie zboru w 
Che-ster Springs i ochotnicy z Nowej Anglii, 
przenieśli nasze wielkie zapasy literatury z sutereny 
do nowego magazynu. Jesteśmy wdzięczni za 
okazaną pomoc. Teraz nasz magazyn jest 
wyposaŜony w sterowaną klimatyzację, która 
utrzymuje odpowiednie warunki dla personelu i 
naszych wydrukowanych materiałów. 

Witryna internetowa The Bibie Standard (w 
U.S.A.) jest poddawana naturalnej weryfikacji, aby 
nadąŜyć za zmianami w projektowaniu i technologii. 
Jeszcze w tym roku spodziewamy się uruchomienia 
nowej witryny poświęconej sprawom Epifanii. 
Oddzielne sprawozdanie poświęcone pracy w 
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witrynie internetowej, dołączone przez Webmastera 
(redaktor witryny), brata Dana i siostrę Sue Herzi-
gów, jest zamieszczona na stronie 13. RównieŜ w 
Wielkiej Brytanii, pod kierunkiem Webmastera, brata 
Johna F. Scale'a, witryna internetowa jest w dalszym 
ciągu rozwijana i poszerzana. 

Dział Wydawniczy wciąŜ pracuj e nad 
udoskonaleniem formy przy opracowywaniu nowych 
materiałów oraz dostosowywaniem juŜ istniejących, 
co, mamy nadzieję, przybiera atrakcyjny i 
interesujący kształt. Celem jest pozyskanie szerszego 
grona czytelników prawd Paruzji i Epifanii. 

Jesteśmy szczęśliwi mogąc podać do 
wiadomości, Ŝe ten dział powiększył się o nowego 
członka, pracującego w pełnym wymiarze godzin. 
Brat łan Lalite, który wiele lat temu przeniósł się z 
Anglii na Florydę, jest teraz mieszkańcem Domu 
Biblijnego. Prosimy o modlitwy za bratem łanem w 
tej waŜnej zmianie, jaka nastąpiła w j ego Ŝyciu. 

Dział Korespondencji, bardzo zapracowany, 
pod kierunkiem siostry Loisann Lounsburry, zajmuje 
się wieloma róŜnorodnymi zadaniami. Niezmiernie 
waŜne prace w kuchni — przede wszystkim w 
przygotowywaniu posiłków dla rozrastającego się i 
zajętego personelu -są podzielone między pewną 
liczbę sióstr spośród pracowników Domu Biblijnego. 
Siostra Terry Matson przychodzi z zewnątrz dwa 
razy w tygodniu, wspierając swoimi talentami ten 
zakres pracy. Brat Bardley Hedman w dalszym ciągu 
pomaga w pracy komputerowej, opracowując 
etykiety na czasopisma oraz wykonując wewnątrz i 
na zewnątrz Domu Biblijnego inne przydzielone 
jemu zadania. Dalsze sprawozdania będziemy 
podawać w ciągu roku.  
Dom Biblijny a Prawo Autorskie  
Rozwój metod dystrybucji i magazynowania 
publikowanych prac zobowiązuje nas do ponownego 
przejrzenia spraw związanych z prawem autorskim, 
gdyŜ to naleŜy do naszych wydawniczych 
obowiązków. 

Obecnie istnieje moŜliwość wydzielenia prac 
od razu przeznaczonych do druku w formie 
elektronicznej - poprzez Internet lub e-mail. Nie tak 
dawno temu reprodukcja napisanych prac była 
ograniczona do tradycyjnych metod drukowania - był 
to proces dość kosztowny, niedostępny dla zwykłych 
konsumentów. Dzisiaj większość nowych (i starych) 
materiałów moŜna przekazywać w formacie 
elektronicznym, dostępnym dla kaŜdego. Mówiąc 
ogólnie, ta moŜliwość reprodukcji danych cyfrowych 
w jednej z wielu form, włączając drukowanie, jest 
duŜym sko- 

kiem naprzód. Odpowiednio do Ŝyczenia, sposób 
wydruku moŜna uczynić tańszym i łatwiejszym. 

W konsekwencji, jak wierzymy, dobre 
szafarstwo wymaga skupienia działań na ochronie 
praw autorskich naszych materiałów i bronieniu ich 
w sposób właściwy. Ogólnie uwaŜa się za nieetyczne, 
jeŜeli nie nielegalne, przywłaszczanie sobie prac 
innych wydawców bez wyraŜenia ich pozwolenia. 
Postępowanie przeciwne ogólnie uwaŜane jest za 
piractwo i dla naruszających prawo są przewidziane 
surowe kary. 

Nie byłoby rzeczą właściwą dla LHMM 
przywłaszczanie sobie prac napisanych i 
opublikowanych przez innych — ich „intelektualnej 
własności”—bez uzyskania na to pozwolenia. 
Wierzymy, Ŝe powinniśmy być w zgodzie z tą samą 
etykietą i prawem. Zgodnie z tym, ostatnio 
podtrzymaliśmy nasze prawo własności praw 
autorskich do serii tomów epifanicznych, aby 
uniemoŜliwi ć dostęp do nich przez Internet, bez 
naszego pozwolenia. 

My nie chcemy tłumić rozpowszechniania 
posłannictwa Epifanii—chcielibyśmy widzieć, Ŝe 
rozchodzi się daleko i szeroko. JednakŜe kładziemy 
nacisk na to, Ŝe prawa naleŜące do nas, jako 
właścicieli wydawanych Tomów Epifanicznych, 
powinny być respektowane. The Executive Trustee 
LHMM ma zwyczajowe i prawne pełnomocnictwo 
do rozporządzania Tomami Epifanicznymi. RównieŜ 
podtrzymujemy nasze prawo autorskie do The 
Present Truth i The Bibie Standard. 

Nie mamy natomiast praw autorskich do serii 
Wykładów Pisma Świętego; dostęp do wielu edycji 
(włączając naszą własną z 1937 r.), które zostały 
wydane przez róŜne grupy studentów Biblii, jest 
swobodny. 
Subskrypcja The Bibie Standard - nowe podejście 
Starając się o zwiększenie liczby prenumeratorów 
The Bibie Standard usankcjonowaliśmy przywilej 
sprzedaŜy oraz prenumeraty przez Internet (content-
ville.com). To nie ma Ŝadnego wpływu na nasze 
dotychczasowe praktyki w tym względzie, ale niesie 
ze sobą dodatkową moŜliwość dla tej publikacji. 
Odpowiednio do wzrostu zainteresowania The Bibie 
Standard, zachęcamy Was do wpisywania się jako 
nowi prenumeratorzy (proszę w tym miejscu nie 
dokonywać ponownej prenumeraty) przez con-
tentville.com. * Czasopismo jest wyszczególnione 
pod literą „B”. Opłata powinna być dokonywana za 
pośrednictwem karty kredytowej. W dalszym ciągu 
będziemy prowadzić dystrybucję dotychczasowymi 
metodami. 

_______________________ 
 
* Tytuł czasopisma podany w tym miejscu jest niepoprawny. Błąd powstał podczas przepisywania opisu publikacji 
i zostanie poprawiony. (Dotyczy to wersji amerykańskiej czasopisma The Bibie Standard - Wyd.) 
 
 



SPRAWOZDANIE Z POLSKI I WSCHODNIEJ EUROPY 
 
DROGI BRACIE HEDMAN: Niech będzie zawsze z 
Tobą łaska, miłosierdzie i pokój od Boga i Chrystusa 
Jezusa. U schyłku dwutysięcznego roku jesteśmy 
błogosławieni przez Prawdę „na czasie” biblijnymi 
dowodami niewidzialnej obecności naszego Pana i 
wiedzą uzdalniającą nas do rozpoznawania „znaków 
czasu"... Nasza nadzieja jest proroczo wyraŜona: 
wzbudzenie zmarłych i sposobność powrotu do 
doskonałości pod sprzyjającymi warunkami, gdy 
Boska wola będzie wykonywana na ziemi tak jak jest 
w niebie. 
Bracia i siostry starają się przekazywać radosne 
obietnice Słowa BoŜego. Prawda na czasie moŜe 
zadowalająco odpowiedzieć na wszystkie 
niepokojące i dręczące pytania. Ona przynosi 
pociechę i pokój oraz usuwa bojaźń, którą 
wytwarzają błędne nauki „ciemnych wieków”. 
Rozpoznajemy, Ŝe jedynie niewielu pragnie 
poświęcić się Bogu i pełnić Jego Wolę w 
codziennym Ŝyciu. Dlatego nie jesteśmy zdziwieni, 
Ŝe jest małe zainteresowanie głoszoną Ewangelią. 
Ostatecznie ucisk na świecie otworzy serca wielu a 
pozostałym Królestwo BoŜe. 
Dlatego z zapałem i gorliwością wykonujemy słuŜbę 
głoszenia i pocieszania kaŜdego zainteresowanego 
serca. 
Ekonomiczny rozwój Polski przystosowuje się 
stopniowo do warunków Unii Europejskiej. Polska 
jest juŜ członkiem NATO i do 2003 roku mają być 
dostosowane wszystkie obszary działalności 
ekonomicznej w zakresach prawa, sądownictwa i 
administracji.  

ZEBRANIA   PUBLICZNE, DZIAŁALNO ŚĆ 
WYDAWNICZA I DYSTRYBUCYJNA 

Bracia polscy zaangaŜowani we współpracy z braćmi 
ukraińskimi i mołdawskimi stopniowo usprawniają 
działalność wydawniczą literatury w językach: 
ukraińskim, rosyjskim, litewskim i rumuńskim. 
Rozszerzyliśmy regularne bezpłatne wysyłanie 
bieŜących numerów obu naszych polskich czasopism 
do wielu bibliotek uniwersyteckich i wydziałów 
teologicznych na uczelniach wyŜszych. Oprócz tego, 
do wielu bibliotek przesłaliśmy komplety 
Teraźniejszej Prawdy. Otrzymaliśmy kilka listów 
wyraŜających podziękowanie i ocenę.  
Konwencje 
(w nawiasach podane są średnie liczby uczestników) 
Poznań, 30 kwiecień - 2 maj (890) Symbol chrztu 
przyjęło dziewięć sióstr i ośmiu braci. W naszych 
letnich konwencjach wzięli udział brat John i siostra 
Mary Detzlerowie z Kalifornii. Ich usługa i 
społeczność wywarły silne wraŜenie na braciach i 
siostrach. Z miłością i serdecznością przylgnęliśmy 
do Brata i Siostry z innego kontynentu odczuwając w 
nich bardzo bliskie pokrewieństwo charakterów i 
ducha. 

Jego wysoko cenione wykłady były nagrywane na 
kasety i z pewnością będą przesłuchiwane w domach. 
Nienadówka, 14-16 lipiec (530) 

Dwie siostry przyjęły chrzest.  
Kraków, 17-19 Upiec (715) 

Jeden brat przyjął chrzest.  
Wrocław, 21-23 lipiec (640) 

Jedna siostra i brat przyjęli chrzest.  
Bydgoszcz, 24-26 lipiec (700) 

Dwie siostry przyjęły chrzest.  
Katowice, 25-2 7 sierpień (900) 

Jeden brat i dwie siostry przyjęli chrzest. 
Sprawozdania niektórych zborów.  
Poznań 
Wiosną2000r. urządziliśmy wykład na temat 
„Przyjdź Królestwo Twoje - nadzieja dla wszystkich 
wierzących i niewierzących.” z udziałem 71 osób. 
,3óg-czy warto poświęcić Ŝycie Jemu” był tematem, 
który zainteresował osiem osób. Oprócz wykładów 
do publiczności organizujemy kolportaŜe literatury z 
okazji tzw. Święta Zmarłych, pogrzebowi innych. 
Prowadzimy indywidualne studia biblijne z 
zainteresowanymi osobami, a takŜe dyskusje 
(szczególnie z braćmi Adwentystami i Świadkami 
Jehowy). Sporadycznie wykonujemy równieŜ pracę 
do osób w Ŝałobie, wysyłamy traktaty: „Gdzie są 
umarli”, „Zmartwychwstanie umarłych”, itd. 
rozwieszając ogłoszenia w miejscach do tego 
przeznaczonych, staramy się zachęcać do 
prenumeraty Sztandaru Biblijnego.  
Gliwice 
Zbór zorganizował w grudniu wykład publiczny - 
rozwieszono 760 plakatów i rozprowadzono 3420 
zaproszeń oraz ogłoszono w lokalnej prasie. Temat: 
„śYCIE - Jaki ma sens? ŚMIERĆ - Co po śmierci?”. 
Obecnych było 37 osób. 

Ekipa telewizyjna TVN nagrała reportaŜ z 
dyskusji z dwoma braćmi na temat „Spirytyzm, 
Demonizm i Egzorcyzm”. Jej fragmenty emitowano 
w grudniu.  
Kędzierzyn Koźle 
W październiku zbór zorganizował zebranie 
publiczne na temat: „Czy moŜliwe jest Ŝycie 
wieczne". Obecnych było 27 osób.  
Wągrowiec 
Wiosną odbyło się zebranie publiczne na temat: 
„Które Pismo Święte jest prawdziwe?”. 
Uczestniczyło w nim 30 osób. Redaktor gazety 
lokalnej opublikował artykuł opisujący przebieg 
zebrania wraz z informacjami o Zborze i Ruchu 
Epifanicznym.  
Leszno 
W maju odbyło się zebranie na temat „Królestwo 
BoŜe - dla wierzących i niewierzących”, z udziałem 
pięciu osób zainteresowanych i kilku braci i sióstr z 
lokalnego zboru. 

[10] 
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Ostrzeszów 
W zebraniu publicznym w lipcu uczestniczyło 
czterdzieści osób. Zaproszenia umieszczono w prasie 
regionalnej a takŜe udostępniono przez plakaty i 
osobiście przez członków zboru.  
Zebrania domowe 
„Zebrania domowe” organizowane przez zbór w 
Warszawie nadal cieszą się powodzeniem u braci i 
sióstr z róŜnych grup ludu BoŜego, studiujących Prawdę 
paruzyjną i nie Ŝywiących uprzedzeń do braci 
epifanicznych. W serdecznej atmosferze uczestniczą w 
takim rodzaju zebrań, jak tego dowiodło spotkanie w 
liczbie około 50 osób w lutym. Uczestnicy wyraŜali 
zadowolenie z rozwaŜania tematu pod tytułem: „Kto 
będzie słuŜył w imieniu Boga rodzajowi ludzkiemu na 
ziemi po zabraniu do nieba klas wybranych”.  
Równica 
Zbór w Cieszynie od wielu lat jest organizatorem, 
współpracując z Ruchem, uroczystych spotkań na 
zboczu Równicy w Ustroniu w celu upamiętnienia 
konspiracyjnych zebrań prześladowanych grup ludu 
BoŜego w okresie Reformacji. W spotkaniu 1 
lipca2000r. wzięło udział około 160 braci i sióstr ze 
zborów regionu. Odbyło się z przerwami 5 zebrań, 
poświęconych trzem wykładom na tematy Reformacji, 
śpiewom i oświadczeniom, w których usługiwało 5 
pielgrzymów pomocniczych. Spotkanie oŜywiły 
duchowo wspomnienia cierpień prześladowanych za 
wiarę braci, którzy w lasach i górach szukali miejsc 
schronienia i społecznego wielbienia Boga.  
Obóz dla dzieci 
Brat Piotr Wróbel, główny organizator obozu, 
informuje: Wzorem lat ubiegłych młodzieŜ spotkała się 
na dwa tygodnie w Łosińcu w dniach od 31 lipca do 12 
sierpnia. W zorganizowanie obozu zaangaŜowane były 
te same osoby, co w latach poprzednich i inni. Od 
okolicznych braci dostawaliśmy produkty do naszej 
kuchni. Czas spędzaliśmy na wykładach, czytaniu 
manny, śpiewaniu pieśni, wspólnych wycieczkach i 
zabawach. Głównym tematem naszych rozwaŜań była 
Biblia i z Biblią związane były wykłady braci, którzy 
nas odwiedzili. 

Siedmiu braci, pielgrzymi pomocniczy i 
ewangeliści, w róŜnych dniach usługiwało wykładami. 
W niedziele, w zebraniach uczestniczyli członkowie 
zboru lokalnego i rodzice odwiedzający swoje dzieci w 
liczbie 70 osób. 

 
PRACA EPIFANICZNA NA WSCHODZIE  
Pracę Pańską na Wschodzie wykonują pielgrzymi 
pomocniczy i ewangeliści polscy, ukraińscy i 
mołdawscy. W zborach zorganizowanych usługiwali raz 
w miesiącu, a niekiedy według potrzeby nawet częściej. 
Brat Wacław Szpunar, pielgrzym pomocniczy, 
kontynuuje pracę ułoŜenia wizyt i usług [w 
porozumieniu ze zborami i sługami, którzy zgłaszają 
moŜliwość wykonania usług w odpowiednim terminie.] 

Poza planem regularnych wizyt w miarę 
moŜliwości zaspokajane są prośby zborów 
zorganizowanych, niezorganizowanych, grup i rodzin 
braci poświęconych i zainteresowanych w róŜnych, 
niekiedy bardzo odległych miejscowościach. 
DłuŜsze podróŜe 
Ile czasu, sił i poświęcenia wymaga „dłuŜsza podróŜ” 
ilustrują następujące przykłady: Brat Michał Łotysz w 
okresie od maja do 10 1ipca 2000 roku przejechał 
kolejami i autobusami 17 tysięcy kilometrów, usługując 
w następujących zborach oraz grupach ludu BoŜego: w 
Mołdawii, Rumunii, na Syberii i na Ukrainie. 

Brat Józef Montewski podróŜował od 8 
października do 3 grudnia 1999 roku przez Ukrainę 
Zachodnią, Rosję i Syberię oraz Ukrainę Wschodnią, 
słuŜąc w 21 miejscowościach w 67 zebraniach do 505 
braci i sióstr. Przejechał łącznie 19486 km pociągami i 
autobusami w prymitywnych warunkach. Na Syberii 
towarzyszył mu br. D. Markowec. 

Brat G. Parylak, pielgrzym pomocniczy, w 
zborach Ukrainy Zachodniej i w Mołdawii przebył 7010 
km, usługując w 29 zebraniach 1440 braciom i 
siostrom.  
Konwencje na Ukrainie  
Orłówka, 18-20 czerwiec (305)  
Symbol chrztu przyjęło 16 osób, w tym 6 braci i 10 
sióstr. Zanurzenie odbyło siew pobliskim jeziorze. 
Ochrzczonym wraz z Ŝyczeniami wręczono kwiaty, lilie 
wodne, zerwane z brzegu jeziora. Atmosfera była nader 
wzniosła i wszyscy wyrazili wielką radość, świadcząc o 
duchowym wzmocnieniu, niezbędnym do codziennego 
poświęconego Ŝycia w otaczającym świecie.  
Lwów, 18-20 sierpień (270)  
Bracia i siostry przybyli z Mołdawii—40, z Polski - 3 3 
i reszta z róŜnych stron Ukrainy, nawet z odległości 
1500 km koleją! Symbol chrztu przyjęły 3 osoby. 

Wszyscy wyraŜali wielkie zadowolenie' i 
radość z pokarmów duchowych i wzajemnej miłości, 
która wszystkich serdecznie łączyła i umacniała w 
duchowej jedności. [Nawet aura sprawiła niespodziankę 
obdarowując nas słoneczną pogodą z bardzo wysoką 
temperaturą, którą uczestnicy znosili dzielnie, 
pomagając sobie wzajemnie.]  
Litwa 
Zbór w Kaunas kontynuuje organizowanie regularnych 
zebrań publicznych poprzedzanych wyświetlaniem 
filmów dostosowanych tematycznie do wykładów. Na 
przykład, i 3 maja, dzień przed filmem i wykładem 
publicznym na temat:” Izrael -naród wybrany” bracia 
odwiedzili synagogę i zaprosili na zebranie tamtejszych 
śydów, którzy chętnie skorzystali z zaproszenia i 
podziękowali po wykładzie za tę sposobność. W 
zebraniu wzięło udział 150 osób. 

Trzy razy w roku słudzy Prawdy z Polski 
usługują na Litwie oprócz usług nieregularnych 
kaŜdego roku wykonywanych przez braci 
podróŜujących w słuŜbie Ewangelii przez kilka krajów. 
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Niemcy 
Nagła śmierć brata Ernsta Maschyka, przedstawiciela 
Laien - Heim Missionsbewegung, w dniu 22 stycznia 
2000, spowodowała siostry Teresy i mój wyjazd do Bad 
Ems na pogrzeb, który odbył się 26 stycznia. Udział w 
pogrzebie wzięło około 75 braci i sióstr z Niemiec, 
Polski i Francji. Miałem przywilej usłuŜyć Słowem 
BoŜym w kaplicy cmentarnej i krótkim przemówieniem 
nad grobem. 

Z bratem Ernstem i siostrą Edytą poznaliśmy się 
od czasu przyjęcia przez nich Prawdy epifanicznej. Od 
tego czasu rozwijała się nasza wzajemna miłość 
braterska i serdeczna przyjaźń. Jego zgon był dla nas 
cięŜkim przeŜyciem rozstania, łagodzonym nadzieją 
lepszego zmartwychwstania. 

Bracia i siostry z Polski coraz liczniej 
uczestniczą w konwencjach w Niemczech i wzajemnie, 
bracia i siostry z Niemiec - w konwencjach w Polsce. 
Jak z tego wynika, lud BoŜy powiększa i pogłębia 
integrację rodziny BoŜej w przygotowaniu do Królestwa 
BoŜego na Ziemi.  
Niespodziewana wizyta 
Po przyjeździe na konwencję do Wrocławia, brat K. 
Kiełbowicz poinformował nas o otrzymaniu zgody 
Zakładu Karnego dla braterstwa Detzlerów i dla nas na 
odwiedzenie trzech braci, którzy w więzieniu poznali 
Prawdę. Spotkanie było bardzo wzruszające, 
szczególnie, gdy skazani i poświęceni obdarzyli kaŜdego 
z nas egzemplarzem manny wydrukowanej w więzieniu 
na komputerze i oprawionej kunsztownie. 

Opowiedzieli nam o swojej skrusze i o 
umiłowaniu Prawdy i sprawiedliwości. Były to szczere, 
głębokie i bardzo uduchowione oświadczenia, które 
pozostawiły w naszych sercach trwałe współczucie 
towarzyszące naszym modlitwom za nimi. Wierzymy, Ŝe 
miłosierny Zbawiciel będzie strzegł ich serc i czuwał 
nad ich rozwojem.  
POLSKA PRACA W INTERNECIE  
Obecny stan publikowania w internecie wygląda 
następująco: 
•   broszury (44 gotowych, 3 w przygotowaniu) 
•   Sztandar Biblijny (The Bibie Standard) - regularnie   
    zamieszczany; dostępne numery od 01.1999. 
Przekazujemy wiadomości o naszych czasopismach do 
nowych grup na polach religii i ksiąŜek: 
•  Codzienna Niebiańska Manna 
•  Boski Plan Wieków 

Od lipca b.r. nasz adres uległ zmianie w 
związku z wykupieniem konta na komercyjnym 
serwerze (dotychczas wykorzystywaliśmy kilka kont 
tzw. „free”). Polepszyło to dostęp do naszej witryny, 
zwiększyło ilość miejsca na literaturę. Dzięki 
wykupieniu domeny internetowej jesteśmy na przyszłość 
zabezpieczeni przed zmianami adresu w związku ze 
zmianą operatora, który udostępnia nam serwer.  
Obecnie nasze adresy są następujące:                            
witryna WWW: www.epifania.pl 

e-mail: srme@epifania.pl 
Liczba odwiedzin w tym roku - 2757 
Z planów na przyszłość: 
• dokończenie broszurek 
• przebudowanie stron (szczególnie manny) 
• poprzednie numery SB  
ZAKO ŃCZENIE 
Modlimy się codziennie, Drogi Bracie, aby Ojciec 
Niebieski przez Jezusa, naszego Zbawcę i Pana, 
błogosławił Ciebie i Siostrę Berty w Waszej 
odpowiedzialnej pracy wykonywanej dla Ich ludzi na 
całym świecie. Łączę najserdeczniejsze 
Chrześcijańskie pozdrowienia i wyrazy miłości dla 
Was obojgu oraz członków rodziny Domu Biblijnego. 

Piotr Woźnicki 
[Pielgrzym i przedstawiciel 

na Polskę i Wschodnią Europę] 
 

PODSUMOWANIE PRACY W POLSCE 
od 1 października 1999 r. do 3 0 września 2000 r. 

 
KORESPONDENCJA 

Otrzymanych listów i pocztówek...................................... 1 578 
Wysłanych listów i pocztówek.......................................... 1 688 
 

CYRKULACJA LITERATURY 
Teraźniejsza Prawda....................................................... 12 630 
Sztandar Biblijny............................................................. 25 980 
 

SŁUśBA PIELGRZYMSKA I EWANGELICZNA 
Pielgrzymów............................................................................. 1 
Pomocniczych pielgrzymów...................................................37 
Ewangelistów.......................................................................... 18 
Zebrań publicznych i półpublicznych.................................  234 
Uczestników................................................................... 53 184 
Zebrań domowych............................................................. 3 384 
Uczestników..................................................................   80 550 
Przebytych kilometrów.................................................. 390 209 
 

FINANSE 
Przychody 

Saldo z ubiegłego roku..............................................139 162,56 
Prenumerata „TeraźniejszejPrawdy"...........................28 654,00 
Prenumerata „Sztandaru Biblijnego”..........................22 521,36 
SprzedaŜ literatury oraz datki na wydawnictwo........   1 228,00 
Datki na cele pracy ogólnej oraz konwencje............ 135 716,58 
Datki na pozostałe cele oraz odsetki........................... 22 633,51 

_________________________ 
 

Przychody ogółem................................................... 349 916,01 
 

Rozchody 
Wydatki na konwencje i pozostałe cele, 
DSS „Betania"........................................................   129 933,49 
Wydatki biurowe i koszty bankowe................................ 666,36 
Koszty wysyłki..............................................................6 980,59 
Wydatki na wydawnictwo 
„ Teraźniejsza Prawda"............................................ 12 763,05 
Wydatki na wydawnictwo „Sztandar Biblijny”…..... 15 546,99 
Wydatki na pracę na Wschodzie.................................35 747,31 
Wydatki na zakup środków trwałych 
m. in. sprzęt wydawniczy............................................4 737,30 

___________________________ 
 

Rozchody ogółem...................................................206 375,09 
___________________________ 

 
 

Saldo na dzień 30 IX 2000.....................................143 540,92 
w tym 120 000 zł lokaty terminowe 

                                                    
 
 
 



 

SPRAWOZDANIE Z PRACY W SIECI 
Przekazane przez Dana i Sue Herzigów, Webmaster (U.S.A.) 

 

Z przyjemnością przedstawiamy nasze pierwsze 
sprawozdanie dotyczące witryny internetowej 
Sztandaru Biblijnego (biblestandard.com) w Stanach 
Zjednoczonych. Projekt oraz początek jego realizacji 
nastąpił przy końcu 1999 roku. Prace rozpoczęliśmy 
od naszkicowania zadań oraz określenia celu 
odbiorcy. Pierwszą połowę roku 2000 
przeznaczyliśmy na zbieranie materiałów oraz naukę 
sposobów zastosowania róŜnych rodzaj ów 
oprogramowania - w tych kilku pierwszych 
miesiącach znaleźliśmy się na ostrym „zakręcie 
wiedzy”! (Naszym dziennym zadaniem było 
pokonanie przynajmniej jednej przeszkody dotyczącej 
oprogramowania i dzięki temu odnieśliśmy sukces.) 
Do połowy roku mieliśmy witrynę gotową, a takŜe 
uruchomioną, i z kaŜdym 
miesiącem poszerzamy jej 
zakres.  
Cel utworzenia witryny  
Celem utworzenia witryny 
internetowej Sztandaru 
Biblijnego jest wprowadzenie 
nowych osób do tego 
czasopisma oraz jego 
przedstawienie. Współpracując z 
Działem Edycji przygotowujemy 
kaŜdy numer czasopisma tak, 
aby był dostępny w podglądzie i 
w formie wydruku. Ta witryna 
nie powstała ze szczególnym 
przeznaczeniem dla braci epifanicznych, chociaŜ 
zdajemy sobie sprawę z tego, Ŝe równieŜ będą 
korzystać z niej. JednakŜe bracia i siostry z Epifanii 
mieli juŜ wcześniej łatwy dostęp do całej literatury 
Prawdy. Potencjalne osiągnięcie ogromnej liczby 
odwiedzających witrynę, w porównaniu z innymi 
metodami, jest oczywiste - ocenia się, Ŝe około 200 
milionów osób korzysta z Internetu i ta liczba ciągle 
rośnie. 

Aby ocenić korzyść wynikającą z 
przedstawiania nauk Prawdy w Internecie, naleŜy 
zrozumieć rolę, jaką odgrywa tutaj czynnik 
psychologiczny. Dzisiaj, w tych czasach, wiele osób 
jest onieśmielonych, kiedy ktoś przystępuje z nimi do 
dyskusji na tematy religijne. Eksperci są zgodni, Ŝe 
wzbudzenie zainteresowania u innych w taki sposób, 
aby to oni zainicjowali kontakt jest często bardziej 
skuteczne. Oczywiście Internet ma tę przewagę. 
Kiedy ludzie, „surfując” w Internecie, znajdą nas to, 
w istocie, oni podchodzą do nas.  
Właściwości Witryny 
Nasza międzynarodowa strona „powitalna” zawiera 
linki do naszych filii we Francji, w Niemczech, w 
Pol- 

sce oraz w Wielkiej Brytanii. Staramy się uczynić te 
strony łatwiejsze i szybsze w obsłudze, a konstrukcję 
kompatybilną z róŜnymi rodzajami komputerów. Do 
pracy wybraliśmy popularny program Acrobat firmy 
Adobe, dzięki któremu uzyskujemy kolor i grafikę 
tak, Ŝe przedstawiane czasopismo jest bardzo 
podobne do wersji wydrukowanej. KaŜdy odnośnik 
do Pisma Świętego jest uwypuklony w Ŝółtym 
kolorze i kiedy zostanie wybrany otwiera okno 
zawierające odnośny werset. Główny tekst 
czasopisma jest równieŜ dostępny w prostej formie 
dokumentu Worda. Inne elementy witryny to: „Nasza 
historia”, „Pismo Święte uczy nas jasno”, 
„Najczęściej powtarzające się pytania” i „Skrzynka 
pytań biblijnych”. Strona „Wydarzenia” zawiera 

programy wizyt braci 
pielgrzymów i 
ewangelistów oraz 
programy konwencyjne. 
Dostępny jest równieŜ 
nasz najbardziej 
aktualny katalog. 
Jak odnaleźć witryn ę  
Nasza witryna moŜe być 
łatwo zlokalizowana 
przez wejście na adres - 
www.biblestandard.com 

- w oknie „URL” u góry 
ekranu i naciśnięcie 
klawisza enter na 

klawiaturze. Ci, którzy nie znają naszego adresu, 
mogą nas znaleźć poprzez róŜne „wyszukiwarki” - 
wykazy adresów ukazują się w odpowiedzi na 
pytanie o nazwę lub temat. 
Staramy się, aby nasz adres był wyszczególniony we 
wszystkich głównych wyszukiwarkach. Wskutek 
olbrzymiego wzrostu zainteresowania Intenetem, są 
długie terminy oczekiwania na realizację tego - w 
niektórych przypadkach proces przyjęcia zgłoszenia 
trwa nawet do roku. Szczęśliwie jesteśmy na listach 
niektórych głównych wyszukiwarek: Northern Light, 
Google, Dogpile, Lycos, NBCi, GoTo, LookSmart, 
HotBot, MSN, WebCrawler, Excite, Go.com oraz Ali 
The Web.  
 
Dotychczasowe wyniki 
Jesteśmy bardzo podbudowani tak dobrymi 
wynikami. KaŜdego miesiąca przeciętnie 480 osób 
ma dostęp do witryny. Ta liczba, która moŜe 
wydawać się mała, mówi nam, Ŝe ludzie wciąŜ 
przeglądają naszą witrynę. Bez wątpienia, wielu z 
tych przeglądających to bracia, którzy są juŜ z nami 
związani. Otrzymujemy niewielką liczbę odpowiedzi 
przez e-mail od nowo zainteresowanych osób.

[13] 
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Kluczem do wzrostu odwiedzin naszej witryny 
jest dostanie się do większej ilości waŜnych 
wyszukiwarek, promowanie naszego adresu, a takŜe 
umieszczenie naszego linku w innych religijnych 
witrynach internetowych. Ponadto, musimy to 
reklamować. MoŜe to być czynione przez braci ustnie, 
przez rozwieszanie afiszy, przez pieczątki na traktatach 
oraz innymi metodami.  
Plany na przyszłość 
Chcemy dodać wiele nowych właściwości. PoniewaŜ 
witryna jest miejscem studiowania Biblii oraz 
centralnym źródłem dostępu do zasobów literatury, w 
przyszłości dodamy zawartość. Z pomocą brata Johna 
Lewisa, z Minnesoty, czynimy zmiany w wyglądzie i 
atmosferze witryny. Ponadto mamy zamiar utworzyć 
nową witrynę z zamiarem promowania epifanicznych 
zarysów Prawdy. 

Wielce oceniamy wszelką pomoc braci na tym 
odcinku pracy, przy sporządzaniu korekty artykułów i w 
oferowaniu pomocnych sugestii oraz komentarzy, które 
pomagają nam w ulepszaniu witryny. 

Dostrzegamy opatrzność Pana w pomyślnym 
rozwijaniu się tego przedsięwzięcia; On wielce 
błogosławi nasze wysiłki. Nic jednak nie mogłoby być 
uczynione bez poparcia i zachęty ze strony Brata 
Bernarda Hedmana i Brata Johna Davisa. Ocenia-  

my pomoc i podtrzymywanie na duchu przez braci w 
U.S. A. i Wielkiej Brytanii, naszych współtowarzyszy 
pracy w Sieci. 

Oddani z szacunkiem  
Dan i Sue Herzigowie, Webmaster (Dom Biblijny) 

 
(Aby skontaktować się z Webmasterem, proszę wysłać 
e-mail pod adresem webresponse@biblestandard.com) 
 

*** 
Krótki słowniczek terminów 

Dostęp - sięgnięcie przez uŜytkownika do informacji 
zawartych w zasobach komputerowych (zliczany przez 
licznik elektroniczny) 
Adres - ciąg liter i cyfr, który pozwala zidentyfikować 
witrynę. Zwykle, chociaŜ nie zawsze, poprzedzony 
przez www i zakończony .com, .org, .net, etc. 
Strona - porcja informacji zajmująca pełny ekran w 
komputerze 
Surfowanie - poruszanie się z jednego miejsca do 
drugiego, często w sposób zupełnie przypadkowy 
URL  (Universal Resource Locator) - standard 
nazewniczy umoŜliwiający jednoznaczne 
identyfikowanie serwerów i zgromadzonych w nich 
zasobów 
Webmaster - redaktor i opiekun witryny internetowej

 

 

In Memoriam 
 

Siostra Julia („Julie”) G. Seebald, zamieszkała w North 
Muskegon, st. Michigan, zmarła w wieku 76 lat, 13 stycznia 
2001 r. Pogrzeb odbył się 16 stycznia, usługiwał br. Leon 
Snyder, pielgrzym pomocniczy. 

Siostra Julia urodziła się w Orangeburgu, Południowa 
Karolina, jako córka Ernesta i Hattie Glover. Przed emeryturą w 
1983 r., pracowała w Norfolle jako reporterka stenografistka w 
departamencie Policji w stanie Virginia. W latach 
pięćdziesiątych kilka lat spędziła w Domu Biblijnym, pracując 
jako sekretarka dla br. Raymonda G. Jolly'ego. Kochano ją 
bardzo w całym kraju. Rodzina oraz bracia i siostry odczuli 
głęboko jej odejście. 

Wyszła za mąŜ za pielgrzyma brata Carla Seebalda 28 
października 1983 r. Siostra Julia, gdy wyszła za mąŜ za br. 
Seebalda, uczęszczała do zboru w Muskegon, Michigan. 

Pozostawiła swego męŜa, Carla, pięciu pasierbów 
(Dawida Lounsbury, Jr., Daniela C. Lounsbury, Williama J. 
Seebalda, Charlsa A. Seebalda i Dawida J. Seebalda), cztery 
pasierbice (Cathy Gohlke, Glorię Delk, Carlę Olson i Virginię 
Archer) oraz innych krewnych.  

Przesyłamy kondolencje do Brata Carla oraz 
dotkniętej Ŝałobą rodziny i zanosimy modły o ich pocieszenie w 
wiedzy o pełnej nadziei przyszłości oraz szczęśliwego 
ponownego połączenia się po zmartwychwstaniu 

 
 

 
 

Brat Carl i siostra Julie Seebald w 1998 r. 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 
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             Lila Lemanski 
 

Siostra Lila Lemanski , Ŝona brata Stevena W. 
Lemanskiego, zmarła 15 grudnia. Miała 43 lata. Córka Jana i 
Stefanii Iwaniczków -obecnie znanych jako John (Ewangelista 
LHMM) i Stefania Evans -urodziła się w DzierŜoniowie, w 
Polsce, w październiku 1957 r. Wyszła za mąŜ za Stevena w 
1978 r. Lila była pielęgniarką wpisaną do rejestru i pracowała w 
słuŜbie zdrowia przez 14 lat. 

Kochano ją bardzo a jej śmierć, w tak młodym wieku, 
była szokiem dla jej rodziny i wielu innych, którzy ją znali i 
cenili. Usługa pogrzebowa odbyła się 20 grudnia wykonana 
przez ewangelistę brata Toma Cimburę ze zboru w 
Minneapolis. Kilkoma utworami muzycznymi oddano hołd jej 
pamięci. 

PrzeŜył ją jej mąŜ, Steven, syn Mateusz, córka Jennifer 
D., jej rodzice oraz brat Eugeniusz Iwaniczko. 

Modlimy się o Pańską pocieszającą miłość dla jej 
dotkniętej bólem rodziny oraz krewnych. 
 

                                  

MODLITWA I ODPOWIEDŹ NA NIĄ 
 
Jest pewna liczba wersetów w Piśmie Świętym, które 
oznajmiają, Ŝe Pan udzieli odpowiedzi na prośby 
chrześcijanina. Oto niektóre z tych wersetów. 

Mat. 18:19: „Zasię powiadam wam: IŜ gdyby 
się z was dwaj zgodzili na ziemi o wszelką rzecz, o 
którąby prosili, stanie się im od Ojca mego, który jest w 
niebiesiech." 

Mat. 21:22: „I wszystko, o cobyściekolwiek 
prosili w modlitwie wierząc, weźmiecie. " 

Jan 14:13, 14: „A o cokolwiek prosić będziecie 
w imieniu mojem, to uczynię, aby byl uwielbiony Ojciec 
w Synu. Jeśli o co będziecie prosić w imieniu mojem, ja 
uczynię. " 

Jan 15:7: „Jeśli we mnie mieszkać będziecie i 
słowa moje w was mieszkać będą, czegobyściekolwiek 
chcieli, proście, a stanie się wam. " 

Jan 16:23: „A dnia onego nie będziecie mnie o 
nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: 
0 cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu mojem, da 
wam." 

Jeśli niektórzy chrześcijanie dochodzą do 
wniosku, Ŝe nie zawsze otrzymują odpowiedzi na swoje 
prośby, to jak my powinniśmy rozumieć wymienione 
wersety? 

Istnieje niemało rzeczy, które powinniśmy 
zachować w pamięci, aby odpowiedzieć na to pytanie. 
Po pierwsze, istnieją róŜne uwarunkowania modlitwy, z 
jakimi się spotyka proszący, niektóre z nich są 
wymienione w powyŜszych wersetach. Po drugie, są teŜ 
pewne modlitwy, które są moŜliwe do przyjęcia a inne 
nie. 
Wstępny warunek jest taki, Ŝe osoba modląca się 
powinna zapytać siebie, czy on lub ona podjęli kroki 
niezbędne do ofiarowania modlitwy nadającej się do 
przyjęcia. Osoba taka winna przedtem podjąć kroki 
pokuty i wiary w Chrystusa jako jedynego Zbawiciela i 
poświęcić swoje Ŝycie Bogu. 

Przyjmując, Ŝe te kroki zostały podjęte następnie 
pytamy, czy zostały spełnione warunki dla modlitwy 
moŜliwej do przyjęcia. Na przykład, osoba taka powinna 
udać się do Pana w modlitwie przyjmując postawę czci w 
Ŝywej wierze i z czystym sumieniem (Mat. 21:22; 5:23,24). 
Taka postawa nie pozostawia miejsca dla samolubnych 
modlitw, gdyŜ to byłoby „złym proszeniem” (Jak. 4:3). 

Innym warunkiem do przyjęcia jest, Ŝe proszący 
chrześcijanin powinien trwać w Chrystusie, a słowa 
Chrystusa powinny mieszkać w nim (Jan 15:7). Gdy słowa 
Pańskie mieszkają w kimś, to oznacza miłość do nich i 
nasuwa myśl o pilnym studiowaniu, aby te słowa poznać i 
wyraŜoną w nich wolę Pańską. Ponadto mieszkać w Nim 
znaczy być lojalnym wobec Jego woli i pragnąć, aby Jego 
wola się spełniła a nie swoja własna. To nie tylko oznacza, 
Ŝe ktoś się poświęcił Panu, ale Ŝe on wiernie wykonuje to 
poświęcenie się. Innym jeszcze warunkiem jest, Ŝe o 
jakiekolwiek potrzeby prosimy, czynimy to w imieniu 
Chrystusa (Jan 14:13, 14). Prosić w imieniu Chrystusa 
znaczy więcej niŜ wzywać Jego imienia na zakończenie 
modlitwy. To znaczy zawsze mieć w swoim umyśle 
wiedzę, Ŝe stanowisko chrześcijanina - i takŜe przywilej 
dostępu do Pana w modlitwie - jest wyłącznie skuteczne w 
okupowej ofierze i Jego słuŜbie na rzecz kaŜdego 
wierzącego. 

Pan juŜ wcześniej obiecał zaspokoić doczesne 
potrzeby swego ludu, nie ma więc potrzeby proszenia o 
więcej niŜ On przewidział w tym zakresie (Mat. 6: 7, 8; 
Izaj. 33:15, 16). Pan Ŝyczy sobie, aby Jego poświęcony lud 
prosił o te rzeczy, które naleŜą do nowego serca, umysłu i 
woli - o większą miarę Ducha Świętego (Łuk. 11:13). 

 
Kolejnym waŜnym czynnikiem do rozwaŜenia jest 

fakt, Ŝe odpowiedzi na prośby wyraŜone w modlitwie są 
udzielane na wiele róŜnych sposobów, niektóre z nich nie 
są takie jasne. Często odpowiedzią na modlitwę jest „Tak”, 
czasem jest „Nie”. Być moŜe, Ŝe Pan w swej mądrości 
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wie, iŜ odpowiedź na tak sformułowane pytanie nie 
okazałaby się w najlepszym interesie proszącego. 

Poza tym, takŜe, odpowiedź moŜe być jedynie 
opóźniona. U Łuk. 18:1 czytamy, Ŝe człowiek „zawsze 
powinien się modlić, a nie ustawać”, co oznacza 
moŜliwość jej odroczenia. 

Ponadto, odpowiedź moŜe być inna od 
oczekiwanej - zawsze powinniśmy być czujni z powodu 
rodzaju i środków odpowiedzi (Koi. 4:2). Odpowiedź 
moŜe nie zawsze przychodzić od razu, lecz stopniowo. 

�  PT'2001, str. 2-14 

 

  

GENERALNA KONWENCJA 
organizowana przez 

Świecki Ruch Misyjny „EPIFANIA" 

 
Niedziela, Poniedziałek, Wtorek 

29, 30 kwietnia, 1 maja 2001 roku 
 

POZNAŃ 
 

Przewodniczący: br. Alfred Szwed 
Zastępca: br. Jarosław Szul 

Akompaniator: Br. Emil Zwoliński 
________________________________________________________________________ 

 

Niedziela, 29 kwietnia 
„ Będzie mię wzywał, a wysłucham go; Ja z nim 
będę w utrapieniu, wyrwę go, i uwielbię go " 

— Ps. 91:15. 
    9.30-10.00 NaboŜeństwo poranne.... br. Zdzisław Kosiński 
10.00-10.30 Powitanie ............................. br. Henryk Olekszy 
10.30-11.50 Wykład...............................br. Dymitr Markowec 
12.30-14.10 Wykład................................... br. Piotr Woźnicki 
14.50-15.50 Wykład....................................................... wakat 
 

Poniedziałek, 30 kwietnia  
 

„Wy jesteście rodzajem wybranym, 
królewskiem kapłaństwem, narodem świętym, 

ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, 
który was powołał z ciemności ku dziwnej 

swojej światłości" — 1 Piotra 2:9 
 
  9.00-10.30 Zebranie 
                     Świadectw...................... br. Augustyn Bochniak 
11.15-l 2.30 Wykład do chrztu................ br. Bronisław Bacik 
12.30-13.20 Symbol chrztu  
14.00-16.00 Sympozjum: 

PSALM 81:2 
             1. Symbologia trąb.................... br. Władysław Sułyja 
             2. Pieśń MojŜesza.......................br. Bronisław Joniec 
             3. Pieśń Baranka........................... br. Piotr Kucharski 
___________________________________________ 

 
Wtorek, 1 maja 

 

„Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu słuŜono, 
ale aby słuŜył" 
— Mat. 20:28. 

 9.00 -10.30 Zebranie   
                     Świadectw.......................... br. Edmund Schmidt 
11.10-12.30 Odpowiedzi 
                     na pytania...............................br. Piotr Woźnicki 
13.00-14.00 Wykład.............................. br. Stanisław Ozimek 
14.00-14.30 Zakończenie 
                    - Uczta miłości.......................... br. Alfred Szwed 
 

  

Ochotnicze zebrania na śpiewy:  
niedziela i poniedziałek od godz. 18.00 – przewodniczący Br. Grzegorz Nowak 
 
 

 
Zmiana Dotychczasowego Numeru Rachunku Bankowego 

 

W ramach dostosowywania sposobu oznaczenia rachunków do standardów Unii Europejskiej z dniem 
24.02.2001 r. ulega zmianie dotychczasowy numer naszego rachunku bankowego na następujący: 

Świecki Ruch Misyjny „Epifania", Zarząd główny, 
PKO BP SA Nowy Dwór Mazowiecki Nr 23 10201026 122410034. 

Do odwołania będą honorowane dokumenty płatnicze wystawiane z dotychczasową numeracją naszego rachunku. 
 

Brat Henryk Fory ś ze zboru w Warszawie zmarł 14 lutego w wieku 77 lat. 
Poświęcił się Bogu w 1947 r. Mianowany ewangelistą w 1963 r. wiele lat aktywnie słuŜył ludowi BoŜemu Słowem 
Prawdy. Od 1984 r. jako pielgrzym pomocniczy kontynuował wiernie i pracowicie swą słuŜbę na rzecz 
nadchodzącego Królestwa BoŜego. Był znanym i cenionym sługą BoŜym, głoszącym prawdy epifaniczne braciom 
z ugrupowań lewickich. 
 

Dwudziestego lutego licznie zgromadzeni w Warszawie bracia i siostry poŜegnali brata H. Forysia w nadziei jego 
zmartwychwstania (Łuk. 14:4). 
 

Niech Bóg błogosławi jego pamięć. 


