
SPIS TREŚCI

„A gdy [Baranek] otworzył siódmą pieczęć…” „Aleście przystąpili do
góry Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu Niebieskiego (…)
Patrzcie, abyście nie gardzili Tym, Który mówi (…): Jeszcze ja raz
poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem (…) Przeto przyjmując Królestwo
nie chwiejące się, miejmy łaskę, przez którą służmy 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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Cza so pi smo wol ne od wpły wu ja kich kol wiek wy znań, par tii, or ga ni za -
cji i wie rzeń ludz kich, zwią za ne jest z Bo giem w ta kim stop niu, w ja kim
ro zu mie Je go Sło wo. Jest ono wy da wa ne:

• w obro nie Praw dy pa ru zyj nej, udzie lo nej przez Pa na za po śred -
nic twem „one go Słu gi”, ja ko pod sta wy wszel kie go dal sze go roz wo ju
Praw dy;

• w obro nie za rzą dzeń, sta tu tu i te sta men tu rów nież da nych przez
Pa na za po śred nic twem „one go Słu gi”;

• w ce lu przed sta wia nia oraz bro nie nia roz wi ja ją cej się Praw dy epi -
fa nicz no–ba zy lej skiej, bę dą cej po kar mem na cza sie dla lu du Pa na, zgod -
nie z Je go wo lą.

Wszel kie wpła ty na wy daw nic two pro si my do ko ny wać na ra chu nek
bie żą cy: Świec ki Ruch Mi syj ny „Epi fa nia”, Za rząd Głów ny, PKO BP
No wy Dwór Ma zo wiec ki Nr 18 1020 1026 0000 1802 0014 8916.

Te raź niej sza Praw da bę dzie rów nież wy sy ła na bez płat nie tym człon -
kom Ru chu, któ rzy o to po pro szą.

flek sją i ra do ścią wspo mi na my nie któ re zda rze nia
z wszyst kich tych lat tak peł nych wy da rzeń. Na dłu go
przed swo ją śmier cią, któ ra na stą pi ła w paź dzier ni ku
1950 ro ku, brat John son wy ka zał, że pro rok Za cha riasz
(2 Kro nik 24:20,22, Mat. 23:35, Łuk. 11:51) przed sta wia
je go ja ko „ostat nie go spo śród człon ków gwiezd nych,
i dla te go ostat nie go człon ka Ma lucz kie go Stad ka po zo -
sta ją ce go na zie mi.” Wy ka zał rów nież, że wy peł nił każ -
dy za rys ty pu Za cha ria sza, łącz nie ze śmier cią Za cha ria -
sza, któ ra przed sta wia od cię cie bra ta John so na od pew -
nych aspek tów służ by. Na stą pi ło to w la tach czter dzie -
stych (Tom Ep. 10, s. 142, P ’51, s. 20-22, ‘57, s. 77,78).
Wy ni ka ło z te go ja sno, że bez wzglę du na to, kie dy brat
John son umarł by fi zycz nie, nie waż ne w któ rym ro ku
(1950, 1956 lub ja kimś in nym), i po mi mo wszel kich to wa -
rzy szą cych oko licz no ści, miał być ostat nim ma ją cym
udział w „prze la nej krwi spra wie dli wej”. Po dob nie
w przy pad ku ofia ry za grzech Chry stu sa Gło wy i Cia -
ła, w „ofia ro wa nym ży ciu Ko ścio ła”, miał być ostat nim
z Ko ścio ła, któ ry opu ści zie mię (Prze dru ki Straż ni cy
5256, kol.2, par.3). Wy ka zał tak że, że „człon ko wie
gwiezd ni wy ko na ją peł ną służ bę na rzecz Ma lucz kie go
Stad ka za nim opu ści ono świat” (P ’44, s.29; por. Efez.
4:11-13, Tom Ep. 6, s. 104, 593). Po nad to wspo mniał, że
osta tecz nie „na dej dzie czas ogło sze nia ca łej gru py utra -
cju szy ko ron okre su Epi fa nii ja ko Le wi tów [tj. „zbio ro -
we go” ob ja wie nia]” (Tom Ep. 10, s. 646, par.2, li nie 7, 8).

Dla te go też, z po wyż szych i in nych istot nych po -
wo dów, któ re brat John son po dał na ten te mat, ła twiej
by ło zro zu mieć wła ści we po stę po wa nie od no śnie tej
kwe stii, kie dy w 1950 ro ku Pan za brał go spo śród nas.
W związ ku z tym by ło ja sne, że skom ple to wa nie Ob lu -
bie ni cy jest prze sła niem, któ re ma zo stać po da ne po je -
go śmier ci. Prze sła niem o tym, że ostat ni czło nek Ob lu -
bie ni cy Chry stu so wej zo stał po wi ta ny w do mu (P ‘50,
s. 170, 181), co jed no cze śnie sta no wi ło ogło sze nie „zbio -
ro we go” ob ja wie nia wszyst kich No wych Stwo rzeń po -
zo sta ją cych na zie mi ja ko Le wi tów mo gą cych ubie gać
się o człon ko stwo w kla sie dru hen, ale nie w kla sie Ob -
lu bie ni cy (s. 189-192). Pra wie za wsze ogło sze nie wy -
peł nie nia się wiel kie go za ry su pla nu Bo że go, ta kie go
jak za mknię cie drzwi wej ścia do Wy so kie go Po wo ła nia
w 1914 ro ku, przy no si ło ze so bą tak pró by, jak i ra do -
sne do świad cze nia, a tak że sprze ci wy; a ogło sze nie
skom ple to wa nia Ob lu bie ni cy w chwa le nie by ło wy jąt -
kiem. Bra cia oświe ce ni Epi fa nią, cho ciaż za smu ce ni

ZBLI ŻA się sześć dzie siąt lat od kąd brat John son zo -
stał za bra ny spo śród lu du Bo że go. Ci, któ rzy po zo -

sta li na zie mi, do świad cza li po dzia łów. Na sze ser ca są
dziś peł ne głę bo kiej wdzięcz no ści za licz ne ob fi te bło -
go sła wień stwa, któ re nasz mi łu ją cy Nie biań ski Oj ciec
ła ska wie dla nas przy go to wał. W szcze gól no ści są to
bło go sła wień stwa, któ re otrzy ma li śmy od Nie go po -
przez służ bę pa sto ra Rus sel la i bra ta John so na, dwóch
człon ków gwiezd nych i ksią żąt la ody cej skie go okre su
Ko ścio ła (Mich. 5:5). Na uki, za rzą dze nia i prze wi dy -
wa nia, któ re On po dał przez nich by ły nam szcze gól nie
po moc ne przez wszyst kie te la ta. Niech Bóg bło go sła -
wi ich pa mięć! Bez tru du do strze ga my po moc, ja ką
otrzy ma li śmy od Pa na za po śred nic twem tych dwóch
god nych sza cun ku wy bit nych sług (1 Tym. 5:17). Z re -
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utra tą bli skiej oso bi stej spo łecz no ści i wspar cia bra ta
John so na, w ogól no ści cie szy li się, choć w wie lu przy -
pad kach przez łzy, że nasz dro gi brat John son za koń -
czył swój bieg i dla te go wraz z za koń cze niem Pierw sze -
go Zmar twych wsta nia do bie gło koń ca we se le Ba ran ka
i Je go Ob lu bie ni cy (Obj. 19:7-9).

Jed nak nie któ rzy nie ra do wa li się z ogło sze nia skom -
ple to wa nia Ob lu bie ni cy w chwa le, ani nie za czę li się
z te go ra do wać póź niej. Nie któ rzy bra cia pa mię ta li
stwier dze nia bra ta John so na, któ ry spo dzie wał się, że
po zo sta nie w cie le aż do 31 paź dzier ni ka 1956 ro ku, któ -
ra to myśl by ła opar ta je dy nie na prze wi dy wa niu, że je -
go śmierć bę dzie rów no le gło ścią śmier ci bra ta Rus sel la
40 lat wcze śniej. Brat John son wska zał, że on, ostat ni
czło nek kla sy Elia sza, zo sta nie wów czas, we wcze snej fa -
zie anar chii, „prze mie nio ny”, a ci bra cia, nie pa mię ta jąc
o tym, że kie dy kol wiek an ty ty picz ny Za cha riasz, brat
John son, za koń czy swój bieg, wte dy Ob lu bie ni ca bę -
dzie kom plet na, by li mniej lub bar dziej za sko cze ni i nie
wie dzie li, w któ rą stro nę się zwró cić. Kil ku z nich naj wy -
raź niej do szło do tak głę bo kie go prze ko na nia, że na le -
żą do kla sy Ob lu bie ni cy, że po mi mo wi docz nych do wo -
dów te go, że Ob lu bie ni ca jest skom ple to wa na i znaj du -
je się po za za sło ną, na dal lgnę li i chwy ta li się wszyst kie -
go, cze go tyl ko mo gli, by udo wod nić, że Ob lu bie ni ca
jesz cze nie jest skom ple to wa na i nie znaj du je się po -
za za sło ną. Nie któ rzy z nich sta li się bar dzo ak tyw ni
pro wa dząc kam pa nię pi sa nia li stów, sta ra jąc się prze ko -
nać in nych, by uwie rzy li w ich po glą dy. Kil ka mie się cy
póź niej je den z nich w Wiel kiej Bry ta nii, któ re go brat
John son wcze śniej ze słusz nych po wo dów na zwał
„człon kiem an ty ty picz ne go Lo ta”, ob jął wśród nich
przy wód czą po zy cję i wkrót ce za czął wy da wać cza so pi -
smo (P ‘51, s. 151-155, ‘52, s. 5-9, 38-42) oraz an ga żo wać
się w szer szą dzia łal ność prze sie waw czą.

Po śmier ci bra ta John so na je go na uka o tym, że an -
ty ty picz ny Za cha riasz (brat John son) jest ostat nim
człon kiem gwiezd nym i ostat nim człon kiem Ma lucz -
kie go Stad ka po zo sta ją cym na zie mi by ła po twier dza -
na wie le ra zy (zob. np. P ’50, s. 189, kol. 2, ‘51, s. 20-22,
41-43, itd.). Praw da na ten te mat sta wa ła się o wie le ja -
śniej sza w mia rę upły wu cza su. Mię dzy in ny mi by ło ja -
sne, że Za cha riasz był ostat nim pro ro kiem wspo mnia -
nym w Sta rym Te sta men cie zgod nie z ukła dem ksiąg
w ory gi nal nym he braj skim Pi śmie Świę tym – gdzie
2 Księ ga Kro nik jest ostat nią księ gą. Mie li śmy moż li -
wość zbi cia twier dze nia, że Za cha riasz jest ty pem
na kla sę, a nie jed nost kę po przez po twier dze nie na uki
bra ta John so na, że resz ta ka płań stwa jest zo bra zo wa -
na w bra ciach Za cha ria sza i że z te go po wo du mu si on
przed sta wiać jed nost kę (P ’51, s. 42, 108). Mię dzy in ny -
mi tak że praw da na te mat pro roc twa z Ma te usza 23:35
po da na przez Po słan ni ka Epi fa nii, po twier dzo -
na i obro nio na w TP sta ła moc no na prze szko dzie po -
glą dom tych, któ rzy upie ra li się przy tym, że Ob lu bie -
ni ca nie jest jesz cze skom ple to wa na.

Dla te go już w pierw szym nu me rze swo je go cza -
so pi sma, wy mie nio ny po wy żej błą dzi ciel w Wiel kiej
Bry ta nii otwar cie jej za prze czył i pró bo wał ją od rzu -
cić twier dząc, że Za cha riasz wspo mnia ny w Ma te -
usza 23:35 nie jest tym sa mym Za cha ria szem, co
w 2 Kro nik 24 rozdz., lecz że jest on „sy nem Ba ra -
chia szo wym,” z hi sto rii świec kiej, któ ry żył po tym,
jak Je zus wy po wie dział sło wa z Ma te usza 23:35!
W obro nie tej praw dy przed tym ata kiem (P ‘52, s. 5-
9) po moc ny był Pod ręcz nik Be re ań ski bra ta Rus sel la,
któ ry wy ka zu je, że sło wa „syn Ba ra chia sza” z Ma te -
usza 23:35 są do pi skiem, a ta kie sa mo stwier dze nie za -
wie ra Straż ni ca nr 4651. Sta ra jąc się po de przeć swo je
twier dze nie ten błą dzi ciel po su wał się bar dzo da le ko
w swo im cza so pi śmie. Opu bli ko wał na wet list od jed -
ne go ze swo ich po plecz ni ków w Ame ry ce, w któ rym
ten ostat ni miał czel ność pró bo wać do da wać do Sło -
wa Bo że go (!) sta ra jąc się wsta wić sło wa „sy na Ba ra -
chia szo we go” do Łu ka sza 11:51, fał szy wie twier dząc,
iż licz bo wa nie bi blij ne wska zu je, że po win ny się tam
znaj do wać (P ‘53, s.36-43)! Póź niej wie lu ze zwo len ni -
ków te go błą dzi cie la, szcze gól nie w Ame ry ce, od rzu -
ci ło go. Wy ja śnie nia bra ta John so na na te mat Ma te -
usza 23:35 i Efez. 4:11-13 po da ją wie le in nych do wo -
dów bi blij nych, ta kich jak to, że Jó zef (przed sta wia ją -
cy bra ta John so na) prze żył Ja ku ba (któ ry przed sta -
wia resz tę Ma lucz kie go Stad ka), co po ka za ło, że wraz
z je go śmier cią kla sa Ob lu bie ni cy jest skom ple to wa -
na w chwa le (P ’50, s. 193, por. ‘51, s. 109,13). Te do wo -
dy bi blij ne, łącz nie z po twier dze nia mi z Pi ra mi dy (P
’51, s. 9-12, 99-105), nie któ re z nich (s. 9-12) zo sta ły
opu bli ko wa ne, oraz po twier dze nia ze świą ty ni Sa lo -
mo na i świą ty ni Zo ro ba be la (P ’51, s. 132-138), po mo -
gły moc niej ugrun to wać w umy słach bra ci praw dę
o skom ple to wa niu Ob lu bie ni cy w chwa le.

ELIASZ I WIATR

In ny spo sób, w ja ki pi sma dwóch człon ków
gwiezd nych okre su La ody cei nam po mo gły, miał
zwią zek z unie sie niem Elia sza w wi chrze. Brat John -
son stwier dził: „Wiatr sym bo li zu je woj nę, jak słusz nie
na uczał pa stor Rus sell (1 Król. 19:11, Ps. 48:8, Obj.
7:1), a wi cher sym bo li zu je re wo lu cję i anar chię. Brat
Rus sell rów nież tak uczył (Jer. 23:19; 25:32, po rów naj
z w. 29-38, Ps. 58:10, Iz. 41:15,16, gdzie sym bo licz ny
wiatr i wi cher są wy raź nie roz róż nia ne)”. Dla te go
zgod nie z ty mi, jak i in ny mi wzmian ka mi by ło ja sne,
że ci dwaj po słan ni cy na ucza li, że wi cher, w któ rym
zo stał unie sio ny Eliasz, obej mu je za rów no fa zę re wo -
lu cji, jak i fa zę anar chii Wiel kie go Uci sku. Brat John -
son, ostat ni czło nek kla sy Elia sza, zo stał za bra ny
w sta dium po cząt ko wym, czy li w fa zie pla no wa nia re -
wo lu cji, któ ra by ła po cząt kiem wi chru. Fa za ta roz po -
czę ła się w 1949 ro ku i bę dzie trwa ła aż do na dej ścia
fa zy peł nej prze mo cy i wal ki, po któ rej na stą pi nie spo -
koj ny po kój, a na stęp nie świa to wa anar chia (P ’51, s.
12,13, por. P ’54, s. 35,36).
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DRU GA WAL KA AN TY TY PICZ NE GO GE DE ONA

Pi sma Anio ła La ody cei by ły bar dzo po moc ne
w usta le niu te go, jak po win na wy glą dać pra ca wo bec
in nych, łącz nie z ogó łem spo łe czeń stwa po śmier ci bra -
ta John so na. Brat John son wy ja śnia wer se ty z Sę dziów
8:20,21, któ re mó wią o za bi ciu przez Ge de ona Ze by
i Sal ma na, któ rzy przed sta wia ją od po wied nio dok try -
nę o wiecz nych mę kach i świa do mo ści umar łych, dwa
klu czo we błę dy Ba bi lo nu (P ’40, s.121). Brak wia ry bra -
ci epi fa nicz nych, an ty ty picz ne go Je tra, „ze stra chu
i bra ku mą dro ści za bra kło im gor li wo ści do znisz cze nia
wia ry ogó łu spo łe czeń stwa w dwa klu czo we błę dy Ba -
bi lo nu na sku tek nie wy star cza ją co ak tyw ne go da wa nia
świa dec twa Praw dzie w kon tro wer sjach”, „nasz Pan
po przez zjed no czo ne wy sił ki wszyst kich bra ci w Praw -
dzie, po tym jak za cznie się oczysz cze nie Le wi tów cał -
ko wi cie znisz czy wia rę ogó łu spo łe czeń stwa w dwa
klu czo we błę dy Ba bi lo nu (Obj. 19: 5,6)”. „Wo bec te go
bra cia zo sta li za chę ce ni (zob. np. P ’50, s. 194, kol. 2,
u gó ry) do gor li we go trwa nia w Dru giej Bi twie Ge de -
ona (por. P ’55, s.13). 

DZIE ŁO Z OBJ. 19:5-9

Jed nak Pan za pew nił więk szą po moc po przez
Anio ła La ody cei. W li ście z 22 li sto pa da 1949 ro ku (wy -
da ne go w P ‘50, s. 192,193) brat John son na pi sał do bra -
ta Jol ly’ego na stę pu ją co: „Stwier dzam, mój dro gi bra -
cie, że kie dy roz ma wia li śmy o two jej przy szłej pra cy
po mo jej śmier ci, nie po da łem Ci szcze gó łów pra cy,
ja ką Pan ma dla Cie bie (…) Wy da je mi się, że Pan przy -
go to wał dla Cie bie o wie le więk szą pra cę, a wi dzę ją
szcze gól nie w 19 roz dzia le Ob ja wie nia”. Na stęp nie wy -
ja śnił krót ko wer se ty 1-4 i stwier dził: „Nie są dzę, byś ro -
zu miał dal szą część, po cząw szy od wer se tu 5 i dla te go
wy ja śnię ją i na pod sta wie te go wy ja śnie nia do strze -
żesz, że masz o wie le wię cej pra cy do wy ko na nia, niż
ci kie dy kol wiek wspo mi na łem. Krót ko mó wiąc, two ja
pra ca bę dzie po le ga ła na pro wa dze niu Wiel kiej Kom -
pa nii i Mło do cia nych God nych w dzie le opi sa nym
w wer se tach od 5 do 10 włącz nie”. Na stęp nie stwier -
dził, że ci, któ rzy są wspo mnia ni w wer se cie 5 to „bra -
cia z Wiel kiej Kom pa nii oraz Mło do cia ni God ni po zo -
sta ją cy na świe cie po mo jej śmier ci”. Wy ka zał na pod -
sta wie wer se tu 6, że na stą pią „moc ne gro my” (kon tro -
wer sje) oraz że „oko licz no ści i opatrz no ścio we pro wa -
dze nie bę dą wska zy wa ły, ja kich te ma tów po win -
na uży wać Wiel ka Kom pa nia i Mło do cia ni God ni bio -
rą cy udział w tych kon tro wer sjach po mo jej śmier ci.”

Na stęp nie wy ka zał na pod sta wie wer se tu 7, że prze sła -
nie „ciesz my się i ra duj my, i od daj my Mu chwa łę, bo
na de szło we se le Ba ran ka i Ob lu bie ni ca na go to wa ła
się” „jest czę ścią prze sła nia, któ re bę dzie mu sia ło być
gło szo ne po mo jej śmier ci przez Wiel ką Kom pa nię
i Mło do cia nych God nych, któ rych je steś wo dzem”.
Od no śnie wer se tu 9 brat John son stwier dził: „I rzekł
(po słan nik Epi fa nii) do mnie [Ja na na Pat mos] (Wiel kiej
Kom pa nii i Mło do cia nych God nych), na pisz (głoś), bło -

go sła wie ni, któ rzy są we zwa ni na wie cze rzę we se la
Ba ran ko we go. I rzekł (po słan nik Epi fa nii) do mnie [Ja -
na na Pat mos] (Wiel kiej Kom pa nii i Mło do cia nych
God nych), te sło wa Bo że są praw dzi we”. Po sko men -
to wa niu wer se tu 10-go za chę cał nas sło wa mi Pa na wy -
po wie dzia ny mi do Jo zu ego (Joz. 1:6-9; 5 Moj. 31:7,8)
i oświad czył: „Pan bę dzie z To bą w tej wal ce i po pro -
wa dzisz bra ci z Wiel kiej Kom pa nii i Mło do cia nych
God nych w zwy cię skiej woj nie dla Pa na. Bę dę cię ob -
ser wo wał spo za za sło ny, gdy w ten spo sób bę dziesz
pro wa dził Wiel ką Kom pa nię i Mło do cia nych God nych
w tych kon tro wer sjach”. Wy ni ka ło z te go zu peł nie ja -
sno, że dzie łem do wy ko na nia po śmier ci bra ta John so -
na mia ło być ogła sza nie ra do sne go prze sła nia z Obj.
19:5-9 w ca łej je go peł ni, łącz nie z oświad cze niem, że
Ob lu bie ni ca zo sta ła skom ple to wa na w chwa le.

W związ ku z tym, po za do wo da mi z pro roc twa
z Ma te usza 23:35, Efez. 4:11-13, po tym jak Pan za brał
spo śród nas bra ta John so na, bra cia by li za chę ca ni do an -
ga żo wa nia się w dzie ło ogła sza nia prze sła nia z Obj. 19:5-
9, by po ka zać ja sno skom ple to wa nie kla sy Ob lu bie ni cy
w chwa le. Za chę ca nie to trwa ło na dal, w mia rę jak mi -
jał czas (P ’51, s. 40, 75, 122-125, ‘52, s.34-37, ‘53, s. 58, 59).
Brat John son wska zy wał, że „pu blicz ne przed sta wia nie
Prze sła nia Kró le stwa” jest głów nym pu blicz nym dzie -
łem Le wi tów (P ’44, s. 179). Po nad to, w 1948 ro ku po -
now nie opu bli ko wał trzy wy kła dy bra ta Rus sel la na te -
mat Wy kre su Bo skie go Pla nu Wie ków w ce lu przy go to -
wa nia bra ci do po da wa nia prze sła nia z Obj. 19:6 (P ’48,
s. 22, par. 1), po ka zu jąc w ten spo sób, że do strze ga fakt,
iż nad cho dzi czas roz po czę cia te go dzie ła. Wy ka zy wał
to rów nież po przez za chę ca nie w 1950 ro ku (P ‘50, s.
7,25,26), by kol por te rzy i strzel cy uży wa li pierw sze go to -
mu, po przez za chę ca nie zbo rów do pro wa dze nia pra cy
roz sze rze nio wej [an giel skie „exten sion work” – pra ca
po ze bra niach pu blicz nych po le ga ją ca na zdo by wa niu
na zwisk i ad re sów oraz ofe ro wa niu li te ra tu ry– przy pis
tł.], itd. (P ‘50, s. 30) oraz osta tecz nie (i szcze gól nie) pi sząc
do nas list wspo mnia ny wy żej na te mat Obj. 19:5-9. Brat
John son po ka zał, że w dzie le z Obj. 19:5-9 bę dą wy ko -
rzy sty wa ne głów nie me to dy i li te ra tu ra wpro wa dzo ne
przez na sze go pa sto ra” (Tom Ep. 10, str. 672, por. P ’46,
s. 10, kol. 2, u gó ry).

NA SZA OD PO WIE DZIAL NOŚĆ

Po wyż szy ar ty kuł jest dzie łem na sze go dro gie go
bra ta Jol ly’ego, a po cho dzi z lat sześć dzie sią tych i po zo -
sta wia nas nie co w próż ni z po wo du po stę pu prze sła nia
Praw dy od tam tej po ry aż do chwi li obec nej. Je stem pe -
wien, że zda je cie so bie spra wę z te go, że od 1979 ro ku
Wiel kiej Kom pa nii nie ma już na zie mi, lecz znaj du je się
obec nie w nie bie. Ten fakt spra wia, że Mło do cia ni God -
ni po zo sta ją jesz cze na krót ko ostat ni mi z Le wi tów i Wy -
bra nych na zie mi. To wiel kie dzie ło ogła sza nia Je zu sa ja -
ko Zba wi cie la i Kró la spa da w dzi siej szej do bie na dwie
po zo sta ją ce obec nie na zie mi po świę co ne kla sy, Mło -
do cia nych God nych i Po świę co nych Obo zow ców Epi fa -
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nii, któ re bę dą kla sa mi ziem ski mi w Ty siąc le ciu. Ich
dzie łem obec nie, jak rów nież w cza sie Re sty tu cji, bę -
dzie po ma ga nie świa tu po wiel kim ogól no świa to wym
wzbu dze niu z mar twych w pra cy nad osią gnię ciem do -
sko na ło ści i ży cia wiecz ne go. Uwa ża my, że włą cza nie się
w te wy sił ki ewan ge li za cyj ne jest bar dzo waż ne. Zbyt
dłu go by li śmy nie ak tyw ni w na szym ogła sza niu te go
po sel stwa i Pan mo że od mó wić nam wyż sze go sta no wi -
ska w Kró le stwie, je śli nie wy ko rzy sta my spo sob no ści
uczest ni cze nia w nim.

Przy wo dzi to na myśl Ge de ona i je go bi twę z Ma -
dia ni ta mi z ma łym trzy stu oso bo wym od dzia łem oraz
to, jak w an ty ty pie wie lu utra ci ło sta no wi sko w Ma -
lucz kim Stad ku, gdyż nie wy trwa li do koń ca w wal ce
w an ty ty picz nej pierw szej bi twie (la ta 1914-1916) (Tom

Ep. 5, s. 218). Ci, któ rzy bra li udział w tej bi twie nie wie -
dzie li wte dy, że zo sta li pod da ni roz strzy ga ją cej pró bie.
Moż li we, że po dob na pró ba jest przed na mi obec nie
(zob. TP la to 2007, s. 22). Ma my od po wied nie za so by
wspa nia łych ma te ria łów z li te ra tu ry Praw dy, przy uży -
ciu któ rych mo że my da wać świa dec two. Do za so bów
tych na le żą cza so pi sma Sztan dar Bi blij ny i Te raź niej sza
Praw da oraz mnó stwo bro szu rek i trak ta tów, ale je śli
wo li my nic nie ro bić, na sze sta no wi sko, ja kie kol wiek by
nie by ło, mo że zo stać nam za bra ne. Ślu buj my ogła szać
po sel stwo Bi blii gdzie kol wiek ma my moż li wość na śla -
du jąc dziel nych an ty ty picz nych Ge de oni tów, a dzię ki
te mu utwier dzaj my na sze sta no wi sko wier nych, za -
pra wio nych w bo ju sług Bo żych.

PT ‘07, 34-37

O P I E K U N  W Y K O N A W C Z YO P I E K U N  W Y K O N A W C Z Y
I  W Ó D Z  L U D U  B O Z E G OI  W Ó D Z  L U D U  B O Z E G O––

OGÓL NIE rzecz bio rąc, obec ny Re dak tor i Opie kun
Wy ko naw czy Świec kie go Ru chu Mi syj ne go „Epi fa -

nia” [LHMM] jest po wszech nie uzna wa ny na pod sta wie
wy bo ru, któ ry miał miej sce pod czas jed no gło śne go gło so -
wa nia 12 mar ca 2004 ro ku na ge ne ral nej kon wen cji w Jack -
so nvil le Be ach na Flo ry dzie, w Sta nach Zjed no czo nych, co
zo sta ło po twier dzo ne przez jed no gło śne gło so wa nia
na na stęp nych kon wen cjach w Ho lyoke w sta nie Mas sa -
chu setts 16 kwiet nia 2004 ro ku i 29 ma ja 2004 ro ku w Mu -
ske gon w sta nie Mi chi gan. Jed nak nie któ rzy ma ją po czu -
cie, że ich pra wa zo sta ły ogra ni czo ne po przez fakt, że
pod czas ze bra nia na Flo ry dzie nie ze zwo lo no na prze no -
śny mi kro fon. Ogra ni cze nie to za ist nia ło z te go po wo du,
że prze wod ni czą cy za uwa żył, iż uży cie do dat ko we go mi -
kro fo nu omi ja ło by sprzęt na gry wa ją cy, na sku tek cze go
nie by ło by na gra nia czy nio nych ko men ta rzy. Z dru giej
stro ny, każ dy miał przy wi lej prze mó wie nia do ze bra nych
przy uży ciu mi kro fo nu na mów ni cy na przo dzie sa li. Tak
za wsze ro bi się pod czas kon wen cji.

Brat Sca le i je go żo na, bra ter stwo z Wiel kiej Bry ta -
nii, zo sta li po in for mo wa ni przez prze wod ni czą ce go,
że nie mo gą gło so wać, po nie waż brat Ro berts ja ko bry -
tyj ski przed sta wi ciel nie przy słał ich ja ko de le ga tów,
lecz je dy nie ja ko ob ser wa to rów.

UPŁYW CZA SU

Nie któ rzy z lu du Bo że go za sta na wia ją się, kwe -
stio nu ją i pod wa ża ją, i to nie bez słusz nych po wo dów,
to, czy brat Ralph He rzig po wi nien być obec nym wo -
dzem lu du Bo że go. Mi nę ło 57 lat od kąd ostat ni czło nek
Ma lucz kie go Stad ka zo stał uwiel bio ny i 28 lat od wzbu -
dze nia ostat nie go spło dzo ne go z du cha człon ka Wiel -
kiej Kom pa nii, a bra cia Gohl ke i Hed man ja ko Mło do -
cia ni God ni, za koń czy li swój bieg. 

Po śmier ci bra ta Hed ma na w 2004 ro ku znów sta nę li -
śmy w ob li czu zmia ny oso by sto ją cej na cze le. Obec ne
wa run ki są po dob ne do tych w prze szło ści pod tym
wzglę dem, że jest to czas prób i prze sie wań wśród
owiec Pań skich. Za cza sów bra ta John so na prze sie wa -
cza mi by li Ca ter i Shut tle worth, pod czas gdy brat Jol -
ly do znał wie le sprze ci wów ze stro ny Krew so na i Ho -
efle’a. Po mi mo licz nych do wo dów bi blij nych na to, że
Pan wy brał bra ta Jol ly’ego, ci dwaj wil cy sprze ci wia li
się Pań skie mu na zna cze niu i pró bo wa li prze chwa lać
się tym, ja kie wy bit ne sta no wi ska zaj mu ją. 

KRY TE RIA

Jest jesz cze in na kwe stia do roz wa że nia w tym mo -
men cie. Wy da je się, że w mia rę jak zbli ża my się do Kró -
le stwa, nie ma już tak wie lu do wo dów i uza sad nień dla
te go, ko go Bóg wy bie ra na na stęp ne go Opie ku na Wy -
ko naw cze go i Wo dza LHMM (w Pol sce do prze kła du
na zwy do da no „Epi fa nia”: Świec ki Ruch Mi syj ny „Epi -
fa nia” – przyp. tł.). Przy cho dzi więc na myśl py ta nie, ja -
kie kry te ria są uży wa ne przy usta la niu te go, kto jest
wo dzem lu du Bo że go oświe co ne go Epi fa nią? W przy -
pad ku bra ta John so na by ło przy naj mniej dwa dzie ścia
sześć ty picz nych i bi blij nych po twier dzeń je go wo dzo -
stwa oraz na zna cze nia na Po słan ni ka Epi fa nii. Brat Jol -
ly miał przy naj mniej dzie więć do wo dów na swo je sta -
no wi sko ja ko wo dza Wiel kiej Kom pa nii, Mło do cia nych
God nych i Po świę co nych Obo zow ców Epi fa nii. Bra cia
Gohl ke i Hed man mie li po sześć na swo je sta no wi ska.

Brat John son (25): an ty ty picz ny Sa lo mon, Za cha -
riasz, Zo ro ba bel, Ele azar, Ita mar, Jó zef, Hiob, Ez drasz,
Ga briel, Ma ły Je zus – 3 Mi nia tu ro we Wie ki Ewan ge lii,
Po słan nik Epi fa nii, wy bra ny na Opie ku na Wy ko naw -
cze go oraz 12 in nych (zo bacz tom Ep. 10, In deks s. 787



pod ha słem P. S. L. John son, sprawdź rów nież po szcze -
gól ne imio na).

Brat Jol ly (9): wy zna czo ny przez po przed nie go
Wo dza i Opie ku na, spe cjal ny po moc nik, an ty ty picz ny
Hi ram, Ba ana, Ni ko dem, Fa ra, wódz Wiel kiej Kom pa -
nii i Mło do cia nych God nych, wy bra ny na Opie ku -
na Wy ko naw cze go (zo bacz od no śni ki w in dek sie w to -
mie Ep. 10, s. 788 pod ha słem R. G. Jol ly, sprawdź rów -
nież po szcze gól ne imio na; ‘48 P.T. s. 138).

Brat Gohl ke (6): wy zna czo ny przez po przed nie go
Wo dza i Opie ku na, spe cjal ny po moc nik, słu ga an ty ty -
picz ne go Sa lo mo na, wódz Mło do cia nych God nych i Po -
świę co nych Obo zow ców Epi fa nii, wy bra ny na Opie ku -
na Wy ko naw cze go (zob. P.T. ‘52, s.70).

Brat Hed man (6): wy zna czo ny przez po przed nie -
go Wo dza i Opie ku na, spe cjal ny po moc nik, słu ga an -
ty ty picz ne go Sa lo mo na, wódz Mło do cia nych God nych
i Po świę co nych Obo zow ców Epi fa nii, wy bra ny
na Opie ku na Wy ko naw cze go (zob. P.T. sty czeń -lu ty
‘86, s. 8-13; li sto pad -gru dzień ‘86, s. 90).

Po win no być ja sne dla wszyst kich, że od usta no -
wie nia w 1917 ro ku na urzę dzie bra ta John so na ja ko
Bo skie go wy bo ru, do po sta wie nia na urzę dzie bra ta
Hed ma na sześć dzie siąt osiem lat póź niej, w 1985 ro ku,
wi dać wy raź ne zmniej sze nie licz by kry te riów po twier -
dza ją cych wy bór. Do obec ne go Opie ku na po su nę li -
śmy się w cza sie o ko lej ne dzie więt na ście lat, czy też
po nad osiem dzie siąt sie dem lat od usta no wie nia bra ta
John so na ja ko pierw sze go Wo dza i Opie ku na. Wy da -
je się, że w tej kwe stii pierw szeń stwo po win no mieć
pew ne zna cze nie, jak np. za re ko men do wa nie bra ta
Ral pha He rzi ga przez po przed nie go wo dza i Opie ku -
na Wy ko naw cze go w peł no moc nic twie oraz do ku men -
tach do dat ko wych, jest on kan dy da tem ja ko Mło do cia -
ny God ny, któ ry udzie lił bez po śred niej po mo cy bra tu
Jol ly’emu w prze sie wa niu Krew so na na spe cjal nym
ze bra niu go spo dar czym zbo ru w Fi la del fii w 1955 ro ku.

PO WO ŁA NIE I WO DZO STWO

Po za tym mo że być istot ne prze ana li zo wa nie in ne go
wy mo gu wo dzo stwa w obec nym cza sie, kie dy naj wy -
raź niej wciąż są obec ni na zie mi Mło do cia ni God ni. Każ -
dy bra ny pod uwa gę na to sta no wi sko mu si być rze czy -
wi stym kan dy da tem do kla sy Mło do cia nych God nych,
gdyż Po świę co ny Obo zow nik Epi fa nii nie mo że zo stać
wy bra ny na wo dza, do pó ki ży je kom pe tent ny brat z kla -
sy Mło do cia nych God nych, któ ry mo że ob jąć to sta no wi -
sko. Po twier dza to na stę pu ją cy cy tat z PT ’60, s. 63: „Oczy -
wi ście Pan nie wy zna czy Po świę co ne go Obo zow ni ka
Epi fa nii na wo dza Mło do cia nych God nych, gdyż jak brat
John son po ka zał na pod sta wie Pi sma Świę te go (np.
2 Moj. 19:12-21, Tom Ep. 11, s. 336, 339-342), „wy zna cza -
nie ko goś z niż szej kla sy, by wy ko ny wał ta ki urząd
nad kla są wyż szą nie jest zgod ne z Bo skim spo so bem
dzia ła nia. Nie opu ści On też swo je go lu du po za koń cze -
niu ziem skie go bie gu Wiel kiej Kom pa nii i nie zo sta wi go
bez wo dza, by błą kał się w pew nej mie rze ciem no ści, bez
dal sze go ob ja wia nia po stę pu ją cej Praw dy od no szą cej się

do je go po trzeb, nie po zo sta wi go bez opie ki na ła sce
prze sie wa czy, ani nie po zwo li, by na sza pra ca zo sta ła
przez re wo lu cjo nizm za mie nio na w or ga ni za cję”.

Wska zu je to na su ge stię Piel grzy mów po da ną
na spe cjal nym ze bra niu go spo dar czym zwo ła nym
w Che ster Springs w Pen syl wa nii. Prze dys ku to wa no
dwóch kan dy da tów, jed ne go z kla sy Mło do cia nych
God nych i jed ne go z kla sy Po świę co nych Obo zow ni -
ków Epi fa nii. Kan dy dat bę dą cy Mło do cia nym God -
nym zo stał za re ko men do wa ny zgro ma dze niu na Flo -
ry dzie. Dru gi kan dy dat, bę dą cy Po świę co nym Obo -
zow ni kiem Epi fa nii nie zo stał przed sta wio ny, zgod nie
z po wyż szy mi po wo da mi i ofi cjal ny mi do ku men ta mi
od czy ta ny mi zgro ma dze niu gło su ją ce mu na Flo ry dzie
(zob. do ku men ty na str. 39-43).

OB JA WIE NIE PRZE SIE WA CZY

W obec nym okre sie Epi fa nii za wsze by li i są bra cia,
któ rzy roz po czy na li kam pa nie pi sa nia li stów oraz roz -
po wszech nia li wśród bra ci swo je opo zy cyj ne po glą dy
w for mie rę ko pi sów i w wy ni ku te go sta wa li się prze -
sie wa cza mi pró bu ją cy mi od pro wa dzać od Pa na, Praw -
dy i na uk po da wa nych w wy daw nic twach LHMM.
By ło to praw dą w od nie sie niu do W. S. Ste ven sa ‘35
P.T., s. 100 par. 2, C. Shut tle wor tha ‘52 P.T. s. 5 kol. 2,
ostat ni par., pi sa nie li stów w Sta nach Zjed no czo nych
i Wiel kiej Bry ta nii ‘60, s. 66 kol. 2, Krew so na ‘55, s. 67,
kol.1, par. 3, Ho efle’a ‘60, s. 69 kol. 1,2, itd.

W prze sie wa niu Krew so na i Ho efle’a po śmier ci
bra ta John so na, obaj ci bra cia, wcze śniej no mi no wa ni
na sług L.H.M.M., uzna wa li bra ta Jol ly’ego za Opie ku -
na Wy ko naw cze go Ru chu, po tym, jak zo stał on wy bra -
ny przez bra ci na spe cjal nym ze bra niu go spo dar czym
zwo ła nym w tym ce lu na kon wen cji w De tro it. Jed nak
od rzu ca li go ja ko na uczy cie la wy zna czo ne go przez Pa -
na i re ko men do wa ne go przez bra ta John so na, Po słan -
ni ka Epi fa nii. Dla te go w każ dym z tych przy pad ków ci
dwaj nie do szli wo dzo wie opo wia da li się za dwu oso bo -
wym opie ku nem L.H.M.M. Każ dy z tych bra ci ro ścił
so bie pre ten sje do funk cji na ucza nia, a brat Jol ly ich
zda niem miał spra wo wać nad zór je dy nie nad spra wa -
mi go spo dar czy mi L.H.M.M.

ME TO DA PO DZIE LO NE GO WO DZO STWA

Od śmier ci bra ta Hed ma na po ja wi ło się na sce nie
dwóch bra ci, któ rzy pi sa li i wy sy ła li li sty oraz roz po -
wszech nia li swo je rę ko pi sy po ca łym kra ju. W rze czy -
wi sto ści ich dzia łal ność sta wia ich na po zy cji na uczy cie -
li sprze ci wia ją cych się Praw dzie obec nie przed sta wia -
nej w Te raź niej szej Praw dzie i Sztan da rze Bi blij nym.
W rze czy sa mej twier dzą oni, że nie mo gą za ak cep to -
wać obec ne go Opie ku na Wy ko naw cze go ja ko Wo dza
Lu du Bo że go, lecz ak cep tu ją go ja ko oso bę wy bra ną
przez bra ci na kon wen cji do zaj mo wa nia się spra wa mi
go spo dar czy mi. Ci dwaj bra cia po przez swój sprze ciw
wo bec urzę du na ucza nia w po dob ny spo sób opo wia -
da ją się za dwu oso bo wym wo dzem i opie ku nem, al bo
przez to, że oni sa mi prze ję li by ro lę na ucza nia, lub by

(c.d. na str. 43)
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P E Ł N O M O C N I C T W O
Na wypadek mojej niepełnosprawności, niezdolności lub choroby

1. NIECH WSZYSCY WIEDZĄ NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU, że ja, BERNARD W. HEDMAN, Opiekun
Wykonawczy  i Dyrektor Laymen’s Home Missionary Movement, z siedzibą w Chester Springs w Pensylwanii, zgodnie
z uprawnieniami udzielonymi mi przez konwencje członków LHMM w 1985 i 1986 roku, niniejszym tworzę, ustanawiam i wyznaczam
następujący Zespół jako moich prawdziwych i prawowitych pełnomocników, do wykonywania Pełnomocnictwa w przypadku
mojej niepełnosprawności, niezdolności lub choroby. Zespół ten jest na mocy niniejszego dokumentu upoważniony do podejmowania
wszelkich działań niezbędnych do dalszego prowadzenia pracy LHMM oraz ma prawo wykonywać te same przywileje i uprawnienia,
które ja mógłbym wykonywać, gdybym osobiście był w stanie.

2. Niniejszy dokument w żaden sposób nie unieważnia istniejących uprawnień obecnego Opiekuna Wykonawczego i Dyrektora,
który może w dowolnym momencie odwołać niniejsze pełnomocnictwo. Niniejsze pełnomocnictwo traci ważność w przypadku mojej
śmierci.

3. Zespół będzie się składał z pielgrzyma pomocniczego Ralpha Herziga z Lenox w Massachusetts (kandydata z klasy
Młodocianych Godnych) oraz pielgrzyma pomocniczego Johna Davisa z Filadelfii w Pensylwanii (kandydata z klasy Poświęconych
Obozowników Epifanii). Brat Ralph Herzig będzie pełnił obowiązki głównego Pełnomocnika. Brat John Davis będzie pełnił obowiązki
zastępcy Pełnomocnika.

4. Przydział zadań zespołu, łącznie ze sprawami finansowymi może zostać oparty na względach geograficznych, możliwościach
czasowych, względach zależnych od danego przypadku, wieku i ogólnym zakresie kompetencji. Decyzje w tych sprawach powinny
być podejmowane za obopólną zgodą. Jeśli zaistnieje spór, sprawa zostanie oddana pod rozwagę zespołowi złożonemu z 5
amerykańskich pielgrzymów lub pielgrzymów pomocniczych, z których 3 zostanie wybranych przez brata Ralpha Herziga, a 2 przez
brata Johna Davisa. 

5. W przypadku sporów na temat znaczenia jakichkolwiek terminów w niniejszym dokumencie, niniejszym stwierdzam, że moim
zamierzeniem było użycie tych terminów w ich zwyczajowym i zwykłym znaczeniu.

6. Nie istnieją wcześniejsze wersje niniejszego dokumentu.

7. Moim zdaniem każdy z braci wchodzących w skład zespołu byłby odpowiednim kandydatem na mojego następcę na
stanowisku Opiekuna Wykonawczego i Dyrektora w przypadku mojej śmierci, i takiej rekomendacji udzielam.

8. NA DOWÓD CZEGO składam swój podpis dnia 7 kwietnia 1996 roku.

Bernard W. Hedman

Opiekun Wykonawczy i Dyrektor

Laymen’s Home Missionary Movement

Podpisano w obecności:

Świadek 1: Data: 7 kwietnia 1996 r. Ralph Herzig, Pielgrzym Pomocniczy

Świadek 2: Data: 7 kwietnia 1996 r. John Davis, Pielgrzym Pomocniczy

w szpitalu Paoli Memorial

[przyp. tłumacza: dokument zawiera nieczytelne pieczęci notarialne oraz nieczytelne podpisy dwóch świadków]
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D O D A T E K
Niniejszy dodatek jest dokumentem osobnym od Pełnomocnictwa podanego w załączonym dokumencie. Niniejszy dodatek wejdzie
w życie dopiero po mojej śmierci, wraz z którą wygasa Pełnomocnictwo udzielone braciom Ralphowi Herzigowi i Johnowi Davisowi.

Zgodnie z uprawnieniami przysługującymi Opiekunowi Wykonawczemu L.H.M.M. wymienionymi w UCHWAŁACH
O TYMCZASOWYM NASTĘPSTWIE (zob. angielska Teraźniejsza Prawda listopad-grudzień 1986, s. 91, kol. 1, u dołu), które obejmują
prawo do wyznaczania Tymczasowego Opiekuna Wykonawczego oraz Kolejnego Tymczasowego Opiekuna Wykonawczego,
wyznaczam

Pielgrzyma Ralpa Herziga jako Tymczasowego Opiekuna Wykonawczego
oraz

Pielgrzyma Pomocniczego Johna Davisa jako Kolejnego Opiekuna Wykonawczego

Tymczasowy Opiekun Wykonawczy będzie sprawował wszystkie funkcje niezbędne do prowadzenia pracy L.H.M.M. bez
zakłóceń, z tym zastrzeżeniem, że wydatki Tymczasowego Opiekuna Wykonawczego nie mogą przekroczyć 50 000 dolarów.

Kolejny Tymczasowy Opiekun Wykonawczy będzie sprawował te same funkcje co Tymczasowy Opiekun Wykonawczy w
przypadku, gdy osoba wyznaczona na Tymczasowego Opiekuna Wykonawczego z jakiegokolwiek powodu nie będzie mogła lub nie
będzie w stanie wykonywać obowiązków Tymczasowego Opiekuna Wykonawczego.

Ci dwaj bracia wymienieni odpowiednio jako Tymczasowy Opiekun Wykonawczy i Kolejny Tymczasowy Opiekun
Wykonawczy, według mojej oceny okazali chęć i operatywność w pracy Pańskiej na przestrzeni słusznego okresu czasu i jako o takich
można o nich stwierdzić, że wykonują pracę Pańską zgodnie z ogólną zasadą podaną w Mat. 24:46.

Bernard W. Hedman
Opiekun Wykonawczy i Dyrektor
Laymen’s Home Missionary Movement

Podpisano w obecności:
Świadek:
Świadek:

Powiększenie większego zdjęcia ze strony 41, po prawej stronie

pokazuje brata Russella siedzącego na  środku pierwszego rzędu. 
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Stany Zjednoczone
Pielgrzymi

Richard Blaine (przewodniczący)
John Davis
Ralph Herzig

Pielgrzymi pomocniczy
Tom Cimbura
John Detzler
Baron Duncan
Robert Herzig
Don Lewis
Leon Snyder
Jan Wojnar
Jack Zilch (sekretarz)

Obserwatorzy bez prawa głosu
Pat Davis
Betty Hedman
Norma Herzig

Germany
Pielgrzym pomocniczy i przedstawiciel w Niemczech

Janusz Puzdrowski
Polska
Pielgrzym pomocniczy

Eliasz Grodziński
(wysłannik brata Woźnickiego, przedstawiciela w Polsce)

Wielka Brytania
Pielgrzym pomocniczy

John Scale
(wysłannik brata Robertsa, przedstawiciela w Wielkiej Brytanii)

Protokół ze specjalnego zebrania gospodarczego

8 lutego 2004 roku w Chester Springs, Lionville, w Pensylwanii, Stany Zjednoczone

Uczestnicy (w porządku alfabetycznym):

2 000 uczestników
Konwencja Międzynarodowych Badaczy Pisma Świętego w Springfield w Massachusetts w 1913r.
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Zebranie zostało otwarte przez tymczasowego Przewodniczącego, brata Richarda Blaine’a, po czym nastąpiła modlitwa na
rozpoczęcie zebrania.

Podano wniosek, po czym poparto go oraz przegłosowano, by brat Richard Blaine pełnił obowiązki Przewodniczącego Zebrania.
Podano wniosek, po czym poparto go i przegłosowano, by brat Jack Zilch był Sekretarzem Zebrania.
Przewodniczący przedstawił porządek dzienny zebrania i wyjaśnił cele i procedury Specjalnego Zebrania Gospodarczego.
Odczytano dokument brata Hedmana „Pełnomocnictwo” z 1996 roku, po czym nastąpiły pytania i dyskusja. Następnie

odczytano „Dodatek” (nie opatrzony datą) do dokumentu „Pełnomocnictwo”, po czym nastąpiły pytania i dyskusja. Dwaj bracia
wymienieni w obu dokumentach to Ralph Herzig i John Davis.

Odczytano „Uchwały o Tymczasowym Następstwie”  (P ’86, s. 14, kol. 1) po czym nastąpiły pytania, dyskusje i wyjaśnienia.
Rozważano kwestię różnicy pomiędzy Młodocianymi Godnymi i Poświęconymi Obozownikami Epifanii oraz tego, czy

Poświęceni Obozownicy Epifanii mogą być wprowadzani na urząd Opiekuna Wykonawczego i Dyrektora, jeśli wciąż pozostają na
ziemi Młodociani Godni, po czym nastąpiła dyskusja.

Zostało przedyskutowane to, czy Specjalne Zebranie Gospodarcze powinno zarekomendować generalnej konwencji jednego,
czy też obydwu braci wymienionych w „Pełnomocnictwie” oraz w „Dodatku” na następcę brata Hedmana jako 
Opiekuna Wykonawczego i Dyrektora. Ustalono, że tylko jeden z braci powinien zostać zarekomendowany. 

Zostały omówione kryteria potrzebne do ustalenia tego, który z braci powinien zostać zarekomendowany generalnej konwencji
przez Specjalne Zebranie Gospodarcze.

Brat John Davis i brat Ralph Herzig mówili kolejno o swojej historii, kwalifikacjach i doświadczeniu.
Omówiono procent głosów, który miał być użyty podczas Specjalnego Zebrania Gospodarczego do ustalenia, który z braci ma

zostać zarekomendowany generalnej konwencji na stanowisko Opiekuna Wykonawczego. Podano wniosek, by do podjęcia uchwały
wystarczała większość 75%, po czym poparto go oraz przegłosowano.

Podano i poparto wniosek, by przedłożyć kościołowi powszechnemu na generalnej konwencji niewiążącą uchwałę rekomendującą
brata Ralpha Herziga na Opiekuna Wykonawczego i Dyrektora Świeckiego Ruchu Misyjnego. Wniosek został przyjęty przy 11 głosach
za i 1 przeciw.

Przewodniczący zebrania zarządził, by każdy z obecnych braci pomodlił się.
Podano wniosek, po czym poparto go oraz przegłosowano, by zakończyć zebranie. Zebranie zostało zakończone modlitwą.

Podpisano: Jack Zilch Data: 10 marca 2004 r.
Sekretarz Specjalnego 
Zebrania Gospodarczego 



zro bił to ktoś in ny. W ten spo sób są zwo len ni ka mi me -
to dy po dzie lo ne go wo dzo stwa, w któ rej je den brat
był by Na uczy cie lem, a dru gi obec nym Opie ku nem
Wy ko naw czym. Ogól ne sta no wi sko li te ra tu ry Praw dy
jest ta kie, że „te dwa urzę dy, je den z na zna cze nia Bo -
że go, a dru gi z wy bo ru człon ków L.H.M.M., nie mu szą
ko niecz nie spo czy wać na jed nej oso bie”. Jed nak li te ra -
tu ra wy da je się wska zy wać, że po łą cze nie tych dwóch
urzę dów w jed nej oso bie jest bar dziej wska za ne niż
roz dzie la nie ich po mię dzy dwie oso by (P. ‘52, s. 86,
1 kol, u do łu). Po pie ra to cy tat z te go sa me go pa ra gra -
fu: „Gdy by an ty ty picz ny Ba ana i Opie kun Wy ko naw -
czy L.H.M.M. by li dwie ma róż ny mi oso ba mi, mo gło by
to pro wa dzić do nie po ro zu mień, bra ku współ pra cy
i moż li wych za kłó ceń”.

DO ŚWIAD CZE NIE OBEC NE GO OPIE KU NA

Ro dzi ce bra ta Ral pha He rzi ga zwią za li się z Praw -
dą w 1913 ro ku, kie dy je go mat ka, sio stra Gra ce I. He -
rzig, usły sza ła bra ta Rus sel la prze ma wia ją ce go na kon -
wen cji Mię dzy na ro do we go Zrze sze nia Ba da czy Bi blii
w Spring field w Mas sa chu setts, po czym brat i sio stra
He rzig za czę li uczęsz czać na ze bra nia w swo im ro dzin -
nym mie ście, Pit ts field w Mas sa chu setts. Zdję cie
dwóch ty się cy obec nych moż na zna leźć w Spra woz da -
niu Kon wen cyj nym za ten rok, s. 240, 241. (Sko pio wa -
li śmy to zdję cie dla wy go dy czy tel ni ków na stro nie 41
ni niej sze go nu me ru).

Ralph za czął brać ak tyw ny udział ja ko na sto la tek,
kie dy miał oko ło 14 lat. Je go czte rej ro dze ni bra cia (patrz
zdję cie po ni żej) już się roz wi ja li w Praw dzie na ze bra -
niach i roz po czę li ba da nia Bo skie go Pla nu, na któ re
uczęsz czał on i dwaj ko le dzy je go bra ta Ro ber ta ze szko -
ły śred niej. Do pro wa dzi ło to do po świę ce nia się Ral pha
w sierp niu 1941 ro ku w wie ku 16 lat. Kie dy miał osiem -
na ście lat, a je go brat Ro bert dwa dzie ścia, zo sta li wcie -
le ni do ar mii Sta nów Zjed no czo nych. Za de kla ro wa li
się ja ko sprze ci wia ją cy się służ bie woj sko wej z po wo du
su mie nia i słu ży li w kor pu sie me dycz nym przez dwa
i pół ro ku w Sta nach Zjed no czo nych oraz Eu ro pie i zo -
sta li ho no ro wo zwol nie ni w 1945 ro ku. Ralph zo stał
wy bra ny na star sze go w zbo rze w Pit ts field, a w 1953 r.
oże nił się z Nor mą Bruh jell, po świę co ną sio strą ze zbo -
ru w Min ne apo lis w Min ne so cie. Za ło ży li dom w Pit ts -
field w Mas sa chu setts i wy cho wa li dwo je dzie ci.

Brat Ralph zo stał mia no wa ny na ewan ge li stę Ru -
chu 15 paź dzier ni ka 1958 ro ku. Pi sząc do bra ta Jol -

ly’ego o tym, że przyj mu je no mi na cję, brat Ralph na -
pi sał: „Przy po mi nam so bie ilu stra cję po świę ce nia po -
da ną przez bra ta John so na. Po rów nał je do czy stej
kart ki pa pie ru, któ rą pod pi sa li śmy od da jąc wszyst ko,
co ma my Bo gu na służ bę i że w mia rę upły wu na sze -
go po świę co ne go ży cia Bóg od cza su do cza su za pi su -
je po nad na szym pod pi sem to, co jest Je go wo lą dla
nas. Po sta no wi łem daw no te mu wy peł niać naj le piej
jak mo gę wszyst kie wa run ki mo je go po świę ce nia.
Ufam, że by cie Je go przed sta wi cie lem w ten szcze gól -
ny spo sób jest tyl ko jesz cze jed nym wa run kiem od Bo -
ga dla mnie”.

Brat Ralph słu żył w okrę gu No wa An glia róż nym
zbo rom w sta nach No wej An glii oraz w róż nych la -
tach na nie któ rych kon wen cjach w Spring field w Mas -
sa chu setts, Fi la del fii w Pen syl wa nii i in nych. 23 li sto pa -
da 1993 ro ku zo stał mia no wa ny na Piel grzy ma Po moc -
ni cze go, a 1 stycz nia 1997 ro ku na Piel grzy ma. 

Po wy żej wy ka za li śmy ten den cję spad ko wą, je śli
cho dzi o in for ma cje z Pi sma Świę te go i z li te ra tu ry na -
sze go Ru chu po pie ra ją ce każ de go na stęp ne go wo dza
bra ci zrze szo nych pod au spi cja mi LHMM. W P.T. ‘75,
s. 35 pod ty tu łem KSIĄ ŻĘ TA I PRZE ŁO ŻE NI SA LO -
MO NA – 1 Król. 4:1-19 pod na głów kiem 11 an ty ty -
picz nych ksią żąt, po ja wia ją się na zwi ska bra ci słu żą -
cych szcze gól ną po mo cą bra tu John so no wi. Po da je my
tu na stę pu ją cy krót ki aka pit do ty czą cy tej kwe stii: „(9)
Głów ni wo dzo wie, któ rzy du żo słu ży li oso bi ście z J.,
łącz nie z bra tem Jol lym, sta li pra cow ni cy Do mu Bi blij -
ne go, bra cia Zie liń ski (P ‘48, s. 162-169), Hed man, A.
Gohl ke – oraz in ni, któ rzy słu ży li dłu żej lub kró cej
w Do mu Bi blij nym lub w związ ku z nim, nie któ rzy

czę ścio wo w spra wach świec kich – brat Ho efle, Krew -
son, Mar kett, Al ger, itd. (Za bul [wy po sa żo ny] (…) Na -
tan ksią żę ciem i przy ja cie lem kró lew skim).”

Pa ra graf (9) wy mie nia z na zwi ska czte rech bra ci,
któ rzy „du żo słu ży li oso bi ście z J.”, i czte rech, któ rzy
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NIEWIĄŻĄCA UCHWAŁA 
„O zarekomendowaniu kościołowi powszechnemu brata Ralpha Herziga na Opiekuna Wykonawczego i Dyrektora Laymen’s
Home Missionary Movement z zachowaniem wszystkich uprawnień posiadanych przez poprzedniego Opiekuna
Wykonawczego i Dyrektora. (zob. Teraźniejsza Prawda styczeń-luty 1986 r. s.13, kol. 2 (1) do s. 14, kol. 1, dwa akapity u góry)”

Br. Elmer  Br. Lester   Br. Ralph  Br. Gerald   Br. Robert
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słu ży li „dłu żej lub kró cej w spra wach świec kich”.
Z tych ośmiu bra ci pię ciu oka za ło się nie wier ny mi.
Opis ten jest przy wo ły wa ny je dy nie po to, by po ka zać,
że brat Ralph He rzig słu żył oko ło dwóch ty go dni
w 1949 ro ku w przy go to wa niach do kon wen cji 3,
4 i 5 wrze śnia, kie dy to był od da wa ny do użyt ku nie -
daw no za ku pio ny „Przy by tek Epi fa nii”. W tym cza sie
brat He rzig miał dwa dzie ścia czte ry la ta. Przy łą czył się
do bra ta Fran ci sa Mel le’a se nio ra, prze by wa ją ce go tam
już od kil ku mie się cy, po ma ga jąc bra tu John so no wi,
któ ry miał pro ble my ze zdro wiem. Obaj bra cia uczest -
ni czy li w po sił kach w pier wot nym Do mu Bi blij nym
na Sny der Ave nue 1327, kie dy brat John son kie ro wał
roz mo wa mi przy sto le.

W la tach 1955-56 Ralph i Nor ma słu ży li w Do mu Bi -
blij nym – „Przy byt ku Epi fa nii” w Fi la del fii. Brat Ralph

pra co wał w jed nym ga bi ne cie z bra tem Gohl ke, po -
ma ga jąc mu po przez od pi sy wa nie na li sty od no wo
za in te re so wa nych osób, przy go to wy wa nie cza so pism
do dru ku i w in nych obo wiąz kach. Sio stra Nor ma pra -
co wa ła ja ko jed na z se kre ta rek bra ta Jol ly’ego. W nie -
któ re wie czo ry brat Ralph i sio stra Nor ma słu ży li
na licz nych ze bra niach prze pro wa dza nych w róż nych
ko ścio łach no mi nal nych w oko li cy wy ko rzy stu jąc Pro -
gram Fil mów Bi blij nych przy go to wa ny przez bra ta St.
Cla ira ze zbo ru w Fi la del fii. Brat Jol ly i brat He rzig
na zmia nę ro bi li wstęp do fil mów co dru gi wie czór.
Póź niej brat Gohl ke i Hed man rów nież bra li udział
w tej usłu dze. Ralph i Nor ma opu ści li Dom Bi blij ny
w 1956 ro ku z po wo du złe go sta nu zdro wia Nor my
i prze pro wa dzi li się z po wro tem do Pit ts field.

To pod czas po by tu w Do mu Bi blij nym Przy byt ku
Epi fa nii brat Ralph i sio stra Nor ma uczest ni czy li w Spe -
cjal nym Ze bra niu Go spo dar czym zbo ru w Fi la del fii 21
sierp nia 1955 ro ku. Ze bra nie to zo sta ło zwo ła ne w ce -
lu omó wie nia prze sie waw czej dzia łal no ści bra ta Joh -
na Krew so na, któ ry był człon kiem zbo ru w Fi la del fii
i zo stał we zwa ny do zło że nia wy ja śnień, po nie waż on
i je go żo na ro ze sła li se rię trzech rę ko pi sów, roz po -
wszech nia nych wśród ogó łu bra ci, sprze ci wia jąc się
i nie uzna jąc wła dzy bra ta Jol ly’ego ja ko Opie ku na Wy -
ko naw cze go i Kie row ni ka pra cy Pań skiej. W cza sie
trwa nia ze bra nia brat Jol ly po pro sił o zgło sze nie wnio -
sku o wy łą cze nie Joh na Krew so na i je go żo ny. Po dłuż -
szym cza sie, ja ki upły nął bez od po wie dzi na je go proś -
bę, brat Jol ly po now nie po pro sił o zgło sze nie wnio sku
o wy łą cze nie, ale nikt nie za re ago wał. Osta tecz nie, zy -
sku jąc uzna nie bra ta Jol ly’ego brat Ralph po dał ten

wnio sek, mi mo że był no wo wy bra nym star szym
w zbo rze w Fi la del fii, cho ciaż wcze śniej przez kil ka lat
pia sto wał ten urząd w zbo rze w Pit ts field w Ma sa chu -
sets. Ofi cjal ny pro to kół z te go ze bra nia pod pi sa ny
przez je go se kre ta rza, bra ta Au gu sta Gohl ke, jest
zamieszczony na str. 45,46.

List bra ta Jol ly’ego do J.K., któy moż na zna leźć w ang. Ter.
Pr. z li sto pa da 1955r., s.91:

„Za wie si li śmy J.K. w ofi cjal nej służ bie na rzecz
L.H.M.M. tuż przed koń cem Wiel kiej Mi nia tu ry „go dzi -
ny po ku sze nia” (tj. 13 wrze śnia 1954r.), a w na stęp nych
wy bo rach, po je go otwar tym ata ku, zbór w Fi la del fii
pod czas co rocz nych wy bo rów od su nął go od wszel -
kich urzę dów w zbo rze. Lecz to nie po wstrzy ma ło je go
i je go żo ny od kon ty nu owa nia swo je go bun tow ni cze -
go po stę po wa nia i przy stą pie nia do sze ro ko za kro jo nej
dzia łal no ści prze sie waw czej prze ciw ko pra cy Pań skiej
i Praw dzie, któ rą Bóg dał nam po przez anio ła La ody cei,
a na sku tek te go po śród bra ci roz po wszech nia nych by -
ło wie le spe ku la cji i błę dów. Dla te go uzna li śmy za nie -
zbęd ne w in te re sie pra cy Pań skiej, Praw dy i bra ci ze -
rwa nie z ni mi spo łecz no ści bra ter skiej. 18 sierp nia 1955
ro ku na pi sa li śmy do J.K. na stę pu ją co:

„Ty i two ja żo na (jak wska zu ją na to np. jej ini cja ły
na li stach, któ re roz sy ła łeś wraz ze swo imi rę ko pi sa mi)
je ste ście obec nie w spo sób oczy wi sty za an ga żo wa ni
w kam pa nię prze sie waw czą nie oszczę dza jąc ani owiec,
ani ba ran ków, lecz wy sy ła cie do nich, do tych miesz ka -
ją cych bli sko i do tych miesz ka ją cych da le ko na uki, co
do któ rych zo sta ło ci wy ka za ne w li stach, roz mo wach
i wy kła dach, że są sprzecz ne z Pi smem Świę tym, ro zu -
mem i fak ta mi, jak rów nież prze ciw ne na ukom Po słań -
ców Pa ru zji i Epi fa nii. Z po wo du tych na uk, po uważ -
nym roz wa że niu ich sa mych, tak jak je przed sta wi łeś
oraz roz wa że niu do wo dów z Pi sma Świę te go, ro zu mu
i fak tów przed sta wia nych w wy kła dach prze ciw ko nim,
zbór w Fi la del fii od su nął cię (i two ją żo nę, któ ra wspie -
ra ła cię w tym) od wszel kich przy wi le jów ofi cjal nej służ -
by za rów no w zbo rze jak i dla zbo ru w Fi la del fii. Obec -
nie od czu wam ja ko swój obo wią zek przed Pa nem i brać -
mi ze rwać wszel ką spo łecz ność bra ter ską za rów no z to -
bą jak i two ją żo ną do cza su, gdy od wró cisz się od swo -
je go obec ne go złe go po stę po wa nia i wy dasz owo ce god -
ne po ku ty, o ile ta ki czas kie dy kol wiek na dej dzie. Po -
za tym obec nie mo żesz trak to wać swo je tym cza so we
za wie sze nie ja ko ewan ge li sty LHMM ja ko peł ne i cał ko -
wi te zdję cie z te go urzę du. Mia łem na dzie ję, że nie bę -
dę mu siał pod jąć po wyż szych dzia łań, i jest to dla mnie
bo le sne, ale nie zo sta wiasz mi in ne go wyj ścia, i uwa żam,
że jest wo lą Pa na, abym je pod jął, o ile to moż li we, za -
rów no by po móc to bie sa me mu w pod nie sie niu się, jak
i ze wzglę du na owce Pań skie w ogól no ści.”

W nie dzie lę 21 sierp nia 1955 r. na spe cjal nym ze -
bra niu go spo dar czym zbo ru w Fi la del fii zo stał od czy -
ta ny po wyż szy list. Zo sta ło rów nież wy ka za ne, że J.K.
w swo jej dzia łal no ści prze sie waw czej nie oszczę dzał

(c.d. na str. 47)

Bat Ralph oraz siostra Norma Herzig - 1962 rok
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SPECJALNE ZEBRANIE GOSPODARCZE ZBORU W FILADELFII

2111 South 11 Street, Filadelfia, Pensylwania, 21 sierpnia 1955r.

Przewodniczący – brat Chambers, zebranie zostało otwarte modlitwą przez brata Nicholsa.

Następnie brat Jolly poinformował, że John Krewson rozsyła po całej Ameryce rękopisy zawierające te same nauki, które
podał tutaj ostatniej jesieni, i które zostały odrzucone przez zbór. Następnie odczytał list, który napisał do Johna Krewsona, i
którego kopia jest dołączona do niniejszego protokołu, w którym stwierdza, że zrywa społeczność braterską z Johnem
Krewsonem i jego żoną, podając ku temu powody, oraz że zdejmuje go z funkcji ewangelisty L.H.M.M. Następnie odczytał
list od pewnej siostry, która niedawno się poświęciła, której brat Krewson wysłał jeden ze swoich rękopisów, i która była nim
bardzo zaniepokojona, nie znając jeszcze wystarczająco Prawdy, by zrozumieć, czy rękopis podaje prawdę czy kłamstwo.
Następnie brat Jolly zwrócił się do zboru, by podjął w tej sprawie wszelkie działania, jakie uważa za niezbędne.

Brat Krewson starał się bronić rozsyłania rękopisów, podając swoje powody oraz twierdząc, że ktoś inny poinformował
tę nowo poświęconą siostrę o jego sprawie i że dlatego jego działania w jej przypadku są uzasadnione.

Siostra Krewson zaprzeczyła, jakoby była zaangażowana we wspieranie brata Krewsona, szczególnie w kwestii rozsyłania
rękopisów, ale po przedstawieniu dalszych dowodów oraz zadaniu jej przez brata Jolly’ego pytań przyznała, że pomagała mu
w rozsyłaniu rękopisów. Następnie siostra Krewson zaczęła pytać brata Jolly’ego, czy jest obecnym nauczycielem Pana, czy też
nie, a inni, łącznie z siostrą Edith Krewson, siostrą Morris, bratem Hedmanem, bratem Lemmy, siostrą St. Clair, siostrą
Hochbaum, bratem Ralphem Herzigiem i bratem Augustem Gohlke przyłączyli się do długiej dyskusji.

Brat Krewson starał się doprowadzić do tego, by decyzja w jego sprawie została odroczona do czasu po konwencji
wrześniowej, tak aby bracia mieli możliwość przeczytania jego serii trzech rękopisów przed podjęciem działań w jego sprawie,
lecz brat Jolly i inni wskazywali, że zbór już w pełni wysłuchał go w tej sprawie ostatniej jesieni i że dalsze zwlekanie jest
niepotrzebne.
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Specjalne Zebranie Gospodarcze zboru w Filadelfii w dniu 21 sierpnia 1955 r. – ciąg dalszy
Wtedy brat Krewson podał wiosek o odroczenie zebrania, a siostra Rosalie poparła wniosek. Rozpoczęła się dyskusja

odnośnie wniosku o odroczenie zebrania. Brat Hedman zaproponował zamiast niego wniosek następujący: Podaję wniosek,
by nie odraczać zebrania teraz, gdyż mamy więcej spraw do rozważenia. Ostatecznie podjęto głosowanie nad pierwotnym
wnioskiem postawionym przez brata Krewsona, by odroczyć zebranie. 5 osób głosowało za, a 15 przeciw. Wniosku zastępczego
już nie trzeba było przegłosowywać. 

Brat A. Gohlke podał wniosek, by zrezygnować z zebrania wieczornego. Wniosek ten przeszedł jednogłośnie.
Następnie brat Ralph Herzig podał wniosek, by John Krewson i jego żona zostali ograniczeni w społeczności braterskiej

przez zbór w Filadelfii oraz by zbór oficjalnie stwierdził, że aprobuje list, jaki brat Jolly złożył do akt sekretarza zboru (kopia
załączona do niniejszego protokołu). Wniosek został poparty przez siostrę Louise Mussetter. Brat Krewson podważył wniosek
podany przez brata Ralpha Herziga na tej podstawie, że br. Herzig jest tu od niedawna. Brat Ralph Herzig odpowiedział, że
dowiedział się o tej sprawie już dwa lata wcześniej. Ponieważ jego wniosek został zakwestionowany, brat Ralph Herzig
stwierdził następnie, że jeśli inny członek zboru wyrazi chęć podania takiego samego wniosku, to on może wycofać swój. Wtedy
brat Nichols zaproponował, że może zgłosić ten sam wniosek, który podał brat Ralph Herzig. Brat Krewson poprosił o
wyjaśnienie wniosku odnośnie tego, czego oczekuje się od niego i jego żony. Brat Jolly powiedział, że oznaczałoby to, że
zostaliby wykluczeni z udziału we wszelkich zebraniach, ale mogą przychodzić i siedzieć na tylnych miejscach. Następnie miało
miejsce głosowanie nad tym wnioskiem i było 16 głosów za i 5 przeciw.

Następnie brat A. Gohlke podał wniosek, by przewodniczący zebrania otrzymał przywilej głosowania nad tym
wnioskiem, jeśli tego chce. Wniosek został poparty i przegłosowany. Brat Chambers głosował i w ten sposób suma głosów była
17 za i 5 przeciw, przy czym 2 z głosów przeciwnych należały do Johna Krewsona i jego żony. 

Następnie nastąpiła dyskusja nad zakupem automatu z chłodzoną wodą dla zboru. Brat Jolly podał wniosek, aby zbór
wyznaczył komitet składający się z braci Nichols, St. Clair i D. Gohlke, którzy mieliby pełnomocnictwo do działania w sprawie
zakupu lub najmu, jeśli podejmą wspólnie zgodną decyzję. Siostra Casler poparła wniosek i został on przegłosowany
jednogłośnie. Zgłoszono wniosek, by zakończyć zebranie, został on poparty i przegłosowany, a zebranie zakończyło się
modlitwą br. Jolly’ego. 

August Gohlke
Sekretarz



na wet owie czek w sta dzie, a ja ko do wód zo stał od czy-
ta ny na stę pu ją cy list na pi sa ny przez mło dą sio strę ze
zbo ru w Fi la del fii. Mó wi on sam za sie bie:

„Otrzy ma łam dwa dłu gie pi sma od bra ta Krew so -
na – jed no w ubie głym ty go dniu i jed no dzi siaj. Trud -
no stwier dzić, co jest słusz ne i kto ma ra cję, szcze gól nie
ko muś ta kie mu jak ja, kto i tak wie bar dzo ma ło.
Wszyst ko sta je się dla mnie po gma twa ne, chcę być bli -
sko Bo ga i cho dzić do zbo ru, by czuć tą bli skość, ale za -
miast te go mam dziw ne uczu cie zdu mie nia ty mi rze -
cza mi, któ re są po za mną i po wo du ją za mie sza nie we -
wnątrz mnie, gdyż nie chcę ni cze go wiel kie go ani
chwa leb ne go, tyl ko bli sko ści z Bo giem i czci dla Nie go
i mi ło ści do Nie go.”

J.K. na tych miast wstał i pró bo wał uspra wie dli wiać
swo je po stę po wa nie, oskar ża jąc nas o pró bę wpły wa nia
na zbór po przez gra nie na uczu ciach je go człon ków (co
nie by ło na szą in ten cją, przed sta wi li śmy je dy nie zbo ro -
wi fak ty do roz wa że nia). Po nad to po wie dział, że na -
szym mo ty wem sta wia nia tej spra wy przed zbo rem
w tym wła śnie cza sie jest „zdo by cie prze wa gi na kon -
wen cji [3-5 wrze śnia]” (nie zwró cił uwa gi na fakt, że bły -
ska wicz ny atak przy uży ciu je go rę ko pi sów był trzy ma -
ny w ta jem ni cy i ob li czo ny w cza sie w ta ki spo sób, by
nas za sko czyć i nie dać nam cza su na na pi sa nie i opu -
bli ko wa nie żad nej sto sow nej od po wie dzi przed wspo -
mnia ną kon wen cją, dzię ki te mu zdo by wa jąc dla sie bie
„prze wa gę”, o któ rej szu ka nie nas oskar żał). W ten spo -
sób po now nie osą dził mo ty wy na sze go ser ca przed zbo -
rem. Po now nie za prze czy li śmy je go za rzu tom i sprze -
ci wi li śmy się osą dza niu przez nie go na sze go ser ca, lecz
nie wy war ło to na nie go żad ne go do bre go wpły wu,
gdyż był nie wzru szo ny w swo im zde cy do wa niu. On
i je go żo na pod wa ża li na sze pra wo wo dza Lu du Pań -
skie go do spra wo wa nia funk cji pa sto ra oraz na uczy cie -
la i pró bo wa li nas zdys kre dy to wać. Stwier dził, że zwo -
dzi my lud Pań ski i że „do te go mo men tu nie ma jesz cze
żad nej oczysz czo nej gru py z Wiel kiej Kom pa nii”.
Ostrze gał zbór, że ro bi złą rzecz i że je śli po zba wi go
spo łecz no ści, to zgrze szy, gdyż „po zba wia cie spo łecz -
no ści nie tyl ko mnie, po zba wia cie spo łecz no ści Pa na!”
Lecz to nie wy stra szy ło zbo ru ani nie prze szko dzi ło mu
w zro bie niu te go, co uwa żał za wo lę Pa na.

Żo na J.K. sprze ci wi ła się te mu, że ją tak że chcia no
po zba wić spo łecz no ści, lecz zo sta ło udo wod nio ne, że
ona rów nież dzia ła ak tyw nie w kam pa nii prze sie waw -
czej, że czyn nie po ma ga J.K. w prze pi sy wa niu je go rę -
ko pi sów na ma szy nie, wy sy ła niu ich, itd., że jej ini cja -
ły „rj” po ja wia ją się na li stach jej mę ża, oraz że jej pod -
pis wid nie je na ko re spon den cji z ni mi zwią za nej i je
po pie ra ją cej. Stwier dzi ła ona: „Zo stał wy sła ny tyl ko
je den list z mo im pod pi sem, wy ra ża ją cy ja kie kol wiek
mo je po glą dy” (tak się skła da, że je ste śmy w po sia da -
niu trzech, wszyst kie z da ta mi wcze śniej szy mi od da -
ty te go stwier dze nia). J.K. usil nie sta rał się na kło nić
zbór do prze ło że nia ca łej spra wy aż do cza su po kon -
wen cji, lecz bez po wo dze nia, więc ja ko ostat nią de skę
ra tun ku, spryt nie po dał wnio sek o od ro cze nie ze bra -

nia, a je go żo na po par ła ten wnio sek, któ ry na stęp nie
sta rał się szyb ko prze pchnąć. Jed nak prze wod ni czą cy
nie po zwo lił na po śpiesz ne dzia ła nia. Za py tał J.K., czy
je śli spra wa zo sta nie w ten spo sób odło żo na, to bę dzie
na dal roz sy łał swo je pi sma. J.K. od po wie dział: „Są tyl -
ko trzy. Te trzy wy kła dy zo sta ną uży te przez Pa -
na do oczysz cze nia na sze go ru chu. To wszyst ko (po -
nie waż czę sto ła mał obiet ni ce i zo bo wią za nia, wąt pi my
w to, że za cho wa tę). Trze ci już wy szedł. Pan wska zał
da tę, kie dy mia ły one wyjść [?].” Je go wnio sek o od ro -
cze nie zo stał od rzu co ny w gło so wa niu. Po łącz nie po -
nad czte ro go dzin nej dys ku sji, pod czas któ rej nie któ -
rzy, któ rym nie po do ba ło się je go po stę po wa nie mu sie -
li wyjść, prze gło so wa no wnio sek o wy łą cze nie J.K. i je -
go żo ny sto sun kiem gło sów 17 do 5 (J.K., je go żo na i je -
go sio stra cie le sna gło so wa li prze ciw). Póź niej 5 in nych
bra ci i sióstr (z któ rych jed na sio stra gło so wa ła pier wot -
nie prze ciw ko wnio sko wi o wy łą cze nie, lecz po do -
kład niej szej ana li zie ży czy ła so bie, by jej głos zo stał
po trak to wa ny ja ko głos za wy łą cze niem) po pro si ło
o po li cze nie ich gło sów ja ko po pie ra ją cych wnio sek.

Oczy wi ście zbór w Fi la del fii prze żył wie le smut ku
w związ ku z ko niecz no ścią pod ję cia ta kich dzia łań,
lecz uczy nił to, co uwa żał za oczy wi stą wo lę Pa na, by
wy łą czyć ob ja wio nych prze sie wa czy i od mó wić dal -
sze go przy zwa la nia im na kon ty nu owa nie ich wy sił -
ków zmie rza ją cych do od su nię cia wy zna czo ne go przez
Bo ga wo dza od pew nych je go pod sta wo wych funk cji
urzę do wych.” 

NA ZA KOŃ CZE NIE

Roz wa ży li śmy szcze gó ło wo po wyż sze in for ma cje
od no szą ce się do wy da rzeń, któ re mia ły miej sce
po śmier ci na sze go dro gie go bra ta Hed ma na, któ ry był
wy zna czo nym przez Pa na Wo dzem i Opie ku nem Wy -
ko naw czym L.H.M.M. w la tach 1985-2004.

Waż ne jest, by po no wić tu po wyż szy cy tat z P.T.’60,
s. 63, któ ry wska zu je na ko niecz ność nie prze rwa ne go
wo dzo stwa bez za kłó ceń aż do Kró le stwa: „Nie opu ści
On też swo je go lu du po za koń cze niu ziem skie go bie gu
Wiel kiej Kom pa nii i nie zo sta wi go bez wo dza, by błą -
kał się w pew nej mie rze ciem no ści, bez dal sze go ob ja -
wia nia po stę pu ją cej Praw dy od no szą cej się do je go po -
trzeb, nie po zo sta wi go bez opie ki na ła sce prze sie wa -
czy, ani nie po zwo li, by na sza pra ca zo sta ła przez re wo -
lu cjo nizm za mie nio na w or ga ni za cję”.

Je śli roz wa ży my wszyst kie fak ty istot ne przy wy bo -
rze wo dza w obec nym cza sie, wy da je się, iż oso bą wy -
bra ną przez Bo ga na to sta no wi sko jest brat Ralph He -
rzig, któ ry zo stał jed no gło śnie wy bra ny w gło so wa niu
na Opie ku na Wy ko naw cze go przez bra ci zgro ma dzo -
nych na kon wen cjach na Flo ry dzie, w Mas sa chu setts
i Mi chi gan w 2004r. Wszy scy ma my świa do mość, że
w prze szło ści Bóg za wsze wy bie rał wo dza swe go lu du,
za nim bra cia wy bra li go na Opie ku na Wy ko naw cze go.
Dla te go też wy bór Wo dza Lu du Bo że go miał miej sce
wcze śniej niż gło so wa nie na Flo ry dzie. Cho ciaż nie by -
ło ob fi to ści do wo dów bi blij nych, ani do wo dów z ży cia
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wzię tych, tak jak w przy pad ku po przed nich Wo dzów,
mu si my roz gląd nąć się i za dać py ta nie: kto po sia da rów -
ne lub lep sze kwa li fi ka cje do te go urzę du niż obec ny
Opie kun Wy ko naw czy? Z te go, co mi wia do mo, nie ma
żad ne go in ne go bra ta, któ ry po świę cił się przed je sie nią
1954r. (pro spek tyw ne go Mło do cia ne go God ne go) i wier -
nie słu żył Pa nu pod nad zo rem br. John so na, br. Jol -
ly’ego, br. Gohl ke i br. Hed ma na. Na le ży tak że za zna -
czyć, że brat Hed man wy mie nił bra ta Ral pha He rzi ga
w ofi cjal nych do ku men tach.

Ten, ko mu Pan po wie rzył szcze gól ną mi sję, nie
mo że po zwo lić na to, by zo stał od su nię ty od tej mi sji
przez am bit nych uzur pa to rów, nie za leż nie od te go,
jak moc no ci uzur pa to rzy na ci ska ją na nie go, aby zre -
zy gno wał ze swo ich pre ro ga tyw. (E. 3, s. 367; P.T. ‘76,
s. 22, dru ga ko lum na).

PT ‘07, 37-48

P A M I Ę T A M Y

21 Lipca 2007 r. zmarła , przeżywszy 98 lat siostra Olga Budzanowska. Była członkiem zboru w Tomaszowie
Lubelskim. Ostatnie dwa lata życia spędziła w  DPS Betania w Miechowie. 
W swoim życiu przeżyła bardzo wiele trudności. Jako dziecko znalazła się razem ze swoją mamą w Rosji gdzie
przeżyła głód. Po powrocie do Polski spotykały ją nie mniejsze trudności. Po śmierci męża, który zginął w tragicznych
okolicznościach, samotnie wychowywała dzieci, ciężko pracując jako salowa w szpitalu. Gdy poznała Prawdę,
przylgnęła do niej całym sercem i do końca swojego życia powtarzała, że jest ona dla niej najważniejsza w życiu.
Trudności życiowe rozwinęły w niej miłość do Boga ale też wrażliwość na ludzkie krzywdy i potrzeby. Dlatego znana
była z tego że niosła, przy każdej okazji, pomoc chorym w szpitalu, w którym pracowała, sąsiadom ale też zupełnie
nieznanym sobie ludziom. Przy każdej okazji wydawała świadectwo Prawdzie przez życie zgodnie z Pańskimi
przykazaniami ale też i żywym słowem.

Nasz wierny Przewodnik

Zawsze obecny, najprawdziwszy Przyjacielu,
Zawsze blisko gotowy z pomocą,

Nie zostawiaj nas wątpiących i w obawach,
Błądzących po omacku w posępnej ciemności,

Gdy szaleją okrutne burze,
Serce słabnie i nadzieja blednie,

Wtem szept: Chodź, wędrowcze!
Podążaj za mną, zaprowadzę cię do domu.

Wiersze Brzasku Tysiąclecia - str.91

***

Brat Dariusz Sobieraj ze zboru Pana w Poznaniu zmarł dnia 31 maja 2007 roku przeżywszy 54 lata. Poświęcił się
Bogu na służbę w lipcu 1987 r. Był aktywnym w służbie diakońskiej. Również jako starszy zboru nie zaniechał tej
zaszczytnej służby i nadal gorliwie służył jako przewodniczący pracy diakońskiej. Umiłował Prawdę z całego serca,
skrupulatnie ją badał i bronił, był wierny zarządzeniom Pańskim. Z radością opowiadał Ewangelię zawsze i wszędzie
- gdy miał ku temu okazję. Aktywnie uczestniczył w pracy ewangelizacyjnej skierowanej do więźniów. Był w tej
służbie bardzo goriliwy i oddany. Miał cichy, miłujący wszystkich charakter, służył każdemu dobrym słowem,
miłoscią i zainteresowaniem.
Niech Bóg błogosławi jego pamięć.

Brat Karol Oliwa ze zboru Pana w Dąbrowie Górniczej zasnął w Panu w dniu 17 kwietnia 2007 roku w wieku 84
lat. Nasz miły brat poświęcił swoje życie Panu w 1950 roku. Wierzymy, że wiernie w oddaniu dla Pana przeżył swoje
życie miłując Boga całym sercem. Przez wiele lat był starszym w zborze, znany z tego, że chętnie głosił Słowo Boże.

Brat Franciszek Foryś ze Zboru w Krakowie zasnął w Panu w dniu 10 października 2007 r. Urodził się 22. 01. 1921
roku, pochodził z rodziny chrześcijańskiej (sympatycy braci z Towarzystwa Świadków). W latach 1946 do 1950 roku
mieszkał w Zabrzu, gdzie poznał Prawdę i miał społeczność braterską w Zborze w Katowicach. W 1950 roku
poświecił się na służbę Bogu, przyjmując symbol chrztu. Od 1955 roku zamieszkał wraz z żoną ( ślub w 1946 roku)
w Krakowie. Czynnie włączył się w organizację Zboru Krakowskiego. Od 1956 roku był Starszym Zborowym, pełniąc
różne funkcje (sekretarz, księgarz) Przez lata wspólnie z żoną mieli przywilej gościć i służyć pomocą Braciom, którzy
przebywali w Krakowie z usługą, a także Braciom którzy w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku,
organizowali na terenie Polski południowej Zbory. Dał się poznać jako dobry robotnik na niwie Pańskiej. Był
Bratem pogodnego usposobienia, zawsze służącym pomocą, radą, czy wsparciem, był wzorem dla wielu Braci i Sióstr.
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