
„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.

„sta li śmy się ja ko śmie ci te go świa ta i ja ko omie ci ny
u wszyst kich” (Dz. Ap. 4:1-3; 12:1-3; 16:22-24; 1 Kor.
4:10-13; 2 Kor. 11:24, 25). A za tem ucznio wie Chry -
stu sa, gdy w mniej szym lub więk szym stop niu są
wy rzut ka mi, nie ma ją te go trak to wać ja ko rzecz
dziw ną (1 Pio tra 4:12). „Nie dzi wuj cie się, bra cia
moi! je śli was świat nie na wi dzi”. „Je śli was świat
nie na wi dzi, wiedz cie, że mię pier wej, ni że li was,
miał w nie na wi ści. By ście by li z świa ta, świat, co
jest je go, mi ło wał by; lecz iż nie je ste ście z świa ta,
alem ja was wy brał z świa ta, prze to was świat nie -
na wi dzi”. „Wy łą czać was bę dą z bóż nic; ow szem
przyj dzie go dzi na, że wszel ki, któ ry was za bi je, bę -
dzie mnie mał, że Bo gu po słu gę czy ni” (1 Ja na 3:13;
 Jan 15:18-21, 23; 16:2).

Mo że my zo stać cał ko wi cie lub czę ścio wo od rzu -
ce ni przez in nych, w tym przez człon ków ro dzi ny
(Mat. 10:36-39; 24:10; Mar. 13:12) oraz przez fał szy wy
ko ściół. Lecz je śli przy bli ży my się do Bo ga z po ku tu -
ją cy mi i po świę co ny mi ser ca mi, On przy bli ży się
do nas (Jak. 4:8). Bóg i nasz Pan Je zus bę dą nas szcze -
gól nie mi ło wać (Ja na 14:21, 23; 16:27) i ob da rzą nas
dro go cen ną spo łecz no ścią z So bą dzię ki na szej mo -
dli twie i łącz no ści du cho wej utrzy my wa nej z Ni mi
(2 Kor. 6:16, 17; 1 Ja na 1:3, 7).

Je zus po wie dział: „Wszyst ko, co mi da je Oj ciec,
do mnie przyj dzie, a te go, co do mnie przyj dzie, nie
wy rzu cę precz” (Ja na 6:37). Psal mi sta po wie dział
(27:10): „Choć oj ciec mój i mat ka mo ja opu ści li mnie,
wszak że PAN przy jął mnie”. Bóg i Je zus ni gdy o nas
nie za po mną i nas nie opusz czą (Iz. 49:15; 41:10, 17;
Żyd. 6:10; 13:5). „…Ani ich ża den nie wy drze z rę ki
mo jej” (Ja na 10:28, 29; Rzym. 8:38, 39)! Tyl ko na sza
nie wier ność i pusz cze nie Ich rąk mo że odłą czyć nas
od Ich mi ło ści. Za iste, wszyst kie te obiet ni ce są bar -
dzo bło go sła wio ny mi i po cie sza ją cy mi za pew nie nia -
mi ze stro ny na sze go dro gie go Nie biań skie go Oj ca
i na sze go dro gie go Pa na Je zu sa!

Prze sła nie z 56 roz dzia łu Iza ja sza jest jesz cze jed -
nym bar dzo cen nym i po cie sza ją cym za pew nie niem
dla „wy rzut ków” [‘roz pę dzo nych” w prze kła dzie
Bi blii Gdań skiej – przyp. tł.] (w. 8). Po sel stwo to by -
ło bło go sła wień stwem w je go pierw szym za sto so -
wa niu w od nie sie niu do „wy rzut ków” cie le sne go
Izra ela w cza sach Iza ja sza i póź niej. I jak to zo ba czy -
my, naj wy raź niej od no si się ono do wszyst kich po -
świę co nych oświe co nych Du chem w okre sie Pa ru -
zji i Epi fa nii, szcze gól nie w na szych cza sach, gdy
okres Epi fa nii za cho dzi na okres Ba zy lei w je go

„Tak mó wi pa nu ją cy Pan, któ ry zgro ma dza
roz pę dzo nych [‘wy rzut ków” w prze kła dzie KJV
– przyp. tł.] z Izra ela: Jesz cze zgro ma dzę do nie go,

i do zgro ma dzo nych je go” – Iza ja sza 56:8

NASZ Nie biań ski Oj ciec Je ho wa w szcze gól ny
spo sób mi łu je tych, któ rzy są mniej lub wię cej

wzgar dze ni, od rzu ce ni al bo wy klu cze ni z to wa rzy -
stwa przez lu dzi, sta jąc się w ten spo sób wy rzut ka -
mi spo łe czeń stwa, mi łu je tych z nich, któ rych ser ca
są do bre i któ rzy Go szu ka ją. Je zus, Je go Syn, nasz
Zba wi ciel, był wzgar dzo ny i od rzu co ny przez lu dzi
(Iz. 53:3; Ps. 22:7), wie lu uwa ża ło Go za wy rzut ka,
za oso bę znaj du ją cą się pod wpły wem dia bła, któ -
ra do ko nu je cu dów dzię ki mo cy księ cia de mo nów
(Ja na 7:20; 8:48; Mat. 12:24). Jed nak nasz Pan nie
był opusz czo ny (Ja na 16:32), lecz wiel ce umi ło wa ny
przez Oj ca. Tak że na Apo sto łów wie lu spo glą da ło
jak na wy rzut ków: „My śmy głu pi dla Chry stu sa”,
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pierw szym za cho dzą cym po cząt ku od je sie ni 1954
ro ku, a przed roz po czę ciem się Po śred ni czą ce go
Pa no wa nia.

W Iz. 56:1-8 Je ho wa po da je obiet ni ce wiel kich
bło go sła wieństw dla tych, któ rzy bę dą po słusz ni Je -
go przy ka za niom i bę dą trzy mać się Je go przy mie -
rza, a ci skła dać się bę dą nie tyl ko z ro do wi tych Izra -
eli tów – tych uro dzo nych w zie mi (4 Moj. 9:14) – lecz
tak że z cu dzo ziem ców i trze bień ców. Wer set
9 wska zu je na znisz cze nie przy cho dzą ce na no mi -
nal ny cie le sny Izra el, a wer se ty 10-12 opi su ją tych
stró żów, któ rzy są sym bo licz nie śle pi, nie czu wa ją,
ko cha ją się w drze ma niu, są żar łocz ni, nie wy ka zu -
ją cech pa ste rzy, lecz lu bu ją się w wi nie i in nych
moc nych trun kach.

RO DO WI CI IZRA ELI CI

Roz waż my obec nie za sto so wa nie od no szą ce się
do Pa ru zji i Epi fa nii, a szcze gól nie do na szych cza -
sów, gdy okres Epi fa nii za cho dzi na okres Ba zy lei
w je go pierw szym za cho dzą cym po cząt ku od paź -
dzier ni ka 1954 ro ku. Je ho wa wów czas po in for mo -
wał swój spło dzo ny z Du cha lud, by słu chał Je go
na uk (są du, w. 1; po rów naj z Łuk. 8:15; Ps. 19:10-12;
E 17 str. 181-184) i czy nił spra wie dli wość (Mich. 6:8;
Mat. 22:37-39). Je go lud po wi nien speł niać te rze czy
nie tyl ko dla te go, że pra gnie, by in ni po stę po wa li
spra wie dli wie wo bec nie go i nie tyl ko dla te go, że
mi łu je do bre za sa dy, lecz tak że dla te go, że przy bli -
ży ło się je go wy ba wie nie (Łuk. 21:28; 2 Pio tra 3:11-
14), a wkrót ce wspa nia ła Bo ska spra wie dli wość,
a tak że Je go mą drość, mi łość i moc zo sta ną w szcze -
gól ny spo sób ob ja wio ne w Po śred ni czą cym Pa no -
wa niu (Iz. 32:1; 40:5).

Szcze gól nie uprzy wi le jo wa ne zo sta ły kla sy Ma -
lucz kie go Stad ka i Wiel kiej Kom pa nii, jed nost ki spło -
dzo ne z Du cha, któ re czy ni ły te rze czy (bło go sła -
wio ny [hebr. Asher, szczę śli wy], Iz. 56:2), któ re się
ich trzy ma ły oraz za cho wa ły swój an ty ty picz ny sa -
bat – swój od po czy nek w wie rze w Bo ga i Chry stu -
sa i ustrze gły się przed splu ga wie niem go po przez
po ło że nie uf no ści w sa mo uspra wie dli wie nie
z uczyn ków (Żyd. 3; 4; Ef. 2:8,9) – oraz sta ran nie
strze gły swo je go po stę po wa nia i służ by po to, by
nie czy nić zła (1 Ja na 5:18).

CU DZO ZIEM CY

Ro do wi ci Izra eli ci są ty pem spło dzo nych z Du cha
pod czas Wie ku Ewan ge lii. Jed nak że wer se ty
3 i 6 wy mie nia ją in ną gru pę – cu dzo ziem ców.
W 3 Moj. 19:9,10 i 23:22 Bóg po le ca wła ści cie lom
pól żniw nych (przed sta wia ją cym na sze go Pa -
na Mat. 20:1-8) po zo sta wia nie po kło sia dla ubo gie -
go (typ człon ków Wiel kiej Kom pa nii, któ rzy utra ci -
li bo gac twa wy so kie go po wo ła nia) i przy chod nia
(typ po świę co nych jed no stek oświe co nych Du -
chem, lecz nie spło dzo nych z Du cha, ob cych w od -

nie sie niu do wy so kie go po wo ła nia, czy li Mło do cia -
nych God nych – E 4, 375-376; 443-445; Ter. Pr. ‘73,
str. 74). Ty pem Mło do cia nych God nych jest tak że
Ru ta, któ ra by ła ob cym przy by szem w na ro dzie
Izra el skim i któ ra po ślu bi ła Bo oza (typ Je zu sa), po -
ka zu jąc przez to bli skie i peł ne mi ło ści po kre wień -
stwo ist nie ją ce po mię dzy na szym Pa nem i Mło do -
cia ny mi God ny mi (E 4, rozdz. 6).

Sło wo „cu dzo zie miec” w wer se tach 3 i 6 zo sta ło
prze tłu ma czo ne z he braj skie go wy ra że nia ben ne -
char. Jest ono tak że uży te w 2 Moj. 12:43, gdzie są
roz róż nie ni nie obrze za ni przy chod nie od ob rze za -
nych przy chod niów (hebr. ger w 2 Moj. 12:48).
W tym wier szu ob rze za ni przy chod nie (ger) są ty -
pem Mło do cia nych God nych (i po zo sta łych po świę -
co nych, nie spło dzo nych z Du cha, lecz oświe co nych
Du chem – Po świę co nych Obo zow ni ków Epi fa nii),
na to miast nie obrze za ny na jem ny słu ga jest ty pem
prób nie uspra wie dli wio nych nie po świę co nych,
a nie obrze za ny cu dzo ziem ski osad nik jest ty pem
nie uspra wie dli wio nych jed no stek po śród wy zna -
nio wych chrze ści jan (Tom Par. 5, str. 193, 194; E 11
str. 207, 208; Ter. Pr. ‘73, str. 73, 74). Lecz ben ne char
z wer se tu 3 i 6 naj wy raź niej był ob rze za ny, po nie -
waż „przy stał do Pa na”. Dla te go też wy da je się, że
jest ty pem Mło do cia nych God nych – jed no stek
oświe co nych Du chem, lecz nie spło dzo nych z Du -
cha, któ re po świę ci ły się mię dzy Wie ka mi (Prze dru -
ki Straż ni cy R5761, patrz Ter. Pr. ‘73, str. 66).

Cu dzo zie miec, któ ry przy stał do Pa na, w żad -
nym przy pad ku nie miał mó wić, że Bóg od dzie lił
go zu peł nie od Swe go lu du. On ni gdy nie miał
uwa żać sie bie za wy rzut ka spo mię dzy lu du Bo że -
go, na wet je śli nie któ rzy ro do wi ci Izra eli ci lub in -
ni tak go po strze ga li. 

W an ty ty pie po świę ca ją cy się po ro ku 1878, 1881
(Tom Par. 6 str. 186, 187; E 4 str. 318, 376), ale przed
paź dzier ni kiem 1954 ro ku, któ rzy przy zna ją, że są
oświe ce ni Du chem, lecz nie spło dze ni z Du cha i ma -
ją na dzie ję na le że nia do kla sy Mło do cia nych God -
nych, w żad nym wy pad ku nie po win ni po zwo lić
sza ta no wi, że by do pro wa dził ich po ku sa mi do te -
go, by my śle li, że jest ina czej i mó wi li, że Bóg ich
od rzu cił od Swe go oświe co ne go Du chem wy bra ne -
go lu du, na wet je śli pew ne jed nost ki twier dzą ce, że
po świę ca ją cy się po 1914 ro ku (w tym tak że i one sa -
me) w dal szym cią gu otrzy mu ją spło dze nie z Du cha,
usi łu ją ich prze ko ny wać, że je śli nie bę dą so bie ro ścić
pre ten sji do spło dze nia z Du cha i nie zo sta ną spło -
dze ni z Du cha, to nie bę dą mo gli być uprzy wi le jo wa -
ni zro zu mie niem głę bo kich spraw Sło wa Bo że go
oraz in ny mi szcze gól ny mi Bo ski mi ła ska mi wy bor -
czy mi. Uwa ża ją one, że je śli nie spło dze ni po pad ną
w po waż ne grze chy, to znaj dą się w nie bez pie czeń -
stwie wtó rej śmier ci, lecz za po mi na ją, że Sta ro żyt ni
God ni nie by li za gro że ni wtó rą śmier cią. 
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WIER NI TRZE BIEŃ CY 
Oprócz cu dzo ziem ca, Iz. 56:3 wspo mi na tak że trze -
bień ca. We dług de fi ni cji trze bień ca mi są wy ka stro -
wa ni męż czyź ni, lecz Je zus za li czył do nich tak że
tych, któ rzy uro dzi li się trze bień ca mi, to zna czy tych,
któ rzy ni gdy nie by li zdol ni do ko pu la cji. Nasz Pan
tak że z apro ba tą wy mie nia tych, któ rzy sa mi uczy ni -
li sie bie trze bień ca mi – po przez prak ty ko wa nie sa mo -
kon tro li i ży cie w ce li ba cie – dla Kró le stwa nie bie skie -
go, tak jak On sam to uczy nił (Mat. 19:12, po rów naj
z 1 Kor. 7:37, 38).

Trze bień cy czę sto by wa li za trud nia ni ja ko szam -
be la no wie i do zor cy ha re mów przez kró lów i ksią -
żąt, a cza sa mi tak że ja ko za ufa ni urzęd ni cy i do -
wód cy. Sło wo trze bie niec po cho dzi z he braj skie go
sło wa sa ris, a w Bi blii Kró la Ja ku ba jest 12 ra zy prze -
tłu ma czo ne ja ko do stoj nik. Eu nuch etiop ski był
prze ło żo nym „nad wszyst ki mi skar ba mi” swo jej
kró lo wej (Dz. Ap. 8:27-39). Rab sa ris (hebr. głów ny
trze bie niec) z in ny mi urzęd ni ka mi zo stał po sła ny ja -
ko am ba sa dor kró la asy ryj skie go (2 Król. 18:17);
Aspe nas był prze ło żo nym nad eu nu cha mi kró lew -
ski mi [ko mor ni ka mi we dług Bi blii Gdań skiej
– przyp. tł.] (Dan. 1:3, 7). Cza sem w po gań skich na -
ro dach męż czyzn wzię tych do nie wo li zdo byw cy
czy ni li trze bień ca mi.

Trze bień cy w Izra elu za zwy czaj nie by li Izra eli ta -
mi, lecz oso ba mi wzię ty mi do nie wo li i wcze śniej
uczy nio ny mi trze bień ca mi przez in ne na ro dy, wśród
któ rych ka stro wa nie nie wol ni ków by ło po wszech -
nie prak ty ko wa ne. We dług Jó ze fa Fla wiu sza (Daw -
ne Dzie je Izra ela, księ ga 4, rozdz. 8, par. 40) ka stro wa -
nie nie by ło prak ty ko wa ne przez Ży dów. 5 Moj.
23:1 po ka zu je, że w daw nych cza sach trze bień com
nie wol no by ło „wcho dzić do zgro ma dze nia Pań -
skie go”. Z te go po wo du trze bień ców w Izra elu trak -
to wa no mniej lub wię cej ja ko wy rzut ków spo łe czeń -
stwa. Lecz Bóg w wer se tach 3-5 da je im pod no szą ce
na du chu za pew nie nie, że ci trze bień cy, któ rzy trzy -
ma ją się Je go przy mie rza i obie ra ją to, co się Je mu po -
do ba, bę dą mie li miej sce w Je go do mu, po mi mo że
nie mo gą spło dzić dzie ci.

Wy da je się, że ci trze bień cy nie bę dą cy Izra eli ta mi,
któ rzy obec nie tak że mo gą stać się człon ka mi Izra ela,
są ty pem tej dru giej kla sy, któ ra po świę ca się mię dzy
Wie ka mi, po tym, jak je sie nią 1954 ro ku upły nę ło 80
an ty ty picz nych lat z 12 roz dzia łu 3 Moj., a mia no wi -
cie, kla sy Po świę co nych Obo zow ni ków Epi fa nii (PT
Nr 556). Mło do cia ni God ni, an ty ty picz ni cu dzo ziem -
cy, w nie któ rych przy pad kach mie li przy wi lej
od 1881 ro ku do 1914 ro ku (po mię dzy 1878 r. i 1881
r. nie by ło spło dzeń z du cha, a przez to stwo rzo ne zo -
sta ły wa run ki do roz wo ju Mło do cia nych God nych;
E 4, str. 376; E 11 str. 95) sym bo licz nie zra dzać – za -
po cząt ko wy wać no we ży cie – u wy bra nych spła dza -
nych z du cha i u nie któ rych we wła snej kla sie,

a od 1914 r. do 1954 r. czy nie nia te go sa me go w od -
nie sie niu do licz niej szych jed no stek z wła snej kla sy.
W tym zna cze niu Po świę ce ni Obo zow ni cy Epi fa nii
nie mo gą sym bo licz nie zro dzić ni ko go z wy bra nych
– an ty ty picz nych ka pła nów i Le wi tów – bo wiem co
do tej kwe stii są oni an ty ty picz ny mi trze bień ca mi, sym bo -
licz ny mi su chy mi drze wa mi.

Jed nak Po świę ce ni Obo zow ni cy Epi fa nii nie ma -
ją się za mar twiać tym, że nie mo gą na le żeć do wy -
bra nych, ani zro dzić ko go kol wiek z wy bra nych, po -
nie waż cie szą się wiel kim Bo skim przy wi le jem, idą -
cym w ran dze za raz po spo sob no ści zba wie nia
w kla sach wy bra nych, a mia no wi cie przy wi le jem
na le że nia do naj wyż szej kla sy spo mię dzy qu asi-wy -
bra nych, kla sy przed sta wio nej przez Mi riam prze -
wo dzą cą nie wia stom w wiel kiej po ty siąc let niej pie -
śni trium fu (2 Moj. 15 roz.; E 11, str. 293). Po nad to
od 1954 r. po sia da ją tak że wiel ki przy wi lej sym bo -
licz ne go zra dza nia in nych z wła snej kla sy, ja ko an -
ty ty picz nych Ne ty nej czy ków, współ to wa rzy szy
z kla sy Po świę co nych Obo zow ni ków Epi fa nii oraz
mo gą zra dzać pew ne jed nost ki z kla sy nie po świę -
co nych qu asi -wy bra nych.

PO UCZE NIA DLA WSZYST KICH

Moż na za uwa żyć, że te rze czy, o któ rych wspo mi -
na Iz. 56:1, 2, 4, 6, któ re Je ho wa na ka zy wał czy nić
ro do wi tym Izra eli tom, cu dzo ziem com i trze bień -
com po to, by mo gli na le żeć do lu du szcze gól nie
bło go sła wio ne go przez Bo ga (w. 2), dla wszyst kich
trzech klas obej mu ją prze strze ga nie sa ba tu, ale po -
za tym nie są ta kie sa me dla tych trzech klas. To nie
zna czy, że po ucze nia dla tych klas by ły w isto cie
róż ne. Dość wy raź nie wi dać, że wszyst kie po ucze -
nia z wer se tów 1, 2, 4 i 6 w rze czy wi sto ści by ły dla
człon ków wszyst kich trzech klas, któ rzy mie li się
ich trzy mać oraz ich prze strze gać, je śli chcie li by
się zna leźć po śród bło go sła wio ne go lu du Bo ga.
Dla te go też po ucze nia po da ne w wer se cie 1 i 2 do -
ty czą ce ro do wi tych Izra eli tów spło dzo nych z Du -
cha sto su ją się tak że do cu dzo ziem ców i trze bień -
ców, któ rzy przy sta li do Pa na.

Cu dzo ziem cy i trze bień cy mie li za pew nie nie
świę tych pism, że je śli bę dą czy nić rze czy wy mie nio -
ne w wer se tach 1, 2, 4 i 6, to na pew no nie bę dą trak -
to wa ni przez Bo ga ja ko wy gnań cy, lecz ja ko jed -
nost ki przez Nie go uprzy wi le jo wa ne, tak jak ro do wi -
ci Izra eli ci, a wszyst kie dro go cen ne przy wi le je i bło -
go sła wień stwa Bo ga obie ca ne w wer se tach 5 i 7 bez
wąt pie nia sta ną się ich udzia łem. Po dob nie w an ty -
ty pie – rze czy, któ re nie spło dze ni z Du cha Mło do cia -
ni God ni i Po świę ce ni Obo zow ni cy Epi fa nii ma ją
na ka za ne czy nić, jak to przed sta wia ją wer se ty 1, 2,
4 i 6, by móc na le żeć do lu du bło go sła wio ne go przez
Bo ga (w. 2), są w isto cie dla wszyst kich tych trzech
klas i ma ją być przez nie prze strze ga ne.
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Tak jak by ło ze spło dzo ny mi z Du cha, tak sa mo
jest z Mło do cia ny mi God ny mi i Po świę co ny mi Obo -
zow ni ka mi Epi fa nii; kla sy te zda jąc so bie spra wę
z te go, że zbli ża się ich wy zwo le nie w Kró le stwie,
w któ rym Bo ska spra wie dli wość bę dzie w szcze gól -
ny spo sób ob ja wio na, ma ją być po słusz ne Bo skim
na ukom i prak ty ko wać spra wie dli wość. Ma ją one
za cho wy wać swój od po czy nek w wie rze w Bo ga
i Chry stu sa, strze gąc się przed ska że niem go po przez
po ło że nie uf no ści w uspra wie dli wie nie z uczyn ków.
Ma ją sta ran nie strzec swe go po stę po wa nia i służ by
po to, by nie prak ty ko wać zła (w. 1 i 2).

Dwie do dat ko we i od mien ne rze czy, któ re mia ły
być czy nio ne, są wy mie nio ne w wer se cie 4. Pierw szą
z tych rze czy jest obie ra nie te go, co po do ba się Je ho -
wie. Wy bie ra nie rze czy po do ba ją cych się Je mu mu -
si być na pierw szym miej scu (Ps. 25:12), a wy bie ra nie
tych rze czy, któ re po do ba ją się in nym, mu si być
kwe stią dru go rzęd ną. Bi blia opi su je pew ne oso by
chcą ce po do bać się męż czy znom (Ef. 6:6; Kol. 3:22)
– są też ta cy, któ rzy chcą się po do bać ko bie tom – ci
wszy scy usi łu ją bar dziej po do bać się stwo rze niu niż
Stwór cy (Rzym. 1:25). Na szą za sa dą po win no być
czy nie nie te go, co po do ba się lu dziom tyl ko wte dy,
gdy wi dzi my, że przede wszyst kim po do ba się to
Bo gu. My nie ma my wy bie rać tych rze czy, któ re nam
się po do ba ją, do pó ki nie stwier dzi my, że przede
wszyst kim po do ba ją się one Bo gu. W Bi blii czy ta -
my, że „Chry stus nie po do bał się sa me mu so bie”, że
za wsze czy nił to, co po do ba ło się Oj cu, i że Oj ciec
miał w nim upodo ba nie (Rzym. 15:3; Ja na 8:29; Mat.
3:17). Je zus jest przy kła dem w po do ba niu się Bo gu
(1 Pio tra 2:21), któ ry po win ni na śla do wać nie tyl ko
an ty ty picz ni trze bień cy – Po świę ce ni Obo zow ni cy
Epi fa nii, lecz wszy scy pra gną cy zna leźć się w lu dzie
uprzy wi le jo wa nym przez Bo ga.

Na stęp ną rze czą ja ka mia ła być speł nio na, wy -
mie nio ną w 4 wer se cie, a tak że w 6 wer se cie, jest
„trzy ma nie [‘moc ne trzy ma nie się” w prze kła dzie
Ro ther ha ma] przy mie rza mo je go”. Spło dze ni z Du -
cha trzy ma li się wiel kie go Przy mie rza Zwią za ne go
Przy się gą (1 Moj. 22:16-18) w je go czę ści mó wią cej
o na sie niu ja ko gwiaz dach na nie bie. Ma lucz kie
Stad ko, któ re z Je zu sem sta no wi Chry stu sa Gło wę
i Cia ło, ja ko an ty ty picz ny Iza ak trzy ma ło się za ry -
sów Przy mie rza przed sta wio nych w Sa rze i by ło
przez nie roz wi ja ne (Gal. 3:8, 16, 29; PT ‘60 str. 37,
38). Wiel ka Kom pa nia ja ko an ty ty picz ny Be nia min
trzy ma ła się za ry sów Przy mie rza przed sta wio nych
w Ra che li i by ła przez nie roz wi ja na. Za ry sy te prze -
sta ły funk cjo no wać, gdy ostat ni czło nek Wiel kiej
Kom pa nii na ro dził się z Du cha (Ter. Pr. ‘79, str. 48
i 66; ‘80, str. 58-64).

Mło do cia ni God ni i Po świę ce ni Obo zow ni cy Epi -
fa nii, an ty ty picz ni cu dzo ziem cy i an ty ty picz ni trze -
bień cy, do któ rych wer se ty 4 i 6 się od po wied nio

od no szą, ma ją moc no trzy mać się ziem skich za ry sów
Przy mie rza Zwią za ne go Przy się gą (E 4, 353-358; Ter.
Pr. ‘78, str. 96, kol. l od gó ry) ja ko część pia sku („ja -
ko pia sek, któ ry jest na brze gu mor skim”). Mło do cia -
ni God ni i być mo że Po świę ce ni Obo zow ni cy Epi fa -
nii moc no trzy ma ją się przy mie rza oraz są roz wi ja -
ni przez te za ry sy Przy mie rza, któ rych ty pem jest
An na (E 13 str. 19, 20, 31).

Ca łe na sie nie mu si moc no trzy mać się obiet ni cy
mó wią cej: „odzie dzi czy na sie nie two je bra my nie -
przy ja ciół swo ich” – czy li prze zwy cię ży sza ta na,
je go po moc ni ków oraz ich ma chi na cje – a po nad -
to obiet ni cy mó wią cej, że przez nie „bło go sła wio -
ne bę dą wszyst kie na ro dy zie mi”, bło go sła wień -
stwa mi re sty tu cji w Po śred ni czą cym Pa no wa niu
Chry stu sa. Przez trzy ma nie się Przy mie rza i wy peł -
nia nie je go zo bo wią zań wpi su ją swo je imio -
na do księ gi ży wo ta (PT ‘50, str. 110).

SŁU DZY MI ŁU JĄ JE HO WĘ

Wer set 6 mó wi o trzech do dat ko wych i róż nych rze -
czach, ja kie ma ją być speł nia ne przez wszyst kich
z lu du Bo że go, je śli chcie li by na le żeć do bło go sła wio -
nych. Pierw szą z tych rze czy jest stwier dze nie: „aby
mu [Je ho wie] słu ży li”. He braj skie sło wo, któ re prze -
tłu ma czo no ja ko „słu żyć”, brzmi sha rath i zna czy
usłu gi wać. Służ ba ta obej mu je pil ne za bie ga nie o to,
by się do wia dy wać i czy nić to, co się po do ba Bo gu
oraz prze kształ ca nie cha rak te ru na Je go po do bień -
stwo, jak rów nież sta ra nie się o to, by po ma gać in -
nym wszel ki mi spo so ba mi po do ba ją cy mi się Bo gu.
Mat. 20:28 mó wi: „Syn czło wie czy nie przy szedł, aby
mu słu żo no, ale aby słu żył”.

Dru gą z tych trzech rze czy z 6 wer se tu jest
stwier dze nie: „a mi ło wa li imię Pań skie”. Przy sta je -
my do Je ho wy nie tyl ko po to, by Mu słu żyć, lecz
tak że dla te go, że mi łu je my Je go sa me go i Je go wspa -
nia ły cha rak ter. Mi łu je my Go nie tyl ko dla te go, że
On nas wpierw umi ło wał, gdy jesz cze by li śmy
grzesz ni ka mi (1 Ja na 4:19; Rzym. 5:8), lecz tak że dla -
te go, że co raz le piej po zna je my przy mio ty Je go
wspa nia łe go cha rak te ru skła da ją ce go się z mą dro ści,
spra wie dli wo ści, mo cy, a szcze gól nie mi ło ści, ob ja -
wio nych w Je go wiel kim Pla nie. Dla te go też mi łu je -
my Je go imię – Je go cha rak ter.

Trze cią z tych trzech rze czy z 6 wer se tu jest
stwie r  dze nie: „bę dąc u nie go za słu gi”. Jest ono
bar dzo po dob ne do pierw szej z tych trzech rze czy,
a mi mo to moż na za uwa żyć pew ną róż ni cę. Uży -
te tu taj he braj skie sło wo ebed, tak jak grec kie do -
ulos, ozna cza słu gę, nie wol ni ka. Stąd w do dat ku
do sa mej służ by na Ich rzecz nie sie ono z so bą ideę
zu peł ne go, do bro wol ne go pod dań stwa Bo gu
i Chry stu so wi.

W księ dze Je re mia sza czy ta my o Ebed-me le chu
(słu ga kró la), etiop skim nie wol ni ku, któ ry nad zo ro wał



wy do by cie Je re mia sza z błot ni ste go do łu (Jer. 38:7-
12). Abed-ne go (słu ga pro ro ka Dan. 3 rozdz.), je den
z trzech he braj skich mło dzień ców wrzu co nych
do pie ca ogni ste go, jest ty pem Mło do cia nych God -
nych (E 4 str. 324, 325; Ter. Pr.”73, str. 74, par. 14).
Czy ta my tak że o Obe dzie (słu ga), sy nu Bo oza i Ru ty.
Ru ta jest ty pem po cząt ko wych Mło do cia nych God -
nych, a Obed póź niej szych Mło do cia nych God nych
i Po świę co nych Obo zow ni ków Epi fa nii (Ter. Pr.”73,
str. 74, par. 26).

Nie któ rzy z kla sy an ty ty picz nej Ru ty, czy li po -
cząt ko wi Mło do cia ni God ni mie li dział w po kło siu
Żni wa Wie ku Ewan ge lii. Jed nak że prze wa ża ją ca
więk szość po świę co nych w póź niej szym okre sie, to
kla sa an ty ty picz ne go Obe da, kla sa sług. Sta raj my się
wszy scy być do bry mi słu ga mi, na śla du ją cy mi przy -
kład Je zu sa, słu żąc na wet naj bar dziej uni żo ny mi
spo so ba mi (Ja na 13:1-7). Pa mię taj my, iż On po wie -
dział: „Wie cie, iż ksią żę ta na ro dów pa nu ją nad ni -
mi… Lecz nie tak bę dzie mie dzy wa mi: ale… kto by -
kol wiek mię dzy wa mi chciał być wiel kim, niech bę -
dzie słu gą wa szym” (Mat. 20:25-27).

An ty ty picz ni cu dzo ziem cy i trze bień cy ma ją
wspa nia łe za pew nie nie, że je że li bę dą czy ni li rze -
czy po da ne w wer se tach 1, 2, 4 i 6, to z pew no ścią Je -
ho wa nie bę dzie ich uwa żał za wy rzut ków, lecz
za swych sług, odłą czo nych do Je go służ by, tak jak to
mia ło miej sce w od nie sie niu do an ty ty picz nych Izra -
eli tów, czy li spło dzo nych z Du cha. Zo sta ną też
w peł ni za pew nie ni, że wszyst kie dro go cen ne przy -
wi le je i bło go sła wień stwa Bo skich obiet nic przed -
sta wio ne w wer se tach 5 i 7 sta ną się ich udzia łem.

CU DZO ZIEM CY I TRZE BIEŃ CY

Obiet ni ce dla cu dzo ziem ców i trze bień ców by ły
bar dzo pod no szą ce na du chu. Trze bień cy, któ rzy
przy sta li do Pa na i sta ra li się z ca łych sił, by po stę -
po wać tak jak On za le cił w wer se tach 1, 2, 4 i 6, mo -
gli uświa do mić so bie, że już nie są wy rzut ka mi,
lecz zo sta li we wspa nia ły spo sób przy ję ci do zgro -
ma dze nia Pań skie go. Tak sa mo po przy łą cze niu
się do Pa na i speł nie niu tych sa mych za le ceń przy -
ję ci zo sta li tak że i cu dzo ziem cy, bę dą cy uprzed nio
ob cy mi i wy rzut ka mi. W an ty ty pie obiet ni ce do ty -
czą ce Mło do cia nych God nych i Po świę co nych
Obo zow ni ków Epi fa nii bar dzo pod no szą na du -
chu. Ci obo zow ni cy, któ rzy się po świę ci li, i w swo -
im ser cu i ży ciu sta ra ją się po stę po wać we dług Bo -
skich za le ceń naj le piej jak tyl ko mo gą, zda ją so bie
spra wę z te go, że na pew no nie są wy rzut ka mi,
dla któ rych nie ma miej sca po śród po świę co ne go
przed ty siąc let nie go, nie spło dzo ne go z Du cha na -
sie nia Abra ha ma oświe co ne go Du chem. Wie dzą,
że Bóg ich mi łu je, przyj mu je i da je im Swe go Du -
cha oraz „sto kroć wię cej” w tym ży ciu, a w Swo im
Kró le stwie da im wspa nia łą na gro dę.

Bo skie obiet ni ce po da ne w 5 wer se cie od no si ły się
do tych trze bień ców, któ rzy przy sta li do Pa na i by li
po słusz ni Je go przy mie rzu, a te z wer se tu 7 od no si -
ły się do tych cu dzo ziem ców, któ rzy po stę po wa li
po dob nie. Te dwie gru py obiet nic po da ne w wer se -
tach 5 i 7 są ty pem rze czy, któ re mo gą zo stać za sto -
so wa ne tak do Mło do cia nych God nych, jak i Po świę -
co nych Obo zow ni ków Epi fa nii. W 5 wer se cie On
wpierw obie cu je im miej sce w Swym wiel kim do mu,
w ob rę bie Swo ich mu rów. W an ty ty pie ten dom mo -
że być po strze ga ny ja ko wiel ki Dom na sze go Naj -
wyż sze go Ka pła na, w któ rym znaj du ją się na czy nia
zło te, srebr ne, drew nia ne i gli nia ne oraz nie któ re
do bar dziej za szczyt nych ce lów, a in ne do mniej za -
szczyt nych, przed sta wia ją ce od po wied nio Ma lucz -
kie Stad ko, Wiel ką Kom pa nię, Sta ro żyt nych God -
nych, Mło do cia nych God nych, qu asi-wy bra nych
(z Po świę co ny mi Obo zow ni ka mi Epi fa nii ja ko naj -
wyż szą kla są po śród nich) i nie wy bra nych (2 Tym.
2:20; Prze dru ki Straż ni cy R 5493, par. 6; 5759, par. l;
Ter. Pr. ‘73, str. 67, 68).

W po dob nym ob ra zie wy stę pu ją ka pła ni w świą -
ty ni Bo ga, w Je go do mu. Przed sta wia ją oni Je zu sa
oraz człon ków Je go Cia ła. Na stę pu ją ce pod gru py
Le wi tów: Ka aty ci, Me ra ry ci i Ger so ni ci przed sta -
wia ją od po wied nio Sta ro żyt nych God nych, Wiel ką
Kom pa nię i Mło do cia nych God nych, a an ty ty picz -
ni Ne ty nej czy cy bę dą cy po moc ni ka mi Le wi tów re -
pre zen tu ją Po świę co nych Obo zow ni ków Epi fa nii
(Ter. Pr. ‘‘73, str. 68, 69; Ezdr. 8:20; Ter. Pr. ‘72, str.
32-39). Mo że my tak że wziąć pod uwa gę, że No we
Je ru za lem zstę pu ją ce z nie ba od Bo ga po sia da an ty -
ty picz ne mu ry, wła dze. An ty ty picz ni cu dzo ziem cy
oraz trze bień cy mo gą wstą pić w ob ręb tych mu rów
i uzy skać tam uprzy wi le jo wa ne miej sce dla sie bie
(Obj. 21:12-21; Iz. 26:1,2).

Na stęp nie Bóg obie cu je w wer se cie 5, że cu dzo -
ziem cy i trze bień cy bę dą mie li „imię lep sze ni że li
sy nów i có rek”. Wy da je się, że w an ty ty pie sło wo
„imię” od no si się tu do cha rak te ru, za szczy tów i na -
tu ry. Mło do cia ni God ni i Po świę ce ni Obo zow ni cy
Epi fa nii na pew no nie bę dą mie li wspa nial szych
cha rak te rów, za szczy tów i na tu ry ani że li sy no wie,
Ma lucz kie Stad ko, i cór ki, Wiel ka Kom pa nia (2 Kor.
6:16-18). Lecz bę dą oni mie li wspa nial sze cha rak te -
ry, ani że li ci, któ rzy nie po świę ca ją się przed roz po -
czę ciem się Po śred ni czą ce go Pa no wa nia, a któ rzy
bę dą sy na mi i cór ka mi re sty tu cji (Jo ela 2:28; Iz. 60:4,
9) z te go po wo du, że roz wi ja li je wte dy, gdy grzech
wciąż miał prze wa gę. Po świę ce ni Obo zow ni cy Epi -
fa nii bę dą ob da rze ni więk szy mi za szczy ta mi ani że -
li nie po świę ce ni qu asi-wy bra ni i nie wy bra ni. Mło do -
cia nych God nych pod kie run kiem Sta ro żyt nych
God nych spo tka wiel ki za szczyt po da wa nia ob ja -
wień w Ty siąc le ciu i w Ma łym Okre sie (wi dze nia;
Jo ela 2:28; E 4, str. 319), a Po świę ce nych Obo zow ni -
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ków Epi fa nii spo tka wiel ki za szczyt słu że nia ja ko
naj wyż sza kla sa Re sty tu cjo ni stów, an ty ty picz na Mi -
riam, w pro wa dze niu ludz ko ści w wiel kim hym nie
wy sła wia nia i wy zwo le nia (E 11 str. 293). Mło do cia -
ni God ni po Ty siąc le ciu osią gną tak że chwa leb ną
du cho wą na tu rę (Prze dru ki Straż ni cy R 5182; Tom
Par. 6 str. 185, 186; E 4, str. 331-336). Al le lu ja!

Je ho wa obie cu je w wer se cie 5, że Swe mu ty picz -
ne mu i an ty ty picz ne mu lu do wi da imię, któ re nie
bę dzie wy gła dzo ne. Mia ło to wiel kie zna cze nie dla
ty picz nych wy rzut ków. Lecz o wie le wię cej zna czy to
te raz dla an ty ty picz nych „wy rzut ków”. Ma ją oni wspa -
nia łe za pew nie nie, że ich cha rak te ry, za szczy ty i na -
tu ra bę dą trwać wiecz nie i ni gdy nie zo sta ną wy gła -
dzo ne. Pew na licz ba Re sty tu cjo ni stów, ci, któ rzy
nie ze chcą do ko nać żad ne go po stę pu w Po śred ni -
czą cym Kró le stwie, bę dzie wy gła dzo na we wtó rej
śmier ci po stu let niej pró bie (Iz. 65:20). In ni, któ rzy
uczy nią przy naj mniej ze wnętrz ny po stęp, lecz nie
roz wi ną wy star cza ją co du że go po do bień stwa Bo że -
go i Chry stu so we go w swo im ser cu, zo sta ną w Ma -
łym Okre sie usi dle ni przez za sadz ki sza ta na i ja ko
ko zły zo sta ną na wie ki od cię ci – uni ce stwie ni we
wtó rej śmier ci (gr. ko la sin – Mat. 25:31, 32, 41, 46; Ps.
37:9, 10, 20, 22, 28, 34-36, 38; Obj. 20:7-9). Jed nak że
z obiet ni cy wer se tu 5 wy da je się wy ni kać, że z po -
wo du roz wo ju cha rak te ru Mło do cia nych God nych
i Po świę co nych Obo zow ni ków Epi fa nii osią gnię te -
go w cza sie, gdy grzech wciąż ma du żą prze wa gę,
nikt z nich nie upad nie i nie bę dzie wy gła dzo ny,
cho ciaż na dal bę dą śmier tel ni i mo gli by od paść i zo -
stać od cię ty mi. Chwa ła Pa nu! 

OBIET NI CE KRÓ LE STWA

Bóg obie cu je w wer se cie 7, że wpro wa dzi wy rzut -
ków na Swo ją świę tą gó rę. Oczy wi ście, gó ra przed -
sta wia świę te Kró le stwo Bo że (Iz. 2:2; 11:9; Mich.
4:1). W zna cze niu ocze ki wa nia na Kró le stwo Bo że
an ty ty picz ni cu dzo ziem cy i eu nu cho wie są prze no -
sze ni do je go ziem skiej fa zy już w tym ży ciu (Kol.
1:13), usil nie sta ra jąc się o to, by uczy nić pew nym
swo je po wo ła nie i wy bór oraz przy go to wu jąc się
do na dej ścia Po śred ni czą ce go Kró le stwa (2 Pio tra
1:5-11) z je go bło go sła wio ną pra cą re sty tu cyj ną
na rzecz wszyst kich na ro dów zie mi. Mło do cia ni
God ni ma ją tak że per spek ty wę wspa nia łych wi -
do ków, związ ków i dzieł ja ko du cho we isto ty
po Ty siąc le ciu.

Bóg obie cu je, że spra wi im ra dość w Swo im do mu
mo dli twy. W an ty ty pie cu dzo ziem cy i eu nu cho wie
ma ją licz ne po wo dy do ra do ści i bło giej szczę śli wo -
ści w tym ży ciu w Je go wiel kiej Świą ty ni (Fil. 4:4). Ta
ra dość bę dzie jed nak wzra stać i bę dzie co raz więk szą
w wiecz no ści po nad ra dość nie po świę co nych qu asi-
-wy bra nych i nie wy bra nych (Iz. 35:10; 25:9; Obj. 21:4)
w ty siąc let nim i po ty siąc let nim Przy byt ku i Świą ty -

ni. Mło do cia ni God ni bę dą też ogrom nie się ra do wać
z du cho wej na tu ry i służ by, po ma ga jąc w twór czych
oraz in nych dzie łach Bo ga w przy szło ści (Ijo ba 38:7;
Łuk. 2:13, 14; Ef. 2:7).

Tak więc ma my wiel ki po wód do ra do ści i bło -
giej szczę śli wo ści, do od ma wia nia mo dlitw i śpie -
wa nia pie śni wy sła wia ją cych Bo ga w do mu na szej
piel grzym ki (Ps. 119:54; Ef. 5:19; Kol. 3:16). Mo dli -
twa za wie ra ją ca wy sła wia nie i dzięk czy nie nie jest
bar dzo waż na w wiel kim an ty ty picz nym Bo skim
do mu mo dli twy. „Ale ja do Bo ga za wo łam, a Pan
mię wy ba wi. W wie czór i ra no, i w po łu dnie mo dlić
się bę dę” (Ps. 55:17, 18; 107; 113; 136; 150; Łuk. 11:9-
13; Jak. 5:16). My na praw dę po win ni śmy być lu -
dem mo dlą cym się bez prze rwy!

Da lej Je ho wa mó wi: „Ca ło pa le nia ich i ofia ry ich
przy jem ne bę dą na oł ta rzu mo im”. Moż li wość przy -
nie sie nia swo ich ofiar i przy ję cie ich na Bo skim oł -
ta rzu bez wąt pie nia by ła bło gim przy wi le jem dla ty -
picz nych wy rzut ków. Lecz o wie le więk szym bło -
go sła wień stwem dla an ty ty picz nych cu dzo ziem -
ców i trze bień ców jest moż li wość przy pro wa dze nia
sa mych sie bie w po świę ce niu ja ko ofia rę ma ni fe stu -
ją cą przy ję cie ofia ry Je zu sa przez Je ho wę, ja ko wy -
sła wia nie i od da wa nie czci ob wiesz cza ją ce chwa łę
Je go wiel kich przy mio tów cha rak te ru i przy no szą -
ce im chlu bę. Wszyst kie te ofia ry są obec nie przyj -
mo wa ne na pod sta wie ofia ry Chry stu sa i tak też
bę dzie w Ty siąc le ciu.

Ofia ry Sta ro żyt nych i Mło do cia nych God nych
oraz Po świę co nych Obo zow ni ków Epi fa nii w tym
ży ciu są jak sy no gar li ce, lub być mo że jak chu dy ba -
ra nek al bo ko zioł, lecz gdy zo sta ną przed sta wio ne
Pa nu w Ty siąc le ciu, bę dą o wie le lep sze. God ni do -
stą pią lep sze go zmar twych wsta nia (Żyd. 11:35)
i wyj dą z gro bu z do sko na ły mi cia ła mi i zdol no -
ścia mi, cho ciaż bę dą po trze bo wać tro chę cza su, by
roz wi nąć do sko na łą mi łość i do pro wa dzić swo je
cha rak te ry do do sko na ło ści, a wte dy zło żą w ofie -
rze ciel ce. Po świę ce ni Obo zow ni cy Epi fa nii, po tym,
jak osią gną ko niecz ny roz wój na „dro dze” (Iz. 35:8)
i doj dą do do sko na ło ści, po dob nie jak God ni zło żą
do sko na łe ofia ry, ciel ce, na Bo skim oł ta rzu (Ps.
51:21; 3Moj. 1:3; Cie nie Przy byt ku, str. 96, 110, Uwa -
ga nr IV; PT ‘64, str. 54-59).

Bóg koń czy wer set 7 stwier dze niem: „Dom mój
do mem mo dli twy na zwa ny bę dzie u wszyst kich na -
ro dów”. W ty pie nie tyl ko ro do wi ci Izra eli ci, lecz
tak że cu dzo ziem cy i trze bień cy, któ rzy przy sta li
do Bo ga i prze strze ga li Je go za le ceń, mo gli mieć za -
pew nie nie, że ich mo dli twy i ofia ry zo sta ną przy ję -
te przez Bo ga na Je go oł ta rzu w Je go wiel kiej świą -
ty ni. W an ty ty pie, mo dli twy i ofia ry spło dzo nych
z Du cha nie by ły je dy ny mi, któ re zo sta ły przy ję te
przez Je ho wę dzię ki Chry stu so wi i Je go wiel kiej oku -
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po wej ofie rze, gdyż mo dli twy i ofia ry Mło do cia nych
God nych i Po świę co nych Obo zow ni ków Epi fa nii
tak że zo sta ły przy ję te przez Bo ga w opar ciu o ofia -
rę Chry stu sa. Osta tecz nie ca ły ro dzaj ludz ki przy nie -
sie Je ho wie swo je mo dli twy i an ty ty picz ne ofia ry
przez Chry stu sa Gło wę i Cia ło. W ten spo sób wiel ka
Świą ty nia Ty siąc le cia bę dzie praw dzi wie do mem
mo dli twy dla wszyst kich lu dzi (Mal. 1:11; Łuk. 2:10;
1 Moj. 12:3; 22:16-18; Ps. 22:28,29; 86:9; Zach. 14:16-21;
Dz. Ap. 15:17; Żyd. 2:9; 1 Tym. 2:4-6).

GRO MA DZE NIE WY RZUT KÓW

Je ho wa usłu gu je ja ko wiel ki Gro ma dzi ciel wy rzut -
ków spo śród Je go lu du. Mó wi On w 8 wer se cie, że
chce zgro ma dzić do Sie bie jesz cze wię cej wy rzut -
ków oprócz tych, któ rzy już są zgro ma dze ni. Wer set
ten od no sił się do gro ma dze nia wy rzut ków z cie le -
sne go Izra ela, lecz bar dzo wy raź nie wy da je się, że
ma tak że za sto so wa nie do obec nej sy tu acji, w któ rej
Bóg już zgro ma dził przy koń cu Wie ku Ewan ge lii,
szcze gól nie w okre sie epi fa nicz no -ba zy lej skim, wie -
lu z an ty ty picz nych cu dzo ziem ców i trze bień ców,
an ty ty picz nych wy rzut ków, włą cza jąc szcze gól nie
tych, któ rzy zo sta li oświe ce ni Epi fa nią i uzna ją sie bie
za po ten cjal nych Mło do cia nych God nych i Po świę -
co nych Obo zow ni ków Epi fa nii. Bóg spo dzie wa się,
że zgro ma dzi wie le wię cej z nich, za nim za cznie się
Po śred ni czą ce Pa no wa nie.

Za zwy czaj, gdy człon ko wie głów nych de no mi na -
cji chrze ści jań skich, szcze gól nie wo dzo wie, do wia -
du ją się, że nie zga dza my się z ich wy zna nio wy mi
błę da mi, lecz twier dzi my ra zem z Pi smem Świę tym,
że Je zus zo stał stwo rzo ny (Obj. 3:14: Kol. 1:15) i dla -
te go nie mo że my zgo dzić się z dok try ną o trój cy,
sta je my się dla nich wy rzut ka mi. Oni za zwy czaj na -
zy wa ją nas wy znaw ca mi sek ty i nie chcą uznać nas
za chrze ści jan. Wie lu sta ło się tak że „wy rzut ka mi”
spo mię dzy „Świad ków Je ho wy”, z po wo du okrut -
nych i nie bi blij nych wy klu czeń. „Świad ko wie Je ho -
wy” za zwy czaj na zy wa ją bra ci oświe co nych Epi fa nią
kla są „złe go nie wol ni ka”. Tak więc dla nich też je ste -
śmy „wy rzut ka mi”. Dla licz nych bra ci z ru chu Praw -
dy, któ rzy tak jak ko ściół no mi nal ny utrzy mu ją, że
obec nie wciąż jesz cze trwa wy so kie po wo ła nie, tak -
że je ste śmy mniej lub wię cej „wy rzut ka mi”. Je ste -
śmy zde cy do wa ni pod trzy my wać epi fa nicz no -ba -
zy lej ską Praw dę na cza sie za wszel ką ce nę, na wet je -
śli do pro wa dzi to do te go, że przez wie lu bę dzie my
trak to wa ni jak wy gnań cy.

Żę cie okre su Żni wa Pa ru zji by ło szcze gól nym
okre sem cza su na „zgro ma dze nie mi świę tych [z Ma -
lucz kie go Stad ka] mo ich” (Ps. 50:5). A obec nie wciąż
trwa okres prze zna czo ny na to, by przy pro wa dzać
in nych po ten cjal nych Mło do cia nych God nych i Po -
świę co nych Obo zow ni ków Epi fa nii do więk sze go
świa tła Praw dy bę dą cej te raz na cza sie, by w ten

spo sób zgro ma dzić do Pa na tych mniej szych, ale
wier nych świę tych. Wciąż tak że trwa okres, by za -
pra szać uspra wie dli wio nych – wie rzą cych w Je zu sa,
lecz nie po świę co nych, by przy łą czy li się do Pa na po -
przez po ku tę, wia rę w Je zu sa ja ko Zba wi cie la i po -
świę ci li się (Przyp. 23:26; Rzym. 12:1). W ten spo sób
oni też mo gą stać się umi ło wa ny mi wy rzut ka mi Bo -
ga, ty mi, któ rych On szcze gól nie mi łu je i obec nie
szcze gól nie zgro ma dza do Sie bie. Wer set 8 po ka zu -
je, że te raz jest czas na zgro ma dze nie tych wszyst -
kich „wy rzut ków” ja ko po świę co ne przed ty siąc let nie
na sie nie Abra ha ma.

Wszy scy po win ni śmy być ak tyw nie za an ga żo -
wa ni w po su wa niu do przo du te go wiel kie go dzie -
ła Bo ga, spra wy Oj ca (Łuk. 2:49), któ rą jest gro ma -
dze nie wy rzut ków do Nie go „i do zgro ma dzo nych
Je go”, a w ten spo sób po ma gać w kom ple to wa niu
Dzie dziń ca Epi fa nicz ne go i bu do wa niu Obo zu Epi -
fa nicz ne go. Po win ni śmy być czuj ni i wy naj dy wać
po świę co ne jed nost ki, któ re wy da ją się być go to we
do wej ścia w więk sze świa tło Praw dy na cza sie oraz
te jed nost ki, któ re by ły by go to we przy łą czyć się
do Pa na w po świę ce niu. Je śli bę dzie my mie li ser -
decz ne chrze ści jań skie za in te re so wa nie, uwa gę i mi -
łość do lu dzi, któ rzy w mniej szym lub więk szym
stop niu są wy rzut ka mi swych cie le snych ro dzin lub
sto wa rzy szeń re li gij nych, bę dzie my mie li moż li wość
po móc tym spo śród nich, któ rzy od po wied nio za re -
agu ją, udzie lić im po mo cy w tym, by sta li się Je go
po świę co nym lu dem oraz Je go brać mi z ru chu
Praw dy, Je go umi ło wa ny mi wy rzut ka mi. Uważ nie
po szu kuj my tak że otwar tych na Praw dę „Świad -
ków Je ho wy”, któ rzy zo sta li po zba wie ni człon ko -
stwa, lub tych, któ rzy pra gną cze goś lep sze go od au -
to kra tycz nych rzą dów i błę dów wpro wa dza nych
przez wo dzów tej or ga ni za cji. Bądź my tak że go to -
wi po móc bra ciom w Praw dzie, któ rzy wy da ją się
być go to wi do te go, by za ak cep to wać do wo dy o za -
koń cze niu wy so kie go po wo ła nia (zo bacz. Ter. Pr.
Nr 264/265). Bóg bę dzie nam bło go sła wił, kie dy bę -
dzie my się sta ra li w zde cy do wa ny spo sób udzie lać
wspar cia w Je go cią gle trwa ją cym dzie le gro ma dze -
nia wy rzut ków.

PO ŻE RA JĄ CE ZWIE RZĘ TA

W 9 wer se cie Bóg po ka zał przez służ bę pro ro ka Iza -
ja sza, że na nie wier ny ty picz ny lud Bo ży, na mia sto
i zie mię ma przyjść znisz cze nie, w trak cie któ re go
zwie rzę ta po lne i zwie rzę ta le śne do ko na ją dzie ła
po żar cia. W an ty ty pie Bóg za po śred nic twem Swych
sług po ka zał, że po waż ne błę dy, ta kie jak sześć wiel -
kich błę dów prze sie waw czych do ko na ją dzie ła po -
żar cia w sfe rze głów nych de no mi na cji chrze ści jań -
stwa przy koń cu Wie ku. Po nad to wy da je się, że an -
ty ty picz ne we zwa nie do tych zwie rząt jest po dob ne
do te go, co mó wi Obj. 19:17,18 – „Wi dzia łem…Anio -
ła… wo ła ją ce go gło sem wiel kim, mó wiąc wszyst kim



pta kom… chodź cie i zgro madź cie się na wie cze rzę
wiel kie go Bo ga, Aby ście je dli cia ła kró lów… het ma -
nów i... mo ca rzy”. Tak więc wy da je się, że zwie rzę -
ta z 9 wer se tu tak że od po wia da ją „zwie rzę tom” z Ez.
14:21. „Miecz” przed sta wia tu taj pierw szą i dru gą
fa zę woj ny świa to wej i świa to wą re wo lu cję, a „zły
zwierz” anar chię. Głód i mór są na stęp ny mi z „czte -
rech kaź ni cięż kich” przy cho dzą cych na chrze ści jań -
stwo (E 2, str. 140; E 10, str. 532). Po win ni śmy na dal
gor li wie kon ty nu ować Bo skie dzie ło gro ma dze nia
wy rzut ków w obec nym okre sie, kie dy wa run ki cza -
su uci sku w więk szo ści miejsc nie sta ły się jesz cze tak
cięż kie, by unie moż li wiać je go re ali za cję.

ŹLI WO DZO WIE CHRZE ŚCI JAŃ STWA

Wer se ty od 10 do 12 sta no wią pro ro czy opis śle pych
du cho wo, chci wych, sek ciar skich i nie po sia da ją cych
cech pa ste rzy wo dzów chrze ści jań stwa, szcze gól nie
hie rar chii i resz ty kle ru, któ ry zo sta nie oba lo ny przez
„kaź nie cięż kie” cza su uci sku. Nie ostrze ga li oni
przed sze ścio ma błę da mi prze sie waw czy mi, ani nie
wal czy li z ni mi oraz in ny mi błę da mi chrze ści jań stwa.
Ci wo dzo wie re li gij ni uka za ni ja ko nie wier ni stró że
w nie wy star cza ją cym stop niu ostrze ga li i sprze ci wia -
li się ta kim „ze zwie rzę cia łym” błę dom jak wyż szy
kry ty cyzm, ra cjo na lizm, de izm, hu ma nizm, pan te -
izm, ma te ria lizm, agno sty cyzm, ewo lu cjo nizm i ate -
izm, przez co po zwo li li, by po żar ły one wie lu chrze -
ści jan. W licz nych przy pad kach sa mi im ule ga li i pro -
pa gu jąc te błę dy uła twia li pro ces po że ra nia.

W cza sach Iza ja sza i krót ko po tem wiel cy no mi -
nal ni wo dzo wie re li gij ni spo dzie wa li się, że no mi -
nal ny cie le sny Izra el zo sta nie ochro nio ny i za cho -
wa ny przez Bo ga i nie bę dzie znisz czo ny przez
Chal dej czy ków. Wszy scy, któ rzy na ucza li, że z po -
wo du pa nu ją ce go w nim wiel kie go zła zo sta nie on
znisz czo ny, by li uwa ża ni za wy rzut ków, po pa da li
w nie ła skę i by li prze śla do wa ni przez tych wo dzów
(Jer. 20 rozdz.).

Po dob nie i te raz, przy koń cu Wie ku, wiel cy wo -
dzo wie re li gij ni chrze ści jań stwa, hie rar chia i ca ły
kler w ogól no ści, na dal ży wią próż ną na dzie ję
i twier dzą, że przez an ga żo wa nie się w dzia łal ność
spo łecz ną i po li ty kę, mo gą oni na pra wić i uzdro wić
obec ny po rzą dek (Jer. 51:8,9). Na to miast ci, któ rzy
na ucza ją, że zo sta nie on znisz czo ny przez Pa -
na w obec nym cza sie wiel kie go uci sku, są w nie ła sce
i spo ty ka ją ich mniej sze lub więk sze prze śla do wa nia
(po rów naj E 14, str. 372 u do łu, 373).

Skut kiem te go, źli wo dzo wie re li gij ni oraz stró -
żo wie chrze ści jań stwa są du cho wo śle pi. Jak śle pi
fa ry ze usze za swo ich cza sów, nie mo gą oni do strzec
zna ków cza su (Mat. 15:14; 16:1-3; Łuk. 12:54-56;
1 Tes. 5:1-5). „…umyśl nie wie dzieć nie chcą” „te raź -
niej szej praw dy” (2 Pio tra 3:3-5; 1:12). Są jak psy
obron ne, któ re nie mo gą szcze kać, by ostrzec in -

nych. Ma ją licz ne fan ta zyj ne po my sły („ospa ły mi
są” [śnią o czymś]) i ko cha ją bez czyn ność oraz sym -
bo licz ne drze ma nie (w. 10).

Ci źli wo dzo wie są chci wy mi sek cia rza mi, któ -
rych pra gnie nie wła dzy, za szczy tów i spro śne go zy -
sku jest nie na sy co ne (Dz. Ap. 20:30; Fil. 3:2; 1 Pio tra
5:2.3). Są oni bez u ży tecz ny mi pa ste rza mi bez wła ści -
we go zro zu mie nia po szu ku ją cy mi wła snych dróg
i zy sków do osią gnię cia, szcze gól nie z wła snych sekt
i de no mi na cji (w. 11. Ez. 34:2-10; Mich. 3:11; Ja -
na 10:12, 13; 2 Tym. 4:3, 4; TomVI, Par. 4, str. 62; Tom
VI, Par. 6, str. 287; E 13, str. 32-34). 

Po eta John Mil ton na zy wa ich „śle py mi usta mi”.
In ny po eta, John Ru skin, ko men tu jąc to okre śle nie,
stwier dza: „Te dwa sło wa wy ra ża ją z pre cy zją, jak
bar dzo od mien ne ce chy są po trzeb ne po to, by od po -
wied nio spra wo wać dwa wiel kie urzę dy ko ścio ła
– urząd bi sku pa i pa ste rza. Bi skup ozna cza oso bę,
któ ra nad zo ru je, więc przede wszyst kim mu si wi -
dzieć, co nad zo ru je, a pa sterz ozna cza te go, któ ry
kar mi. Dla te go naj bar dziej nie od po wied nią ce chą
dla bi sku pa, ja ką czło wiek mo że po sia dać, jest śle po -
ta, a naj bar dziej nie od po wied nią ce chą dla pa ste rza
jest po sia da nie po trze by, by być sa me mu kar mio -
nym, za miast kar mić in nych. Pra wie wszyst kie for -
my zła w ko ście le po wsta ły z te go, że bi sku pi pra gnę -
li wła dzy bar dziej niż świa tła. Oni chcą wła dzy i pa no -
wa nia, a nie nad zo ro wa nia. Rzą dze nie przy na le ży
do urzę du kró la (na szym Kró lem jest Chry stus), a nie
do urzę du bi sku pa, któ re go ro lą jest nad zo ro wa nie
sta da, li cze nie go owca po owcy i sta ła go to wość
do te go, by zdać spra wę z wy ko ny wa nia tej funk cji”
(por. Prze dru ki Straż ni cy R 3172, 3527).

Ci źli wo dzo wie chrze ści jań stwa w licz nych przy -
pad kach no to rycz nie nad uży wa ją li te ral ne go wi -
na i moc nych na po jów, lecz wy da je się, że wer set 12
od no si się ra czej do du cho we go pi cia i du cho we go
upo je nia (Iz. 28:1, 7, 8; 51:17; 63:6; Jer. 25:26-29; 51:17;
Obj. 17:1-4; 18:3). Ci wo dzo wie wza jem nie za chę ca -
ją się do upi ja nia się wi nem i moc ny mi na po ja mi
błę du twier dząc, że wszel kie spra wy bę dą się im
ukła da ły tak jak do tąd lub na wet, że ich sa mo lub ne
pra gnie nia bę dą za spa ka ja ne w jesz cze więk szym
stop niu (2 Pio tra 3:3, 4). My jed nak wie my, że spra -
wy nie bę dą to czyć się tak jak do tych czas mia ło to
miej sce, lecz że kie dy mó wić bę dą: „Po kój i bez pie -
czeń stwo! te dy na nich na głe zgi nie nie przyj dzie”
(1 Tes. 5:1-4). Przez obec ny wiel ki ucisk zo sta ną oni
zrzu ce ni na zie mię i „no ga mi po de pta ni” (Iz. 28:1-4).
Wiel bi my Bo ga za te roz wa ża nia i mo dli my się o to,
by by ły wiel kim bło go sła wień stwem dla wszyst kich
wy rzut ków umi ło wa nych przez Bo ga, szcze gól nie
dla Je go oświe co nych Du chem, nie spło dzo nych
z Du cha, po świę co nych jed no stek. 

PT ‘08, 18-25
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Dro gi Bra cie Ralph He rzig,

Mi łość Bo ża i ła ska Je go przez Je zu sa Chry stu sa
niech ob fi tu ją w Two im ser cu.

Z ra do ścią prze ka zu ję Ci ser decz ne ży cze nia bło -
go sła wieństw Bo żych od lu du Bo że go z Pol ski i kra -
jów Eu ro py Wschod niej. Nie tyl ko na kon wen -
cjach, lecz tak że przy oka zji róż nych ze brań i spo -
tkań czy nio ne są wzmian ki w mo dli twach, aby Bóg
wzmac niał i pod trzy my wał Cię w peł nie niu chwa -
leb nej służ by Pań skiej w urzę dach wo dza i opie ku -
na wy ko naw cze go.

Otrzy my wa na Praw da na cza sie wzbo ga ca i bło -
go sła wi lud Pań ski w ich ję zy kach na ro do wych na -
sze go po la pra cy.

Bra cia i sio stry roz po zna ją wy raź nie ro dza je pu -
bli ko wa nych Prawd ja ko od po wia da ją ce ich po trze -
bom w obec nych wa run kach prób i szyb ko po stę pu -
ją ce go uci sku.

Z róż nych zbo rów ma my świa dec twa wy ra ża ją -
ce prze ko na nie, że Pan za opa tru je Swój lud w Praw -
dy tak ade kwat ne do obec nych do świad czeń, że są
one bal sa mem, wzmoc nie niem i dro go wska zem
przy go to wu ją cym do utrzy ma nia się w po świę ce -
niu, wie rze i służ bie.

Pol ska prze ży wa kry zy sy spo łecz no -po li tycz ne.
Ko lej ne straj ki, pro te sty i de mon stra cje spo wo do -
wa ły roz wią za nie par la men tu i rzą du przed upły -
wem ka den cji. Wy bo ry do Sej mu i stwo rze nie no we -
go rzą du nie są w sta nie w krót kim cza sie ule czyć sy -
tu acji. Mi mo to bra cia i sio stry są peł ni wia ry i gor li -
wo ści oraz we wnętrz ne go po ko ju, „któ ry prze wyż -
sza wszel ki ro zum”.

Kon wen cje prze bie ga ły w du chu ra do ści, po ko ju,
oży wie nia du cho we go i opty mi zmu. Wi dzi my, że
Pan jest przy ste rze. Jak wy ni ka z prze sła nej Ci sta -
ty sty ki dzia łal no ści sług Praw dy, pra ca prze bie ga ła
bez za kłó ceń.

Zbo ry funk cjo nu ją re gu lar nie w od by wa niu ze -
brań. W licz nych zbo rach ma to miej sce trzy ra zy
w ty go dniu, a w nie któ rych dwa ra zy. W ze bra niach
nie dziel nych oprócz wy kła dów pro wa dzo ne są ba -
da nia be re ań skie, w nie dzie le i świę ta ba da ne są ko -

lej ne to my pa ru zyj ne, a w ty go dniu praw dy epi fa -
nicz ne z Te raź niej szych Prawd i to mów epi fa nicz -
nych. Szko ły pro ro cze są pro wa dzo ne re gu lar nie
w więk szo ści zbo rów, przy go to wu jąc mło dych
mów ców i gło si cie li ewan ge lii Kró le stwa. Oczy wi ście
wie le ba dań i dys ku sji w zbo rach po świe co nych jest
śle dze niu zna ków cza su wy peł nia ją cych się w tym
nie sta bil nym świe cie.

Na ogół sto pa ży cio wa bra ci i sióstr jest za do wa -
la ją ca i po zwa la wszyst kim na udział w kon wen -
cjach oraz na fi nan so wa nie li te ra tu ry i na wet jej bez -
płat ne roz po wszech nia nie wśród ubo gich za in te re -
so wa nych Praw dą. Nie któ rzy po mi mo sze ściu kon -
wen cji rocz nie w kra ju uda ją się na kon wen cje za -
gra nicz ne do Nie miec, na Ukra inę i Li twę.

Po kon wen cjach dzie ci uda ją się na obo zy let nie:
młod si do Ło siń ca, star si do Wą grow ca, gdzie prze -
by wa ją na ło nie przy ro dy (la sy, wo da) pod opie ką
bra ci ewan ge li stów (pe da go gów). Oprócz spor tu,
wy cie czek, za baw, są pro wa dzo ne za ję cia re li gij ne
i wi zy ty sług z wy kła da mi. Ro dzi ce rów nież od wie -
dza ją swo je dzie ci, głów nie w nie dzie le i na za koń -
cze nie obo zu po od biór.

POD SU MO WA NIE NA SZEJ PRA CY
od 1 stycz nia 2007 r. do 31 grud nia 2007 r.

FI NAN SE

Przy cho dy (w zł)

Dat ki, pre nu me ra ty,
fun du sze re zer wo we, itd. ..........................251 573,15
Sal do z ubie głe go ro ku ................................151 650,25
Przy cho dy ogó łem.......................................403 223,40

Roz cho dy (w zł)

Druk cza so pism i To mu E 11 ........................83 106,45
Kon wen cje .......................................................40 700,00
Sprzęt, biu ro, na pra wy, po dat ki,
kosz ty wy sył ki, dzia łal ność
w Za kła dach Kar nych, itp. .........................126 392,72
Pra ca na Wscho dzie ..................................... 36 962,93
Roz cho dy ogó łem .......................................287 162,10
Sal do na dzień 31 grud nia 2007 r. ........ 116  061,30

26 •  TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII



USŁU GI PIEL GRZY MÓW I EWAN GE LI STÓW
Piel grzy mi .....................................................................1
Piel grzy mi po moc ni czy ............................................52
Ukra ina ......................................................................... 5
Li twa ............................................................................. 1
Moł da wia ......................................................................1
Ewan ge li ści .................................................................41
Ukra ina ..........................................................................4

Ze bra nia pu blicz ne i pół pu blicz ne .................. 416
Fre kwen cja .................................................... 67 695

Ze bra nia do mo we ............................................... 3 233
Fre kwen cja .................................................... 87 193

Prze by te ki lo me try .......................................... 475 014

KON WEN CJE I PRA CA NA UKRA INIE

Pra ca na Ukra inie roz wi ja się dy na micz nie, z co raz
więk szą oce ną Praw dy epi fa nicz nej, któ ra jest ba da -
na w zbo rach. Zbo ry są re gu lar nie od wie dza ne
z usłu gą Sło wem Praw dy przez tam tej szych piel -
grzy mów po moc ni czych i ewan ge li stów. Oprócz re -
gu lar nych usług w zbo rach, jest pro wa dzo na sze ro -
ko pra ca ewan ge li za cyj na do in nych grup chrze ści -
jan i osób in dy wi du al nych.

Tam tej si usłu gu ją cy bra cia są re gu lar nie wspie ra -
ni przez bra ci piel grzy mów po moc ni czych i ewan ge -
li stów z Pol ski, któ rzy z usłu gą wy jeż dża ją przy naj -
mniej raz w mie sią cu.

Re gu lar nie jest do star cza na w tam tej szych ję zy -
kach Te raź niej sza Praw da i Sztan dar Bi blij ny. Wie -
lu mło dych bra ci i sióstr z tam tej szych zbo rów gor -
li wie włą cza się do pra cy wy daw ni czej, są po moc ni
i od po wie dzial ni.

Od wie lu lat są tam or ga ni zo wa ne kon wen cje.
Kon wen cja w Or łów ce by ła oka zją do bło go sła -
wio nej spo łecz no ści i du cho we go zbu do wa nia.
Bar dzo udu cho wio nym na bo żeń stwem by ło ze -
bra nie bło go sła wie nia dzie ci. Ro dzi ce przy pro wa -
dzi li i przed sta wi li Pa nu Bo gu do bło go sła wie nia
46 dzie ci.

Kon wen cja we Lwo wie by ła bar dzo bło go sła -
wio na. Dwie sio stry oka za ły swo je po świę ce nie
po przez za nu rze nie. By ła to mię dzy na ro do wa
kon wen cja, bo wiem uczest ni cy przy by li nie tyl ko
z róż nych stron Ukra iny, lecz rów nież z Moł da -
wii, Ro sji i Pol ski. Dla te go też kon wen cja by ła tłu -
ma czo na na ję zyk pol ski, z uwa gi też na to, że du -
ża ilość uczest ni ków ko rzy sta ła z kon wen cji za po -
mo cą In ter ne tu. At mos fe ra by ła bu du ją ca i ra do sna
w Pa nu.

WIĘ ZIE NIA

W 2007 r. od by ły się 664 spo tka nia i 5 ze brań ca ło -
dzien nych. Na spo tka niach ra zem obec nych by ło
2545 więź niów i 14 osób z per so ne lu.

ROZ PRO WA DZO NA LITERATURA:

1. Bi blia.................................................................. 57 szt.
2. Sztan dar Bi blij ny............................................305 szt.
3. Trak ta ty o róż nej te ma ty ce.......................... 555 szt.
4. Man na............................................................... 10 szt.
5. Te raź niej sza Praw da ........................................ 6 szt.
6. No wy Te sta ment............................................. 83 szt.
7. To my pa ru zyj ne.............................................. 32 szt.
8. To my epi fa nicz ne (wy po ży czo no) ................ 3 szt.
9. Wy świe tlo ne fil my o te ma ty ce re li gij nej ..............6

Obec nie otwar te na te re nie kra ju i czyn ne w po -
słu gi re li gij ne są 22 Za kła dy Kar ne.

PRA CA PU BLICZ NA

W nie któ rych zbo rach or ga ni zo wa ne są re gu lar nie
wy kła dy pu blicz ne, np. zbór w Po zna niu oprócz
wy kła dów na róż ne te ma ty, zor ga ni zo wał sześć wy -
kła dów se ryj nych. Roz da no wcze śniej trzy ty sią ce
za pro szeń.

W Gli wi cach wy gło szo no sie dem wy kła dów,
w któ rych uczest ni czy ło 86 osób, w tym 11 osób za -
in te re so wa ło się Praw dą.

IN TER NET

Ma my 7 dzia ła ją cych wi tryn in ter ne to wych, w tym
4 przed sta wia ją ce w spo sób ogól ny na sze spo łecz no -
ści i gło szo ną Praw dę (w jęz. pol skim, ro syj skim,
ukra iń skim i li tew skim). Wi try na po świę co na bra tu
Rus sel lo wi jest do stęp na w 3 ję zy kach (pol skim, ro -
syj skim i ukra iń skim).

Z za pla no wa nych prac przy wi try nach in ter ne to -
wych, więk szość uda ło się wy ko nać i cie szy my się,
że co raz wię cej mło dych osób an ga żu je się w tę pra -
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KONWENCJE W POLSCE

MIEJSCE FREKWENCJA CHRZEST

Poznań 980 8

Bydgoszcz 440

Katowice 720 2

Rzeszów 620

Susiec 900

Kraków 640 3

RAZEM 4640 13

KONWENCJE NA LITWIE ORAZ NA UKRAINIE

MIEJSCE FREKWENCJA CHRZEST

Kowno, Litwa 95 2

Orłówka,
Ukraina 340 7

Lwów, Ukraina 263 2

RAZEM 698 11
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cę. Ale nie mo że my po wie dzieć, że jest du ża ilość
chęt nych, cią gle są ak tu al ne sło wa: „żni wo wiel kie,
ale ro bot ni ków ma ło” – Mat. 9:37.

In ter net sta je się nie zwy kle sku tecz nym na rzę -
dziem od dzia ły wa nia na od bior cę, zda je my so bie
z te go spra wę, bo za uwa ża my je go wpływ i przy -
zwy cza je nia osób ko rzy sta ją cych z tej for my prze -
ka zu in for ma cji!

STA TY STY KA Z OD WIE DZIN
NA SZYCH WI TRYN

Pod su mo wu jąc 2007 rok za uwa ża my znacz ny
wzrost za in te re so wa nia na szy mi stro na mi, w po -
rów na niu do 2006 ro ku. Wpływ na to, jak są dzi my,
ma po wszech ność In ter ne tu. In for ma cje do cie ra ją
do lu dzi z róż nych źró deł (ulot ki, cza so pi sma, roz -
mo wy in dy wi du al ne, wy kła dy pu blicz ne i in ne).
Dla po szu ku ją cych in for ma cji In ter net sta je się źró -
dłem wie dzy.

Po wyż sza sta ty sty ka wska zu je i pod po wia da
nam, w ja kim kie run ku po win ni śmy po dą żać roz wi -
ja jąc stro ny ser wi su.

Uru cho mio na wi try na o bra cie C.T. Rus sel lu cie -
szy się du żym za in te re so wa niem, za uwa żal ny jest
wzrost wi zyt, śred nio dzien nie z 60 wi zyt w 2006
ro ku do 129 w 2007 r., 

Od kil ku mie się cy, gdy umie ści li śmy ar ty kuł
z TP ‘93, 70-73 pt. „Pa stor Rus sell nie był za ło ży cie -
lem or ga ni za cji Świad ko wie Je ho wy”, http://pa stor -
-rus sell.pl/PR_SJ.html chęt nie za glą da ją na stro nę
ci, któ rzy kie dyś mie li kon takt z na uka mi To wa -
rzy stwa i opu ści li ich śro do wi sko, a tak że oso by,
któ re po szu ku ją ma te ria łów prze ciw ko To wa rzy -
stwu i je go na ukom. 

Ca ła wi try na sta je się po wo li źró dłem wie dzy, stąd
przy kła da my wiel ką uwa gę do ma te ria łów tam za -
miesz cza nych, by by ły rze czo we oraz obiek tyw nie

opi sy wa ły fak ty z ży cia, dzia łal ność i pra cę Pa sto ra
C.T. Rus sel la.

Po świę ca my du żo uwa gi dzia ło wi Apo lo gia, by
do star czyć na szym czy tel ni kom rze tel ną od po -
wiedź na sta wia ne przed la ty bra tu Rus sel lo wi za -
rzu ty oraz na ogrom ną ilość nie praw dzi wych in for -
ma cji, któ re przed la ty by ły zwy kły mi plot ka mi,
a po la tach uro sły do ran gi praw dy. Nie tyl ko pró -
bu je my bro nić oso bę bra ta Rus sel la i na uki, któ re
gło sił, ale też usta lić i po ka zać przy czy ny wro go ści
wo bec nie go i je go dzie ła.

Roz po czę ta pra ca przy kom ple to wa niu ar ty ku -
łów z W.T. w jęz. pol skim wciąż jest utrzy my wa na,
ma my du żo ar ty ku łów ze ska no wa nych i wstęp nie
przy go to wa nych, na to miast po rów ny wa nie z jęz.
an giel skim, na no sze nie po pra wek i uzu peł nia nie
idzie tro chę wol niej, ale cie szy my się, że ta pra ca
wciąż po stę pu je. 

Wspól nie z bra ter stwem z Ukra iny uru cho mi li śmy
tę wi try nę tak że w ję zy ku ro syj skim i ukra iń skim.

TRANS MI SJA IN TER NE TO WA

Spo śród wszyst kich pla no wa nych na 2007 rok kon -
wen cji bez po śred nią trans mi sję przez In ter net prze -
pro wa dzi li śmy z 8 kon wen cji (oprócz Or łów ki
na Ukra inie).

Nie mo że my okre ślić do kład nie, ale mo że my
po dać w przy bli że niu, że w trak cie wszyst kich kon -
wen cji przy łą cza ło się śred nio w cią gu jed ne go dnia
oko ło 180 kom pu te rów po to, by bra cia i sio stry
mo gli słu chać i czuć we wła snym do mu at mos fe rę
uczty du cho wej. To wspa nia łe, że mo że my wy ko -
rzy stać ten ro dzaj ko mu ni ka cji do na szych ce lów.
W trak cie kon wen cji prze ka zy wa ne są po zdro wie -
nia od słu cha ją cych, po przez Chat lub e -ma il. W ten
spo sób do wia du je my się, ile osób jest zgro ma dzo -
nych przy jed nym kom pu te rze. In ni prze ka zu ją
swo je oświad cze nia tą dro gą (przed ze bra niem lub
w trak cie ze bra nia ze znań i oświad czeń prze sy ła ją
swo je ze zna nia, któ re na stęp nie są od czy ty wa ne),
by spo łecz ność kon wen cyj na w swych mo dli twach
pa mię ta ła i o nich. Bra cia i sio stry w swo ich do -
mach nie tyl ko słu cha ją pie śni, ale prze sy ła ją po -
zdro wie nia, dzie lą się np. swo imi ostat ni mi do -
świad cze nia mi, któ re unie moż li wi ły im bez po śred -
ni udział w kon wen cji, pro szą o od śpie wa nie ulu -
bio nej pie śni lub mo dli twę. Prze wod ni czą cy ze bra -
nia otrzy mu je na bie żą co te in for ma cje od bra ci ob -
słu gu ją cych trans mi sję.

Po za koń czo nych kon wen cjach udo stęp nia my
wszyst kie wy kła dy na na szej stro nie we wnętrz -
nej, z któ rej mo gą ko rzy stać ci wszy scy, któ rzy
się za re je stro wa li i zo sta ły im przy dzie lo ne
upraw nie nia.

JĘZYK
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Polski

(Pastor-Russell)

http://epifania.pl
http://srm.epifania.pl

812 4.457 30 237 GB

http://pastor-russell.pl 129 982 30 4,4 GB

Rosyjski
(Pastor-Russell)

http://biblejskoe-znamia.ru
http://pastor-russell.ru

56
23

174
62

20 0,94 GB
0,48 GB

Ukraiński
(Pastor-Russell)

http://biblijnyj-prapor.com.ua
http://pastor-russell.com.ru

22
13

94
93

16 0,35 GB
0,46 GB

Litewski http://biblijos-veliava.lt 36 262 23 5,1 GB

RAZEM:  1,09 8,014
249
GB
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Na to miast na wi try nie do stęp nej dla wszyst kich
udo stęp nia my na gra nia z wy kła dów pu blicz nych
or ga ni zo wa nych przez zbo ry.

NA GRA NIA SB I TP
W FOR MIE DŹWIĘ KO WEJ!

Roz po czę ta ja kiś czas te mu pra ca przy na gry wa niu
ar ty ku łów z SB i TP po stę pu je, go to we pli ki dźwię -
ko we (w for ma cie mp3) umiesz cza my na na szej
wi try nie. Cie szy my się, że z tej pra cy ko rzy sta ją te
oso by, do któ rych ta pra ca jest kie ro wa na, czy li
oso by star sze, któ re ma ją pro blem z czy ta niem, nie -
wi dzą ce, jak i ci, któ rzy spę dza ją du żo cza su w po -
dró ży (kie row cy).

Bra ter stwo z Ukra iny za mie rza ją tę sa mą pra cę
wy ko ny wać u sie bie, pod ję li już sta ra nia, by na gry -

wać ar ty ku ły SB w ję zy ku ro syj skim, po nie waż wie -
le osób z by łych re pu blik ra dziec kich ro zu mie ję zyk
ro syj ski, ale go rzej wy cho dzi im czy ta nie tek stu.

Zda je my so bie spra wę z te go, że moż na jesz cze wie -
le uspraw nić i zmie nić w na szej pra cy. Wie rzy my, że
przy Pań skiej po mo cy bę dą si ły i moż li wo ści na pod -
trzy my wa nie te go, co już roz po czę li śmy oraz na do -
ko ny wa nie dal szych zmian i uspraw nień.

Niech Pan na dal Ci bło go sła wi i Cię wspie ra w Je -
go wspa nia łej pra cy na rzecz Je go lu du.

Twój brat z Je go ła ski
Piel grzym Piotr Woź nic ki
Przed sta wi ciel na Pol skę

PT ‘08, 26-28

Jasno i złociście słońce świeciło
na moją gładką i łatwą drogę,
A moja dusza z lekkością parła do przodu;
Strach i troski były tak daleko
A radość niebiańskiej łaski
napełniała moje serce wychwalaniem i pieśnią.

Widziałem mądrość mojego Ojca, 
Miłującą opiekę i chroniące ramię,
Prowadzące mnie przez przyjemne miejsca,
Strzegące mnie przed wszelką krzywdą.
Czułem, jak płomień miłości coraz to wyżej
wzrasta w mej piersi,
A radość przepełniała moje usta,
Wszystko było radością, pokojem i spoczynkiem.

Kiedy to z nagła głos we mnie
zdał się zmrozić duszę mą;
Czy mógłbym się ostać,
gdyby radość mnie opuściła,
A smutek przepełnił mą duszę?
Czy ma wiara wytrzymałaby próbę
na jałowej pustyni, w samotności?
Czy dusza ma, mimo to niezrażona,
Wychwalałaby Go wtedy tak samo, jak w chwilach
ukojenia?

Tej jednej rzeczy dusza ma pożąda,
by osiągnąć Twą doskonałą miłość,
Miłość niezachwianą i wierną,
Wznoszącą się ponad wszystko inne;
Chciałbym mieć wiarę nieustającą,
Mocniejszą, kiedy najdotkliwiej wypróbowaną.
„Panie, nie oszczędzaj mnie,
lecz poddaj mnie próbie”,
Z niepokojem duch mój wołał,

Gdy na moim przejrzystym horyzoncie
Nagle pojawiła się chmura,
Szeroko się rozszerzając mrocznie zeszła w dół,
zagrażając pokojowi mej duszy.
W pobliżu pojawiły się obce dźwięki,
Żaden z kroków przede mną nie był już prosty.
Lecz ramię mego Ojca mnie podtrzymywało,
A zatem, o cóż więcej mógłbym prosić?

A gdy tak mocno się na Nim opierałem,
Jego słodki pokój zstąpił na mnie,
Delikatnym szeptem Ducha:
„To Jego wielka łaska dla ciebie;
On dobrze zna twoje najgłębsze tęsknoty
By być odzwierciedleniem Jego lśniącego obrazu -
Wszystkie twoje modlitwy docierają do Niego,
I cenne są w Jego oczach”.

„A ta ciemność nachodząca na ciebie
to cień Jego dłoni
Nigdy nie podnoszącej się jak tylko po to, by
błogosławić,
Choć ty możesz tego nie rozumieć”.
Wtedy me serce wzmocniło się i zaufało,
I radośnie poruszyła się dusza ma;
„Naucz mnie, o Panie, ufać Ci zupełnie.”
Tak szybko została wysłuchana ta moja modlitwa.

A zatem już bez obaw ruszyłem do przodu,
Otoczony przez mrok nocy,
Albowiem, opasane przez miłość Ojca
„świta czyste, wieczne światło”.
Nadal się modlę: „O prowadź mnie, Ojcze,
Swą dobrocią i swą mocą,
Aż poza mglistymi cieniami czasu,
ciemność będzie tak bezpieczna jak światłość“! 

C I E Ń  B O Ż E J  D Ł O N IC I E Ń  B O Ż E J  D Ł O N I



Dro gi bra cie He rzig,

Ła ska i po kój w na szym dro gim Zba wi cie lu i obec nym
Kró lu.

Niech Pan bło go sła wi i za cho wu je Cie bie jak rów nież
bra ci i sio stry, któ rzy po ma ga ją Ci w Do mu Bi blij nym
i na ca łym świe cie. Chce my wy ra zić Ci naj lep sze bra ter -
skie ży cze nia w Pa nu na ten No wy Rok z oce ną dla Two -
je go trud ne go urzę du, a to w imie niu wszyst kich fran cu -
sko ję zycz nych bra ci, któ rzy za pew nia ją Cię o swo ich mo -
dli twach. Dzię ku je my Pa nu, któ ry wciąż po zwa la nam
przy go to wy wać spra woz da nie z na szej dzia łal no ści, któ -
ra jest nie mal ta ka sa ma jak w ubie głym ro ku. 

PU BLI KA CJE

W ro ku 2007 nie wy da wa li śmy nic no we go, oprócz te -
go, że zgod nie z na szy mi prze wi dy wa nia mi za czę li śmy
wy da wać te mat o 3 Księ dze Moj że szo wej w Te raź niej -
szej Praw dzie w for mie ar ty ku łów. Dzię ki te mu mo że -
my uwa żać, że prze tłu ma czy li śmy i opu bli ko wa li śmy
mak si mum ar ty ku łów na waż ne te ma ty przy go to wa -
nych przez bra ta John so na i Jol ly’ego.

PRA CA PU BLICZ NA

Wa run ki nie zmie ni ły się i od sy ła my na szych czy tel ni -
ków do spra woz dań z po przed nich lat pod kre śla jąc po -
now nie, że nie któ rzy bra cia, któ rzy bio rą udział w re gu -
lar nych kol por ta żach wciąż mó wią, że są ob fi cie bło go -
sła wie ni przez tę for mę dzia łal no ści, któ ra dłu go by ła je -
dy ną do pusz czal ną w na szym kra ju. Wa run ki zmie ni ły
się oczy wi ście, lecz bło go sła wień stwa to wa rzy szą ce tej
pra cy po zo sta ją. 

IN TER NET – IZRA EL

Ma my wciąż te sa me wi try ny in ter ne to we i tych sa -
mych bra ci, któ rzy na dal z pew ną do zą suk ce su wzbo -
ga ca ją swo je stro ny, wciąż umiesz cza jąc na nich li te ra -
tu rę dla osób, któ re od wie dza ją wi try nę na te mat Pi ra -
mi dy, wi try nę pre zen tu ją cą wszyst kie dzie ła bra ta Rus -
sel la, stro nę M.M.I.L pre zen tu ją cą ar ty ku ły ze Sztan da -
ru Bi blij ne go, Plan Wie ków i in ne bro szur ki mó wią ce
o wal ce prze ciw ko Ze bie i Sal ma nie, co ni gdy nie by ło
tak nie zbęd ne jak obec nie, po nie waż prze ciw nik nie po -
zo sta je cał ko wi cie bez czyn ny na tym punk cie.

Pra ca na rzecz Izra ela trwa na dal i sta je się co raz
efek tyw niej sza. Wie le stron ży dow skich, a szcze gól nie
izra el skich py ta, czy mo gą umie ścić na szą stro nę do ty -
czą cą Izra ela w swo ich lin kach. Cza sem je ste śmy zdu -

mie ni wi dząc, że po zo sta je na „to pie”, tj. znaj du je się
wśród naj czę ściej od wie dza nych.

W tym sta nie rze czy otrzy ma li śmy od cen trum Si -
mo na Wie sen tha la po zwo le nie, o któ re się ubie ga li śmy,
na wy da nie książ ki Wspo mnień Ży dow skich, któ ra po -
da je na każ dy dzień od 1 stycz nia do 31 grud nia opo wie -
ści o prze śla do wa niach (po par te licz ba mi) zno szo nych
przez ten na ród pod czas ca łe go Wie ku Ewan ge lii, któ -
ry oni na zy wa ją Wie kiem Pro stac twa. Dzie ło to, w do -
dat ku do pew nych po zy tyw nych za gad nień po da nych
przez bra ta Rus sel la, jest głów nym ele men tem na sze go
świa dec twa. Po ka zu je ono jak wiel ka jest róż ni ca po mię -
dzy du chem po bu dza ją cym praw dzi we chrze ści jań stwo
a du chem, któ ry znaj du je my w Ba bi lo nie.

KA ME RUN

W Ru chu w Ka me ru nie od oko ło 44 lat po zo sta je pew -
na gru pa wier nych bra ci. Ma ją oni przed so bą wie le
pro te stanc kich sekt i Świad ków Je ho wy, któ rzy dys po -
nu ją znacz nie więk szy mi środ ka mi fi nan so wy mi. W tym
kra ju sy tu acja po li tycz na jest bar dzo nie pew na, by list
z Ka me ru nu do tarł do nas, po trze ba pra wie ca łe go mie -
sią ca. Brat Mbem, po mi mo nie naj lep sze go zdro wia, na -
dal przed sta wia Plan i ostat nio miał dwie za in te re so -
wa ne oso by, któ re pro si ły o li te ra tu rę. Od po wia da my
po zy tyw nie na wszyst kie proś by o li te ra tu rę. Mo że my
mo dlić się za wszyst ki mi ty mi brać mi, któ rzy znaj du ją
się w trud nej sy tu acji. 

KON WEN CJE

Jak co ro ku od by ły się na sze trzy kon wen cje, wio sen na,
let nia i je sien na. Te go ro ku na kon wen cji let niej wiel ce
ra do wa li śmy się z usłu gi bra ta Do nal da Le wi sa, któ re mu
to wa rzy szy ła żo na, sio stra Pa try cja. Wy gło sił on trzy
wy kła dy, pierw szy pt. „Re sty tu cja”, dru gi „Roz wi ja nie
wia ry”, a trze ci „Sie dem klas zba wio nych”. Licz ba obec -
nych zwięk sza ła się każ de go dnia, od 106 pierw sze go
dnia do 146 ostat nie go. Wszy scy bra cia i sio stry do ce nia -
li zwię złość i ja sność wy kła dów po par tych licz ny mi wer -
se ta mi. Oce nia li tak że uprzej mość bra ter stwa Le wis
i ma my na dzie ję, że obo je ma ją do bre wspo mnie nia
z tej kon wen cji. Tłu ma czy ła sio stra An ne -Ma rie Obaj tek,
któ ra przy je cha ła do Fran cji ze swo imi sy na mi, by od -
wie dzić swo ją mat kę, sio strę Agnes.

SY TU ACJA PO LI TYCZ NA I SPO ŁECZ NA

Po li ty cy ro bią co mo gą, lecz nie kon tro lu ją sy tu acji, ule -
ga ją jej z po wo du mię dzy na ro do wych na ci sków po li -
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tycz nych i fi nan so wych. Uczu cie nie po ko ju wkra da się
do wszyst kich sfer spo łe czeń stwa, czy są to upań stwo -
wio ne fir my, czy kla sy śred nie. Krót ko mó wiąc, per -
spek ty wy nie są do bre, nie lep sze niż ogól nie na świe -
cie. A więc je ste śmy szczę śli wi mo gąc za uwa żyć, że pro -
gno zy po zo sta wio ne nam przez bra ta Rus sel la nie co po -
nad sto lat te mu wy peł nia ją się na na szych oczach. Dzię -
ku je my Pa nu za to, że po dał nam te rze czy, co po zwa la
nam cie szyć się po ko jem, któ re go świat nie mo że znać.

ASPEK TY RE LI GIJ NE

Mo że my po wie dzieć, że „sa lon pięk no ści” Je za be li za -
wsze do brze funk cjo nu je, lecz licz ba zwo len ni ków nie
prze sta je spa dać. Mu si my tak że za uwa żyć na pór sekt pro -
te stanc kich, któ re łą czą się z ko ścio ła mi tra dy cjo na li stycz -
ny mi. Wszę dzie do strze ga my mniej lub bar dziej ukry te
ata ki na ko ścio ły nie na le żą ce do głów nych de no mi na cji
chrze ści jań stwa i mo że my oba wiać się, że bę dą one co raz
moc niej sze w na cho dzą cych la tach, a mia no wi cie licz ne
chrze ści jań skie, mu zuł mań skie oraz in ne sek ty wkrót ce
zo sta ną zrów na ne z ukon sty tu owa ny mi or ga ni za cja mi
i związ ka mi praw dzi wie nie de no mi na cyj ny mi, lub bę dą
na wet trak to wa ne w spo sób bar dziej szcze gól ny. 

Za uwa ża my zwią zek, ja ki ist nie je po mię dzy po li -
ty ką a ofi cjal ny mi i nie ofi cjal ny mi sys te ma mi re li gij ny -
mi, od któ rych po ra dzo no nam trzy mać się z da le ka.
Brat Rus sell, szcze gól nie w swo im 4 To mie po tę pia to, co
my dziś na zy wa my eku me ni zmem, choć ter min ten nie
ist niał w je go cza sach. Brat John son mó wi o kom bi na cjo -
ni zmie, któ ry tak że jest ro dza jem eku me ni zmu. Brat
Jol ly tak że pod kre ślał ana li zo wa nie fak tów do ty czą cych
po stę pu ją ce go łą cze nia się sekt i ru chów re li gij nych.

Pod su mo wu jąc, sto imy przed dwo ma wiel ki mi nur -
ta mi, mia no wi cie, z jed nej stro ny ma my Ko ściół Ewan ge -
licz ny z je go róż ny mi odła ma mi, Bap ty stycz nym, Me to -
dy stycz nym, Epi sko pal nym itd., któ ry chce schry stia ni zo -
wać świat [ba bi loń ski mi błę da mi], a z dru giej stro ny znaj -
du ją się kra je is lam skie, któ re chcą zi sla mi zo wać ca ły
świat. Znaj du je my się w trak cie hi sto rycz nej i de cy du ją -
cej zmia ny w hi sto rii ludz ko ści. Te cza sy są nie bez piecz -
ne z po wo du sub tel no ści tych zmów, któ re mo gą „zwieść
na wet wy bra nych”.

LUD PRAW DY

W ostat nim ro ku nie na stą pi ły żad ne więk sze zmia ny.
Wśród lu du Pa na utrzy mu je my do bre kon tak ty z Wol -
ny mi Ba da cza mi Bi blii, któ rzy na dal ku pu ją na szą li te -
ra tu rę oraz z ty mi ze Świad ków Je ho wy, któ rzy są bar -
dziej otwar ci, czy ni my to al bo po przez kon takt oso bi sty,
al bo te le fo nicz nie, al bo za po śred nic twem sie ci in ter ne -
to wej. Z tej stro ny wszyst ko jest sto sun ko wo spo koj ne,
jak rów nież po śród bra ci w Ru chu. Lo kal ni i ge ne ral ni
bra cia star si wy ko nu ją swo ją pra cę w spo sób, któ ry, jak
są dzi my, po do ba się Pa nu. Na szym ży cze niem i na dzie -
ją jest, by by li wy star cza ją co oświe ce ni, że by znać dro -
gę i ja sno do strze gać, gdzie jest Praw da. 

Koń czy my, dzię ku jąc jesz cze raz bra ciom i sio strom,
któ rzy pra cu ją w cie niu, cza sem wśród nie spo dzie wa -
nych trud no ści, lecz któ rym uda je się wy da wać na sze
cza so pi sma na czas wy ma ga ny przez wła dze. Dzię ku je -

my tak że bra ciom i sio strom ofia ro daw com, bez któ rych
nie mo gli by śmy dłu go kon ty nu ować na szej pra cy.

Niech Pan Cię bło go sła wi, dro gi Bra cie He rzig, jak
rów nież wszyst kich bra ci bę dą cych z To bą, po ma ga ją -
cych Ci i wspie ra ją cych Cię w pró bach, któ re mu sisz
zno sić. Za pew nia my Cię, jak rów nież wszyst kich bra ci
na ca łym świe cie, o na szej bra ter skiej mi ło ści i na szych
mo dli twach.

MY ŚLI DO DAT KO WE

Prze ka zu ję Ci pew ne do dat ko we my śli opar te na Iz.
52:11; 30:21 na te mat trze cie go aka pi tu ślu bu, któ ry czy -
ta my każ de go dnia. Lecz za nim po dam po wód, dla któ -
re go je wy sy łam, chcę po wie dzieć, że ro bię to cał ko wi -
cie nie za leż nie i masz wol ność użyć ich jak uwa żasz.
Aż do tąd nie do tar ły do nas żad ne wie ści o sy tu acji
w Sta nach Zjed no czo nych. Jed nak wy da je się, że ci, któ -
rzy opu ści li Ruch i za czę li spo ty kać się z Ko ścio łem
Ewan ge licz nym mo gą po dać swo im ko re spon den tom
we Fran cji je dy nie dzi wacz ne wy ja śnie nia swo je go odłą -
cze nia się. My ślę, że nad szedł czas, by zgod nie ze sło wa -
mi Bi blii „nie sądź cie ni cze go przed cza sem” i bez po tę -
pia nia ko go kol wiek, do ko nać po now ne go przed sta wie -
nia sta no wi ska bra ci fran cu skich i po dać Ci po wód, któ -
ry do pro wa dził do wy sła nia ni niej sze go oświad cze nia.

Za nim roz wa ży my obec ną sy tu ację, mu si my spoj -
rzeć wstecz. Brat John son zmarł w paź dzier ni ku 1950 r.,
to zna czy po nad 57 lat te mu. Już w 1951 r. zo sta ły wy -
da ne ar ty ku ły za wie ra ją ce wie le wzmia nek z je go pism,
wska zu ją cych i do wo dzą cych, że był on na praw dę ostat -
nim człon kiem Ko ścio ła. Brat Jol ly rów nież mu siał bro -
nić swo je go sta no wi ska ja ko wo dza Wiel kiej Kom pa nii
i swo je go dzie ła na rzecz Mło do cia nych God nych i Po -
świę co nych Obo zow ców Epi fa nii. Kie dy otrzy ma li śmy
do wo dy z TP Je sień 2007 r., by li śmy zdu mie ni, wi dząc
po now nie te licz ne wspo mnia ne wcze śniej wzmian ki,
wzmian ki, któ re mia łem przy wi lej do kład nie przej rzeć,
z 1951, 1952 r. itd. Znów ma my do czy nie nia z kwe stio -
no wa niem wy bra ne go słu gi Pań skie go.

To do pro wa dzi ło nas do na stę pu ją cej my śli: więk -
szość z obec nych człon ków LHMM by ła wte dy dzieć mi
lub na wet jesz cze się nie na ro dzi ła. Dla te go nie mie li moż -
li wo ści ba da nia na bie żą co wszyst kich ar gu men tów po da -
wa nych przez bra ta Jol ly’ego i bra ci, któ rzy na stą pi li
po nim, szcze gól nie bra ta Gohl ke. Moż na więc po wie -
dzieć, że ci obec ni bra cia są bar dzo po dat ni na atak, a prze -
ciw nik jest bar dzo spryt ny w obie ra niu so bie ofiar. Ża łu -
je my, że nie któ rzy spo śród człon ków lu du Pań skie go, co
do któ rych wy da je się, że mo gą znać te praw dy, któ re
wła śnie przy po mnie li śmy, nie wa ha li się po dzie lić bra ci,
być mo że nie tyl ko w Sta nach Zjed no czo nych, lecz tak że
w in nych miej scach na ca łym świe cie. Ist nie je wiel kie za -
gro że nie dla bra ci za miesz ka łych w od le głych re jo nach
świa ta oraz dla tych, któ rzy nie są jesz cze utwier dze ni.

By ło nie unik nio nym, że za kwe stio no wa nie tak istot -
nej da ty, jak 1878 rok, w kon se kwen cji do pro wa dzi
do bun tu prze ciw ko na ukom bra ta John so na i Rus sel la.
Na stęp nie do szło do spo rów do ty czą cych za rzą dzeń,
któ rych je ste śmy świad ka mi. Sko ro Praw da jest po stę pu -
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ją ca, to nie ste ty tak sa mo jest z błę dem. A więc nie ma tu
nie spo dzian ki; kwe stio no wa nie tej waż nej da ty jest nie -
moż li wo ścią dla tych, któ rzy ba da ją. Naj lep szą ra dą, ja -
ką moż na dać, jest uważ ne prze stu dio wa nie od no śni -
ków po da nych w je sien nej TP z 2007 r., gdyż są one gło -
sem po cho dzą cym z Tro nu, tj. pi sma mi bra ta John so na,
Po słan ni ka Epi fa nii, ostat nie go człon ka Cia ła Chry stu so -
we go. Do dat ko we do wo dy zo sta ły nam po da ne w TP
Wio sna 2007.

Nie bę dzie my po now nie wcho dzić w szcze gó ły
na te mat wy bo ru Słu gi, jed nak po da je my pew ne uwa gi.
Wśród je de na stu bra ci, któ rzy gło so wa li za wy bo rem
bra ta He rzi ga praw do po dob nie był je den z tych, któ rzy
obec nie kwe stio nu ją je go wy bór. Na trzech na stę pu ją -
cych póź niej szych kon wen cjach brat He rzig zo stał wy -
bra ny jed no gło śnie. Na tych kon wen cjach był praw do -
po dob nie przy naj mniej je den lub dwóch, je śli nie wię cej
z tych, któ rzy obec nie się sprze ci wia ją. Moż na się za sta -
na wiać, co ni mi kie ro wa ło, gdy gło so wa li. Bra cia we
Fran cji, a być mo że i z in nych stron świa ta, za ufa li bra -
ciom ame ry kań skim z po wo du tej jed no myśl no ści. Jak -
by nie by ło, ci spie ra ją cy się bra cia mu szą wie dzieć, że
bra cia fran cu scy nie są „kur ka mi na wie trze” (zo bacz Ef.
4:14). Je śli jest to kwe stia per so nal nych po róż nień, spra -
wa ta po win na zo stać za ła twio na we dług rad bi blij nych
po da nych przez spe cjal nych sług, nie ma po trze by po -
wta rzać tych na uk, któ re moż na zna leźć w to mach.

We Fran cji wszy scy ge ne ral ni słu dzy i star si zo sta li
po in for mo wa ni w od po wied nim cza sie 26 wrze śnia 2007
r. i mie li moż li wość za da wa nia py tań, czy nie nia su ge stii

i wy ra ża nia swo je go zda nia. Dla nich wszyst ko by ło ja -
sne i zgod ne z za rzą dze nia mi.

Na za koń cze nie za uwa ża my, że od śmier ci bra ta
Hed ma na ma my do sko na łe ar ty ku ły w TP i SB, któ re są
w zu peł nej zgo dzie z na uka mi Sług. Brat John son w ostat -
nich sło wach To mu Ep. 10 wska zu je, że głów na część
pra cy wo bec Obo zu bę dzie się od by wać przy po mo cy
pism bra ta Rus sel la. Wła śnie to za uwa ża my w tych cza -
so pi smach, mia no wi cie ogła sza nie Kró le stwa, wy ja śnia -
nie Bo skie go Pla nu, Fo to dra mę, itd. oprócz wspa nia łych
ar ty ku łów na wo łu ją cych do uświę ca nia się. Jest to spo sób
po stę po wa nia, któ ry zo stał nam wska za ny przez po -
przed nie go fran cu skie go Przed sta wi cie la, bra ta Mar ce la
Ca ro na, któ ry prze tłu ma czył mię dzy in ny mi Tom Ep. 10.
By ło to czy nio ne z po sta wą su ge ro wa ną przez bra ta Rus -
sel la, a je go me to dę przy po mi na brat John son w swo im
to mie od no śnie pra cy wo bec Izra ela oraz po gan.

Je ste śmy prze ko na ni, że gdy by Pan chciał, by by ło
ina czej w spra wie wy bo ru Słu gi na Cza sie, od po wied -
nio za dzia łał by na umysł bra ta Hed ma na. Za po mi na -
nie o tym wska zu je na brak za ufa nia w PAŃ SKĄ mą -
drość i moc.

Chcie li by śmy z ca łe go ser ca, by to świa dec two po -
mo gło bra ciom w zro zu mie niu wo li Pań skiej i za pew nia -
my wszyst kich czy tel ni ków o na szej bra ter skiej mi ło ści
i o na szych mo dli twach, szcze gól nie za ty mi, któ ry szu -
ka ją Praw dy.

Piel grzym, brat Gil bert Her metz
Przed sta wi ciel na Fran cję i kra je fran cu sko ję zycz ne
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P A M I Ę T A M Y

Siostra Weronika Jabłońska ze zboru Pana w Bukowinie zmarła dnia 26 lutego 2008 roku przeżywszy 87 lat. Symbol chrztu
przyjęła w1939 roku. Pomimo swojego podeszłego wieku udostępniała swój dom na nabożeństwa zborowe czynnie w nich
uczestnicząc. Niejednokrotnie gościła braci usługujących. Niech Bóg błogosławi jej pamięć!

Siostra Julia Romanik ze zboru Pana w Anglitach-Przezmarku zmarła dnia 25 grudnia 2007 roku w wieku 72 lat. Poświęciła
się Panu w 1966, roku będąc Mu wierną aż do końca swoich dni. Zawsze była czynna w Prawdzie i chętnie głosiła Słowo Boże.
Nawet na łożu śmierci prosiła Pana, aby udzielił jej radości w Królestwie Bożym.

Siostra Łucja Szachnowicz ze zboru w Katowicach zmarła 16 lutego  2008 roku w wieku 86 lat. Symbol chrztu przyjęła mając
18 lat. Zasnęła w nadziei zmartwychwstania.

Siostra Wanda Otto ze zboru w Chodzieży zmarła w dniu 6 grudnia 2007 roku. Przeżyła 85 lat z czego ponad 60 w służbie Panu.
Prawdę poznała przed drugą fazą wojny światowej, swoje poświęcenie okazała przez zanurzenie w 1948 roku. W rozmowach z ludźmi
broniła Prawdy i sprawiedliwości taktownie, ale zdecydowanie, stawiając na pierwszym miejscu ofiarę Zbawiciela. Była bardzo
aktywnym członkiem zboru w badaniach bereańskich. W naszej pamięci pozostanie jako osoba poświęcona i praktykująca poświęcenie.

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *

*  *  *  *  *

Dnia 20 sierpnia 2008 roku w wieku 79 lat zmarła siostra Urszula Wojtko. Poświęciła się w lipcu 1952 roku i od tego czasu wiernie
realizowała swoje poświęcenie w zborze w Gdańsku. Była wierną towarzyszką i pomocnikiem swego męża, pielgrzyma Alojzego
Wojtko. Przez cały ten czas ich gościnny dom był przystanią dla ludu Bożego. Zmarła z nadzieją zmartwychwstania.

*  *  *  *  *


