
„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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DLA ZA ZNA CZE NIA wa gi tej kwe stii po wta rza my, że
dwie z trzech obiet nic przy mie rza zwią za ne go przy -

się gą zo sta ły zło żo ne uświę co nym. Dla du cho wych
wy bor czych klas uświę co nych Wie ku Ewan -
ge lii – Ma lucz kie go Stad ka i Wiel kiej
Kom pa nii – ty mi obiet ni ca mi by ło to,
że Bóg (1) uczy ni ich isto ta mi du -
cho wy mi, naj pierw w umy śle, ser cu
i wo li, a na stęp nie w cie le, wzbu dza -
jąc Ma lucz kie Stad ko do Bo skiej na -
tu ry, a Wiel ką Kom pa nię do na tu ry
du cho wej niż szej od Bo skiej oraz (2)
uży je Swo ich du cho wych na rzę dzi
do bło go sła wie nia nie wy bra nych spo sob -
no ścią uzy ska nia zba wie nia – Ma lucz kie Stad ko
ma to czy nić ja ko kró lo wie, Ka pła ni, itd., a Wiel ka Kom -
pa nia ma to czy nić ja ko Ksią żę ta, Le wi ci, itd. 

Dla ziem skich klas uświę co nych – Sta ro żyt nych God -
nych, Mło do cia nych God nych i resz ty „po świę ca ją cych

się mię dzy Wie ka mi” ty mi obiet ni ca mi jest to, że Bóg
w tym ży ciu (1) uczy ni ich Swo im ob ra zem

w umy śle, ser cu i wo li, a po tem uczy ni
ich do sko na ły mi ludź mi, ksią żę ta mi

(God ni ma ją otrzy mać du cho wą na -
tu rę w Ma łym Okre sie), oraz (2)
uży je ich ja ko Swo ich ziem skich
przed sta wi cie li do bło go sła wie nia
nie wy bra nych spo sob no ścią uzy ska -

nia zba wie nia. Kla sy te ma ją prze ja -
wiać uświę ca ją cą wia rę w te dwie gru -

py obiet nic, każ da w te obiet ni ce, któ re sto -
su ją się do niej. 

Tak oto Ma lucz kie Stad ko mia ło prze ja wiać umy -
sło wą oce nę i po le ga nie ser cem na Bo skich obiet ni cach
do nie go się od no szą cych, tj. znać je, ro zu mieć je i w nie
wie rzyć, mieć zu peł ną pew ność co do nich, przy swo ić
je ser cem i w peł ni na nie za re ago wać. Wiel ka Kom pa -
nia mia ła prze ja wiać umy sło wą oce nę i po le ga nie ser -
cem na du cho wych obiet ni cach do niej się od no szą cych,
tj. znać je, ro zu mieć je i w nie wie rzyć oraz mieć zu peł -
ną pew ność co do nich, przy swo ić je ser cem i en tu zja -
stycz nie na nie za re ago wać. 

Dla te go też „po świę ca ją cy się mię dzy Wie ka mi” ma -
ją prze ja wiać, tak sa mo jak Sta ro żyt ni God ni czy ni li
za swo ich dni, umy sło wą oce ną i po le ga nie ser cem
na ziem skich obiet ni cach, tj. znać je, ro zu mieć je i w nie
wie rzyć, mieć zu peł ną pew ność co do nich, przy swo ić je
so bie i za re ago wać na nie ca łym ser cem. Ta ka wia ra po -
bu dzi człon ków każ dej z tych trzech klas do te go, by być
mar twym dla sie bie i świa ta, a ży wym dla Bo ga w roz my -
śla niu, czuj no ści i mo dli twie, gło sze niu Praw dy oraz
w roz wi ja niu cha rak te ru w har mo nii z Praw dą. Wy ni ka -
ją cy z te go pro ces uświę ca nia jest pro ce sem bu do wa nia,
tj. pro ce sem, w któ rym roz wi ja my wy żej wy mie nio ne
sześć kro ków chrze ści jań skie go ży cia.

Do wy ni ka ją ce go z te go pro ce su uświę ce nia nie
przy na le żą pró by i do świad cze nia, bo wiem przy na le -
żą one do te go eta pu chrze ści jań skie go ży cia, któ ry na -
zy wa my wy ba wia niem. In ny mi sło wy, gdy znaj du je -
my się w pro ce sie uświę ca nia, moż na wte dy po wie -
dzieć, że je ste śmy w „wa run kach cie plar nia nych”,
chro nie ni przed nie rów no ścią sym bo licz ne go upa łu,
zim na, su szy, burz, itd., bo wiem gdy znaj du je my się
w nich, Bóg chro ni nas przed ta ki mi rze cza mi po to,
by śmy mie li do god ne wa run ki do roz wo ju. Nie po -
win ni śmy też uwa żać, iż za nim przyj dą pró by, uzy ska -
my zu peł ny roz wój, lecz że ra czej uzy sku je my pew ną
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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.
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mia rę roz wo ju tyl ko w jed nym za ry sie na sze go roz wo -
ju, po czym ta mia ra roz wo ju jest pod da wa na pró bie;
na stęp nie otrzy mu je my dal szy wzrost w tym sa mym,
lub być mo że w in nym za ry sie, któ ry z ko lei jest pod -
da wa ny pró bie, dzie je się to w róż nej ko lej no ści za leż -
nie od da nej jed nost ki. Pro ces ten czę sto po wta rza się
set ki ra zy w róż ny spo sób w każ dej fa zie i ła sce cha -
rak te ru. Nie rzad ko w da nej jed no st ce kon ty nu uje się
pro ces wzra sta nia w uświę ce niu w pew nym aspek cie
cha rak te ru, pod czas gdy na in nych punk tach jest ona
jed no cze śnie pod da wa na pró bom, dla te go też czę sto
do cho dzi do prze mie sza nia cza so we go pro ce su uświę -
ce nia w pew nych za ry sach oraz pro ce su wy ba wia nia
w in nych za ry sach.

Wia ra uświę ce nia róż ni się bar dzo od wia ry uspra wie -
dli wie nia, nie tyl ko w kwe stii prawd na któ rych się opie -
ra oraz obiet nic, któ rych się trzy ma, lecz róż ni się rów nież
swo imi czy na mi, bo wiem nie dzia ła w opar ciu o ta ki
sto pień wi dze nia, o ja ki dzia ła wia ra uspra wie dli wia ją -
ca, bo wiem dzia ła pra wie cał ko wi cie opie ra jąc się
na wie rze tam, gdzie pra wie cał ko wi cie brak jest wi dze -
nia. Ta pierw sza re zy gnu je z te go, o czym wie, iż jest
szko dli we i prak ty ku je to, o czym wie, iż jest słusz ne,
pod czas gdy ta dru ga czę sto re zy gnu je z te go, co jest do -
bre z ludz kie go punk tu wi dze nia i czy ni to, o czym
wie, iż jest nie ko rzyst ne z ludz kie go punk tu wi dze nia.
Dla te go też ufa tam, gdzie nie mo że wy raź nie do strzec,
pod czas gdy wia ra uspra wie dli wia ją ca ufa tam, gdzie
w du żej mie rze do strze ga. Wia ra uświę ca ją ca obej mu -
je du żo wię cej sa mo za par cia oraz tłu mie nia ludz kich
pra gnień i aspi ra cji niż wia ra uspra wie dli wia ją ca.

POKÓJ Z BOGIEM
POKÓJ BOŻY

Rów nież po kój, ja kie go osią gnię cie umoż li wia te mu,
któ ry ją prze ja wia, bar dzo się róż ni. Wia ra uspra wie dli -
wia ją ca pro wa dzi do „po ko ju z Bo giem” (Rzym. 5:1) tak
jak wy ja śnio no po wy żej, pod czas gdy wia ra uświę ca ją -
ca, za cho wu jąc ten po kój, do da je „po kój Bo ży” (Fil. 4:7)
po śród pro ce sów roz wi ja nia, czy li wzra sta nia. Je zus mó -
wi: „Po kój zo sta wiam wam, mój po kój da ję wam; nie
jak świat da je, Ja wam da ję” (Ja na 14:27). Świat, na wet
znaj du jąc się w sta nie ogra ni cze nia klą twą, ma w wie -
lu przy pad kach swój ro dzaj po ko ju, bo wiem je śli życz -
li wie uspo so bio na oso ba świa to wa jest zdro wa, do brze
jej się po wo dzi, ma do brą ro dzi nę, dom, przy ja ciół i jest
po pu lar na oraz uży tecz na, cie szy się wte dy naj lep szym
po ko jem, ja ki mo że dać świat. Jed nak że w naj lep szym
przy pad ku koń czy się on wraz z tym ży ciem, a w naj gor -
szym przy pad ku nie do lą pod czas te go ży cia.

Jed nak że po kój uświę ce nia jest zu peł nie in ny, bo -
wiem świat nie mo że go ani dać, ani ode brać. Nie opie -

ra się on na ziem skiej po myśl no ści ani jej bra ku. Opie -
ra się na wy żej wspo mnia nych dwóch z trzech obiet nic
przy mie rza zwią za ne go przy się gą, któ re są rów nie nie -
wzru szo ne jak Sło wo Bo że i Przy się ga (Żyd. 6:16-20)
– nic we wszech świe cie nie mo że być bar dziej nie wzru -
szo ne. Do brze na zy wa się po ko jem Bo żym, bo wiem
jest tym sa mym ro dza jem po ko ju w na szym ser cu, ja -
ki Bóg ma w Swo im ser cu, po ko jem, któ ry prze cho dzi
wszel kie ludz kie zro zu mie nie (Fil. 4:7).

Po kój Bo ży słod ko opie ra się na Bo skiej obiet ni cy,
mó wią cej, iż da On je go po sia da czo wi no wy umysł, ser -
ce i wo lę w tym ży ciu. Dla te go też nie mar twi się tym,
że Bóg nie do trzy ma Swo jej obiet ni cy i nie mar twi się
my śle niem o tym, że za wie dzie, bo wiem nic ta kie go się
nie sta nie, o ile do kła dać bę dzie sta rań, by być po -
słusz nym. Ta ką sa mą po sta wę prze ja wia w kwe stii
otrzy ma nia no we go cia ła i udzia łu w bło go sła wie niu ro -
dza ju ludz kie go. Nie mar twi się, bo wiem po wie rza swo -
ją spra wę PANU. 

Wszy scy po świę ce ni wie dzą, że Plan Bo ży zo sta nie
po myśl nie zre ali zo wa ny, że osta tecz nie zło i nie po praw -
nie źli zo sta ną znisz cze ni, i że tyl ko do bro i do brzy bę -
dą trwać w do sko na ło ści na wie ki. Sko ro Bóg nie mar -
twi się o wy nik Swe go Pla nu, lecz za cho wu je do sko na -
łą po go dę du cha, spo kój, od po czy nek w nim, tak sa mo
wier ni po świę ce ni co do sa mych sie bie w re la cji do Bo -
skie go Pla nu oraz co do te go Pla nu ja ko ca ło ści, za cho -
wu ją po go dę du cha, spo kój i od po czy wa ją w nim. Cie -
szą się po ko jem Bo żym, któ ry prze wyż sza wszel ki ro -
zum po śród do świad czeń roz wi ja ją cych ich w wie rze
uświę ca ją cej. Nasz wer set rów nież su ge ru je ten po kój,
ten od po czy nek dla uświę co ne go wie rzą ce go, któ ry
w uświę ce niu mo że mieć ta ki po kój, po nie waż jest
mar twy dla sie bie i świa ta, a ży wy dla Bo ga. 

WIARA I ODPOCZYNEK WYBAWIENIA
Trze cim ro dza jem wia ry i od pocz nie nia jest wia ra i od -
pocz nie nie wy ba wie nia, któ re go szcze gól ny po kój wy -
pły wa z je go szcze gól ne go ro dza ju wia ry. Wia ra wy ba -
wie nia, po dob nie jak wszyst kie in ne ro dza je wia ry, skła -
da się z umy sło wej oce ny i po le ga nia ser cem, lecz nie te -
go ro dza ju, któ ry jest prak ty ko wa ny w uspra wie dli wie -
niu i nie te go ro dza ju, któ ry jest prze ja wia ny w uświę -
ce niu. W swej umy sło wej oce nie po sia da ona swój wła -
sny ro dzaj wie dzy, zro zu mie nia i wie rze nia, któ re róż nią
się od ta kich ele men tów wia ry uspra wie dli wie nia i wia -
ry uświę ce nia. W swym po le ga niu ser cem po sia da ona
swój wła sny ro dzaj pew no ści, przy swo je nia i re ago wa -
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nia, któ re tak że róż nią się od ich od po wied ni ków w wie -
rze uspra wie dli wia ją cej i po świę ca ją cej.

Jest to praw dą, po nie waż wia ra wy ba wia ją ca opie -
ra się na in nych praw dach ja ko swej pod sta wie, po sia -
da in ne obiet ni ce, któ rych się trzy ma i jest prze ja wia -
na w zu peł nie in nych oko licz no ściach od tych, w któ -
rych dzia ła wia ra uspra wie dli wia ją ca i uświę ca ją ca, po -
nie waż wia ra uspra wie dli wia ją ca i uświę ca ją ca dzia ła -
ją w mniej lub bar dziej sprzy ja ją cych, ła twych, mi łych,
przy jem nych i po myśl nych oko licz no ściach, pod czas
gdy wia ra wy ba wia ją ca za wsze dzia ła w nie sprzy ja ją -
cych, trud nych, nie mi łych, nie przy jem nych i nie po myśl -
nych oko licz no ściach. Są to oko licz no ści peł ne mo zo -
łu, kon flik tów, wal ki i mę czar ni. To wte dy znaj du je się
ona po za cie plar nią i jest pod da wa na więk sze mu lub
mniej sze mu sym bo licz ne mu zim nu, upa łom, bu rzom
i su szom. 

Chrze ści ja nie są pod da wa ni stra tom, roz cza ro wa -
niom, ogra ni cze niom, od sta wie niom, wa dom swo im
i in nych, trud no ściom, nie do stat kom, opo zy cjom,
sprze ci wom, prze sie wa niom, po dzia łom, nie zgo dom,
nie po ro zu mie niom, wal kom, wy łą cze niom ze spo łecz -
no ści, fał szy wym na ukom, fał szy wym bra ciom, znu że -
niom, bó lom, cho ro bom, ka rom, smut kom, prze śla do -
wa niom, nie pew no ściom, itd. To wła śnie ta kie oko -
licz no ści do star cza ją im róż ne go ro dza ju zim na, upa łu,
burz i susz, do zna wa nych po za sta nem „cie plar ni”,
w któ rych dzia ła pro ces wy ba wia nia, w trak cie któ re -
go oko licz no ści te są do świad cza ne po śród ostrych kon -
flik tów, sub tel nych po kus i su ro wych prób (Żyd. 12:5-
11; Jak. 1:2, 3, 12; 1 Pio. 1:7; 4:12, 13).

Tak jak obiet ni ce uświę ce nia róż nią się od obiet nic
uspra wie dli wie nia, tak sa mo obiet ni ce wy ba wie nia róż -
nią się za rów no od obiet nic uspra wie dli wie nia jak
i uświę ce nia. Obiet ni ce uspra wie dli wie nia po prze dza ją
obiet ni ce uświę ce nia. Po wy żej wi dzie li śmy, że do uświę -
ce nia na le żą pierw sza i trze cia obiet ni ca przy mie rza
zwią za ne go przy się gą. Dru ga obiet ni ca te go przy mie rza
na le ży do wy ba wie nia: „a odzie dzi czy na sie nie two je
bra my nie przy ja ciół two ich” (1 Moj. 22:17). Te trzy
obiet ni ce oraz kwe stie zwią za ne z uspra wie dli wie niem są
sze rzej oma wia ne w No wym Te sta men cie. 

Roz waż my tę dru gą obiet ni cę: Bi blia ja sno uczy, że
Bóg po ło ży nie przy jaźń mię dzy Nie wia stą (za ry sa mi Sa -
ry przy mie rza zwią za ne go przy się gą, zwłasz cza je go czę -
ścia mi oso bo wy mi, czy li słu ga mi, któ rzy sto su ją obiet ni -
ce do Na sie nia) a sza ta nem, oraz mię dzy dzieć mi te go
przy mie rza – Je zu sem i Ma lucz kim Stad kiem – a na sie -

niem sza ta na, zwłasz cza upa dły mi uspo so bie nia mi,
włącz nie z ty mi, któ rzy znaj du ją się pod je go kon tro lą,
cze go skut kiem bę dzie po wierz chow ne zra nie nie na sie nia
Nie wia sty oraz znisz cze nie sza ta na i je go na sie nia
(1 Mojż. 3:15). Bóg zwią zał się przy się gą, że da zwy cię -
stwo na sie niu przy mie rza zwią za ne go przy się gą, a zwłasz -
cza na sie niu przed sta wio ne mu w za ry sach Sa ry.

Dru ga z trzech obiet nic zwią za nych przy się gą przy -
wo dzi nam na myśl na stę pu ją cy ob raz: w sta ro żyt no ści
mia sta by ły ota cza ne mu ra mi w ce lu za bez pie cze nia ich
przed ata ka mi. Cho ciaż w cią gu dnia ich bra my by ły
zwy kle otwar te, w no cy by ły za mknię te po to, by za bez -
pie czyć miesz kań ców przed nie spo dzie wa nym ata kiem.
Co wię cej, w cza sie ob lę że nia bra my by ły za wsze za -
mknię te. Kto kol wiek w cza sie ob lę że nia miał by w po -
sia da niu bra my mia sta lub ich od po wied nik w po sta ci
wy ło mów w mu rach, zdo był by ta kie mia sto. Gdy by ob -
lę że ni utrzy ma li w po sia da niu bra my i chro ni li mu ry
przed wy ło ma mi, wów czas kon tro lo wa li by mia sto, jed -
nak że gdy by ob le ga ją cy po sie dli je, zdo by li by mia sto.

Ta ki jest ob raz. Zo bacz my, co on ozna cza. Nie przy -
ja ciół mi na sie nia są sza tan i je go na sie nie, czy li w ogól -
no ści upa dli anio ło wie i nik czem ni lu dzie, a zwłasz cza
grzech, błąd, sa mo lub stwo i świa to wość (1 Moj. 3:15). Są
one ob wa ro wa ne w na szych upa dłych uspo so bie niach.
Mó wiąc ogól nie, mia stem jest upa dłe uspo so bie nie, je go
mu ra mi jest de pra wa cja, a je go głów nym do wód cą jest
sza tan, któ re go pod ko mend ny mi do wód ca mi są cia ło
i świat. Żoł nie rza mi są róż ne for my grze chu, błę du, sa mo -
lub stwa i świa to wo ści. Na ze wnątrz mia sta jest ar mia
PANA, któ rej głów no do wo dzą cym jest Je zus, a któ re go
pod ko mend ny mi do wód ca mi są Duch i Sło wo Bo że.
Żoł nie rza mi ob le ga ją cy mi są róż ne for my praw dy, spra -
wie dli wo ści, mi ło ści i mo cy. Każ dy z na sie nia, któ rym są
wy łącz nie wier ni, ma zwy cię stwo za gwa ran to wa ne Bo ską
przy się gą, je śli pro wa dzo ny przez Je zu sa, Du cha i Sło wo,
bę dzie ata ko wał ofen syw nie swo je zde pra wo wa ne uspo -
so bie nie w peł nej wier no ści i wy trwa ło ści oraz od waż nie
od pie rał ata ki i cio sy nie przy ja ciół. Bóg da mu zwy cię -
stwo, a tym spo so bem uczy ni go zwy cięz cą. 

Z in ne go punk tu wi dze nia mia sto tak że mo że być
po rów na ne do ca ło ści lub czę ści im pe rium sza ta na,
a ob le ga ją ca ar mia do Je zu sa i lu du Bo że go. Jed nak że
z obu punk tów wi dze nia, a zwłasz cza z te go pierw sze -
go, woj na ta jest bar dzo trud na.

Roz wa ża jąc w umy śle ten pierw szy ob raz, wi dzi my,
że mu si być w nim peł nio na służ ba war tow ni cza, pro -
wa dzo na wal ka de fen syw na i ofen syw na, a każ dy mu -
si zno sić tru dy ja ko do bry żoł nierz Je zu sa Chry stu sa
(1 Kor. 16:13; 2 Tym. 2:3). Jest to naj bar dziej wy tę żo -
na wal ka. Prze ciw nik wy sta wia prze ciw ko nam wszyst -
kie po wy żej wspo mnia ne nie sprzy ja ją ce do świad cze nia,
a do dat ko wo ata ku je nas przy uży ciu róż nych po wa bów
i sta ra się od pie rać na sze ata ki. Cza sa mi je ste śmy pod -
da wa ni sprze ci wom, któ re pra wie nas po ra ża ją. Nie kie -
dy wy da je się, że sta je my przed ka mien nym mu rem,
któ ry jest za wy so ki, aby się nań wspiąć i zbyt po tęż -
ny, by go zbu rzyć. W ta kich oko licz no ściach mu si my
ufać tam, gdzie nie mo że my do strzec, „kro czyć wia rą,
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a nie wi dze niem” (2 Kor. 5:7) i mó wić: „Oto, choć by
mię i za bił, prze cie w nim bę dę ufał” (Ijo ba 13:15).

Je zus, ja ko Ten, któ ry nas oświe ca, po da je nam praw -
dy pod sta wo we dla wia ry wy ba wia ją cej, tj. praw dy mó -
wią ce o tym, że znaj du je my się w sta nie woj ny z sza ta -
nem, świa tem i cia łem, wal cząc prze ciw ko na sze mu zde -
pra wo wa ne mu uspo so bie niu z je go róż ny mi for ma mi
grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści, któ re wal czą
z na szym no wym ser cem, umy słem i wo lą. Je zus po ka -
zu je nam, że On, Duch i Sło wo są na szy mi wo dza mi. Po -
ka zu je nam jak, dla cze go i czym ma my wal czyć, jak
rów nież to, że mu si my do pro wa dzić do te go, by na sze
róż ne for my praw dy, spra wie dli wo ści, mi ło ści i mo cy
wraz z in ny mi ła ska mi kon tro lo wa ny mi po przez ich
dzia ła nie wal czy ły prze ciw na szym wro gom. Po nad to
Je zus za chę ca nas obiet ni cą przed sta wia ną na szej wy ba -
wia ją cej wie rze po to, aby mo gła się jej uchwy cić, mó wią -
cą, że je śli bę dzie my wal czyć wier nie i wy trwa le, to Bo -
ska przy się ga gwa ran tu je nam zwy cię stwo – „odzie dzi -
czy na sie nie two je bra my nie przy ja ciół swo ich”.

Pod czas gdy uświę ca ją ca wia ra jed nost ki je dy nie
czę ścio wo kro czy zu peł nie bez wi dze nia, wia ra wy ba -
wia ją ca kro czy zu peł nie bez wi dze nia. Pod czas gdy
uświę ca ją ca wia ra dzia ła po śród ła twych, mi łych, przy -
jem nych, przy ja znych i sprzy ja ją cych do świad czeń, gdy
jed nost ka wzra sta w wie dzy, ła sce i służ bie, wia ra wy -
ba wia ją ca mu si za cho wać tę wie dzę, ła skę i służ bę po -
śród i po mi mo cięż kich, nie mi łych, nie przy jem nych,
nie przy ja znych i nie sprzy ja ją cych do świad czeń oraz
wśród po kus, jak rów nież za cho wać swo ją wła sną, jej
przy na leż ną wie dzę, ła skę i służ bę, bo wiem wia ra wy -
ba wia ją ca mu si za cho wać wszyst kie osią gnię cia uspra -
wie dli wie nia i uświę ce nia po śród ostrych kon flik tów
przy po ku sach sza ta na, świa ta i na sze go cia ła, jak rów -
nież za cho wać te rze czy, któ re przy na le żą wy łącz nie
do niej. Jest to wia ra po la wal ki, war tow ni cze go czu wa -
nia, twar dej kam pa nii i śmier tel nych zma gań. I jest to
wia ra, któ ra czy ni nas zwy cięz ca mi w każ dej chwi li, go -
dzi nie i dniu, jak rów nież za pew nia nam osta tecz ne
zwy cię stwo, po nie waż wy ba wie nie jest pro ce sem prze -
pro wa dza nia nas po przez kon flik ty do zwy cię stwa. 

POKÓJ
POŚRÓD NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW 

Wy ba wia ją ca wia ra ma swój szcze gól ny ro dzaj po ko ju.
Wi dzie li śmy, że wia ra uspra wie dli wia ją ca, ja ko swój
od po czy nek, da je po kój z Bo giem i że uświę ca ją ca wia -
ra, ja ko swój od po czy nek, da je po kój Bo ży po śród wa -
run ków sprzy ja ją cych, przy jem nych, mi łych, po myśl -
nych i ła twych. Jed nak że od po czy nek, ja ki da je wia ra
wy ba wia ją ca, cho ciaż jest po ko jem Bo żym, jest tym
po ko jem (na wet przy no szą cym ra dość) po śród wa run -
ków nie sprzy ja ją cych, nie przy jem nych, nie mi łych, nie -
po myśl nych i trud nych, któ rym to wa rzy szą wal ki i po -
ku sy ze stro ny dia bła, świa ta i cia ła (Jak. 1:2; Rzym. 5:3-
5; 2 Kor. 4:16-18; 7:4). 

W ser cu Bo ga Je go po kój pa nu je po śród wa run ków
po myśl nych i nie po myśl nych, bo wiem nie po win ni -
śmy uwa żać, że do świad cze nia Bo ga są tyl ko do świad -

cze nia mi po myśl ny mi. Są one rów nież nie po myśl ne,
a to wa rzy szą im ze wnętrz ne – nie we wnętrz ne – wal ki
z sza ta nem i świa tem. Sza tan sys te ma tycz nie sprze ci wia
się Bo gu w re ali za cji Je go Pla nu, bo wiem nie na wi dzi te -
go Pla nu, je go ce lów, na rzę dzi, przed sta wi cie li, na uk,
me  tod oraz du cha i z ca łych sił usi łu je je znisz czyć.
Mię dzy je go im pe rium a Kró le stwem Bo ga trwa wal ka.
W tej wal ce już nie raz wy da wa ło się, że sza tan zwy cię -
ża, np. w ży dow skich i po gań skich prze śla do wa niach,
w pa pie skim pa no wa niu ciem no ści i w trium fie sek ciar -
stwa w pro te stan ty zmie.

Lecz zwy cię stwa sza ta na są tyl ko po zor ne, bo wiem
co do re ali za cji swo ich ce lów Bo ski Plan od sa me go po -
cząt ku po myśl nie się roz wi ja. Jed nak że wśród tych nie -
przy ja znych wa run ków, Bóg w ogó le nie jest za nie po -
ko jo ny, zi ry to wa ny, a tym bar dziej za sko czo ny. Po zo sta -
je On w zu peł nym od po czyn ku, spo ko ju, po ko ju, nie
mar twiąc się o nic, bo wiem wie, że z Je go Pla nu i wal -
ki z sza ta nem wy ło ni się zu peł ne zwy cię stwo, a sza ta -
na przez ca ły czas uży wa ja ko nie świa do me go na rzę dzia
wy ko ny wa ją ce go Bo skie za mie rze nia, ja ko ka mie nia
szli fier skie go do na ostrze nia Swe go mie cza, ja ko mło -
ta i dłu ta do usu wa nia te go, co zby tecz ne w Je go po -
świę co nym lu dzie, bę dą cym Je go ży wy mi ka mie nia mi,
a tak że ja ko ognia wy pa la ją ce go żu żel ze zło ta Je go lu -
du. Je ho wa, wie dząc, że Je go Plan od nie sie suk ces we
wszyst kich swych za mie rze niach (Iz. 55:11), jest po god -
ny, spo koj ny, pe łen po ko ju, nie po ru szo ny, nie za nie po -
ko jo ny czym kol wiek, co czy ni sza tan i je go słu dzy. Ta -
kim za tem jest po kój, któ ry Bóg po sia da w Swym ser -
cu po śród bu rzo wych do świad czeń. 

Ta kim jest po kój, ja kie go udzie la wia ra wy ba wia ją -
ca tym, któ rzy ją po sia da ją. Czę ścio wo, tak jak Bóg,
mu szą oni wal czyć – wal czyć we wnętrz nie i ze wnętrz -
nie z dia błem, świa tem i swo im wła snym cia łem. Cza -
sa mi ich wal ki do cho dzą do eta pu kry tycz ne go. Jed -
nak że ich wia ra i na dzie ja są pew ne i sta łe, wie dzą oni,
że pod Bo ską kon tro lą wszyst kie rze czy współ dzia ła ją
dla ich do bra (Rzym. 8:28). Wie dzą, że gdy przy cho dzi
od po wied ni czas, każ dy za rys Pla nu Bo że go, w któ rym
ma ją przy wi lej uczest ni czyć, koń czy się po wo dze niem.
Wie dzą, że wy ni kiem tej woj ny bę dzie cał ko wi te oba -
le nie sza ta na i wszyst kich je go sług oraz grze chu, błę -

„Bądź cie wdzięcz ni we wszel kich
oko licz no ściach, al bo wiem ta ka jest wo la Bo ża
dla was, któ rzy na le ży cie do Chry stu sa Je zu sa”

1 Tesaloniczan 5:18
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du, śmier ci i gro bu. Wie dzą, że praw da, spra wie dli -
wość, świę tość i ży cie bę dą mieć wiecz ne zwy cię stwo.
Te do bre rze czy są skar bem ich na dziei.

W swo im ser cu ma ją ten sam ro dzaj po ko ju, ja ki
Bóg po sia da w Swo im ser cu. Niech wia try wie ją, bu rze
sza le ją, a fa le bi ją, jak tyl ko chcą, oni i tak wie dzą, że
okręt ich wia ry prze trwa je wszyst kie i do trze do ci che -
go, spo koj ne go por tu, do któ re go pły ną. W zwy cię -
stwie mo gą wy dać okrzyk „je stem spo koj ny w cza sie
bu rzy”, bo wiem, umi ło wa ni, wiatr ten ucich nie i na sta -
nie wiecz na ci sza, bu rza ta zmie ni się w wiecz ny spo -
kój, te wzbu rzo ne fa le wy gła dzą się jak lu stro w nie usta -
ją ce od pocz nie nie, a mo rze wów czas roz świe tli się sied -
mio ra ką chwa łą ja śnie ją cą wiecz nym bla skiem od Pa -
na, Słoń ca wszech świa ta!

Praw dzi wie moż na po wie dzieć o tym po ko ju, że
jest cu dow ny. Wiel ki jest po kój wia ry uspra wie dli wia -
ją cej, więk szy jest po kój wia ry uświę ca ją cej, lecz naj -
więk szy ze wszyst kich jest po kój wia ry wy ba wia ją cej
(Ps. 119:165; Iz. 26:3). Wia ra jest wie l ką rze czą. Jest ona
pod sta wą wszyst kich na szych re la cji z Bo giem, si łą każ -
dej cno ty i mo cą każ dej ła ski. Z niej wy kwi ta na dzie -
ja, tak jak kwiat z pącz ka. A mi łość jest doj rza łym owo -
cem te go pącz ka i kwia tu. Tak, po kój wy pły wa z niej
tak, jak woń ema nu je z kwia tu, al bo wiem „my, któ rzy -
śmy uwie rzy li, wcho dzi my do od pocz nie nia”. 

Je śli wie rzy my w uspra wie dli wie niu, wcho dzi my
do od pocz nie nia uspra wie dli wie nia, je śli wie rzy my
w uświę ce niu, ma my od pocz nie nie uświę ce nia, a je śli
wie rzy my w wy ba wie nie, ma my od pocz nie nie wy ba -
wie nia, po nie waż Je zus, nasz Na uczy ciel i Po moc nik,
po da je nam pod sta wo we praw dy i szcze gól ne obiet ni -
ce każ de go z tych trzech eta pów chrze ści jań skie go ży cia.
Da je nam rów nież nie wzru szo ną wia rę i pew ny po kój

na wszyst kich tych stop niach na sze go chrze ści jań skie -
go do świad cze nia. Al le lu ja! Co za Zbaw ca!

A za tem przy bliż my się do Bo ga w Je zu sie, na szym
Na uczy cie lu i Po moc ni ku, w uspra wie dli wia ją cej wie rze,
w uświę ca ją cej wie rze oraz w wy ba wia ją cej wie rze, aby
mógł za miesz kać w nas na za wsze po kój uspra wie dli -
wie nia – po kój z Bo giem i po kój uświę ce nia – po kój Bo -
ży wśród przy jem nych wa run ków oraz po kój wy ba -
wie nia – po kój Bo ży po śród wa run ków walk i zma gań
(Rzym. 5:1; Fil. 4:7).

Rzy mian 8:28
A wie my, iż tym, któ rzy mi łu ją Bo ga, wszyst kie
rze czy do po ma ga ją ku do bre mu, to jest tym, któ -
rzy we dług po sta no wie nia Bo że go po wo ła ni są.

PT ‘14, 18-22

WBO ŻYM Pla nie miał na dejść czas na wy peł nie nie
te go wer se tu i ro zu mie my, iż czas ten był w har -

mo nii z po wro tem na sze go Pa na Je zu sa (1874r.). Dzie -
ło Bo że po myśl nie się roz wi ja (przy ta kiej mie rze ze -
wnętrz nych wy ni ków, ja kie upodo ba ło się Pa nu udzie -
lić – 1 Kor. 3:6), zgod nie z Je go de kla ra cją: „tak jest
z mo im sło wem, któ re wy cho dzi z mo ich ust: Nie wra -
ca do mnie pu ste, lecz wy ko nu je mo ją wo lę i speł nia
po myśl nie to, z czym je wy sła łem” (Iz. 55:11).

Wśród no mi nal nych chrze ści jan w Ba bi lo nie oraz
wśród no mi nal ne go lu du Praw dy po wszech nie spo ty ka
się wie lu ta kich, któ rzy są ak tyw ni na róż ne spo so by, ale
świa do mie lub nie świa do mie sprze ci wia ją się obec nym
ce lom, pla nom i dzia łal no ści PANA – np. dzia ła ją prze -

ciw ko te mu, co On obec nie ro bi, wy bie ra jąc, roz wi ja -
jąc i udo sko na la jąc do Swo jej obec nej i przy szłej służ -
by Swo ich Mło do cia nych God nych, Swo ich Po świe co -
nych Obo zow ni ków Epi fa nii oraz Swo ich nie po świę co -
nych uspra wie dli wio nych z wia ry (ostat nie dwie kla sy,
roz wi ja ją ce się od 1954r., są zo bra zo wa ne w sta nie
Obo zu Epi fa nii – an giel ska TP ‘62, s. 44, 45). Sprze ci -
wia jąc się ce lom, pla nom oraz dzia łal no ści PANA
w któ rym kol wiek z tych aspek tów, włącz nie z bu do wa -
niem Obo zu Epi fa nii, nie są oni z Nim, lecz prze ciw ko
Nie mu; i nie zbie ra ją z Nim, lecz roz pra sza ją. 

Wa run ki przed sta wio ne po wy żej by ły roz po wszech -
nio ne pod czas pierw sze go przyj ścia na sze go Pa na Je zu -
sa (29 r.n.e.), a zbie ra nie i roz pra sza nie trwa ło aż do Je -
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go dru giej obec no ści w 1874r.
Zwró co no nam uwa gę na to, iż Je -
ho wa dał te raź niej szą Praw dę i jej
zro zu mie nie Je zu so wi, któ ry na -
stęp nie oświe cił br. Geo r ge’a Stor -
r sa i br. Geo r ge’a Stet so na, któ rzy
na stęp nie ja ko an ty ty picz ny Sa mu el po ma za li pa sto ra
Char le sa Ta ze Rus sel la. W słusz nym u Bo ga cza sie „ów
słu ga” z Mat. 24:45-47 zo stał ob wiesz czo ny ja ko jed -
nost ka, Ka płan do koń ca. Je ho wa sta rał się to ogło sić
pu blicz nie przy uży ciu sio stry Rus sell, któ ra by ła bar -
dzo gor li wa w bro nie niu swe go mę ża przed oszczer -
czy mi ata ka mi spi skow ców, a tym sa mym bro ni ła spra -
wy Praw dy przed ich ata ka mi (Prze dru ki Straż ni cy
R1661). Dla te go też PAN na gro dził ją w ten spo sób,
w ja ki wy jąt ko wo uży wał in nych ko biet – „A ten miał
czte ry cór ki pan ny, któ re pro ro ko wa ły” (Dz.Ap. 21:9)
– przy wi le jem by cia Je go rzecz ni kiem w ogła sza niu an -
ty ty picz nej na gro dy, tj. in for mo wa niu lu du PANA
o tym, że br. Rus sell ja ko po je dyn czy słu ga Bo ga jest
„onym słu gą”. Zo sta ło to jej ob ja wio ne póź nym la -
tem 1894r. Kie dy po raz pierw szy po wie dzia ła br. Rus -
sel lo wi, że jest „onym słu gą” z Mat. 24:46, on przez
dłu gi czas usi ło wał oba lić tę myśl.

Nad szedł czas, kie dy nie był już w sta nie prze ciw -
sta wiać się tej my śli, bo wiem ar gu men ty za nią prze ma -
wia ją ce by ły nie do od par cia. Po tym, jak przez pe wien
czas roz ma wiał na ten te mat z róż ny mi oso ba mi, opu -
bli ko wał tę myśl naj pierw w ar ty ku le w Straż ni cy
(R1946), a na stęp nie w P4 s. 613, 614. Ani Je zus ani pa -
stor Rus sell nie uwa ża li, że złą rze czą jest „wi dze nie sie -
bie w Pi śmie Świę tym”. Z po wyż sze go stwier dze nia nie
ma my ro zu mieć, iż pa stor Rus sell zo stał po raz pierw -
szy uczy nio ny „onym słu gą” po swo ich bo jach ze zwo -
len ni ka mi idei zjed no cze nio wych (kom bi na cjo ni zmu)
w 1893r. oraz 1894 r. Ra czej mia ło to miej sce w 1879r.,
kie dy zma gał się przez trzy dni z de mo na mi i zde mo -
ni zo wa ny mi ludź mi w kwe stii ofiar za grzech. Pa stor
Rus sell był Bo skim Wy ko naw cą od wio sny 1876r. i słu -
żył ja ko ta ki przez ca łe la ta, choć ani on sam, ani nikt
in ny nie wie dział, że jest ta kim Wy ko naw cą. Na gro dą
da ną mu w 1894r. by ło za zna jo mie nie go i Ko ścio ła
z tym fak tem, dzię ki cze mu je go wpływ wiel ce się
zwięk szył, a przez to je go owoc ność ja ko słu gi Praw dy
bar dzo wzra sta ła, aż do cza su, kie dy wier nie za koń czył
swo ją owoc ną służ bę.

Pa stor Rus sell był na rzę dziem, po przez któ re Praw -
da by ła ob ja śnia na. Po nad to ob ser wo wał i re la cjo no wał
po stęp pra cy Żni wa. Wi dział, że by ła za po wie dzia -
na w ta kich ustę pach Bi blii, jak Ps. 50:5 – „Zgro madź -
cie mi świę tych mo ich, któ rzy ze mną uczy ni li przy mie -
rze przy ofie rze”. Zo bacz rów nież Mat. 13:29, 30, 41-
43; Obj. 14:14-20. Zwra cał na szą uwa gę na zna cze nie
tej pra cy, opi sy wał jej po sel stwo, wska zy wał na jej żeń -
ców, wy ja śniał jej me to dy i wska zy wał na jej wy ni ki.
Wier nie wy ko ny wał pra cę zwia dow czą i re la cjo no wał
Ko ścio ło wi to, co wi dział. Jak rów nież uważ nie ob ser -
wo wał pod da wa nie po świę co nych pró bom ja ko znak
cza sów (Mal. 3:1-4; Mat. 7:24-27; 1 Kor. 3:12-15). Po -
ka zy wał, czym jest ta kie pró bo wa nie i cze go do ko na,

jak dzia ła oraz jak wpły wa na po -
świe co nych.

Ci mę żo wie Bo ży są okiem, rę -
ką i usta mi Pa na Je zu sa i to szcze -
gól nie do nich sto su je się myśl

z Łuk. 10:16: „Kto was słu cha, mnie słu cha: a kto wa -
mi gar dzi, mną gar dzi; a kto mną gar dzi, gar dzi onym,
któ ry mię po słał”. Jed nak że ni niej szy urząd nie czy ni
ich pa na mi nad Bo ż ym dzie dzic twem, tak jak po wie -
dział św. Pa weł – dru gi co do wy bit no ści po pa sto rze
Rus sel lu wśród tych 49 bra ci – stwier dza jąc w 2
Kor. 1:24: „Nie ja ko by śmy by li pa na mi nad wia rą wa -
szą [„pa no szy li się nad wia rą wa szą” w do słow nym
tłu ma cze niu], ale iż je ste śmy współ pra cow ni ka mi wa -
szy mi, aby ście ra dość mie li”. Przez ca ły czas Żni wa ci
wy bit ni słu dzy Bo ga spo ty ka li się z za prze cza niem ze
stro ny bra ci, któ rzy nie do strze ga li te go, że za prze cza -
jąc oku, ustom i rę ce PANA, w rze czy wi sto ści za prze cza -
ją Je zu so wi! Zbie ra my, czy roz pra sza my?

Uwa ża my, że Pi smo Świę te da je pod sta wę do przy -
pusz cze nia, że sza tan i je go po moc ni cy – wiel cy prze -
ciw ni cy Pla nu Bo że go – ma ją wie le do czy nie nia z prze -
ja wa mi opo zy cji na szych cza sów. Pi smo Świę te za pew -
nia nas, że sza tan miał wiel ki udział w opo zy cji wo bec
dzie ła PANA w cza sie Je go Pierw sze go Ad wen tu oraz
pod czas tej czę ści Je go Dru gie go Ad wen tu, któ ra przy -
pa dła na okres od 1874r. do 1954r. Sza tan oczy wi ście
dzia ła po przez na tu ral ne ka na ły [ludz kie na rzę dzia]
(2 Kor. 11:13-15). Ja ko anioł świa tło ści przed sta wia
swo je błę dy w bar dzo atrak cyj ny spo sób i spra wia, że
wy glą da ją jak dal sze ob ja wie nia Praw dy, „no we świa -
tło”, „no we po glą dy”, itd. Po przez fał szy we przed sta -
wia nie, błęd ne sto so wa nie Pi sma Świę te go, za nie dby -
wa nie wła ści we go roz dzie la nia Sło wa Praw dy, zwo dzi
tych, któ rzy słu cha ją go, prze ma wia ją ce go przez je go
emi sa riu szy, a któ rzy przez to nie są w peł ni lo jal ni wo -
bec gło su Do bre go Pa ste rza, a na wet spra wia, iż sprze -
ci wia ją się ce lom, pla nom i dzia łal no ści Pa na, jed no cze -
śnie my śląc, że czy nią wo lę Bo żą. 

Sta je się to co raz ja śniej sze, w mia rę jak co raz bar -
dziej ob ser wu je my po trzą sa nie i od pa da nie od Praw dy
i jej Du cha, ja kie ma miej sce od 1954 r. i spra wia, że na -
wet pew ne oso by oświe co ne Epi fa nią zo sta ją zwie dzio -
ne i od pa da ją. Tak jak prze sie wa nia, po dzia ły i od rzu -
ce nia by ły ko niecz ne w związ ku z wy bo rem i przy go -
to wa niem Ma lucz kie go Stad ka (zo bacz przy po wie ści
z Mat. 13:24-30, 36-43, 47-50; 22:11-14), tak sa mo są
po trzeb ne w związ ku z in ny mi kla sa mi na sie nia Abra -
ha ma. Wy ja śnia to, dla cze go za na szych dni na dal do -
cho dzi do prze sie wań, po dzia łów oraz od stępstw. Bóg
szu ka tyl ko ta kich, któ rzy po zo sta ją Je go, a za tem nie
uwa żaj my za coś dziw ne go to, że prze sie wa cze oraz ci,
któ rzy za ni mi idą, na dal tra cą dro go cen ną Praw dę,
któ rą kie dyś wy zna wa li i się nią ra do wa li. Pod czas prób
oka zu ją się być mniej lub wię cej nie wier ni Praw dzie i jej
Du cho wi, dla te go też w pew nej mie rze ją tra cą; o tak,
pod pew ny mi aspek ta mi ma ją rę ce zwią za ne do kład nie
ty mi praw da mi, któ re oba la ją ich błę dy i dla te go zo sta -
ją wy rzu ce ni do „ciem no ści ze wnętrz nych”.

WSPÓLNE CZYNIENIE
WOLI PANA
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Po nad to, tak jak stwier dził br. Rus sell w Straż ni cy
(R1279, kol. 2, par. 2), „Mo że my je dy nie spo dzie wać
się, że ta cy bę dą za cie kle prze ciw sta wiać się wszel kie -
mu stro fo wa niu oraz wszel kim sło wom ostrze że nia,
twier dząc, iż wca le nie wcho dzą w ciem no ści ze wnętrz -
ne, ale po dą ża ją za no wym świa tłem”. W na gro dę
za swo je wy sił ki ma ją ce na ce lu czy nie nie im do bra po -
przez zde ma sko wa nie ich złu dzeń, spo tkasz się z nie na -
wi ścią z ich stro ny i mó wie niem o to bie wszel kie go
zła. Nie po win ni śmy być za sko cze ni z te go po wo du,
„bo wiem jest to tyl ko ubocz nym skut kiem prze sie wa -
nia, któ re mu si kon ty nu ować się aż do koń ca”. Pa mię -
taj my na sło wa Mi strza: „Wpraw dzie zgor sze nia [po -
dzia ły] mu szą przyjść, lecz bia da czło wie ko wi [dzia ła -
ją ce mu świa do mie, umyśl nie], przez któ re go zgor sze nie
[oszu kań stwo] przy cho dzi” (Mat. 18:7) oraz na po mnie -
nie Apo sto ła: „A pro szę was, bra cia, aby ście się strze -
gli tych, któ rzy wznie ca ją spo ry i zgor sze nia [za cho wu -
ją się awan tur ni czo] wbrew na uce, któ rą przy ję li ście;
uni kaj cie ich”. Zba daj my tych, któ rzy wy pa cza ją Praw -
dę po śród po świę co nych Bo żych, bo wiem ta cy „nie
słu żą Pa nu na sze mu, Chry stu so wi, ale wła sne mu brzu -
cho wi, i przez pięk ne a po chleb ne sło wa zwo dzą ser ca
pro stacz ków [tych, któ rzy nie strze gą się przed wdzie -
ra niem się błę du]” (Rzym. 16:17, 18). Uni kaj cie ich!

Nie któ rzy mo gą się dzi wić, dla cze go PAN po zwa la
sza ta no wi sze rzyć błę dy po przez je go emi sa riu szy po -
śród lu du Praw dy. Od po wia da my, że jest tak, bo wiem
pra gnie On, by Je go lud był roz wi nię ty nie tyl ko
w Praw dzie i jej Du chu, ale rów nież wy pró bo wa ny co
do swo jej wier no ści w tych aspek tach, bo wiem nie mo -
że uży wać żad nych sług, któ rzy nie są Mu wier ni i nie
są skłon ni czy nić Je go wo li we wszyst kich spra wach, na -
wet aż na śmierć. Nor mal nym jest, że ta kie pod da wa -
nie pró bom do pro wa dza do po dzia łów, bo wiem uspra -
wie dli wie ni z wia ry i po świę ce ni bę dą trzy mać się Praw -
dy i jej za sad spra wie dli wo ści, pod czas gdy nie wier ni
ule gną py sze, am bi cji, oso bi stym upodo ba niom i kle -
ry ka li zmo wi. Apo stoł wy ja śnia, że „mu si do cho dzić
do he re zji po mię dzy wa mi, by ci, któ rzy są za apro bo -
wa ni [przez Bo ga] mo gli zo stać ob ja wie ni po śród was”
(1 Kor. 11:19 w brzmie niu an giel skie go prze kła du KJV
uży wa ne go przez au to ra ar ty ku łu). Mu si my spo dzie wać

się kon ty nu acji oraz in ten sy fi ka cji prób na szej wia ry
i mi ło ści do koń ca cza su Żni wa.

Ci w peł ni uspra wie dli wie ni z wia ry, ży ją cy obec nie
pod po wo ła niem do Po świę co nych Obo zow ni ków Epi -
fa nii, są te raz i bę dą na dal w przy szło ści pod da wa ni sro -
gim pró bom spraw dza ją cym, czy są god ni zmar twych -
wsta nia spra wie dli wych. Te raź niej sza Praw da z 2002r.
na str. 47 po da je: „Pod czas prze bu dze nia zmar twych -
wsta nia, wier ni spo śród Po świę co nych Obo zow ni ków
Epi fa nii bę dą uprzy wi le jo wa ni udzia łem w zmar twych -
wsta niu spra wie dli wych”. Je ho wa spra wi, że Po świę ce -
ni Obo zow ni cy Epi fa nii przej dą ta kie sa me do świad cze -
nia i pró by, co obec nie skom ple to wa ny Ko ściół Pier wo -
rod nych z Wie ku Ewan ge lii! Ci po świę ca ją cy się mię dzy
wie ka mi, po zo sta ją cy jesz cze po śród nas Mło do cia ni
God ni w peł ni po świę ce ni i wier ni słu dzy, z po mo cą Po -
świę co nych Obo zow ni ków Epi fa nii są Bo skim miej -
scem za miesz ki wa nia, spo ty ka nia się i bło go sła wie nia
lu dzi. Na nich spo czy wa an ty ty picz ny słup ob ło ku
i ognia – Praw da i jej Duch, a oni są jej de po zy ta riu sza -
mi! Nie któ rzy zlek ce wa żą to stwier dze nie, jesz cze in ni
mu za prze czą, ale w naj mniej szym stop niu nie zmie ni
to fak tu, iż Chry stus jest od bior cą i de po zy ta riu szem
Bo skiej Praw dy i Du cha. Sło wo Bo że, Bi blia, oraz na sze
pi sma po ka zu ją po nad wszel ką wąt pli wość, że wszy scy
z du cho wych wy brań ców zo sta li już uwiel bie ni, a w te -
raź niej szym cza sie (2014r.) oświe ce ni Du chem i po bu -
dza ni Du chem po świę ce ni są od bior ca mi tej wiel kiej ła -
ski. Wdzięcz ni je ste śmy PANU za ten naj więk szy ze
wszyst kich przy wi le jów, któ ry, po rów naw czo, prze -
wyż sza wszyst ko to, czym prze chwa lać by się mo gli
naj więk si, naj po tęż niej si i naj mą drzej si te go świa ta.

Zbie ra nie i roz pra sza nie! Nie sta raj my się na szy mi
czy na mi, sło wa mi bądź wy glą dem od py chać ko go kol -
wiek od nas, z wy jąt kiem sy tu acji, gdy do ko na ne to zo -
sta nie na sku tek wier no ści w śmia łym mó wie niu Praw -
dy w mi ło ści. Le piej po zwo lić, by to Praw da do ko na ła
po dzia łu. Mów my Praw dę w mi ło ści i moc no przy niej
stój my, a wte dy niech moc Bo ża dzia ła nie tyl ko
w pierw szym roz dzie la niu i zbie ra niu, ale tak że w dru -
gim roz dzie la niu i wy rzu ca niu na ze wnątrz. „Bo Sło wo
Bo że jest ży we [peł ne ener gii i ży cia] i sku tecz ne, ostrzej -
sze niż wszel ki miecz obo siecz ny [bo wiem miecz mo że
prze nik nąć tyl ko przez rze czy ma te rial ne], prze ni ka ją -
ce [przez du cho we rze czy, tak jak roz ci na ją cy nóż] aż
do roz dzie le nia du szy [zna cze nia czy nu do ko na ne go
przez in te li gent ne stwo rze nie] i du cha [in ten cji da ne go
czy nu, we wnętrz nej, nie wi dzial nej po bud ki], sta wów
[ro dza ju czy nów oraz po wią zań po mię dzy ni mi, tak jak
jest w ze wnętrz nych krę gach] i szpi ku [praw dzi wej isto -

Lecz oczy wi ście mu szą być po dzia ły
po mię dzy wa mi, by ci, któ rzy cie szą się

Bo ską apro ba tą mo gli zo stać roz po zna ni. 
1 Koryntian 11:19
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ty czy nów, tak jak w rdze niu krę go wym ukry tym we -
wnątrz krę go słu pa], zdol ne osą dzić [roz róż nić] za mia -
ry [umy słu] i my śli [mo ty wy] ser ca [wo li]” (Żyd. 4:12] 

Przy ba da niu sa mych sie bie mu si my pod kre ślić po -
trze bę zwa ża nia na na po mnie nia Sło wa Bo że go i nie po -
zwo le nie na to, by pró by i do świad cze nia do pro wa dzi -
ły do za twar dze nia na szych serc, lecz za miast te go po -
bu dzi ły w nas po trzeb ną wia rę, by śmy nie do zna li
szwan ku na na szej du szy. „Ale na po mi naj cie jed ni dru -
gich na każ dy dzień, pó ki się dziś na zy wa, aby kto
z was nie był za twar dzo ny oszu ka niem grze chu” (Żyd.
3:13). Tak jak czy ta li śmy w Żyd. 4:12, Apo stoł ostrze -
ga swo ich czy tel ni ków, że Sło wo Bo że, włącz nie z je go
obiet ni ca mi, nie jest mar twe tak, jak mar twe są sło wa
ludz kie go kon trak tu, lecz że jest ży we i po tęż ne. To
z sa mym Bo giem ma my do czy nie nia i uzna je my, iż On
mo że uczy nić to, cze go nie mo że uczy nić mar twy kon -
trakt słow ny, a mia no wi cie roz róż nić po mię dzy au ten -
tycz ną a je dy nie ze wnętrz ną zgod no ścią z da ny mi wa -
run ka mi oraz że Bóg za ak cep tu je wy łącz nie praw dzi wą
we wnętrz ną wier ność. A za tem jak że waż ne jest ostrze -
że nie: „Bacz cie, bra cia, że by nie by ło cza sem w kimś
z was złe go, nie wie rzą ce go ser ca, któ re by od pa dło
od Bo ga ży we go!” (Żyd. 3:12). 

Je ho wa, na peł nia jąc Swo ją sto do łę przed ty siąc let -
nim na sie niem Abra ha ma po dał we zwa nie: „Wyjdź cie
z nie go, lu du mój! aby ście nie by li ucze st ni ka mi grze -
chów je go” (Obj. 18:4). Ten pro ces zbie ra nia roz po czął
się od Ogól ne go Po wo ła nia Wie ku Ewan ge lii oraz szcze -
gól nych po wo łań od by wa ją cych się w Żni wie te go Wie -
ku: w dzie le Pa ru zji oraz dzie le Epi fa nii, a to wy biór cze
zba wie nie trwa na dal pod czas obec ne go, za cho dzą ce go

okre su zbie ra nia. Mo gli by śmy za py tać, jak moż na odejść
od Bo ga ży we go? Od po wia da my, że po przez roz wi nię -
cie złe go ser ca nie wia ry. Po przez od rzu ce nie pew nych za -
ry sów Praw dy, któ re Bóg po dał Swe mu lu do wi, by je po -
sia dał, lub po przez grze sze nie prze ciw ko Je go Du cho wi
Świę te mu. PAN ce lo wo spra wia, by pró by by ły wy star -
cza ją co sro gie (1Kor. 10:13), by prze siać i wy trzą snąć
wszyst kich z wy jąt kiem wier nych jed no stek, [roz pra -
sza nie] i dzie je się to obec nie, zwłasz cza po śród Je go
po świę co nych sług na zie mi – Mło do cia nych God nych
i Po świę co nych Obo zow ni ków Epi fa nii – i nie wąt pli wie
bę dzie trwa ło aż do ukoń cze nia te go dzie ła.

Cho ciaż okres Ba zy lei roz po czął się w 1954r.
w swo im pierw szym za cho dzą cym po cząt ku, wciąż je -
ste śmy w za cho dzą cym koń cu okre su Epi fa nii zwa nej
też Apo ka lip są, któ ry to okres roz po czął się w 1914r.
i bę dzie jesz cze trwał przez ileś lat, po nie waż PAN na -
dal wy wo dzi na świa tłość ukry te rze czy ciem no ści i ob -
ja wi za my sły serc, „prze to nie sądź cie przed cza sem, do -
pó ki nie przyj dzie Pan, któ ry ujaw ni to, co ukry te
w ciem no ści, i ob ja wi za my sły serc; a wte dy każ dy
otrzy ma po chwa łę od Bo ga” (1 Kor. 4:5). Patrz tak że E4
s. 14, 15, 45-48, 60-65. Nie któ rzy, utrzy mu ją cy, iż są
w Praw dzie, „nie przy ję li mi ło ści praw dy, i dla te go zsy -
ła Bóg na nich „wiel kie złu dze nia (sil ne dzia ła nie oszu -
kań stwa, po tę gę złu dzeń – Dia glott], tak iż wie rzą kłam -
stwu, aby zo sta li osą dze ni [uz na  ni za nie god nych] wszy -
scy, któ rzy nie uwie rzy li praw dzie, lecz zna leź li upodo -
ba nie w nie pra wo  ści” (2 Tes. 2:10-12).

„Wy te dy, naj mil si! wie dząc to przed tem; strzeż cie
się, aby ście błę dem tych nie zboż ni ków nie by li zwie dze -
ni i nie wy pa dli z wa szej sta tecz no ści. Ale rość cie w ła -
sce i w zna jo mo ści Pa na na sze go i Zba wi cie la, Je zu sa
Chry stu sa, któ re mu niech bę dzie chwa ła i te raz, i na
cza sy wiecz ne. Amen” (2 Pio tra 3:17, 18).

PT ‘14, 22-25

Ufaj w Pa nu ze wszyst kie go ser ca
twe go, a na ro zu mie two im nie
po le gaj. We wszyst kich dro gach
two ich znaj go, a on pro sto wać

bę dzie ścież ki two je.

Przypowieści 3:5, 6

DZIĘ KU JĘ Wam, dro dzy bra ter stwo, że po zwo li li ście mi
zwró cić się do Was po raz ko lej ny na tej kon wen cji.
Chcia łem, aby śmy za śpie wa li ra zem pieśń nr 186, po -

nie waż by ły ta kie oka zje, kie dy sie dzia łem na łóż ku br.
Ral pha obok nie go i roz ma wia li śmy o śmier ci. On za da -
wał wów czas py ta nie, ja kie wszy scy mo gli by śmy za da -
wać w ta kich oko licz no ściach: „Dla cze go Pan utrzy mu -
je mnie przy ży ciu?”. Do kład nie ta kie py ta nie za da wał
kil ka ra zy opie ku ją cej się nim pie lę gniar ce, kie dy do nie -
go przy cho dzi ła. Nie zna my na nie od po wie dzi in nej

Zwię złe in for ma cje o zdro wiu br. Ral pha
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od stwier dze nia, że mu si być do bry po wód, któ re go
jesz cze nie zna my. Kie dy by łem u nie go, pieśń nr 186 by -
ła jed ną z tych, któ re mu re cy to wa łem. Mó wi ona o tym,
że mój los jest w rę kach Pa na i tak sa mo je go los – tak
sa mo jak los nas wszyst kich. Dla te go też chcia łem wy -
ko rzy stać pieśń nr 186 na roz po czę cie ni niej sze go ze bra -
nia. „Mój los jest w rę kach Twych, więc pew ną przy -
szłość ma”. Wszy scy wie my, jak trud ne mu si być nie od -
czu wa nie wąt pli wo ści ani stra chu, gdy stoi się w ob li -
czu śmier ci. Po ja wia ją się pew ne wąt pli wo ści; czyż nasz
Pan nie miał pew nych wąt pli wo ści? Za sta na wiał się
nad tym, czy od po wied nio i zu peł nie słu żył Oj cu. Tak
sa mo tak że br. Ralph ma wąt pli wo ści. Po do ba mi się
dal szy ciąg tej pie śni: „Rę ka me go Oj ca ni gdy nie przy -
pra wi Swe mu dziec ku zby tecz nych łez” [tak brzmią sło -
wa pie śni nr 186 w an giel skim śpiew ni ku – przy pis
tłum.]. In ny mi sło wy, mój Oj ciec ni gdy nie zro bi ni cze -
go, ani nie po pro si o nic, cze go nie mógł bym znieść ani
zro bić. Nie zgo tu je Swe mu dziec ku trwo gi, któ ra by je
za ła ma ła, lub któ rej nie by ło by w sta nie zro zu mieć
w słusz nym cza sie.

Pew ne go dnia w ze szłym ty go dniu wo łał mnie do
swo jej sy pial ni. Są dzę, iż by ło to oko ło pię ciu ra zy
w prze cią gu mniej wię cej pół go dzi ny, bo wiem je go
świa do mość po ja wia ła się i za ni ka ła na prze mian. Kil -
ka ra zy nie wie dział, dla cze go mnie wo ła, ale przy kil -
ku in nych wie dział i uda ło się nam prze pro wa dzić do -
brą kil ku mi nu to wą roz mo wę o je go tro skach. Mie li śmy
tak że czas na mo dli twę. W te po ran ki, w któ re był świa -
do my, Vir gi nia po da wa ła mu śnia da nie, ja czy ta łem
Man nę, a cza sa mi roz ma wia li śmy tro chę o Man nie.
W pew ne po ran ki nie by ło ta kiej moż li wo ści, bo wiem
br. Ralph nie mógł jej zro zu mieć. 

W 2007 r. na kon wen cji w Eagan, w sta nie Min ne -
so ta, sta łem przed dro gi mi brać mi i zło ży łem w owym
cza sie oświad cze nie, że są trzy rze czy, któ re uczy nię spe -
cjal nie dla dro gie go br. Ral pha: pierw szą by ło to, że bę -
dą go mi ło wał; dru gą, że bę dę go wspie rał; a trze cią rze -
czą wów czas wspo mnia ną, któ ra do pro wa dzi ła do uwag
ze stro ny nie któ rych z bra ter stwa, by ło to, że bę dę go
chro nić. Uczy ni łem wszyst kie trzy rze czy wów czas
wspo mnia ne, bo wiem by ła ta ka po trze ba, by je uczy nić.
W szcze gól no ści przy wi lej mi ło wa nia go – ten przy wi -
lej da tu je się od daw na. Kie dy Vir gi nia i ja po dró żo wa -
li śmy, za trzy my wa li śmy się w do mu br. Ral pha oraz sio -
stry Nor my i wspól nie bar dzo przy jem nie spę dza li śmy
tam czas. Czę sto po świę ca li śmy do dat ko wy dzień i po -
dró żo wa li śmy z ni mi. Jed na z po dró ży od by ła się do gro -
bu i go spo dar stwa Wil lia ma Mil le ra. Wspól nie spę dzi -
li śmy tam ca ły dzień i bar dzo do brze się tam ba wi li śmy.
Z tam tych cza sów mam wie le mi łych wspo mnień by cia
przy bo ku br. Ral pha i sio stry Nor my. Jed nak że myśl
o chro nie niu go nie do ty czy ła chro nie nia go przed pró -
ba mi ani ba da niem, co uczy ni przed swo im Pa nem.
W my śli o chro nie niu go cho dzi ło o to, że kie dy doj dzie
do mnie, że po trze bu je po mo cy, ja sko rzy stam ze spo -
sob no ści, by mu po móc. Ostat nio przez okres pół to ra ro -
ku lub na wet dwóch lat br. Ralph po trze bo wał tej ochro -
ny, bo wiem je go zdol no ści sła bły z dnia na dzień. Waż -
ne dla mnie by ło, by tam być, by chro nić go przed po -

peł nia niem błę dów – tych, któ re roz wa żał wy łącz nie
z te go po wo du, że cza sa mi nie my ślał kla row nie. Otrzy -
ma nie te go przy wi le ju by ło bło go sła wień stwem, a obec -
nie przy wi lej ten się koń czy – nie część do ty czą ca mi ło -
wa nia, bo wiem ona wciąż jest obec na! Jed nak że przy -
wi lej wspie ra nia go i chro nie nia go pra wie się skoń czył.

Jest rze czą sto sow ną i na cza sie, by przed sta wić wam
pew ne in for ma cje i po dać pew ne da ty z tym za mie rze -
niem, by do tar ły one do wia do mo ści wszyst kich w tym
sa mym cza sie. We wto rek 11 mar ca 2014 r. umie ści li śmy
br. Ral pha w do mu opie ki o na zwie Tel Hai. Ośro dek
znaj du je się oko ło 29 km od Do mu Bi blij ne go. Jest pro -
wa dzo ny przez ami szów. W tej spo łecz no ści są miesz ka -
nia wła sno ścio we, miesz ka nia do wy na ję cia. Zaj mu je
on oko ło 50 akrów i oczy wi ście ma ją tam opie kę pie lę -
gniar ską. Przed sta wi ciel po wie dział, że do dys po zy cji
pa cjen tów wy ma ga ją cych peł nej opie ki pie lę gniar skiej są
dwa pię tra, a na każ dym z nich jest 69 miesz kań ców. Do -
kład na da ta przy by cia br. Ral pha do do mu opie ki jest
Wam przed sta wia na po to, by spro sto wać pew ne błęd -
ne wy obra że nia, ja kie krą żą wśród bra ter stwa. Jest tak -
że po da wa na po to, by prze strzec nas wszyst kich w kwe -
stii te go, co sły szy my i mó wi my, zgod nie z my ślą, na któ -
rą słusz nie zwró cił nam uwa gę br. Dan, ostrze ga jąc nas
co do po gło sek – czę sto są one błęd ne, a w naj lep szym
przy pad ku nie do kład ne. Od pew ne go cza su otrzy mu ję e -
-ma ile oraz roz mo wy te le fo nicz ne po cho dzą ce na wet
z za gra ni cy, w któ rych po wie dzia ne zo sta je, że br. Ralph
był w do mu opie ki przed 11 mar ca 2014r.; tak nie by ło,
dro dzy bra ter stwo, tak nie by ło. Bądź my ostroż ni, by
nie wy bie gać przed Pa na oraz po za przy wi le je nam udzie -
lo ne. Wcze śniej nie by ło po trze by umiesz czać br. Ral pha
pod opie ką in nych osób. Po zo sta li bra ter stwo z Do mu Bi -
blij ne go tak że nie wi dzie li ta kiej po trze by. Wszy scy czu -
li śmy się uprzy wi le jo wa ni tym, że po sia da my spo sob -
ność za pew nia nia mu opie ki, do bre zdro wie, by mu usłu -
gi wać, oraz tym, że ma my wszyst kie za so by ko niecz ne
do te go, by mu ta ką opie kę za pew nić – on rów nież chciał
być w Do mu Bi blij nym. Tam do brze się czuł. Jed nak że
w mia rę upły wu cza su je go zdol ność funk cjo no wa nia,
a na wet cho dze nia, osła bła do ta kie go punk tu, że po trze -
bo wał wy kwa li fi ko wa nej opie ki pie lę gniar skiej prze kra -
cza ją cej to, co bra ter stwo mo gli mu roz sąd nie za pew nić.
Z pew no ścią wszy scy mo że cie wczuć się w na szą sy tu ację
i ro zu mie cie, za rów no to, jak trud no by ło nam pod jąć de -
cy zję, że br. Ralph po trze bu je pro fe sjo nal nej opie ki oraz
to, jak trud no w dniu 11 mar ca 2014r. by ło go spro wa -
dzić do ośrod ka za pew nia ją ce go pro fe sjo nal ną opie kę
pie lę gniar ską.

Wie lu z Was pod czas ostat nie go pół to ra ro ku, czy
też na wet dwóch lat, wi dzia ło, jak za czy na ją za wo dzić
zdol no ści na sze go dro gie go bra ta. Był do bry po wód ku
te mu. Po wróć my do po cząt ków 2012 r., kie dy to by li -
śmy z br. Ral phem na ba da niach zle co nych przez le ka -
rzy. Więk szość z Was spo tka ła Mar cy, po nie waż przy jeż -
dża ła ona z nim na nie któ re kon wen cje. Pró bo wa ła
udzie lić mu opie ki, o któ rą pro sił, on znaj do wał u niej
po cie sze nie, a ona by ła chęt na za pew nić mu opie kę.
Kil ka ba dań zo sta ło wy ko na nych w kwiet niu 2012r.
Mar cy i ja uda li śmy się do ga bi ne tu dr Ulich neya i spę -
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dzi li śmy u nie go spo ro cza su. Przed na szą wi zy tą br.
Ralph miał już wy ko na nych kil ka ba dań i do jej cza su
ba da nia by ły ukoń czo ne. Le karz po dał nam wy ni ki
wszyst kich ba dań. Dia gno za wy ni ka ją cą z tych ba dań
stwier dza ła, że br. Ralph cier pi na de men cję star czą.
Nie ma le kar stwa na tę cho ro bę. Ona ca ły czas nisz czy
umysł i nic nie moż na zro bić, by ją po wstrzy mać. Tam -
te go dnia, kie dy wró ci li śmy do do mu od le ka rza, br.
Ralph i ja sie dzie li śmy w je go biu rze i tro chę o tym roz -
ma wia li śmy. Pierw szą rze czą, któ rą uwa żał za ko niecz -
ne uczy nić, by ło za prze cze nie dia gno zie le ka rza, co też
zro bił stwier dza jąc, że „nie jest ze mną tak źle!”. Nie ste -
ty, nie by ło to praw dą. Cho ro ba po su nę ła się do stop -
nia zdia gno zo wa ne go przez le ka rza, by ło z nim tak źle,
jak po wie dział le karz. Br. Ralph oświad czył wów czas:
„Nie zga dzam się z de cy zją, ja ką pod jął dr U”. Jed nak -
że w słusz nym cza sie mu siał po go dzić się ze swo im rze -
czy wi stym sta nem. Po now nie w tej sy tu acji by ło przy -
wi le jem mu słu żyć, tak jak w Do mu Bi blij nym czy ni li to
nie któ rzy in ni, pró bu jąc po móc mu na każ dy spo sób,
na ja ki tyl ko mo gli. Mó wi li śmy o ży ciu dłu żej i czyż nie
jest in te re su ją cym, że br. Ralph po wie dział wów czas
do mnie: „Wiesz, że w mo jej ro dzi nie ist nie je tra dy cja
dłu gie go ży cia. Moi bra cia do ży li do wie ku 95 i 96 lat”.
A po tem po wie dział: „Wiesz co, są dzę, że bę dą żył przez
ko lej ne 15 lat”. A po wód, dla któ re go chciał, by tak się
sta ło, był tym sa mym po wo dem, dla któ re go br. Hed -
man są dził, iż bę dzie żył dłu żej – kwe stia Mło do cia nych
God nych. Oby dwaj bra cia się tym in te re so wa li. Czu ję,
iż kie dyś opra cu ję dla Was ar ty kuł od no śnie te go, co wy -
da je się być wła ści wą my ślą na ten te mat. Pa mię tam ra -
dę udzie lo ną mi przez br. Hed ma na, kie dy sie dzia łem
z nim przy kil ku oka zjach, a tak że to, co br. Ralph mó -
wił mi przy sto le śnia da nio wym (cza sa mi tak że wie czo -
rem) przez okres oko ło dzie wię ciu mie się cy, przez ja ki
to czy li śmy te roz mo wy. W słusz nym cza sie jest mo im
za mia rem opra co wa nie tych my śli o okre sie przej ścio -
wym, w któ rym się znaj du je my tak, by by ło przy wi le -
jem każ de go zro zu mie nie te go, co wie my na ten te mat.
Jed nak że są dzę, iż mu si my zo stać ostrze że ni, że na gro -
da nie jest po wo dem, dla któ re go bie gnie my w wy ści gu.
Nie za leż nie od te go, czy je ste śmy Mło do cia nym God -
nym, czy też Po świe co nym Obo zow ni kiem Epi fa nii,
po wo dem, dla któ re go bie gnie my, jest to, by zwy cię -
żyć, tak jak mó wi Apo stoł: „tak bie gnij cie, aby ście na -
gro dę zdo by li”. Nie bie gnie my w wy ści gu tyl ko dla te go,
że ma my ocho tę po bie gać. Czy ni my to, ma jąc cel na wi -
do ku oraz z oce ny te go, co Pan już dla nas uczy nił. Br.
Ralph sta rał się, jak tyl ko mógł, by do brze po stę po wać
w tym ży ciu i po dzie li łem się z Wa mi tym, iż uwa żał, że
w nie któ rych spra wach za wiódł, tak jak my wszy scy. 

Po święć my tro chę cza su, by bar dziej szcze gó ło wo
przyj rzeć się je go sy tu acji. Na wet tak pro ste za da nie, ja -
kim jest umy cie się, sta ło się trud ne dla nie go. A kie dy
koń czył swo je po ran ne czyn no ści, Vir gi nia i ja wie -
dząc, gdzie jest, cho dzi li śmy za nim i za krę ca li śmy wo -
dę po tym, jak br. Ralph za koń czył ko rzy sta nie z niej.
Każ de biu ro ma swój wła sny kli ma ty za tor i kie dy przy -
cho dzi ła noc, my wy łą cza li śmy go po nim. Oczy wi ście,
że po zo sta wie nie włą czo nych rze czy nie by ło je go zwy -

cza jem. On nie chciał uży wać wię cej elek trycz no ści,
niż po trze bo wał. Kie dy był w do brym zdro wiu, cho dził
po do mu i upew niał się, że wszyst ko jest wy łą czo ne,
włącz nie z kom pu te ra mi. Zwykł ma wiać: „Nie chcę,
by w no cy świe ci ły się na wet te ma łe czer wo ne i zie lo -
ne świa teł ka”. Tak więc kie dy prze stał cho dzić po do mu
i wy łą czać urzą dze nia, wie dzie li śmy, że coś się zmie ni -
ło. A po tem prze stał wy łą czać na wet swo je wła sne rze -
czy. Oczy wi ście by ło to coś, cze go nie mógł kon tro lo -
wać. Ta kie rze czy za czy na ły się dziać przed lip cem
2013r. Je go zdol ność do wy ko ny wa nia pra cy zmniej szy -
ła się o po ło wę.

Po śnia da niu br. Ralph miał zwy czaj cho dzić na spa -
cer. W owym cza sie wciąż spa ce ro wał tam i z po wro tem
po pod jeź dzie, ale kie dy wra cał po spa ce rze, był bar dzo
zmę czo ny. By łem w mo im biu rze i sły sza łem, jak krze -
sło wy su wa ło się spod nie go, kie dy upa dał na pod ło gę.
Mo je pierw sze sło wa brzmia ły: „Czy wszyst ko w po -
rząd ku u Cie bie?”. A on od po wia dał: „No cóż, nie. Je s -
tem na pod ło dze”. Py ta łem wów czas: „Czy po trze bu jesz
po mo cy?”. Pa da ła od po wiedź: „Nie, mo gę sam to zro -
bić”. Cza sa mi po trze bo wał mo jej po mo cy, a cza sa mi
nie. Mu si my pa mię tać o tym, jak dzia ła ta cho ro ba – ona
po pro stu zże ra czło wie ka, nie za leż nie od te go, czy się to
je mu po do ba, czy nie. Na stęp nie nad szedł czas na coś, co
by ło bar dzo trud ne dla nie go (a tak że dla mnie), a mia -
no wi cie re zy gna cja z przy wi le ju kie ro wa nia sa mo cho -
dem. Je go umie jęt no ści kie ro wa nia sa mo cho dem po gor -
szy ły się tak bar dzo, że po kil ku je żą cych wło sy na gło -
wie zda rze niach sta ło się oczy wi ste, że dla bez pie czeń -
stwa je go wła sne go oraz in nych, klu czy ki mu szą zo stać
mu za bra ne. Trud no mi by ło po pro sić go o klu czy ki,
kie dy pew ne go nie dziel ne go po po łu dnia wró ci li śmy
z obia du. Jed nak że mu sia ło to zo stać zro bio ne. Oko ło
dwu na stu lat te mu on i ja za czę li śmy uży wać ter mi nu
„kum pel”. On na zy wał mnie swo im kum plem. Zwykł
py tać: „Jak Ci idzie, mój kum plu?”. No cóż, kie dy za bra -
łem mu klu czy ki do sa mo cho du, po wie dział: „Już nie je -
steś mo im kum plem!”. Osta tecz nie po go dził się tak że
i z tym. Jed nak że przy każ dym przy wi le ju, ja ki kie dyś po -
sia dał, a któ rym dłu żej już nie mógł się cie szyć, zwykł
ma wiać: „wła śnie wbi jasz ko lej ny gwóźdź do mo jej
trum ny”. To nie by ło praw dą i on tak że o tym wie dział!
O tak, był mi bar dzo bli ski ja ko mój kum pel.

Nad szedł wrze sień 2013r. Br. Ralph po wró cił z jed -
ne go ze swo ich spa ce rów i po wie dział do mnie: „Dzi siaj
prze wró ci łem się na spa ce rze”. A ja wów czas od po wie -
dzia łem: „To dziw ne, że się do te go przy zna jesz. Ale ja
ob ser wo wa łem Cię przez okno, po nie waż by łem pe -
wien, że nie po wi nie neś dzi siaj spa ce ro wać”. Jed nak że
on sam pod niósł się z te go upad ku. Jed nym z je go zwy -
cza jów by ło za mi ło wa nie do po rząd ku. Na pod jeź dzie
nie ży czył so bie na wet ma lut kie go ka my ka. Wła śnie wy -
ko py wał ka myk z pod jaz du, kie dy się prze wró cił. Czę sto
cho dził sam i wy ko py wał ka my ki z pod jaz du i wte dy
upa dał na zie mię. Kil ka ra zy po ta kim zaj ściu wcho -
dząc do do mu przy zna wał się: „Znów się prze wró ci -
łem”. Tak więc za czę li śmy go ob ser wo wać bar dziej uważ -
nie. A na stęp nie przy szedł dzień, kie dy br. Ralph spa ce -
ro wał z bo ku pod jaz du. My wy ko ny wa li śmy tam ja kieś
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pra ce, a on upadł i sto czył się z na sy pu. Br. Da niel i br.
Chris wi dzie li, jak upadł i wiel ce za tro ska ni po szli mu
po móc. Oka za ło się, że wszyst ko z nim w po rząd ku,
a ko micz nym do dat kiem do te go wszyst kie go by ło to, że
pierw szą rze czą, o któ rą się mar twił by ło: „Gdzie jest mój
ka pe lusz?”. Pod nie śli śmy go i za chę ci li śmy do te go, by
udał się z po wro tem do do mu, co też zro bił.

Po da nie Wam tych in for ma cji jest waż ne po to, by
po ka zać Wam, iż cho ro ba ta choć roz wi ja się po wo li, jest
pod stęp na. Cia ło czło wie ka po pro stu prze sta je funk cjo -
no wać, nie za leż nie od te go, czy mu się to po do ba, czy
nie. I wła śnie to do ku cza ło br. Ral pho wi. Na stęp nie nad -
szedł czas, kie dy za czął cier pieć na pro ble my z żo łąd kiem
i czuł pe wien nie wiel ki ból w ca łym cie le. Czwar te go paź -
dzier ni ka oko ło go dzi ny 14:00 po wie dział do mnie: „Bo -
li mnie tak bar dzo, że chcę pójść do szpi ta la. I chcę po -
je chać ka ret ką – nie chcę, byś ty mnie tam za wo ził”. Tak
więc we zwa li śmy ka ret kę, któ ra za wio zła go na od dział
ra tun ko wy. Vir gi nia i ja po je cha li śmy za nim do szpi ta -
la. Wy da je mi się, iż by ła już 8 lub 9 wie czo rem, za nim
zde cy do wa li się przy jąć go do szpi ta la. Na stęp ne go ran -
ka po je cha łem z po wro tem do szpi ta la, by zo ba czyć,
jak so bie ra dzi. By ło oko ło 7:30 i cho dze nie by ło wów -
czas bar dzo bo le sne dla nie go, wiec per so nel szpi ta la
po dej mo wał dzia ła nia, by nie po zwo lić mu na sa mo -
dziel ne cho dze nie. Pod łą czy li go do te go ma lut kie go
urzą dze nia, któ re go brzę czyk się uru cha miał, kie dy wsta -
wał. Nie mu szę wam mó wić, jak bar dzo go to iry to wa -
ło. Po wie dział mi wszyst ko o tym. Py tał: „Dla cze go oni
mi to ro bią?”. Usia dłem i wy tłu ma czy łem mu te spra wy
naj le piej, jak umia łem. On po wie dział: „Nie po zwa la ją
mi cho dzić sa me mu”. Ja po wie dzia łem, że to dla te go, iż
nie mo że, że do szedł do ta kie go punk tu. Ta kie od wie dzi -
ny szpi tal ne by ły kon ty nu owa ne. W nie dzie lę le karz za -
dzwo nił i zwol nił go ze szpi ta la. Tak więc po ze bra niu
Vir gi nia i ja po je cha li śmy, by go ode brać. I oczy wi ście,
zje chał na dół na wóz ku in wa lidz kim, a my wsa dzi li śmy
go na tyl ne sie dze nie mo je go sa mo cho du. I te raz waż ne
jest, by ście usły sze li tę część – br. Ralph po wie dział:
„Wiesz Le on, mu szę prze pro sić za to, co ro bi łem”. Od -
wró ci łem się w stro nę tyl ne go sie dze nia i po da li śmy so -
bie rę ce; przy ją łem je go prze pro si ny i są dzę, że Pan też
je przy jął. Ojej, co to za pro blem mieć umysł, któ ry nie
funk cjo nu je od po wied nio! Te go po po łu dnia za bra li śmy
go do do mu, a jesz cze te go sa me go dnia wie czo rem po -
je cha li śmy z po wro tem do szpi ta la, po nie waż cier piał na
bó le żo łąd ka, bó le w klat ce pier sio wej i bó le w oko li cy
bio der. Oka za ło się, że pod czas swych upad ków nic nie
zła mał. W do mu wciąż upa dał wie le ra zy.  

Kie dy ostat ni raz po zwo li li śmy mu zro bić co kol -
wiek sa me mu, upadł po ko nu jąc dwa schod ki, ja kie od -
dzie la ją ja dal nię od dru giej czę ści do mu. Źle się czu ję
z te go po wo du, po nie waż pra wie za wsze cho dzi łem za
nim od cza su, kie dy za czą łem od su wać je go krze sło
i pod no sić go z po zy cji sie dzą cej przy sto le. Jed nak że
z ja kie goś po wo du nie by ło mnie tam i on upadł do ty -
łu, ude rzył w fu try nę drzwi i wy lą do wał na pod ło dze.
Kie dy tam le żał, po ru szy li śmy każ dą czę ścią je go cia ła,
by upew nić się, czy nie jest ran ny; wszyst kie dzia ła ły. Po -
sta wi li śmy go z po wro tem i za bra li śmy go do łóż ka.

Jed  nak że każ de z ta kich zajść za bie ra ło nie co wię cej
z nie go. Zno wu mu sie li śmy za brać go z po wro tem do
szpi ta la, gdzie na praw dę sta ra li się po móc mu w kwe stii
bó lu i do le gli wo ści, prze pi sa li mu wte dy in ne le ki. Je den
z le ków miał po stać kro pli pod ję zyk i wy da wał się na -
praw dę do brze wpły wać na je go ból. Gdy przy szedł 20
paź dzier ni ka, on po now nie chciał wra cać do szpi ta la. Je -
go stan świa do mo ści wciąż się po gar szał. Jed nak że cier -
piał tak wiel ki ból, że uwa żał, iż chce po wró cić do szpi -
ta la. Tak więc za bra li śmy go tam, gdzie trzy ma li go
przez oko ło 4 lub 5 go dzin. Stwier dzi li, że ma pęk nię -
cie w trze cim krę gu. Jed nak że to nie to po wo do wa ło ca -
ły je go ból. Zo stał zwol nio ny i spro wa dzi li śmy go z po -
wro tem do Do mu Bi blij ne go.   

Do te go cza su Vir gi nia i ja sta ra li śmy się opie ko wać
nim przy po mo cy in nych udzie la nej za dnia. Jed nak że
uwa ża łem, że pod czas no cy opie ko wa nie się nim jest na -
szym przy wi le jem i obo wiąz kiem, bo wiem obie ca łem,
że bę dę go mi ło wał, wspie rał i chro nił. Je go po trze by
pod czas opie ki noc nej wciąż ro sły, a przy zy wał nas do
sie bie nie rza dziej niż sześć ra zy na noc, a cza sa mi aż
dzie więt na ście ra zy. Mie li śmy usta wio ny mo ni tor i sły -
sze li śmy: „Le on, po trze bu ję po mo cy! Po móż mi Le on,
po trze bu ję po mo cy!”. Po tym jak zo sta łem prze bu dzo -
ny ty le ra zy, po dzie więt na stym przy wo ła niu owej no -
cy nie wró ci łem do łóż ka, ale po pro stu usia dłem na ka -
na pie przy je go po ko ju. A pró bu jąc za ła pać tro chę snu,
od chy li łem gło wę do ty łu. Vir gi nia tak że peł ni ła dy żu -
ry, by dać mi tro chę cza su do od po czyn ku. Wów czas za -
czę li śmy zda wać so bie spra wę z te go, że nie bę dzie my
w sta nie za pew nić mu dwu dzie stocz te ro go dzin nej opie -
ki. Po sta no wi li śmy wte dy po pro sić sio strę Joy i bra ta Ro -
ge ra o noc ną opie kę. Zgo dzi li się i zo sta ło usta lo ne, że
ho spi cjum bę dzie o 20:30 przy sy łać ko goś, kto po zo sta -
nie do 6:30 ra no. W tym cza sie my mie li śmy mieć przy -
wi lej uzy skać nie zbęd ny od po czy nek po zwa la ją cy nam
da lej wy ko ny wać na sze wła sne za da nia, rze czy, któ re
mu sie li śmy ro bić.

Na stęp nie przy szedł 17 li sto pa da. W owym cza sie
br. Ralph uży wał bal ko ni ku do te go, by sa mo dziel nie się
prze miesz czać. Kie dy je dli śmy ko la cję, za uwa ży li śmy, iż
prze sta je jeść i wy da wa ło się, że prze cho dzi ja kieś trud -
no ści. Oka za ło się, że 17 li sto pa da br. Ralph miał udar
po pra wej stro nie cia ła. In te re su ją cym jest to, iż udar zre -
du ko wał część drże nia, ja kie do ty ka ło je go pra wej rę ki.
Drże nie czę ścio wo ustą pi ło, ale je go no ga nie chcia ła
funk cjo no wać. Ro ze bra li śmy go, po ło ży li śmy do łóż ka
i do ko na li śmy wszel kich przy go to wań po trzeb nych na
noc. Uważ nie go ob ser wo wa li śmy. I oczy wi ście, tak jak
wie le z ta kich uda rów, ustą pił on w cią gu kil ku go dzin,
z tym wy jąt kiem, że je go no ga na dal nie chcia ła funk -
cjo no wać. Na stęp nie 20 li sto pa da miał ko lej ny udar,
któ ry do tknął stro ny le wej. Tym ra zem funk cjo no wa ły
gór ne koń czy ny, lecz je go no gi dzia ła ły tyl ko na ty le, że
mógł ni mi po ru szać, a nie mógł na nich stać, bo wiem
nie da wa ły mu wy star cza ją cej sta bi li za cji.

Od te go cza su nie mógł w ogó le cho dzić. Sa dza li śmy
go do wóz ka in wa lidz kie go, kie dy kol wiek tyl ko o to
pro  sił. Lu bił tro chę oglą dać ko szy ków kę, zwłasz cza
swo ją po ma rań czo wą dru ży nę z Sy ra cu se. Cza sa mi uda -
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wał się na ze bra nia. Na ze bra niach w śro dę wie czo rem
lub w nie dzie lę za zwy czaj zo sta wał tyl ko przez go dzi nę,
po nie waż tak się mę czył, iż mó wił nam, że chce wró cić
do łóż ka. Trud no ścią dla nie go by ło to, że resz ta te go
dnia by ła dla nie go ka ta stro fal na z po wo du bó lu, a on
nie wie dział, co zro bić, by przy nieść so bie ulgę w tym
pro ble mie. Spę dza li śmy z nim du żo cza su w ta kie trud -
ne dni. Od tam te go cza su jest przy ku ty do łóż ka, ale za
każ dym ra zem, kie dy pro sił, sa dza li śmy go na wó zek in -
wa lidz ki. Vir gi nia mia ła przy wi lej kar mić go przez więk -
szość cza su, po nie waż nie był w sta nie uży wać wi del ca
ani łyż ki. Kie dy pró bo wał, miał z tym ty le kło po tu, że
Vir gi nia mu sia ła przej mo wać je go sztuć ce. Trzy ma nie
swe go to stu przy po ran nym śnia da niu by ło mniej wię -
cej wszyst kim, co po tra fił zro bić. 

O ile wiem, od tam te go cza su miał sie dem prze mi ja -
ją cych ata ków nie do krwien nych. Je go pra we ra mię w ogó -
le nie po tra fi ło pod nieść szklan ki wo dy, więc uży wał le -
wej rę ki do wszyst kie go. Jak że smut nym by ło ob ser wo -
wa nie, jak je go cia ło pod upa da, je go moc i si ła zni ka ją,
tak sa mo jak je go zdol ność my śle nia. Wy pa da po dzie lić
się tą hi sto rią z Wa mi, bra cia i sio stry, by ście wszy  scy wie -
dzie li, gdzie sto imy. Chcę was za pew nić, że wciąż zwra -
ca się do mnie „mój kum plu”. Nie któ re kart ki roz po czy -
nał od zwro tu: „Mój kum plu”. Przy tak wie lu bło go sła -
wień stwach, któ re bę dą mi go przy po mi na ły, do kła dam
wszel kich sta rań, by usza no wać je go sta no wi sko aż do
śmier ci. Za mie rzam to czy nić dla te go, że wła śnie o to on
mnie pro si. Nie wie my, kie dy to bę dzie. Mi mo to czu ję
wiel ki przy wi lej, sto jąc tu taj przed Wa mi na je go miej scu
i po da jąc Wam te in for ma cje z od po wied nią sta ran no ścią
i zwię zło ścią, by ście mo gli wie dzieć, o co się mo dlić, bo -
wiem wy da je mi się, że kie dy mo dli my się o cel, któ re go
po trze bu je da na oso ba, przy no si to więk szą cześć Bo gu.
Tak więc pro szę, mó dl cie się za nie go, by skoń czył ży cie
z przy jem no ścią przed swo im Bo giem, co jest ta kie waż -
ne. Z te go też po wo du chcia łem, by śmy za śpie wa li „Mój
los jest w rę kach Twych”, bo czyż w nich nie jest? Wszy -
scy je ste śmy w rę kach Pa na – nie ma in ne go miej sca,
w któ rym wo le li by śmy ra czej być.

Na stęp nie chcę po dzię ko wać Wam wszyst kim, któ -
rzy po świe ci li ście czas, by przy je chać na tę kon wen cję,
by tak roz po cząć no wy rok. I są dzę, że jed ną z rze czy,
ja kie od czu łem na tej kon wen cji, za któ rą chcę Wam
po dzię ko wać, jest ra dość, ja ką przy wieź li ście na tę
kon wen cję. To jest ra do sna kon wen cja! Ra du je my się
Praw dą, ra du je my się so bą na wza jem i ra du je my się
przy wi le jem trwa nia w chwa le niu Pa na. Tak, je stem za
to bar dzo wdzięcz ny, bra cia i sio stry. Uda jąc się na
kon  wen cję, na dal za bie raj my ze so bą ra dość. To za w -
sze po wi nien być ra do sny czas. Niech to wa rzy szy nam
tak że tro chę hu mo ru, śmia nie się nie jest prze cież złą
rze czą. Tak więc, dro dzy bra ter stwo, za chę cam Was, by -
ście by li ra do śni. Dzię ku ję każ de mu z Was za to, że da -
li ście mi na tej kon wen cji przy wi lej, by otwar cie do
Was prze mó wić. To, o zro bie nie cze go po pro sił nas
Pan, uwa żam za wiel ki za szczyt i przy wi lej. Pa mię tam
roz mo wę te le fo nicz ną, kie dy br. Ralph po sta no wił, że
już nie mo że być sam w Do mu Bi blij nym. I ży wo pa -
mię tam tę roz mo wę te le fo nicz ną, kie dy po wie dzia łem
„tak”. Nie chciał bym tak że wy bie gać przed Pa na, ale
pa mię tam, jak br. Ralph za dzwo nił i po wie dział: „Le -
on, ja już dłu żej nie mo gę te go sam ro bić. Mu si cie
przy je chać do Do mu Bi blij ne go”. Tak też zro bi li śmy.
Dzię ku ję Wam bra ter stwo. (Pro si my pa mię tać, że ni -
niej sze in for ma cje zo sta ły zre da go wa ne z za pi su te go
ze bra nia).

JA KIE przy jem ne roz po czę cie na sze go ze bra nia go spo dar -
cze go, uzna jąc zna cze nie wie dzy, te go, jak do pew ne go
stop nia ją przyj mu je my, oraz te go, jak Bóg ca ły czas uży -
wał pew nych jed no stek, by przed sta wia ły in for ma cje do -
ty czą ce na szych po trzeb, na wet za nim wi dzie li śmy, cze -
go po trze bo wa li smy. Dzi siaj jest mo im za mia rem zwró -
cić się do Was bar dzo rze czo wo, bo wiem jest oczy wi -
stym, iż po wo dem, dla któ re go prze pro wa dza my to ze bra -
nie, jest przed sta wie nie fak tów. W związ ku z tym pew ne
sło wa mo gą brzmieć oschle. Nie jest mo im pra gnie niem,

by tak za brzmia ły, ale chcę po wie dzieć to, co trze ba po -
wie dzieć w naj bar dziej zro zu mia ły spo sób. Ta kie jest mo -
je pra gnie nie. Za cznę od stwier dze nia, że cho ciaż sta łem
przed Wa mi już wie le ra zy, ni gdy wcze śniej nie czu łem ta -
kie go przy pły wu emo cji, ja ki czu ję sto jąc dzi siaj przed
Wa mi. Nie, ni gdy wcze śniej te go nie czu łem!

Bę dzie my mó wi li tro chę o fi nan sach oraz o tym, co
spra wia, że Ruch jest Ru chem. Po pro szę kil ka in nych
osób, by wy stą pi ły i po mo gły mi w tym. Pro wa dze nie
na sze go Ru chu obej mu je w du żej mie rze zaj mo wa nie
się fi nan sa mi – pro wa dze nie do mu Pa na, ja ko od mien -
ne i od ręb ne od ce lu Ru chu. Nie mo że my wy sy łać pocz -
tą Praw dy ani jej przed sta wiać, je śli nie bę dzie my mie li
po rząd ku w na szym do mu fi skal nym. Jest to coś, nad
czym dość in ten syw nie pra cu je my od pew ne go cza su.
Przez dłu gi czas mie li śmy w Do mu Bi blij nym na szą dro -
gą sio strę Bet ty Kat ka veck i otrzy my wa ła ona wię cej niż

UFNOŚĆ
A wie my, iż tym, któ rzy mi łu ją Bo ga,

wszyst kie rze czy do po ma ga ją ku
do bre mu, to jest tym, któ rzy we dług
po sta no wie nia Bo że go po wo ła ni są

– Rzym. 8:28

PT ‘14, 26-29

Pod su mo wa nie Ze bra nia Go spo dar cze go
z Kon wen cji na Flo ry dzie

w Jack so nvil le, FL – 16 mar ca 2014 r.
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jed no za da nie do wy ko na nia. Jed nym z jej obo wiąz ków
by ło pro wa dze nie ksiąg, a pro blem z tym był ta ki, że nie
otrzy my wa ła wszyst kich po trzeb nych in for ma cji i za -
so bów. Ona by ła tą oso bą, któ ra pła ci ła ra chun ki.
W owym cza sie wy ko ny wa ła tak że du żo pra cy ko rek tor -
skiej dla br. Ral pha. Na stęp nie, czę ścio wo dla te go, iż by -
ła do te go chęt na, a czę ścio wo z te go po wo du, że o to ją
po pro szo no, za czę ła re ali zo wać za mó wie nia i wyj mo wać
wie le ksią żek z ma ga zy nu, by przy go to wy wać je do wy -
sył ki. Po wo dem, dla któ re go to mó wię, jest to, że mó wiąc
o po rząd ko wa niu na sze go do mu fi skal ne go, nie chcę
wy  ra zić błęd nej my śli, że ma to co kol wiek wspól ne go
z ja kim kol wiek złym ad mi ni stro wa niem przez na szą
dro  gą sio strę Bet ty. Tak nie jest. Po pro stu mu si my po roz -
ma wiać o fak tach.  

Kie dy przy je cha li śmy do Do mu Bi blij ne go, czu łem,
że mo im pierw szym obo wiąz kiem jest upo rząd ko wa nie
na sze go do mu fi skal ne go po przez po pra wie nie na szej
księ go wo ści. Dzia ła my na mo cy zwol nie nia z po dat ku
dla tych, któ rzy pro wa dzą dzia łal ność nie ma ją cą na ce -
lu przy no sze nia zy sków (non -pro fit) o nu me rze 501 (c)
(3). Vir gi nia i ja spę dzi li śmy wie le go dzin spraw dza jąc
do ku men ta cję. Je śli chce się to do brze zro bić, je den ty -
dzień to za ma ło na spraw dze nie jed nej szu fla dy z do ku -
men ta cją. Pró bu je my spę dzać na tym jed ną go dzi nę ty -
go dnio wo, kie dy zwy kła pra ca jest już wy ko na na, wy cią -
ga jąc każ dy do ku ment i do kład nie go czy ta jąc. Br. Hed -
man miał zwy czaj ro bić od ręcz nie za pi ski na każ dym
miej scu na pa pie rze, do da wał li nie oraz in for ma cyj ne
strzał ki. Sio stra Sue i brat Dan wi dzie li wie le z te go, bo -
wiem po ma ga li w tym pro ce sie. Nie by ło ła twym za da -
niem zro zu mieć, co miał na my śli ro biąc swo je ad no ta -
cje, lecz usta le nie te go by ło ko niecz ne. Jesz cze dłu ga dro -
ga przed na mi, za nim skoń czy my tę pra cę. Dla Wa szej
ko rzy ści, po to, by ście mo gli go prze gląd nąć, je śli mie -
li by ście ta kie pra gnie nie, przy nie śli śmy dzi siaj ze so bą eg -
zem plarz do ku men tu 501 (c) (3). Zo stał on pier wot nie
opra co wa ny w 1940 r. i po now nie prze ana li zo wa ny
w 2000 r. W owym cza sie or ga ny rzą do we w sta nie Pen -
syl wa nia wciąż by ły zda nia, że to co ro bi my, jest wła ści -
we, ale ja pra gną łem po now nie go zba dać. Spę dzi li śmy
w Do mu Bi blij nym czte ry mie sią ce szu ka jąc te go do ku -
men tu, jed nak że br. Ralph nie mógł so bie przy po mnieć,
gdzie on jest. Kie dy go w koń cu zna leź li śmy, ja kąż ulgę
w umy śle od czu łem do wie dziaw szy się, że dzia ła my le -
gal nie (z praw ne go punk tu wi dze nia), bo wiem obec nie
je stem od po wie dzial ny za zna jo mość na sze go sta tu su
praw ne go. 

Jak wie cie, br. Dan He rzig jest tym bra tem, któ ry zo -
stał po da ny wraz ze mną w Peł no moc nic twie. Br. Ralph
i ja oma wia li śmy oraz pra co wa li śmy nad tym do ku -
men tem przez ja kieś czas, za nim zo stał w koń cu sfi na -
li zo wa ny. Jed nak że kie dy br. Ralph pod jął de cy zję, by go
upra wo moc nić, 10 ma ja 2012 r. zo sta ła mu nada na moc
praw na. Oma wia jąc te kwe stie po da ję Wam da ty po to,
by zo sta ły za pi sa ne i by każ dy o nich wie dział – są dzę,
że jest to waż ne. Na stęp nie Peł no moc nic two zo sta ło
pod pi sa ne na od wro cie przez br. Ral pha, mnie sa me go,
br. Da na He rzi ga i no ta rial nie po świad czo ne. Do ku ment
ten jest do wglą du, gdy by kto kol wiek pra gnął go prze -
czy tać. Oczy wi ście zda wa li śmy so bie spra wę z te go, że

do ku ment te go ro dza ju jest po trzeb ny po to, by za bez -
pie czyć cią głość dzia łal no ści Ru chu w przy pad ku, gdy -
by co kol wiek unie moż li wi ło br. Ral pho wi pro wa dze nie
na szej dzia łal no ści – tak jak te raz ma to miej sce. 

Br. Dan i ja uwa ża my, że to, co uda ło się nam wnieść
do Ru chu, to na sza zna jo mość in te re sów; prze cież nasz
Ruch jest in te re sem – in te re sem Pa na. Mo ja dro ga żo na
Vir gi nia przy by ła do Do mu Bi blij ne go wraz ze mną, co
sa mo w so bie by ło bło go sła wień stwem. Vir gi nia jest
mo ją księ go wą od dłu gie go cza su. Roz po czą łem pro wa -
dze nie in te re sów w wie ku sie dem na stu lat, za raz po
szko le śred niej. Ona roz po czę ła wraz ze mną w owym
cza sie i pro wa dzi księ go wość przez wszyst kie te la ta. Jej
oj ciec był księ go wym. Kie dy kil ka lat póź niej nasz in te -
res się roz krę cił i po trze bo wa li śmy praw dzi we go księ go -
we go, ta ta Vir gi nii zo stał na szym księ go wym na ca łą
resz tę swe go ży cia, a ści śle mó wiąc, do mo je go przej ścia
na eme ry tu rę. Na wie le spo so bów i z wie lu punk tów wi -
dze nia po kła dam du że za ufa nie w Vir gi nii. Kie dy na
po cząt ku za kła da li śmy fir mę „Able Sa ni ta tion”, by łem
w niej tyl ko ja i mój wspól nik w in te re sie. Je go żo na Mar -
le ne i mo ja żo na Vir gi nia pro wa dzi ły ca łą księ go wość.
Pan po zwo lił nam roz wi nąć ten in te res do tak wiel kie -
go stop nia, że osta tecz nie Vir gi nia oraz Mar le ne od cza -
su do cza su do sta wa ły urlop, bo wiem mie li śmy w biu -
rze trzy na ście in nych ko biet zaj mu ją cych się pro wa dzo -
nym przez nas in te re sem. Na stęp nie Vir gi nia wraz ze
swo im ta tą za czę ła pro wa dzić ra chun ko wość w na szej
dru giej fir mie „C -Tech Per for man ce”. 

Ta zna jo mość in te re sów jest obec nie wy ko rzy sty wa -
na w dzia łal no ści go spo dar czej pro wa dzo nej w Do mu
Bi blij nym. Ma to na ce lu udo sko na le nie pro wa dze nia
za pi sów fi nan so wych i księ go wych. Ma jąc to na uwa dze,
Vir gi nia zo sta ła po pro szo na o spę dze nie kil ku pierw -
szych mie się cy na sze go sta łe go za miesz ki wa nia w Do mu
Bi blij nym na gro ma dze niu akt od 2008 r. Jed nak że naj -
pil niej po trze bo wa li śmy da nych od 2010 r., uwa ża jąc,
że na ra zie wy star czą. Dzię ki tak zgro ma dzo nym in for -
ma cjom uda ło się nam zło żyć w ca łość praw dzi wą
i uczci wą kwo tę bu dże tu. Ni gdy nie pro wa dzi łem ni cze -
go bez bu dże tu i nie wiem, jak dzia łać bez bu dże tu.
Waż ną rze czą jest tak że stwo rze nie pro gno zy na szych
po trzeb za dwa la ta i to rów nież uda ło się nam zro bić.
Vir gi nia zo sta ła po pro szo na o przy go to wa nie tej in for -
ma cji dla mnie po to, bym mógł bez uczu cia nie po ko -
ju wy ko ny wać przy dzie lo ną mi pra cę. Je śli ma się ta kie
in for ma cje pod rę ką i sto su je ko niecz ne prak ty ki biz ne -
so we, to je dy nym, co jesz cze po trze ba, jest zwy czaj ny
zmysł biz ne so wy. By li śmy wów czas przy go to wa ni do
ne go cjo wa nia zni żek z do staw ca mi ole ju opa ło we go,
bo wiem jest to je den z na szych naj więk szych wy dat ków.
Rocz nie w Do mu Bi blij nym oraz w ma ga zy nie zu ży wa -
my 4 600 ga lo nów (przyp. tłum.: 17.411 li trów) ole ju
opa ło we go. Uda ło się nam za ła twić sie dem na sto pro -
cen to wą zniż kę w fir mie do star cza ją cej olej opa ło wy
dzię ki opła ce niu kosz tu do sta wy z gó ry, co da je kwo tę
782,00 do la ry. Jest to znacz na oszczęd ność, ja kiej nie
uda wa ło się nam uzy skać wcze śniej. A sto su jąc do brą
tak ty kę biz ne so wą otrzy ma li śmy tak że in ne zniż ki,
zwła sz cza od na sze go wy daw cy.



LATO 2014 • 31

Od wie lu lat Dom Bi blij ny miał zwy czaj otwie rać
wie le ra chun ków bie żą cych na róż ne ce le. Po wia do mio -
no mnie o tym kil ka lat te mu. By ły ku te mu do bre po -
wo dy. Po czę ści ro bio no tak po to, by kon tro lo wać róż -
ne sfe ry dzia łal no ści, na przy kład do chód z wy naj mu.
Po nad to wie lu lu dzi, któ rzy prze ży li ta ki okres, kie dy
ban ki ban kru to wa ły, czu ło się nie swo jo trzy ma jąc
wszyst kie pie nią dze w jed nym ban ku. Obec nie ko rzy sta -
my z jed ne go ra chun ku bie żą ce go i kon tro lu je my na szą
dzia łal ność fi nan so wą po przez na sze opro gra mo wa nie
księ go we. Oczy wi ście utrzy mu je my sal do po ni żej kwo -
ty ubez pie czo nej przez Fe de ral ny Urząd ds. Ubez pie cza -
nia Lo kat Ban ko wych. Dzię ki po mo cy bra ta Da na i sio -
stry Sue nasz Ruch jest znacz nie le piej ob słu gi wa ny.
W chwi li obec nej po pro szę br. Da na, by wy stą pił i zdał
re la cję na te mat na sze go port fe la in we sty cyj ne go:

„Dro dzy bra ter stwo: Praw do po dob nie mo że cie zro -
zu mieć, jak trud ną i po waż ną rze czą jest pró bo wa nie in -
we sto wa nia Pań skich pie nię dzy w mą dry spo sób, ja ko
do bry sza farz, w tym wiel kim cza sie uci sku, przez ja ki
prze cho dzi my, przy pro ble mach ban ków, firm oraz ban -
kru tu ją cych rzą dach. Za da je my so bie py ta nie: «Co ma -
my ro bić?».

Br. Hed man za po znał mnie z in we sty cja mi Do mu
Bi blij ne go po nad dzie sięć lat te mu i by ło dla mnie za sko -
cze niem, być mo że nie po win no by ło być aż ta kim za sko -
cze niem to, że ma my pie nią dze za in we sto wa ne w ak cje
re no mo wa nych ame ry kań skich spół ek gieł do wych. Br.
Hed man po wie dział mi wów czas, że po wi nie nem zda wać
so bie spra wę z te go, że choć nie je ste śmy z te go świa ta, je -
ste śmy w nim. Uży wa my je go wa lu ty oraz je go sys te -
mów ban ko wych. A wło że nie pie nię dzy pod ma te rac jest
tak że ry zy kow ne – przede wszyst kim nic na nich nie za -
ra biasz, a gdy by się spa li ły, nie masz nic. Tak więc w póź -
niej szym okre sie, br. Ralph po pro sił nas, by śmy po ma ga -
li w kwe stiach in we sty cyj nych. Dla te go też pra cu je my
nad ty mi kwe stia mi tak pil nie, jak tyl ko po tra fi my.

Być mo że naj le piej moż na zde fi nio wać in we sty cję ja -
ko tym cza so we miej sce skła do wa nia swo ich pie nię dzy!
Dla cze go jest ono tym cza so we? Po nie waż był ta ki czas,
że do brze się ro bi ło, kie dy in we sto wa ło się w pły ty wi -
ny lo we. Był tak że czas, że do brą rze czą by ło in we sto wa -
nie w ka se ty, ka se ty wi deo, ma gne to wi dy. Ca ły czas ma -
my się na bacz no ści, by na sze pie nią dze (w rze czy wi sto -
ści pie nią dze Pa na ofia ro wa ne Mu przez wszyst kich
z Was), by ły w miej scach, któ re da ją nam naj więk sze
mo ż li we zy ski przy naj mniej szym ry zy ku. In we sty cje te
cią gle się zmie nia ją.

Kie dy roz wa ża my te pro ce du ry, któ re by ły sto so wa -
ne w prze szło ści, mo że my po wie dzieć, że mie li śmy licz -
ne ra chun ki ban ko we z wie lu po wo dów. Jed nym z po wo -
dów by ło to, że je śli się to ro bi ręcz nie, w pe wien spo sób
ła twiej jest kon tro lo wać pie nią dze. Jed nak że je śli ma się
pa kiet księ go we go opro gra mo wa nia kom pu te ro we go ta -
ki, ja ki obec nie po sia da Dom Bi blij ny, moż na je kon tro -
lo wać po przez usta wie nie pla nu kont. Nie ma wte dy po -
trze by na Bank A, B, C, D i tak da lej, dla te go też do ko -
na li śmy kon so li da cji i ze szli śmy z aż je de na stu czy dwu -
na stu od dziel nych ra chun ków do jed ne go ra chun ku ob -
ro to we go oraz trzech ra chun ków in we sty cyj nych. Jed -

nym z ra chun ków in we sty cyj nych jest port fel fun du szu
do cho do we go w ob li ga cje fir my „Ge ne ral Elec tric”, któ -
ry jest pro duk tem o sta łym do cho dzie. Dru gi ra chu nek
jest w rze czy wi sto ści prze dłu że niem ra chun ku, któ ry br.
Hed man za ło żył przed swo ją śmier cią. W du żej mie rze
skła dał się on z ak cji firm naf to wych, za sad ni czo by ły to
in we sty cje w re no mo wa ne ame ry kań skie spół ki gieł do -
we. Po trze cie, za in we sto wa li śmy w ra chu nek „Rus sell Pa -
th way” dla ostroż nych in sty tu cji. Jest to fun dusz o bar dzo
nie wiel kim ry zy ku. Nie lu bi my tra cić pie nię dzy na sze go
Pa na, dla te go pró bu je my wy bie rać ta ki pro fil in we sty cji,
w ja kim uczest ni czy my na ryn ku, kie dy idzie on do gó -
ry i mi ni ma li zu je my stra ty, kie dy ryn ki słab ną. Ta kie ulo -
ko wa nie ak ty wów cał kiem do brze nam funk cjo nu je, bo -
wiem ma my sto pę zwro tu z tych in we sty cji po nad 13%
(po od ję ciu wszyst kich kosz tów). Wy da je się, że Pan pro -
wa dzi nas w tym aspek cie tak, by Je go pie nią dze, któ re
wy ko rzy stu je my w pra cy wy daw ni czej oraz w dzia łal no -
ści Ru chu, po mna ża ły się w jak naj więk szym stop niu.
Z dru giej stro ny war to przy po mnieć, że ży je my w cza sie
uci sku i gdy by ame ry kań ska wa lu ta bar dzo moc no osła -
bła lub ryn ki fi nan so we osła bły, ucier pie li by śmy na tym.
Kie dy czas uci sku za koń czy się w anar chii, bę dzie to nie -
zwy kle trud ny okres i praw do po dob nie wa lu ta bę dzie
nie wie le war ta  al bo nic nie war ta – je śli wszyst ko bę dzie
war te ze ro, na wet na sze zło to (gdy by śmy tro chę go mie -
li) nie by ło by wie le war te. Do te go cza su, tak jak su ge ro -
wał br. Hed man, mu si my ufać Pa nu i uży wać Je go pie nię -
dzy tak mą drze, jak tyl ko po tra fi my. I wła śnie to pró bu -
je my ro bić, ro bić to, co słusz ne; a to, by po dej mo wa ne de -
cy zje by ły na mia rę na szych naj lep szych zdol no ści, jest
wiel ką tro ską bra ta Le ona, sio stry Vir gi nii, sio stry Sue
oraz mnie sa me go!” [Ko niec re la cji br. Da na].

Jak już zo sta ło po wie dzia ne, w dzi siej szej se sji go spo -
dar czej chce my być szcze rzy i rze czo wi wo bec Was. Oma -
wia my pew ne rze czy, o któ rych więk szość bra ter stwa
nie wie dzia ła, że tak dłu go je ste śmy w nie za an ga żo wa -
ni. Na praw dę nie by ło ko niecz nym in for mo wa nie o tym
wcze śniej, ale obec nie ist nie je ta ka po trze ba. Fir ma,
o któ rej mó wił br. Dan, że za pew nia nam pro fe sjo nal ne
po ra dy do ty czą ce in we sto wa nia, na zy wa się „Wells Far -
go Ad vi sors”.

Przejdź my obec nie do ko lej nej czę ści na sze go ze bra -
nia go spo dar cze go:

Uwa żam, że ci, któ rzy mnie nie zna ją, po win ni mieć
przy wi lej po zna nia mnie i do wie dze nia się cze goś wię -
cej o mnie, dla te go też w obec nej chwi li pra gnę po dzie -
lić się pew ny mi in for ma cja mi. Jed ną z rze czy, ja ka zwy -
cza jo wo wy stę pu je na kon wen cji, są ze bra nia od po wie -
dzi na py ta nia. Są one czę ścią na szych kon wen cji od
wie lu lat i znaj du ją się w pro gra mie kon wen cji rów nież
na ten rok. Mo dli łem się du żo w tej kwe stii, tak sa mo jak
w wie lu in nych. Obec nie funk cjo nu je my w bar dzo trud -
nej sy tu acji – br. Ralph wciąż ży je i wciąż jest Opie ku -
nem Wy ko naw czym z Pań skie go punk tu wi dze nia. Po -
sia da my ni niej szy do ku ment (Peł no moc nic two), któ re
mó wi coś in ne go z praw ne go, świec kie go punk tu wi -
dze nia. Mi mo to, uwa żam, że pew na de cy zja mu si zo stać
pod ję ta w tej kon kret nej spra wie. Bar dzo pra gnę, by ście
skła da li py ta nia do skrzyn ki na py ta nia, lecz nie bę dą



one roz wa ża ne na ni niej szej kon wen cji. Ze bra nie od po -
wie dzi na py ta nia nie zo sta nie wy ko rzy sta ne do te go ce -
lu. Są waż niej sze rze czy, któ re trze ba po wie dzieć, aby ście
mo gli się do wie dzieć o zdro wiu br. Ral pha. Uprzed nio
nie upu blicz nia li śmy tych spraw, lecz na ni niej szej kon -
wen cji za bie rze my głos na ich te mat.

Dla te go też sto ję dzi siaj przed Wa mi ja ko gru pą lu -
du Bo że go (bar dzo szcze gól ną). I sto ję przed Wa mi ja ko
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI Opie ku na Wy ko naw cze go, bo -
wiem wła śnie tym je stem. I sto ję przed Wa mi ja ko ten,
na ra mie niu któ re go Pan po ło żył Swo ją rę kę! Nie mo że
to zo stać zmie nio ne przez Was ani prze ze mnie. Do ku -
ment praw ny, o któ rym mó wi my, obo wią zu je już od
pew ne go cza su. Sto sow ne da ty już zo sta ły wspo mnia ne.
Jed nak że wy ko nu je my spra wy Pa na. Dla te go też chcę
prze strze gać i te go, po nie waż pod nie obec ność br. Ral pha
mu si my kon ty nu ować pra cę. Ogło sze nie o tym, że br.
Da no wi oraz mnie zo sta ło po wie rzo ne to sta no wi sko,
zo  sta ło po da ne w Te raź niej szej Praw dzie nr 522.

Na stęp ną rze czą do omó wie nia są do wo dy. Wszy scy
lu bi my wi dzieć do wo dy. Nie mam żad nych do wo dów
w po sta ci wer se tów Pi sma Świę te go, ja kie mógł bym
Wam po dać, uwa żam tak że, iż nie po win ni śmy już ich
ocze ki wać. Br. Rus sell oraz in ni z pew no ścią mie li wie -
le do wo dów bi blij nych. Br. Ralph spraw dził je wszyst kie
i na pi sał o nich ar ty kuł. Bez do wo dów bi blij nych, ja kie -
go in ne go ro dza ju do wo dy ma my? Je dy ny mi do wo da mi,
ja kie po sia da my, są za rzą dze nia Bo że. Czy ma my lek ce -
wa żyć za rzą dze nia? Oczy wi ście, że nie ma my ich lek ce -
wa żyć, tak sa mo jak nie mo że my ich zmie nić. Sto ję
przed Wa mi te raz ja ko po ten cjal ny Po świę co ny Obo -
zow nik Epi fa nii po sia da ją cy kwa li fi ka cje do te go, by
być z kla sy Kró lo wej Sa by, za co je stem bar dzo wdzięcz -
ny. Jed nak że uwa żam, iż głów ną rze czą, ja ką bę dzie my
ro bić i ja ką od dwóch lat ro bi my, jest po rząd ko wa nie do -
mu Pa na. By ła ku te mu wiel ka po trze ba i po rząd ko wa -
nie to obej mu je wie le aspek tów, a fi nan se są oczy wi ście
jed nym z nich. Br. Dan i ja wnie śli smy do Ru chu zna jo -
mość sztu ki za rzą dza nia. Uwa żam, iż obec nie na sze fi -
nan se są w do brych rę kach.

Jed nak że ma my tak że pro ble my z czę ścią na sze go kie -
row nic twa. Za uwa ży cie, że na pi sa łem ar ty kuł o tym pro -
ble mie, ma jąc na dzie ję, iż udzie li on pew nych wska zó wek
na szym przed sta wi cie lom oraz in nym przy wód com. Ar -
ty kuł ów znaj du je się w Te raź niej szej Praw dzie [TP ’14,
s. 8] po to, by wszy scy mo gli go prze czy tać. Ist nie je tak -
że list, któ ry zo stał skie ro wa ny wy łącz nie do Nie miec
i Pol ski, być mo że nie któ rzy o nim wie dzą, bo wiem zo stał
na pi sa ny już ja kiś czas te mu. Po now nie usta na wia my
Dom Bi blij ny w USA w je go ogól no świa to wej przy wód -

czej ro li. Nie któ rzy znaj do wa li po wo dy, by od su wać Dom
Bi blij ny w USA na bok i pro wa dzić spra wy po swo je mu.
Mu sia ło zo stać to po wstrzy ma ne, tak wiec pod ję li śmy
pew ne bar dzo dra stycz ne dzia ła nia w tym kie run ku. Bę -
dzie my mó wi li o tym wię cej, w mia rę upły wu cza su. Od -
po wied ni po rzą dek w ko ście le mu si zo stać usta no wio ny.
Choć ist nie ją pew ne bar dzo trud ne pro ble my, sy tu acja
się zmie nia. Każ de go ty go dnia otrzy mu je my e -ma ile dzię -
ku ją ce Do mo wi Bi blij ne mu za zmia ny, któ re zo sta ły do -
ko na ne, a Pan na dal udzie la kie row nic twa w pra cy zwią -
za nej z ty mi rze cza mi. Jest rów nież waż ną rze czą, by śmy
by li bar dziej wi dzial ni na na szej wi try nie in ter ne to wej
oraz w In ter ne cie. Przy po mo cy br. Bran do na i dzię ki je -
go zna jo mo ści tej bran ży ma my do bre wy ni ki.

Nie wąt pli wie naj trud niej szą pra cą bę dzie wy da wa nie
te raź niej szej Praw dy na cza sie. W prze cią gu lat sie dzia -
łem z br. Hed ma nem i po zna wa łem pew ne je go my śli
w tej kwe stii, a on mó wił, że wy da ne zo sta nie jesz cze
wię cej Praw dy, któ rej Pan jesz cze nie ob ja wił, a my jesz -
cze nie wie my jak! Br. Jol ly pi sze o tej my śli w wie lu ze
swo ich ar ty ku łów. 

Obec nie pra gnę prze śle dzić mo je ży cie wraz z Wa mi
i być mo że zro zu mie my, dla cze go spra wy wy glą da ją tak,
jak wy glą da ją. Uro dzi łem się w do brej ro dzi nie, mo ja
mat ka i oj ciec by li tak spra wie dli wi, jak tyl ko by ło to
moż li we. Mój oj ciec i mo ja mat ka by li zna ni ze swo jej
uczci wo ści. To, co mi gło si li, to to, bym był uczci wy
i spra wie dli wy. Cho dzi łem do szko ły, gdzie w jed nej sa -
li uczy ło się wszyst kich osiem klas. Do jeż dża łem au to -
bu sem do szko ły śred niej, gdzie po zna łem Vir gi nię, a Pan
trzy ma nas ra zem od 63 lat. Swo ją pierw szą Bi blię do sta -
li śmy w 1964 r. w wie ku 27 lat, w 1978 r. za czę li śmy cho -
dzić do zbo ru bi blij ne go, a na sze po świę ce nie sym bo li -
zo wa li śmy w 1982 r. Gdy mia łem 52 la ta, br. Hed man
mia no wał mnie ewan ge li stą w 1989 r. W 1998 r., gdy
mia łem 61 lat, br. Hed man mia no wał mnie piel grzy mem
po moc ni czym. W 2006 r., gdy mia łem 69 lat, br. Ralph
He rzig mia no wał mnie piel grzy mem. Za nim prze pro wa -
dzi li śmy się do Do mu Bi blij ne go w czerw cu 2012r.,
otrzy my wa li śmy za pro sze nia do po dró żo wa nia w służ -
bie na sze go Pa na i Je go Ru chu przez wie le lat. 

Za my kam ni niej szą se sję go spo dar czą stwier dze -
niem: „Sto ję przed Wa mi, dro dzy bra ter stwo, ja ko ten
sam Le on, któ re go zna cie od wie lu lat, tyl ko że obec nie
mam na swo ich bar kach cię żar du żo więk szy od te go,
któ ry mia łem wcze śniej. Pro szę, aby ście ze chcie li mo dlić
się za mo ją część w kon ty nu owa niu Ru chu Pa na. Amen.
(Ni niej sze stresz cze nie zo sta ło opra co wa ne z za pi su Ze -
bra nia Go spo dar cze go).

PT ‘14, 29-32

PA M I Ę TA M Y

Dnia 13.12.2013 r. w wie ku 85 lat za koń czył ży cie brat Bo le sław Szoł no ze zbo ru w Wą grow cu.
Dnia 23.03.2014 r. w wie ku 93 lat zmarł brat Jan Kie lar ze zbo ru w Kro śnie.
Dnia 11.05.2014 r. w wie ku 84 lat za koń czy ła swój bieg siostra Anie la Tu lej ze zbo ru w Pa arach.
Dnia 01.06.2014 r. zmar ła w wie ku 100 lat siostra Ana sta zja Czy ka ło (z d. Fur ma nik) ze zbo ru w Kę trzy nie.
Dnia 05.07.2014 r. w wieku 69 lat zmarła siostra Anna Kiełbowicz ze zboru w Nowym Dworze Mazowieckim


