
„A gdy [Baranek] otworzył siódmą pieczęć ... " „Aleście przystąpili
do góry Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu Niebieskiego
(...) Patrzajcie, abyście nie gardzili Tym, Który mówi (...): Jeszcze ja
raz poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem (...) Przeto przyjmując
Królestwo nie chwiejące się, miejmy laskę, przez którą służymy
przyjemnie Bogu z bojaźnią i uczciwością. " „ ... Chrystus
przyszedłszy Najwyższy Kapłan (...) Przez większy i doskonalszy
przybytek, (...) Znalazłszy wieczne odkupienie. " — Obj. 8:1; Żyd.
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PAMIĄ TKOWA  WIECZERZA,  28  MARCA 
 

 W Wieczerzy Pańskiej szczególnie są 
symbolizowane trzy myśli i one dowodzą, iŜ są 
trzema najwaŜniejszymi rzeczami dla ludu 
Pańskiego w obecnym Ŝyciu: 

    (1) łamiąc chleb symbolizujemy okupowo-
ofiarniczą śmierć naszego drogiego Pana, 
poniesioną na rzecz Kościoła i Świata (1 Kor. 
11:26); 
    (2) uczestnicząc w chlebie i winie, po 
pierwsze, symbolizujemy w jaki sposób wiarą 
przyswajamy usprawiedliwienie przez śmierć 
naszego drogiego Pana (Mat.26:26-28); 
    (3) Maluczkie Stadko uczestniczące w 
chlebie i winie, po drugie, symbolizowało 
swoje poświecone człowieczeństwo 
uczestniczące wraz z poświęconym 
człowieczeństwem naszego Pana w 
ofiarniczej śmierci (1 Kor. 10:16,17). 

Pozostałe klasy ludu BoŜego podobnie mogą 
symbolizować swoje poświecenie, jednak nie 
jako część kapłaństwa lub ofiary za grzech. Tak 
więc te trzy wyszczególnione przesłanki stanowią 
główną troskę chrześcijan w tym Ŝyciu. 

Te trzy myśli szczególnie powinny 
dominować w umysłach i sercach w okresie 
naszych przygotowań do obchodzenia Pamiątki i 
rozmyślań o Ostatniej Wieczerzy. W artykule 
tym krótko omówimy pierwsze dwa punkty i 
bardziej szczegółowo trzeci punkt. Niech Pan 
obficie błogosławi wszystkich Czytelników tego 
artykułu, przygotowujących się do Pamiątkowej 
Wieczerzy. 
 

SYMBOLIZOWANIE  Ś MIERCI 
NASZEGO  PANA 

 
Święty Paweł zapewnia nas o oparciu na 

Piśmie Świętym pierwszego z tych punktów, gdy 
 
 

 
mówi: „Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb, i 
ten kielichbyście pili, śmierć Pańską 
opowiadajcie, aŜby przyszedł” (1 Kor. 11:26). 
Werset ten słowami „ilekroćbyście jedli” itd. nie 
wzywa nas (jak czyni to wielu z kleru) do 
uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej często, co 
dzień, jeśli to jest moŜliwe, poniewaŜ wyraŜenie 
„i lekroć byście” znaczy kiedy (tylko), nie znaczy 
ono często. Rzecz w tym, Ŝe Apostoł uŜywając 
tego określenia nie zachęcał do częstego 
uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej, gdyŜ on w 
ogóle nie nakładał tego obowiązku. Raczej w tym 
wersecie mówi o pewnym fakcie, o tym, Ŝe kiedy 
tylko lud Pański obchodzi Pamiątkę (i oczywiście 
pamiątka jest święcona w rocznicę śmierci tej 
osoby, na cześć 
 

 
„UMIEJĘTNI I UTWIERDZENI W TERAŹNIEJSZEJ PRAWDZIE” 

2 Piotra 1:12 
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której jest obchodzona), ogłasza fakt śmierci 
Jezusa. Słowo przetłumaczone w naszej Biblii na 
„opowiadajcie” znaczy: przedstawiać, oznajmiać, 
głosić (Dz. Ap. 17:23; 26:23; 1 Kor.9:14). MoŜna 
rzec, iŜ przez obchodzenie święta Wieczerzy 
Pańskiej my przedstawiamy, oznajmiamy i 
głosimy śmierć Pańską. MoŜemy, najogólniej 
mówiąc, słowem i czynem coś przedstawiać, 
oznajmiać, głosić. 

W jaki sposób moŜemy głosić o śmierci Pana 
przedstawionej w Wieczerzy? Słowem? Nie, 
poniewaŜ milczymy w czasie uczestniczenia w 
symbolach. Zatem głoszenie musi się dokonywać 
przez czyn. A ponadto postępowaniem swoim 
czynimy coś, co obrazuje śmierć naszego Pana. 
Jaki to jest czyn? Zwróćmy uwagę, iŜ relacje na 
temat Wieczerzy mówią, Ŝe po pobłogosławieniu 
chleba, chleb został złamany(Mat.26:26; Mar. 
14:22; Łuk. 22:19; 1 Kor. 11:23,24). Czy 
wreszcie przełamanie chleba (po 
pobłogosławieniu go) jest zasadniczą częścią 
naszej słuŜby i dlatego ono jest podstawową 
rzeczą, która głosi (symbolizuje) o złamanym w 
śmierci człowieczeństwie naszego Pana. 

Kiedykolwiek obchodzimy Wieczerzę 
Pańską, zawsze częścią tej uroczystości jest 
złamanie chleba, „ilekroćbyście jedli ten chleb i 
ten kielichbyście pili [czyli obchodzili tę 
Pamiątkę], śmierć Pańską opowiadajcie” - głoście 
ją, symbolizujcie ją przez czyn łamania chleba. 
Tak więc, na podstawie tego wersetu, pierwszą 
rzeczą jaką symbolizujemy w Pamiątce jest 
okupowo - ofiarnicza śmierć naszego Pana. 
Śmierć ta jest podstawą naszej wiary, nadziei, 
miłości i posłuszeństwa. Bez niej nie mogłoby 
być Chrystusa, pojednania, odpuszczenia, 
usprawiedliwienia, niebiańskiego ani ziemskiego 
powołania, przyszłego Ŝycia ani nadchodzącej 
chwały. Dlatego śmierć ta jest najwaŜniejszą 
sprawą w Biblii, w naszej wierze i naszym Ŝyciu. 
Dzięki niej jest Chrystus, pojednanie, 
odpuszczenie, usprawiedliwienie, szczególne 
powołanie, przyszłe Ŝycie, przyszła chwała. 
Przeto najbardziej stosowną częścią posługi 
Pamiątkowej jest łamanie chleba, które 
przedstawia śmierć naszego drogiego Pana. 
Dlatego, Umiłowani, gdy będziemy łamać chleb, 
pamiętajmy o tym, co on symbolizuje, 
mianowicie śmierć naszego drogiego 
Odkupiciela. Postarajmy się teŜ o to, aby nasze 
myśli pochodziły z oceniającego i wiernego 
serca. A to sprawi, Ŝe nasze uczestnictwo będzie 
godne, tak jak brak właściwej postawy serca 
sprawi, iŜ staniemy się niegodnymi uczestni- 

kami (czego unikniemy mając właściwy stosunek 
do Pamiątki). 
 
PRZYSWAJANIE USPRAWIEDLIWIENIA 

 
Następną rzeczą symbolizowaną w Pamiątce 

jest przyswajanie przez nas usprawiedliwienia 
przez wiarę. Usprawiedliwienie obdarza nas 
odpuszczeniem grzechów oraz przypisuje nam 
sprawiedliwość Chrystusową. ZauwaŜmy, Ŝe gdy 
nasz Pan wymieniał symbole mówił, Ŝe Jego 
krew wylewa się na odpuszczenie naszych 
grzechów (Mat. 26:28). Według Pisma Świętego 
dostępujemy odpuszczenia grzechów jako części 
usprawiedliwienia (Rzym.4:6-8; 3:24-26; Efez. 
1:7), a ponadto otrzymujemy sprawiedliwość 
Jezusową równieŜ jako część usprawiedliwienia 
(Rzym.3:22; 4:6; 10:4; Gal.3:16; Filip.3:9). 
Zacytowane właśnie wersety mówią o 
otrzymywaniu tych wartości za pośrednictwem 
naszej wiary. Dlatego nasza wiara, w świetle 
zasługi śmierci naszego Pana, jest środkiem, 
przez który otrzymujemy usprawiedliwienie, to 
znaczy, Ŝe przyswajamy doskonalą ludzką 
sprawiedliwość Chrystusową razem z prawem do 
Ŝycia i prawami Ŝyciowymi, które towarzyszą tej 
sprawiedliwości. SpoŜywanie przez nas chleba 
(Jego ciała) i picie z kielicha (Jego krwi), czyli 
przyswajanie przez nas tego co symbolizuje Jego 
ludzką sprawiedliwość wraz z prawem do Ŝycia i 
prawami Ŝyciowymi, towarzyszącymi tej 
sprawiedliwości, symbolizuje nas samych 
przyswajających usprawiedliwienie przez wiarę 
w Jego zasługę. 

Tak więc druga głęboką myślą ukrytą w 
Pamiątce jest tymczasowe usprawiedliwienie, 
które przez naszą wiarę w BoŜe obietnice jest 
uskutecznione Chrystusową zasługą. Dlatego my 
w Pamiątce symbolizujemy, jako jej drugą myśl, 
ów wielki fakt, iŜ BoŜa sprawiedliwość nie 
potępia nas dłuŜej w Adamie, ale Jego miłość 
łaskawie w Chrystusie i przez Niego wyzwala 
nas spod wyroku Adamowego, próbnie 
przypisując nam zasługę naszego Pana. W ten 
sposób sprawiedliwość jest w pełni zaspokojona 
we wszystkich swych Ŝądaniach wobec nas z 
Adamowego punktu widzenia. Dlatego 
umiłowani, gdy uczestniczymy w chlebie i winie 
rozmyślajmy o przyswajaniu przez nas zasługi 
Jezusowej, osiągalnej dla nas przez Jego śmierć. 
Czyńmy to z pokutującymi, wierzącymi, 
wdzięcznymi, oceniającymi i wiernymi sercami, 
gdyŜ wskutek braku takiego serca moŜemy oka- 
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zać się niegodnymi uczestnikami. 
 

PRZYWILEJ  PO ŚWIĘCENIA 
 

Trzeci element szczególnie był 
symbolizowany przez członków Maluczkiego 
Stadka ( w mniejszym stopniu dotyczy to 
bezpośrednio niŜszych klas wybranych), 
uczestniczących z naszym Panem w przywileju 
ofiary - ofiary za grzech. Na ten fakt Apostoł 
wskazuje w 1 Kor. 10:16,17 „Kielich 
błogosławienia, który błogosławimy, izali nie jest 
[czy nie symbolizuje] społecznością 
[współuczestnictwem] krwi [w języku greckim 
występuje przedimek określony] Chrystusowej? 
Chleb, który łamiemy, izali nie jest [czy nie 
symbolizuje] społecznością 
[współuczestnictwem] ciała [w języku greckim 
przedimek określony] Chrystusowego? 
Albowiem jesteśmy jednym chlebem -jednym 
ciałem - wszyscy jesteśmy uczestnikami tego 
jednego bochenka” [Diaglott]. 

Zwróćmy uwagę na wyraŜenie „izali nie jest 
[czy nie symbolizuje] społecznością krwi 
Chrystusowej... ciała Chrystusowego?” Apostoł 
tu naucza, iŜ uczestnictwo Kościoła w kielichu i 
chlebie symbolizuje uczestniczenie członków 
Kościoła (jako klasy Chrystusowej) w ofiarniczej 
śmierci. 

WyraŜenie „społeczność [gr.koinonia] w 
krwi Chrystusowej znaczy uczestniczenie z 
Chrystusem, jako członkowie Jego ciała, w 
ofiarniczej śmierci za grzech. To jest widoczne z 
równoległego wyraŜenia św. Pawła (Filip.3:10) „i 
społeczność [greckie koinonia] ucierpienia Jego, 
przyksztaltowany będąc śmierci Jego”.  

A Ŝe przytoczone juŜ wyraŜenie 
„społecznością ciała Chrystusowego” oznacza 
współuczestniczenie z Jezusem, jako członkowie 
Jego ciała, w ofiarniczej (ofierze za grzech) 
śmierci widoczne jest z wersetu 17, w którym św. 
Paweł podaje dwa powody na potwierdzenie tego 
oświadczenia: (1) „Albowiem jednym chlebem, 
jednym ciałem wielu nas jest; (2) bo wszyscy 
chleba jednego jesteśmy uczestnikami", który 
tutaj, jak mówi, przedstawia jedno ciało. 

Zatrzymaliśmy się dłuŜej nad trzecim 
elementem, chociaŜ to członkowie Maluczkiego 
Stadka byli pierwszorzędnymi uczestnikami w 
Wieczerzy Pańskiej. My w niej uczestniczymy 
raczej jakoby spowinowaceni z ich 
postępowaniem (ofiarowania się na śmierć), 
pamiętając o tym, Ŝe mamy jeszcze przywilej 
poświęcenia się, wyróŜnieni obecnie moŜliwością 
postępowania za 

Jezusem. ChociaŜ oczekujemy zmartwychwstania 
na ziemi, jednak teraz odrywamy swoje uczucia 
od właściwych ziemskich nadziei. 

Przeto trzecią myślą symbolizowaną w 
Pamiątce jest zjednoczenie się kaŜdego z nas z 
Jezusem i Jego ludem oraz nasze poświęcenie się 
Bogu. Umiłowani, dlatego gdy uczestniczymy w 
symbolach myślmy zwłaszcza o 
współuczestnictwie z Panem i jednych z drugimi, 
a nawet ze wszystkimi domownikami wiary, w 
rezygnowaniu z spraw tego Ŝycia i ambicji. 
Czyńmy to z sercami pełnymi ufności, nadziei, 
sympatii, miłości, wdzięczności, oceny i 
wierności. 

Po zbadaniu tych trzech zarysów myśli, 
mamy w naszych umysłach i sercach zupełną 
naukę biblijną na temat Pamiątki. W ten sposób 
drodzy braterstwo, przedstawiono wyŜej pewną 
li czbę myśli mających związek z trzecim zarysem 
myśli symbolizowanych w obchodzeniu 
Pamiątkowej Wieczerzy. Ufamy, iŜ pomogą nam 
w przygotowaniu się do Pamiątki. 
 

PRZYGOTOWANIE SI Ę DO PAMIĄTKI 
 
Mówiąc o naszym przygotowaniu się do 

Wieczerzy Pańskiej mamy na myśli liczne 
sprawy związane z tą uroczystością: (1) 
Rachunek sumienia, (2) Oczyszczenie), (3) 
Napełnienie Duchem. 

Nasz rachunek sumienia (jako antytyp 
poszukiwania przez Izraelitów w swoich domach 
kwasu), jeśli właściwie zostanie przeprowadzony, 
zakończy się pomyślnym wynikiem znalezienia 
symbolicznego kwasu, czyli grzechu, błędu, 
samolubstwa i światowości (szczególnie 
osaczających wad) w naszych sercach i 
umysłach. 

Usuńmy je i zniszczmy BoŜym Duchem 
(Rzym. 8:12,13; 1 Kor.5:7,8). Będzie to drugą 
rzeczą w naszych przygotowaniach do godnego 
obchodzenia Pamiątki. 

Trzecią sprawą natomiast w naszych 
przygotowaniach do Pamiątki jest napełnienie 
Duchem, napełnienie naszych serc i umysłów 
Pańskim Duchem, szczególnie duchem wiary, 
odwagi, samokontroli, cierpliwości (czyli 
wytrwałości), poboŜności, braterskiej miłości i 
bezinteresownej miłości. 

Drodzy Bracia i Siostry, napełnijmy nasze 
serca i umysły tymi zaletami. Pozwólmy, aby 
poszczególne zalety były bardzo aktywne w nas. 
Pozwólmy im teŜ indywidualnie i kolektywnie 
obfitować w naszych sercach i umysłach w 
kaŜdym dobrym 
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występujących w Teraźniejszej Prawdzie w 1989 roku 
(od nr 396 do nr 407) 
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słowie i czynie. Spowoduje to, Ŝe nie będziemy 
ani jałowymi, ani bezowocnymi w znajomości 
Pańskiej. A jeśli te zalety charakteru będą w nas 
obfitować, umoŜliwi ą nam one nie tylko 
zachowanie wiernie symbolicznego święta z 
przaśnym chlebem szczerości i prawdy, lecz 
równieŜ umoŜliwi ą nam zachować święto 
symbolizowane - nasze usprawiedliwienie i nasze 
poświęcenie. Bądźmy aktywni we wszelkiej 
owocności aŜ będziemy w odpowiednim stanie 
do picia owego nowego wina (Mat.26:29) 
zaszczytu i radości w Królestwie. 

W związku z przygotowaniami do Pamiątki 
zachęcamy do przeczytania rozdziału pt. Wielka- 

noc Nowego Stworzenia z Tomu VI. W Domu 
Biblijnym w Chester Springs będziemy 
obchodzić Pamiątkę 28 marca, począwszy około 
godz. 18,30. Prosimy zbory i tych, którzy będą 
świętować indywidualnie o szybkie przysłanie 
nam krótkich sprawozdań ze swoich naboŜeństw, 
informując o duchu, błogosławieństwach i liczbie 
uczestników. Z góry dziękujemy. Niech Bóg 
wszystkich nas błogosławi w przygotowaniach 
do uczestniczenia w Pamiątce i w 
doświadczeniach po Pamiątce. 

Przypomina się jeszcze raz o 
niezwłocznym przysyłaniu sprawozdań do 
brata Jerzego Steglińskiego, ul. Jaśminowa 16, 
91-488 Łodź. 

 
 
************************************************************************************* 
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P S A L M 
 
 

1.  Psalm. Asafa. Bóg, Pan, przemówił i wezwał  
ziemię * od wschodu słońca do krain zachodu. 
 

2.  Ze Syjonu, doskonałej piękności, * Bóg  
zajaśniał. 
 

3.  Nadchodzi nasz Bóg i milczeć nie będzie, *  
poŜerający ogień przed Nim, * wokół Niego wicher  
potęŜny. 
 

4.  Przyzywa niebiosa z wysoka i ziemię, * na  
sąd ludu swego. 
 

5.  „Zgromadźcie miłujących mnie, * którzy przez  
ofiarę zawarli ze mną przymierze !” 
 

6. I ogłosiły niebiosa sprawiedliwość Jego, * al.- 
bowiem On jest Bóg, który sądzi. 
 
Sela. 
 

7.  "Słuchaj, mój ludu, bo przemawiam, Izraelu, *  
i świadczę przeciw tobie. Bóg, Bóg twój, to Ja. 
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8.  Nie dla ofiar twoich będę ciebie winił * ani  
całopaleń twoich, które są zawsze przede mną. 
 
9.  Nie Ŝądam cielca z twego domu * ani kozłów  
z twojej zagrody. 
 
10.  Albowiem mój jest wszelki zwierz leśny *  
i bydło na gór tysiącu. 
 
11.  Znam wszelkie ptactwo na górach * i cokol- 
wiek Ŝyje na polach, jest przy mnie. 
 
12.  Gdybym był głodny, tobie bym nie powie- 
dział, * bo mój jest świat i co go napełnia. 
 
13.  AlboŜ jadam mięso bawołów, * alboŜ  
krew kozłów pijam ? 
 
14.  W ofierze daj Bogu chwałę, * wypełnij swoje  
śluby dane NajwyŜszemu. 
 
15.  I wezwij mnie w dzień utrapienia, * a wyswo- 
bodzę ciebie i cześć mi złoŜysz”. 
 
16.  A do nieprawego rzekł Bóg: * „Po cóŜ wyli- 
czasz moje ustawy * i moje przymierze masz na ustach ? 
 
17.  Ty nienawidzisz napomnienia, * rzucasz słowa  
moje za siebie. 
 
18.  Kiedy zobaczysz złodzieja bratasz się z nim *  
i z cudzołoŜnikami obcujesz. 
 
19.  Ustom swoim pozwalasz na zło, * a twój język  
układa zdradę. 
 
20.  Zasiadasz i przeciw twemu bratu mówisz, * 
syna twojej matki zniewaŜasz. 
 
21.  Toś czynił, a milczałem, * mniemałeś, Ŝe jes- 
tem jak ty, * ale skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy. 
 
22.  ZrozumcieŜ to, którzy zapominacie Boga, * 
abym was nie rozdarł na strzępy, * a nie będzie, kto by ocalił. 
 
23. Kto w ofierze składa dziękczynienie, cześć mi  
oddaje. * Idącemu prawą drogą pokaŜę Boskie zbawienie”. 

(Psalm 50) 
 

 
*********************************************************** 

********************************* 
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POSIADAMY NA  SKŁADZIE NASTĘPUJĄ CĄ LITERATURĘ  
NA TEMATY BIBLIJNE:  

 

 A    .         PUBLIKACJE   KSI ĄśKOWE  
 

1. Boski Plan Wieków (Tom I) 
2. Pytania bereańskie do Tomu I 
3. Codzienna Niebiańska Manna 
4. KsiąŜka Pytań i Odpowiedzi 
5. Skorowidz Wersetów Biblijnych występujących 
          w Teraźniejszej Prawdzie 

 

 B   .          CZASOPISMA  
 

1. Teraźniejsza Prawda 
2. Sztandar Biblijny 

 

 C   .         TRAKTATY   BIBLIJNE  
 
 
 
1. Bóg Ciebie miłuje 
2. Nowa ziemia 
3. Czy wiesz? 
4. Co to jest piekło? 
5. Zmartwychwstanie umarłych 
6. Co to jest dusza? 
7. Gdzie są umarli? 
8. śycie i nieśmiertelność 
9. Spirytyzm jest demonizmem 
10. Dzień Sabatu 
11. Królestwo BoŜe niebiańskie i ziemskie 
12. Czas śmierci i zmartwychwstanie  Jezusa 
13. Zachowanie toŜsamości przy zmartwychwstaniu 
14. Co jest prawdą? 
15. Restytucja - Co to takiego? Gdzie będzie? Kiedy? 
16. Dzień sądu 
17. Drugi adwent Jezusa 
18. Świecki Ruch Misyjny „Epifania”ogólne informacje 
19. Szatan, satanizm, demonizm i egzorcyzm 
20. Ponowne narodzenie 
21. Czy chrześcijanie muszą płacić dziesięcinę? 
22. Leczenie wiarą 
23. Wielka Piramida 
24. Zupełna Ewangelia 
25. Złoczyńcy w Raju 
26. Kto zwycięŜa - Bóg czy szatan? 

27. Latające talerze 
28. Chrzest 
29. Wniebowzięcie 
30. Dar języków 
31. Zbadanie teorii ewolucji 
32. Zbadanie dogmatu Trójcy 
33. Czy współczesne mówienie językami pochodzi od  
             Boga? 
34. Jak nastanie pokój? 
35. Prawdziwa wolność 
36. Przyszły teokratyczny rząd świata 
37. Wieczne przeznaczenie człowieka 
38. śycie przyszłe przez zmartwychwstanie 
             nie reinkarnację 
39. Czy jest nadzieja dla kogokolwiek z nie   
             zbawionych zmarłych? 
40. Piekło Biblii 
41. RóŜne zarysy Boskiego Planu w streszczeniu 
42. Dzień sądu 
43. Dozwolenie na zło i jego związek z Boskim   
             Planem 
44. Spirytyzm staroŜytny i współczesny 
45. Okup ośrodkiem Boskiego Planu Zbawienia 
46. Wielka Piramida i Biblia 
47. Nauki „Świadków Jehowy” rozpatrywane w 
świetle Pisma Świętego 

 
 

*************************************************************** 
 

************************************ 
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PROGRAM  KONWENCJI  WE WROCŁAWIU 
 
 
 sobota           30.03.1991         9.00  -   9.15 NaboŜeństwo poranne: Leopold Markowski 
        9.15  -   9.30 Powitanie 
          9.30  - 11.00 Wykład:   Czesław Obajtek 
            11.30  - 12.30  Wykład:   Henryk Mintura 
            13.00 -  15.00  Sympozjum: 1. Walka z ciałem  -  Tomasz Strojny 

2.  Walka ze światem - Janusz Spadziński 
3.  Walka z szatanem - Alfred Szwed 

 
 Niedziela        31.03.1991  9.00  -   9.15  NaboŜeństwo poranne: Stanisław Ozimek 
         9.30  - 11.00  Wykład:   Czesław Obajtek 
           11.30  - 12.30  Wykład:   Eliasz Grodziński 
           13.00  - 14.00  Wykład:   Piotr Woźnicki 
           14.15  - 15.15  Wykład:   Jerzy Szpunar 
 
 poniedziałek    1.04.1991  8.00  -   9.30  Zeznania:   Ryszard Wojtko 
             10.00  - 11.00  Wykład:     Stanisław Michalak 
           11.30  - 13.00  Wykład:     Czesław Obajtek 
           13.00  - 13.30  Zakończenie – Uczta miłości 
            
************************************************************************************* 

 

LIST    OD BRACI  I  SIÓSTR ZE ZWI ĄZKU RADZIECKIEGO 
 

Drodzy Bracia  i  Siostry ! 
        Z   serdecznymi pozdrowieniami i uczuciami bezgranicznej wdzięczności Bogu i Wam drodzy, 
zwracam się do Was ja - Grzegorz (Parylak) w imieniu wszystkich braci i sióstr naszego zgromadzenia we 
Lwowie. 

Wasza praca na niwie Pańskiej w zakresie wydawania traktatów w języku ukraińskim i rosyjskim jest 
niezmiernie potrzebna i bardzo pomocna dla nas. Traktaty dopomogły nam pomyślnie przeprowadzić 
zebranie publiczne w dniu 27.01.1991 r., gdzie zostało wydane wielkie świadectwo prawdy. 

Szczególnie przypadła nam do serca broszura „Królestwo BoŜe...”, która jest wydana bardzo 
estetycznie i ładnie. Niechaj sam Pan odpłaci Wam swoją łaską za Wasz trud. My będziemy modlić się, 
aby w dalszym ciągu Ojciec Niebiański dawał Wam chęci, siły i sposobności pracy w tym kierunku dla 
ludu BoŜego i wszystkich ludzi dobrej woli na Wschodzie. 

Nie zapominajcie o nas i nie opuszczajcie nas. Niechaj Bóg Wam w tym pomoŜe. 
Zbór we Lwowie  

(Przetłumaczono z języka ukraińskiego) 
 

TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII 
NiezaleŜny  Dwumiesięcznik  Religijny 

Wydawany przez Świecki Ruch Misyjny „Epifania” 
 

Czasopismo wolne od wpływu jakichkolwiek wyznań, partii, 
organizacji i wierzeń ludzkich, związane jest z Bogiem w takim 
stopniu, w jakim rozumie Jego Słowo. Jest ono wydawane w 
obronie Prawdy paruzyjnej, udzielanej przez Pana za 
pośrednictwem „onego Sługi”, jako podstawy wszelkiego 
dalszego rozwoju Prawdy, 

w obronie zarządzeń, statutu i testamentu równieŜ danych przez 
Pana za pośrednictwem „onego Sługi” i w celu przedstawiania 
oraz bronienia rozwijającej się. Prawdy epifaniczno - bazylejskiej, 
będącej pokarmem na czasie dla ludu Pana, zgodnie z Jego wolą. 

 

Wszelkie wpłaty na wydawnictwo prosimy dokonywać na rachunek bieŜący: Świecki Ruch Misyjny „Epifania”, Zarząd Główny, I Oddział 
Miejski PKO   w   Poznaniu,   Nr konta   63513-58391-136. 
 

Teraźniejsza Prawda  będzie   równieŜ   wysyłana  bezpłatnie  tym członkom Ruchu, którzy o to poproszą. 
 

 




