
„A gdy [Baranek] otworzył siódmą pieczęć…” „Aleście przystąpili do góry
Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu Niebieskiego (…) Patrzcie,
abyście nie gardzili Tym, Który mówi (…): Jeszcze ja raz poruszę nie
tylko ziemią, ale i niebem (…) Przeto przyjmując Królestwo nie chwiejące
się, miejmy łaskę, przez którą służmy przyjemnie Bogu
z bojaźnią i uczciwością.” „… Chrystus przyszedłszy Najwyższy Kapłan
(…) Przez większy i doskonalszy przybytek, (…) Znalazłszy wieczne
odkupienie.” — Obj. 8:1; Żyd. 12:22,25,26,28; 9:11,12. 
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Cza so pi smo wol ne od wpły wu ja kich kol wiek wy znań, par tii, or ga ni za -
cji i wie rzeń ludz kich, zwią za ne jest z Bo giem w ta kim stop niu, w ja kim
ro zu mie Je go Sło wo. Jest ono wy da wa ne:

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

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

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

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

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

bor czych klas, lecz do stą pią naj wyż szych sta no -
wisk wśród Re sty tu cjo ni stów. Osta tecz nie, po usta -
no wie niu No we go Przy mie rza, ich udzia łem sta nie
się przy wi lej otrzy ma nia do sko na łe go ludz kie go
ży cia, bę dą też wśród pierw szych kro czą cych go -
ściń cem świę to bli wo ści w Ty siąc let nim Kró le stwie
(Iz. 35:8). Zda jąc so bie z te go spra wę, je ste śmy
pod głę bo kim wra że niem słów Apo sto ła Pio tra za -
cy to wa nych po wy żej.

Wi dząc, że od kąd św. Piotr dał tę ra dę, mi nę ło
po nad dzie więt na ście stu le ci, nie któ rzy mo gli by
po my śleć, że nie co się po spie szył od no śnie bli sko -
ści koń ca obec ne go złe go świa ta; lecz bio rąc
pod uwa gę wiel ki sym bo licz ny ty dzień o dłu go ści
7000 lat (Tom. 2, s. 33-62), któ ry roz po czął się
od stwo rze nia czło wie ka i koń czy się je go zu peł ną
re sty tu cją na ob raz i po do bień stwo Bo ga, w któ rym
każ dy dzień ma ty siąc lat (2 Pio tra 3:8), oraz że św.
Piotr żył w pią tym dniu te go wiel kie go ty go dnia,
do strze ga my, że z te go punk tu wi dze nia je go sło -
wa by ły nie tyl ko praw dzi we, lecz rów nież w po rę
wy po wie dzia ne. Ko niec sta re go po rząd ku rze czy
– po czą tek koń ca pa no wa nia zła – miał na dejść
z koń cem Wie ku Ewan ge lii i otwar ciem Wie ku Ty -
siąc le cia, a siód my ty siąc let ni dzień rze czy wi ście
był bli ski, tak sa mo jak Dru gie Przyj ście Pa na i po -
czą tek za kła da nia Je go Kró le stwa. 

Cho ciaż to i in ne po dob ne wy ra że nia od no -
szą ce się do cza sów osta tecz nych by ły z te go po -
wo du praw dzi we w mo men cie, gdy by ły wy po -
wia da ne, pier wot ny Ko ściół nie ro zu miał w peł ni
tej spra wy, bo wiem zna cze nie pro roctw cza so -
wych zo sta ło w mą dry spo sób ukry te przed nim,
tak jak przed Pro ro ka mi i Apo sto ła mi, gdyż czas
trwa nia każ de go z tych dni wy da wał by się bar dzo
dłu gi i z te go po wo du stał by się dla nich po wo -
dem do znie chę ce nia. Lecz Bóg, któ ry przez swo -
je go Świę te go Du cha na tchnął sło wa Pro ro ków
i Apo sto łów, znał ko niec od po cząt ku, a z Je go
punk tu wi dze nia ko niec wszyst kich rze czy na -

KIE DY spo glą da my wstecz z ro ku 2007 do cza su,
kie dy prze kra cza li śmy próg ro ku 1954 i 1955,

do strze ga my, że we szli śmy w pierw sze po cząt ki
Ba zy lei i okre su Kró le stwa Dru giej Obec no ści na -
sze go Pa na. Wszyst kie kla sy wy bor cze Wie ku
Ewan ge lii, z któ rych ostat nią jest kla sa Mło do cia -
nych God nych, by ły wte dy kom plet ne, je śli cho dzi
o skład (Jo ela 2:28), w tym zna cze niu, że no wo po -
świę ca ją cy się od tam te go cza su, aż do chwi li obec -
nej nie zdo by wa ją miejsc w żad nej z czte rech wy -

BBĄĄDDŹŹCCIIEE TTRR ZZ EE ŹŹ WW II OO RR AA ZZ CCZZUUJJNNII

„A wszystkiemu się koniec przybliża. Przeto trzeźwymi bądźcie

i czułymi [czujnymi] ku modlitwom” (1 Piotra 4:7, 8)

BBĄĄDDŹŹCCIIEE TTRR ZZ EE ŹŹ WW II OO RR AA ZZ CCZZUUJJNNII
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praw dę przy bli żył się w pią tym dniu ty go dnia.
Dla te go też, je śli sło wa te by ły praw dzi we w tym
zna cze niu wte dy, gdy by ły wy po wia da ne do pier -
wot ne go Ko ścio ła, o ile bar dziej są praw dzi we
z ludz kie go punk tu wi dze nia, gdy są w peł ni ro -
zu mia ne przez lud Pań ski obec nie, przy koń cu
Wie ku Ewan ge lii! By ło to szcze gól nie praw dzi we
przy koń cu 40 lat Epi fa nii, kie dy we szli śmy
w pierw sze po cząt ki Ba zy lei, gdyż noc „Cza sów
Koń ca”, któ ra roz po czę ła się w 1799 r., za koń czy -
ła się po raz pierw szy je sie nią 1954r., na po cząt ku
jej za cho dze nia na czas Kró le stwa (Tom Ep. 6, s.
454. par.1; por. P’54, s. 52, par. 1, 54 u gó ry).

Ma jąc te rze czy na uwa dze, jak że wła ści wą jest
ra da Apo sto ła o po trze bie czuj no ści i trzeź wo ści! Ja -
kąż ża ło sną klę ską by ło by dla ko go kol wiek z Mło -
do cia nych God nych lub Po świę co nych Obo zow -
ców Epi fa nii, te raz, gdy czas po su nął się tak bar dzo
do przo du, znie chę cić się, osłab nąć i od paść z po -
wro tem do świa ta, te raz, kie dy tak bli sko jest speł -
nie nie na dziei o Kró le stwie! Dla te go bądź my trzeź -
wi, strzeż my się du cha świa to wo ści oraz je go otę -
pia ją ce go i upa ja ją ce go wpły wu na na sze ży cie du -
cho we i na nasz no wy umysł. Je śli od mó wi my wy -
pi cia pierw sze go drin ka wi na świa to we go uspo -
so bie nia, nie bę dzie nas ku sić, by się gnąć po na -
stęp ny. Je śli łyk nie my pierw szy, mo że on oży wić
na sze sta re upodo ba nia i w ten spo sób szyb ko do -
pro wa dzić do na sze go upad ku. Dla te go „bądź my
czuj ny mi ku mo dli twom” (grec kie: bądź cie czuj ni
w mo dli twach). Mó dl my się o Bo żą po moc, by śmy
mo gli oprzeć się na wet naj mniej szym po dej ściom
wro ga, ma jąc w pa mię ci to, że ła ska wy star cza ją ca
do prze zwy cię że nia świa ta jest obie ca na tyl ko tym,
któ rzy są czuj ni i trwa ją w mo dli twach. 

DUCH CHRY STU SO WY
Po tej ra dzie, udzie lo nej w sa mą po rę, Apo stoł

przy stę pu je do po ka za nia nam (w. 8), jak roz wi jać
du cha Chry stu sa, mó wiąc: „Na de wszyst ko miej -
cie żar li wą mi łość (aga pe) jed ni ku dru gim, gdyż
mi łość za kry wa mnó stwo grze chów” (Dia glott).
Mi łość jest nie tyl ko jed nym z pierw szych pod sta -
wo wych ele men tów chrze ści jań skie go cha rak te -
ru, lecz tak że je go osta tecz ną do sko na ło ścią. Cho -
ciaż mu si my mi ło wać wszyst kich lu dzi, tak jak
Bóg ich mi łu je – nie za wsze za to, kim są, lecz za to,
kim bę dą, gdy ich cha rak te ry zo sta ną roz wi nię te
i udo sko na lo ne – jed nak mo że my mi ło wać jed ni
dru gich w du żo wyż szym zna cze niu, ja ko tych,
w któ rych po do bień stwo do Bo ga jest już roz wi ja -
ne i udo sko na la ne. „Umi ło wa ni, mi łuj my jed ni
dru gich, gdyż mi łość jest z Bo ga. Kto nie mi łu je,
nie zna Bo ga, gdyż Bóg jest mi ło ścią. Kto nie mi łu -
je bra ta swe go, któ re go wi dział, Bo ga, któ re go nie

wi dział, ja koż mo że mi ło wać? Kto nie na wi dzi bra -
ta swe go, w ciem no ści jest i w ciem no ści cho dzi,
a nie wie, gdzie idzie, gdyż ciem ność za śle pi ła oczy
je go. Kto mi łu je bra ta swe go, w świa tło ści miesz -
ka i nie ma w nim zgor sze nia” (1 Ja na 4:7,8,20;
2:11,10).

Wy zna nia mi ło ści do Bo ga mo gą być słusz nie
uzna ne za pu ste, je śli nie prze kła da ją się na mi łość
wo bec tych, któ rzy po sia da ją Je go du cha i po do -
bień stwo. Mi łość po win na prze ja wiać się w spo sób
żar li wy i sta ły wo bec ta kich jed no stek. Ta ka żar li -
wa mi łość, ma ją ca wzgląd na nie do sko na ło ści
ziem skich na czyń in nych, a jed nak usi łu ją cych du -
chem je prze zwy cię żać, mo że za kryć mnó stwo
grze chów – nie do cią gnięć i upad ków unie moż li -
wia ją cych do rów na nie na szym naj wyż szym ide -
ałom do sko na ło ści mo ral nej. A gdy w ta ki spo sób
wza jem nie na sie bie pa trzy my, w ten sam spo sób
pa trzy na nas Bóg, któ ry tak że pa trzy na ser ce i za -
uwa ża jąc tam cie płe im pul sy mi ło ści do Nie go
i do tych, któ rzy są Je go, wy ba cza wszyst kie na sze
nie za mie rzo ne grze chy przez za słu gę na sze go Od -
ku pi cie la. „Mi łość jest wy peł nie niem za ko nu”
(Rzym. 13:10). Dla te go, je śli ma my czy stą i gor li wą
mi łość i je śli nie cho dzi my we dług cia ła, lecz we -
dług du cha, za kon zo sta je uzna ny za wy peł nio ny
w nas (Rzym. 8:1,4). Dla te go „na de wszyst ko” miej -
my żar li wą mi łość i „go ścin ny mi bądź my jed ni ku
dru gim bez szem ra nia”. Oraz „usłu guj my dru gim
tym da rem [przy wi le ja mi ży cio wy mi], ja ki każ dy
otrzy mał, ja ko do brzy sza fa rze roz licz nej ła ski Bo -
żej” (1 Pio tra 4:9,10 – Dia glott).

CHRZE ŚCI JAŃ SKA GO ŚCIN NOŚĆ
Praw do po dob nie nic le piej nie ce men tu je i nie

wią że lu du Pań skie go, niż chrze ści jań ska go ścin -
ność – wza jem na spo łecz ność w mi ło ści i wy -
świad cza niu do cze snych i du cho wych przy sług.
Nie za leż nie od te go, jak skrom ne mo gą one być,
da ją wy raz mi ło ści, któ ra po bu dza do ich udzie -
la nia. Ci, któ rzy ma ją wie le dóbr te go świa ta, któ -
rzy ma ją do brze upo rząd ko wa ne i wy god ne ży -
cie do mo we, ma ją do bre spo sob no ści do te go ro -
dza ju służ by, a cho ciaż nie któ rzy znaj du ją cy się
w mniej uprzy wi le jo wa nych wa run kach mo gą
się wa hać z oka zy wa niem go ścin no ści, któ rą od -
czu wa ją wo bec tych bar dziej uprzy wi le jo wa nych,
to jed nak, gdy ją oka żą, szyb ko po ka że się, że
róż ni ce kla so we opar te na względ nych stop niach
za moż no ści lub po cho dze nia, któ re ma ją tak wiel -
kie zna cze nie na tym świe cie, w ogó le nie są
uzna wa ne przez tych, któ rzy ma ją praw dzi we go
du cha Chry stu sa. Dla te go ci, któ rzy znaj du ją się
w skrom nych wa run kach, nie bę dą pie lę gno wać
py chy ani du cha ry wa li za cji, lecz w pro sto cie



IDĄC ZA PRZY KŁA DEM ostat nich dwóch ksią -
żąt La ody cei (Mi che asz 5:5) Te raź niej sza Praw da

wciąż co ro ku po da je swo im czy tel ni kom tekst go -
dła na da ny rok. Je ste śmy prze ko na ni, że zwy czaj
ten ma apro ba tę Pa na i cie szy się Je go bło go sła -
wień stwem. Po nad to zwra ca li śmy się do Pa -
na o kie row nic two przy wy bo rze rocz nych tek -
stów i pie śni, a po trze by i do świad cze nia każ de go
ro ku są do brym do wo dem na to, że Pan spra wo -
wał nad zór przy ich wy bo rze. Otrzy mu je my wie -
le świa dectw na te mat te go, jak bar dzo sto sow ny -
mi oka za ły się one w od nie sie niu do do świad czeń
każ de go ro ku. Ro zu mie jąc na pod sta wie 12 roz -
dzia łu 3 Księ gi Moj że szo wej, że za koń czy ło się an -
ty ty picz ne 80 dni (1874-1954) oczysz cza nia an ty ty -
picz nej mat ki w związ ku z uro dze niem an ty ty -
picz nej cór ki (Wiel kiej Kom pa nii okre su Pa ru zji
i Epi fa nii, zob. Tom Ep. 4, s. 96-107, P” 54, str. 54-59)
i ro zu mie jąc, że wte dy na stał słusz ny czas, by
oczysz czo na an ty ty picz na mat ka ozna cza ją ca sług
Praw dy przy nio sła ofia rę ca ło pal ną oraz ofia rę
za grzech na do wód swo je go oczysz cze nia (Tom
Ep. 4, str. 100), są dzi my, że bar dzo od po wied nim
tek stem na rok 2008 bę dzie Bo skie na po mnie nie
z Iza ja sza 52:11 za cy to wa ne w na głów ku ni niej -
sze go ar ty ku łu. 

To za le ce nie by ło pier wot nie skie ro wa ne
do tych Ka pła nów i Le wi tów, któ rzy by li zwią za ni
z ży dow ską świą ty nią. Dba no o ze wnętrz ne oczysz -
cza nie za rów no w po słu gach Przy byt ku, jak i Świą -
ty ni. Ka pła ni i Le wi ci mie li się ob my wać w umy -
wal ni, za nim mo gli wziąć do rąk na czy nia Do mu
Pań skie go. Nie wąt pli wie na po mnie nie na sze go tek -
stu za wie ra ło tak że myśl, że po win ni oni być czy ści
w swo im ży ciu, w swo im po stę po wa niu przed lu -
dem, gdyż re pre zen to wa li Pa na przed lu dem. Na -
czy nia Pań skie w Przy byt ku, jak rów nież w Świą -
ty ni, by ły na czy nia mi zwią za ny mi ze świę tą służ bą
– na Dzie dziń cu, w Świąt ni cy i w Świąt ni cy Naj -
święt szej. Skła da ły się z ka dziel nic, ło pat, ron dli, ło -
pa tek, szczy piec, kie li chów, mis i ły żek – róż nych
cen nych na czyń. Te uży wa ne w Świąt ni cy
i w Świąt ni cy Naj święt szej by ły ze zło ta, a te uży -
wa ne na Dzie dziń cu by ły z mie dzi. Je dy ny mi, któ -
rzy mo gli brać te na czy nia do rąk, by li człon ko wie
kla sy po świę co nej. Ka pła ni zaj mo wa li się ni mi
w Świąt ni cy oraz w Świąt ni cy Naj święt szej w pew -
nych czę ściach służ by, a w mniej waż nych po słu -
gach by ły one przy kry wa ne i no szo ne przez Le wi -
tów. Tak więc ty mi na czy nia mi zaj mo wa li się tyl ko
Ka pła ni i Le wi ci. Wy ma ga ły oczysz cze nia
przed uży ciem, a więc by ły omy wa ne. Każ dy, kto
no sił te na czy nia, rów nież mu siał być oczysz czo ny,
ty picz nie omy ty z grze chu.

W an ty ty pie nasz Pan jest Wiel kim Naj wyż szym
Ka pła nem. Naj wier niej szy mi z je go na śla dow ców

52 •  TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII

O c z y ś ć c i e  s i ę
w y ,  k t ó r z y

n o s i c i e  n a c z y n i a
P A Ń S K I E

Izajasz 52:11

OŁTARZ MIEDZIANY 2 Mojż. 27:1-8

Tekst Godła na 2008 r. Ś.R.M. „EPIFANIA”

i mi ło ści bę dą roz ko szo wać się oka zy wa niem go -
ścin no ści, któ rą od czu wa ją za rów no wo bec tych,
któ rzy znaj du ją się w bar dziej, jak i mniej uprzy -
wi le jo wa nych wa run kach – bę dą słu żyć im za -
rów no do cze sny mi, jak i du cho wy mi do bra mi,
we dług oso bi stych po trzeb, ja ko do brzy i wier ni
sza fa rze roz licz nej ła ski Bo żej.

Niech każ dy z nas trosz czy się o do bro swo ich
bra ci, zwa ża jąc na to, by nie kłaść bra ciom na dro -
dze ka mie ni ob ra że nia, lecz by we wszyst kim na sze
za cho wa nie by ło po moc ne dla in nych. „Je śli kto
mó wi, niech mó wi ja ko wy ro ki Bo że” (w.11). Je śli
chcie li by śmy na uczać Praw dy, naj pierw sprawdź -
my ją i upew nij my się, że to praw da, a nie nie doj -
rza łe idee lub ludz kie wy obra że nia i spe ku la cje bę -
dą ce po wo dem po tknię cia słab szych. Po dob nie,
roz pro wa dza jąc li te ra tu rę re li gij ną, po win ni śmy
być ostroż ni, by tak że w ten spo sób prze ma wiać ja -
ko wy rocz nie Bo że. Nie po win ni śmy wrę czać in -
nym żad nej bro szu ry, książ ki, ani cza so pi sma, któ -
re go sa mi nie je ste śmy w sta nie za apro bo wać.
W ten spo sób mo że my prze ma wiać ja ko wy rocz nie
Bo że i usłu gi wać „z si ły, któ rej Bóg do da je, aby we
wszyst kim chwa lo ny był Bóg przez Je zu sa Chry stu -
sa, któ re mu na le ży chwa ła i pa no wa nie na wie ki
wie ków. Amen”.

PT, ‘07,50-52
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są ci, któ rzy pod czas swe go bie -
gu w cie le zo sta li wy pró bo wa ni
i udo wod ni li swą wier ność,
i dla te go są god ni te go, by stać
się Ka płań stwem w chwa le. Ale
ca ła resz ta po świę co nych tak że
ma sza tę spra wie dli wo ści Chry -
stu sa. Spło dze ni z Du cha mie li
ją przez przy pi sa nie, pod czas
gdy in ni z po świę co nych
– prób nie. Każ dy, kto nie jest
w ten spo sób okry ty spra wie -
dli wo ścią Chry stu sa, kto nie jest
w ten spo sób uspra wie dli wio -
ny w oczach Bo ga, nie mo że
mieć udzia łu w no sze niu świę -
tych na czyń – róż nych prawd
Sło wa Bo że go. 

An ty ty picz ne zna cze nie na -
po mnie nia na sze go tek stu jest
ta kie, że tak jak w ty pie Bóg
wy ma gał, by wszyst ko by ło
czy ste, tak też ja ko lud Pań ski
mu si my być czy sty mi w ser cu.
„Bło go sła wie ni czy ste go ser ca”.
Nie po sia da my obec nie do sko -
na ło ści cia ła. Kie dy przez wia rę
przy ję li śmy Je zu sa ja ko na sze -
go Zba wi cie la, ta nie do sko na -
łość cia ła zo sta ła uzna -
na za prób nie przy kry tą przez
czy stą, bia łą sza tę przed sta wia -
ją cą spra wie dli wość, za słu gę
Chry stu sa. W przy pad ku spło -
dzo nych z Du cha sta wa ła się
ona rze czy wi ście ich wła sno ścią
przy po świę ce niu. Obec nie ci,
któ rzy na le że li do po wo ła nia
du cho we go, wier nie za koń czy -
li swój ziem ski bieg i znaj du ją
się w sta nie du cho wym, a my, po zo sta ją cy na zie -
mi, z ko niecz no ści sta ra my się z po mo cą Pa na o to,
by przy go to wać się do za ję cia miej sca w ziem skiej
fa zie Kró le stwa. Jed nak mu si my za cho wać na szą
wia rę w Je zu sa i wy peł nić swo je ślu by po świę ce nia,
aby być czy sty mi (Rzym. 12:1). Ko niecz ne jest, by -
śmy za cho wy wa li sie bie w oczysz czo nym sta nie.
Jak na po mi na Pi smo Świę te, ma my oczysz czać się
ze wszel kiej zma zy cia ła i du cha (2 Kor. 7:1; 1 Ja -
na 1:7). Zo sta li śmy oczysz cze ni od grze chów
z prze szło ści, kie dy przy ję li śmy Je zu sa za swo je go
Zba wi cie la, a to ozna cza tak że, iż Bóg na dal oczysz -
cza nas z wszyst kich grze chów, któ re ma my ze
wzglę du na sła bość Ada mo wą i nie unik nio ne upad -
ki. Jed nak nic nie wska zu je na to, by oczysz cza ło to
nas ze świa do mych grze chów.

CZY STOŚĆ SER CA
Wiel ka Kom pa nia i Ma lucz -

kie Stad ko, gdy znaj do wa ły się
na zie mi ja ko No we Stwo rze -
nia, nie mo gły prak ty ko wać
świa do mych grze chów i na dal
po zo stać No wy mi Stwo rze nia -
mi, gdyż No we Stwo rze nie re -
pre zen tu je umysł Chry stu sa,
któ ry jest świę ty. „Wie my, iż
wszel ki, któ ry się z Bo ga na ro -
dził [zo stał spło dzo ny], nie
grze szy; ale któ ry się na ro dził
z Bo ga, za cho wu je sa me go sie -
bie, a on zło śnik nie do ty ka się
go [nie mo że go po chwy cić]”
(1 Ja na 5:18). Dziec ko Bo że
mo że zo stać prze zwy cię żo ne
przez swo ją sta rą na tu rę, któ ra
jest uzna wa na za mar twą, lecz
w rze czy wi sto ści nie jest zu -
peł nie mar twa, dla te go też
mo że zo stać prze zwy cię żo ne
przez sła bość, mo że po peł nić
błąd w osą dzie lub w sło wie,
ale ni gdy świa do mie nie prze -
kro czy Bo że go pra wa. Roz ko -
szu je się czy nie niem wo li Bo -
żej i ni gdy świa do mie nie po -
gwał ci ło by jej, ani w ża den in -
ny spo sób się jej nie sprze ci -
wi ło. Wo la ło by, aby wy peł ni ła
się Bo ża wo la i plan, na wet je -
śli prze kre śla ło by to je go naj -
głęb sze na dzie je i zry wa ło każ -
dą czu łą więź. Ono nie zgrze -
szy świa do mie tak dłu go, do -
pó ki ma no we go du cha, umysł
i wo lę, gdyż „Wszel ki, co się
na ro dził [zo stał spło dzo ny]

z Bo ga, grze chu nie czy ni [świa do mie, gdyż zwy -
cię stwo sta rej wo li nad no wą ozna cza ło by śmierć
No we go Stwo rze nia], iż na sie nie je go [świę te na -
sie nie, czy li duch Praw dy] w nim zo sta je, i nie mo -
że [świa do mie] grze szyć, iż z Bo ga na ro dzo ny
[spło dzo ny] jest” (1 Ja na 3:9). Wszyst kie nie za mie -
rzo ne uchy bie nia w my ślach, sło wach i czy nach
są czę ścią grze chu pier wo rod ne go i de gra da cji
z nim zwią za nej wciąż dzia ła ją cych w cie le przez
dzie dzi cze nie. Z tych uchy bień je ste śmy „uspra -
wie dli wie ni dar mo z ła ski Je go przez od ku pie nie
[apo lu tro sis, wy ba wie nie], któ re się sta ło w Chry -
stu sie Je zu sie. Któ re go Bóg wy sta wił ubła ga niem
[hi la ste rion, ubła gal nią, prze wo dem mi ło sier dzia]
przez wia rę we krwi je go [ce ną oku pu, któ re go za -
słu ga po kry wa wszyst kie grze chy Ada mo we]”



(Rzym 3:24, 25). „W któ rym ma my od ku pie nie
[apo lu tro sis, wy ba wie nie od Bo skiej klą twy i gnie -
wu – uspra wie dli wie nie], przez krew je go, to jest
od pusz cze nie grze chów” (Ef. 1:7, Kol. 1:14). Cho -
ciaż Mło do cia ni God ni i Po świę ce ni Obo zow cy
Epi fa nii nie są No wy mi Stwo rze nia mi, to jed nak te
sa me za sa dy sto su ją się do nich, są oni prób nie
uspra wie dli wie ni, dla te go są prób nie przy kry ci
sza tą spra wie dli wo ści Chry stu sa (Ps. 32:1,2), ma ją
no wy umysł, no we ser ce i no wą wo lę czy nie nia
wo li Bo żej, i mu szą dbać, by to ona pa no wa ła, je -
śli chcie li by oka zać się wier ny mi. 

Z kon tek stu wy da je się wy ni kać, że na po mnie -
nie na sze go wer se tu ma za sto so wa nie w obec nym
cza sie. Sto so wa ło się rów nież w cza sach na sze go Pa -
na. On był świę ty, nie ska la ny i odłą czo ny od grzesz -
ni ków. Sto so wa ło się ono rów nież w cza sach Apo sto -
łów. Wszy scy oni mu sie li być czy sty mi. Ju dasz, któ -
ry był nie czy sty, po szedł na znisz cze nie. Po szedł
na wtó rą śmierć, po nie waż nie wy ko rzy sty wał moż -
li wo ści, ja kie zo sta ły mu da ne. Tak jak by ło moż li we,
by Ju dasz upadł, tak sa mo jest moż li we, by śmy my
upa dli – w więk szym lub mniej szym stop niu. Tak
jak Ju dasz zo stał od su nię ty od służ by Bo żej z po wo -
du nie czy sto ści ser ca i mi ło ści pie nię dzy, tak mo że -
my być pew ni, że wszy scy, któ rzy nie są czy ści w ser -
cu, zo sta ną od su nię ci od tej służ by. Tak jak nikt nie
zo stał by po sta wio ny na służ bie, je śli nie był by czy -
sty w ser cu, tak sa mo je śli ktoś sta je się nie czy sty, zo -
sta nie od niej od su nię ty. Jest to zi lu stro wa ne w przy -
pad ku Ana nia sza i Sa fi ry (Dz. Ap. 5:1-11), któ rzy zo -
sta li od cię ci, a przez to usu nię ci od przy na leż no ści
do wier ne go lu du Pa na z po wo du ich mi ło ści pie nię -
dzy oraz pró by oszu stwa. Pa mię ta my, że po dob nie
by ło rów nież w przy pad ku Szy mo na Ma ga (Dz. Ap.
8:9) oraz in nych osób wspo mnia nych w No wym Te -
sta men cie. Nie któ rzy są po ka la ni w ser cu, a in ni mo -
gą te go nie do strze gać. Jak wska zu je Pi smo Świę te
(Łuk. 16:15), nie któ rzy z tych, któ rzy są wy so ko oce -
nia ni przez lu dzi, są obrzy dli wo ścią w oczach Bo ga.
A nie któ rzy, któ rzy nie są sza no wa ni przez lu dzi, są
wy so ko oce nia ni przez Bo ga. „Dla te go świat nas nie
zna, że je go nie po znał” (1 Ja na 3:1).

NA CZY NIA PRZY BYT KU
Oprócz ka dziel nic by ły czte ry kom ple ty na czyń

na le żą cych do oł ta rza mie dzia ne go (4 Moj. 4:14,
2 Moj. 38:3), do zło te go sto łu (4 Moj. 4:7), do zło te go
świecz ni ka (4 Moj. 4:9) oraz naj praw do po dob niej
tak że do zło te go oł ta rza (4 Moj. 4:11, 12). Z 2 Tym.
3:16, 17 do wia du je my się, że Pi smo Świę te zo sta ło
za mie rzo ne szcze gól nie po to, by uczyć czte rech ro -
dza jów my śli: (1) dok tryn, (2) „stro fo wa nia” [zbi ja nia
błę dów], (3) „na pra wia nia” [po tę pia nia złych cech
i po stę po wa nia i od rzu ca nia ich] oraz (4) „ćwi cze nia
w spra wie dli wo ści” [wpa ja nia wła ści wych cech i od -

po wied nie go po stę po wa nia]. Są dzi my, że czte ry
kom ple ty na czyń zwią za nych z czte re ma sprzę ta -
mi Przy byt ku od po wia da ją tym czte rem ze sta wom
na uk bi blij nych, na któ re 2 Tym 3:16, 17 zwra ca na -
szą uwa gę. Wy peł nio ne fak ty rów nież wska zu ją, że
wnio sek ten jest wła ści wy, gdyż oprócz wer se tów bi -
blij nych (ka dziel nic) lud Bo ży uży wał przez ca ły
Wiek Ewan ge lii i wciąż uży wa bi blij nych dok tryn,
stro fo wa nia, na pra wia nia i ćwi cze nia w spra wie dli -
wo ści, któ re są po da ne po to, „aby czło wiek Bo ży był
do sko na ły, ku wszel kiej spra wie do brej do sta tecz nie
wy ćwi czo ny”.

Jak za uwa ży li śmy wcze śniej, w ty pie je dy nie Ka -
pła ni i Le wi ci mo gli brać do rąk świę te na czy nia,
stąd w an ty ty pie, je dy nie tym, któ rzy są an ty ty picz -
ny mi Ka pła na mi i Le wi ta mi Bo ży mi, zo sta ły po wie -
rzo ne cen ne praw dy Sło wa Bo że go. Obec nie, gdy
an ty ty picz ni Ka pła ni (Ma lucz kie Stad ko) i głów -
na kla sa Le wi tów (Wiel ka Kom pa nia) w naj peł niej -
szym zna cze niu za koń czy ły swą po dróż do du cho -
wej fa zy Kró le stwa, no sze nie na czyń Pań skich po -
wie rzo ne jest dru go rzęd nej kla sie an ty ty picz nych
Le wi tów (Mło do cia nym God nym), ja ko szcze gól -
nym przed sta wi cie lom Pa na po zo sta ją cym na zie mi.
Jak że waż ne i na cza sie jest na po mnie nie na sze go
tek stu: „Oczyść cie się wy, któ rzy no si cie na czy nia
PAŃ SKIE!”

GRZECH W SER CU
Myśl po da na w wer se cie go dła po win na ca ły

czas znaj do wać się w na szym umy śle – że wszy scy,
któ rzy chcie li by no sić prze sła nie Pa na, być Je go
słu ga mi, opo wia dać Je go Praw dę, po win ni przede
wszyst kim być czy ści, mieć czy ste ser ce. „Bło go -
sła wie ni czy ste go ser ca, al bo wiem oni Bo ga oglą -
dać bę dą”. Ci, któ rzy są nie czy ści w ser cu, nie bę -
dą mo gli oglą dać Bo ga ani w li te ral nym, ani sym -
bo licz nym zna cze niu. Oglą da nie Bo ga obec nie
– do strze ga nie Je go cha rak te ru, ro zu mie nie Je go
cią gle i chwa leb nie roz wi ja ją ce go się pla nu oraz
prak ty ko wa nie pil no ści w na śla do wa niu Go
– wszyst ko to przy cho dzi do nas po przez czy stość
ser ca. Im bar dziej czy ści w ser cu się sta je my, tym
bar dziej szcze re, nie kła ma ne i czy ste sta ją się na sze
in ten cje i tym bar dziej mo że my ro zu mieć i oce -
niać na sze go wiel kie go Nie biań skie go Oj ca. Tyl ko
ta kim, a nie żad nym in nym, ob ja wia On Sa me go
Sie bie. Dla te go dzie ło oczysz cza nia sa mych sie bie
i za cho wy wa nia sa mych sie bie w czy sto ści jest
spra wą naj wyż szej wa gi. Mu si my osią gnąć zu peł -
ną czy stość ser ca, in ten cji, a na stęp nie na ty le,
na ile to moż li we, za cho wy wać swo je my śli, sło wa
i czy ny wol ny mi od grze chu, od wszel kie go splu -
ga wie nia. Je śli ktoś apro bu je grzech w swo im ser -
cu, Pan go nie wy słu cha (Ps. 66:18). Dla te go je śli
ktoś za nie dbu je za cho wy wa nie sa me go sie bie
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w mi ło ści Bo żej, wkrót ce odej dzie w ciem no ści ze -
wnętrz ne (Mat. 6:23; 22:13), ciem no ści świa ta
i ciem no ści lu du je dy nie z na zwy bę dą ce go lu dem
Bo żym. Dla te go też to, czy po zo sta nie my w ła sce
Pań skiej oraz w świe tle Je go Praw dy, za le ży od te -
go, czy za cho wa my sa mych sie bie w oczysz czo -
nym sta nie, w czy sto ści ser ca, i na ile to moż li we,
w czy sto ści my śli, słów i czy nów.

W Wiel kim Ba bi lo nie, w Ma łym Ba bi lo nie, a tak -
że, nie ste ty, na wet wśród nas, jest wie lu ta kich, któ -
rzy na praw dę uwa ża ją sa mych sie bie za sług Bo -
żych i są ce nie ni przez in nych, lecz nie czczą Je go
Sło wa, i dla te go nie no szą Je go na czyń. Ma my po -
wie dzia ne, że nie któ rzy słu dzy Sza ta na są uzna wa -
ni za sług Bo żych (2 Kor. 11:13-15; Obj. 2:2; 3:9). Nie -
któ rzy z nich wy zna ją, że nie po sia da ją wia ry. Nie -
któ rzy mó wią, że Bóg jest po pro stu bo giem na tu ry,
za sa dą prze ja wia ją cą się we wszyst kich do brych rze -
czach, „wszel kim do brem”, że Bóg jest wszę dzie, że
nie jest oso bą, lecz za sa dą, itd. Czy niąc tak czczą
stwo rze nie za miast Stwór cy, pra wa na tu ry za miast
Daw cy praw, sku tek za miast Wiel kiej Przy czy ny sto -
ją cej za skut kiem. In ni twier dzą, że wie rzą w oso bo -
we go Bo ga, ale nie wie rzą w Pi smo Świę te. Nie któ -
rzy z nich otwar cie przy zna ją, że pierw sze pięć ksiąg
Bi blii oraz ostat nia księ ga są zmy ślo ne. Nie mo że my
przy pusz czać, że ta cy no szą na czy nia do mu Pań -
skie go w ja kim kol wiek zna cze niu. Praw do po dob -
nie ni gdy nie no si li tych na czyń, po mi mo swo jej
wy so kiej ran gi w Wiel kim Ba bi lo nie.

Jest rze czą oczy wi stą, że nie któ rzy słu dzy Sło -
wa kie dyś no si li świę te na czy nia Pań skie, lecz
obec nie za prze sta li to czy nić. Nie któ rzy z tych,
któ rzy kie dyś wier nie słu ży li Praw dzie, tak jak
Pan ją da wał w ich rę ce, aby ją roz gła sza li, za nie -
dba li cią głe go oczysz cza nia się w związ ku ze
swym no sze niem na czyń Pań skich. Z te go po wo -
du po pa dli w mniej szy lub więk szy błąd, a w wie -
lu przy pad kach zu peł nie wy szli ze sta nu Dzie -
dziń ca i sta li się nie przy ja ciół mi krzy ża Chry stu so -
we go. „Al bo wiem wie le ich cho dzi, o któ ry chem
wam czę sto po wia dał, a te raz i z pła czem mó wię,
iż są nie przy ja ciół mi krzy ża Chry stu so we go. Któ -
rych ko niec jest za tra ce nie, któ rych Bóg jest
brzuch, a chwa ła w hań bie ich, któ rzy się o rze czy
ziem skie sta ra ją” (Fil. 3:18,19). Apo stoł wy mie nia
tak że (Rzym. 1:18) nie któ rych, „któ rzy za trzy mu -
ją [ka te cho: dła wią, tłu mią] Praw dę Bo żą w nie -
spra wie dli wo ści”. W tym wer se cie sło wo „za trzy -
mu ją” nie jest uży te w zna cze niu za cho wy wa nia
Praw dy, lecz w zna cze niu jej tłu mie nia czy też
cie mię że nia – dła wie nia Praw dy. Tak więc nie któ -
rzy, za miast gło sić Praw dę, tłu mią ją. Jest to szcze -
gól nie praw dzi we co do wo dzów za rów no w Du -
żym, jak i Ma łym Ba bi lo nie oraz nie któ rych z nas,
je śli ja ko nie oczysz cze ni an ty ty picz ni Le wi ci idzie -

my za ich złym, nie po do ba ją cym się Bo gu przy kła -
dem, spo tka my się z Bo skim po tę pie niem. 

W in nym li ście (Fil. 1:15-17) Św. Pa weł wy mie nia
nie któ rych, któ rzy gło szą Chry stu sa „z za zdro ści i ze
spo ru” oraz „ze spo ru Chry stu sa opo wia da ją nie -
szcze rze”, pod czas gdy in ni gło szą Chry stu sa „z do -
brej wo li” oraz „z mi ło ści”. Z pew no ścią Apo stoł nie
wspo mi na o tych pierw szych ja ko tych, któ rzy no szą
na czy nia Pań skie, gdyż sprze ci wia ją się oni Praw -
dzie, a sta ra ją się re ali zo wać swo je oso bi ste in te re sy
oraz am bi cje z za zdro ści, spo rów i swar li wo ści, dla -
te go też „nie szcze rze”. Pan za bie ra Praw dę i Du cha
Praw dy ta kim oso bom, w wy ni ku cze go cho dzą one
„w próż no ści umy słu swe go, za ćmio ny ma jąc roz są -
dek, bę dąc od da le ni od ży wo ta Bo że go dla nie umie -
jęt no ści, któ ra w nich jest z za twar dze nia ser ca ich”
(Ef. 4:17,18). Obec nie, tak sa mo jak i za wsze, ci, któ -
rzy otrzy mu ją od Pa na szcze gól ny przy wi lej no sze -
nia Je go na czyń te raź niej szej Praw dy, w mia rę jak
roz wi ja się ona w co raz więk szym stop niu, to ci, któ -
rzy zwa ża ją na Je go na po mnie nie: „Bądź cie czy ści”. 

CEL WRO GA
Pi smo Świę te wszę dzie wska zu je, że na świe cie

dzia ła ją nie sprzy ja ją ce wpły wy, któ re ma ją ten den -
cję ka lać lud Bo ży. Oczy wi ście, wszy scy ma my po -
przez sła bo ści wła sne go cia ła wy star cza ją cą ilość po -
kus do prze zwy cię ża nia. Lecz Pi smo Świę te mó wi,
że to nie wszyst ko, z czym mu si my się zma gać. Ist -
nie ją upa dli anio ło wie, któ rzy dzia ła ją po przez
wpły wy okul ty stycz ne i któ rych szcze gól nym ce lem
jest ska la nie po świę co nych sług Bo żych. Są oni nie -
zwy kle sub tel ni w swo ich su ge stiach na su wa nych
na umy sły lu du Bo że go. Nie dzia ła ją oni za po śred -
nic twem łask Świę te go Du cha Bo że go, ta kich jak
wia ra, na dzie ja, sa mo kon tro la, cier pli wość, po boż -
ność, mi łość bra ter ska, mi łość, po ko ra, ci chość i do -
broć, lecz po przez po wa by świa ta. Swój wpływ uzy -
sku ją przez grzesz ne pra gnie nia cia ła, ta kie jak sa -
mo lub stwo, oso bi sta am bi cja, mi łość pie nię dzy,
przy jem no ści, po żą dli wość, apro ba ta in nych, wła -
dza, ho no ry lub wy so kie sta no wi ska oraz przez ta -
kie złe ce chy jak py cha, za zdrość, za wiść, zło śli wość,
nie czy stość, swar li wość, próż ną chwa łę i nie na wiść,
a ci „któ rzy ta ko we rze czy czy nią, Kró le stwa Bo że -
go nie odzie dzi czą” (Gal. 5:21). O tak, „Al bo wiem
nie ma my bo ju prze ciw ko krwi i cia łu, ale prze ciw -
ko księ stwom, prze ciw ko [nie wi dzial nym] zwierzch -
no ściom, prze ciw ko dzier żaw com świa ta ciem no ści
wie ku te go, prze ciw ko du chow nym zło ściom, któ re
są wy so ko [złym du chom na nie bie]. A prze to weź -
mij cie zu peł ną zbro ję Bo żą, aby ście mo gli dać od pór
w dzień zły, a wszyst ko wy ko naw szy, ostać się.” (Ef.
6:12,13). Im czyst sza da na oso ba, tym bar dziej pew -
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ne jest, że sta nie się przed mio tem za in te re so wa nia
Prze ciw ni ka. Ptak łow ny jest dla łow cy ce lem bar -
dziej po żą da nym niż in ne pta ki. Dla te go wszy scy,
któ rzy no szą na czy nia Pań skie, są szcze gól ny mi ce -
la mi ogni stych strzał one go zło śni ka, je go de mo nów
i je go ziem skich przed sta wi cie li. Mu si my to czyć bój
prze ciw ko świa tu, cia łu i Prze ciw ni ko wi. Je śli znaj -
du je my się w od po wied nim sta nie ser ca, je śli je ste -
śmy czy ste go ser ca, wier ny mi ja ko dzie ci Pa na, bę -
dzie my zwa żać na to, by za cho wy wać swój umysł
i cia ło w czy sto ści. Je śli nie bę dzie my uwa żać na sie -
bie sa mych i swo je oto cze nie, na pew no ska la my
swój cha rak ter. Sza tan szcze gól nie sta ra się wpły -
nąć na nas, a wie my, że ska la ny zo sta je każ dy, któ -
re go się on do tknie. Z kim kol wiek on zło śnik ma
stycz ność, do cho dzi do wy stą pie nia pew ne go ro -
dza ju szko dy. Da na jed nost ka tak że po no si pew ną
wi nę, za nim zo sta nie do tknię ta. A więc po stę puj my
ostroż nie i strzeż my swe go ser ca nad wszyst ko, cze -
go lu dzie strze gą, gdyż z ser ca po cho dzi ży wot
(Przyp. 4:23). Za cho wuj my sa mych sie bie z dba ło -
ścią, aby on zło śnik nie do ty kał się nas (1 Ja na 5:18). 

Praw do po dob nie w ta kim stop niu, w ja kim ktoś
sta je się ska la ny, nie czy sty, w ta kim stop niu nie na -
da je się do te go, by zo sta ły mu po wie rzo ne na czy nia
do mu Pań skie go. Chy ba wszy scy z lu du Bo że go mo -
gą po wie dzieć z do świad cze nia, że wie dzą coś na te -
mat te go, co to ozna cza. Nie wąt pli wie wszyst kie
dzie ci Bo że do świad cza ją te go, że na ty le, na ile na -
sze ser ce jest czy ste, na sze du cho we po strze ga nie
jest czy ste. A pro por cjo nal nie do te go, na ile od da la -
my się od tej czy sto ści, na ty le ma my co raz mniej
spo sob no ści służ by – no sze nia na czyń Praw dy.

Spo śród 60 grup Wiel kiej Kom pa nii, an ty ty picz -
nych Le wi tów, Do brzy Le wi ci by li je dy ny mi wy -
star cza ją co oczysz czo ny mi, by słu żyć Bo gu w naj -
więk szym stop niu w Du chu i w Praw dzie Epi fa nii
(Jan 4:24). Nasz mi łu ją cy Zba wi ciel oczy ścił ich pod -
czas ich ziem skie go roz wo ju tak, że mo gli przed sta -
wić Bo gu ofia rę w spra wie dli wo ści (Mal. 3:3). Kie dy
osią gnę li ko niec an ty ty picz nych 80 dni oczysz cza nia
ja ko mat ka cór ki, Do brzy Le wi ci ja ko przed sta wi -
cie le Wiel kiej Kom pa nii ja ko ca ło ści, by li dzię ki Bo -
skiej ła sce go to wi do przy nie sie nia an ty ty picz nej
ofia ry ca ło pal nej oraz ofia ry za grzech – ja ko do wo -
du swo je go oczysz cze nia ja ko kla sy. Mu si my roz gra -
ni czyć mię dzy in dy wi du al nym oczysz cza niem, któ -
re trwa ło przez ca ły Wiek Ewan ge lii oraz oczysz -
cza niem kla sy Wiel kiej Kom pa nii, któ re roz po czę ło
się tuż po usta wie niu sześć dzie sią te go słu pa (Tom
Ep. 4, s. 146, 147). Utra cju sze ko ron ja ko jed nost ki
pod czas ca łe go Wie ku Ewan ge lii mu sie li oczysz czać
się z grze chu, sa mo lub stwa i świa to wo ści w zna cze -
niu prze zwy cię ża nia ich – ina czej po szli by na wtó -
rą śmierć. Lecz ich oczysz cza nie nie ko niecz nie do ty -

czy ło błę dów, po nie waż – gdy by to by ło wy ma ga ne
– ogrom na więk szość z nich po szła by na wtó rą
śmierć; wi dzi my bo wiem, jak wie lu z nich za koń czy -
ło swój bieg nie otrzy maw szy Praw dy, któ ra by ła
na cza sie za ich dni. Bóg za dbał o oczysz cze nie tych
bra ci z błę dów i o to, by otrzy ma li Praw dę na cza sie
po swym zmar twych wsta niu ja ko isto ty du cho we
(Obj. 7:17; 19:9). Jed nak ro zu mie my, że w swo im
oczysz cza niu ja ko kla sa, an ty ty picz ni Le wi ci mu sie -
li oczy ścić się z błę dów, jak rów nież prze zwy cię żyć
swój grzech, sa mo lub stwo i świa to wość. Wy ni ka to
ja sno z fak tu, że za nim nie oczy ści li się z obu ro dza -
jów zła, a przy naj mniej nie uczy ni li spo re go po cząt -
ku oczysz cza nia, nie mo gli usłu gi wać Ka pła nom
(4 Moj. 8:7, 21, pierw sze i dru gie zda nie, 22, 13-19).
Część ich oczysz cza nia, któ re mu si od by wać się
w sto sun ku do Bo ga, „przed Bo giem”, ja ko od ręb ne
od ich oso bi ste go wy peł nie nia wła snej ro li w pro ce -
sie oczysz cza nia, jest po ka za na w 4 Moj. 8:7,21
(pierw sze i dru gie zda nie). Po za tym mu sie li przejść
omy cie we krwi Ba ran ka (Obj. 7:14), co jest zo bra zo -
wa ne w 4 Moj. 8: 8,12,21, ostat nie zda nie. Część ich
oczysz cza nia od by wa ła się po ich zmar twych wsta -
niu w sfe rze du cho wej. 

Do brzy Le wi ci, uczest ni cząc w szcze gól nej po -
słu dze, któ ra po świad cza ła oczysz cze nie an ty ty -
picz nej mat ki an ty ty picz nej cór ki, przed swo ją
śmier cią mo gli by błęd nie są dzić, że ich in dy wi du al -
ne oczysz cza nie wte dy się za koń czy ło. Mu sia ło ono
trwać aż do za koń cze nia ich ziem skie go bie gu. Ro -
zu mie my, że słu dzy Praw dy są oczysz cza ni z ta -
kich ska lań, któ re spra wia ły by, że nie nada wa li by
się do za ję cia swo je go miej sca w Wie ku Ty siąc le cia,
jak rów nież do ich szcze gól nej służ by po świad cza -
ją cej, roz po czy na ją cej się od paź dzier ni ka 1954 r.;
lecz nie ozna cza to, że nie mia ło być żad ne go dal sze -
go oczysz cza nia przed otrzy ma niem du cho wej na -
tu ry. Każ da jed nost ka mu sia ła na dal ob my wać się
w an ty ty picz nej umy wal ni. Nie zbęd nym by ło, aby
wier nie trwa li w oczysz cza niu się z wszel kiej zma -
zy cia ła i du cha, udo sko na la jąc świę tość w czci Bo -
żej. Su ge ru je my obec ne mu lu do wi Bo że mu łącz nie
z ni niej szym ar ty ku łem pieśń nr 215, „Znam ja”, ja -
ko sto sow ną pieśń na rok 2008. Niech oka żą się bło -
go sła wień stwem dla nas wszyst kich w No wym Ro -
ku. Obec nie je ste śmy spo śród tych z lu du Bo że go
w ca łym chrze ści jań skim świe cie, któ rzy ma ją utwo -
rzyć dwie ostat nie po świę co ne kla sy przed roz po -
czę ciem Re sty tu cji. To wła śnie Mło do cia ni God ni
i Po świę ce ni Obo zow cy Epi fa nii obec nie słu żą Bo gu
przed in au gu ra cją No we go Przy mie rza i otwar ciem
Go ściń ca Świę to bli wo ści. Po łącz my się i wier nie gło -
śmy dro go cen ną Praw dę, któ rą nasz Nie biań ski Oj -
ciec nam po wie rzył!

PT, ‘07,52-56



Dro gi Pa sto rze He rzig:

Wy ra zy chrze ści jań skiej mi ło ści i po zdro wie nia
w imie niu Je zu sa!

Sio stra Sue i ja wła śnie wró ci li śmy z po dró ży
po Ka ra ibach przy wo żąc ze so bą wie le mi łych wspo -
mnień oraz uczu cia mi ło ści do bra ci, któ rych tam spo -
tka li śmy. Przed kła da my na sze spra woz da nie. Na sza
po dróż za czę ła się 5 kwiet nia 2007 r.

JA MAJ KA
Przy by li śmy do King ston na Ja maj ce o godz. 6:00

wie czo rem. Po przej ściu przez kon tro lę pasz por to wą
i od pra wę cel ną opu ści li śmy chro nio ny sek tor lot ni -
ska i we szli śmy w tłum lu dzi w je go dru giej czę ści.
Za trzy ma li śmy się, by wy jąć Sztan dar Bi blij ny,
po któ rym mie li śmy zo stać roz po zna ni. Jed nak za -
nim zdo ła łem otwo rzyć tecz kę, usły sze li śmy męż -
czy znę, któ ry wy raź nie i pew nym gło sem śmia ło za -
wo łał: „Bra cie Dan”! Od ra zu po czu li śmy się swo -
bod nie. Spo tka li śmy br. Ca lvi na Hal la, br. Vic to ra
Lip scom be’a oraz br. Eze kie la Mu ir he ada. To nie -
zwy kłe, że br. Ca lvin wi dząc nas po raz pierw szy,
po tra fił nas roz po znać z ta ką ła two ścią. Póź niej po -
wie dział nam, że po tra fi roz po znać „swo ich lu dzi”
po tym, jak się po ru sza ją oraz po ich ba ga żu. Lud Pa -
na róż ni się od po zo sta łych lu dzi. 

Mie li śmy oka zję prze ko nać się, że Ja maj ka jest
pięk ną wy spą, na któ rej ro sną ład ne kwia ty, znaj -
du ją się ma je sta tycz ne gó ry i moż na zjeść sma ko wi -
te owo ce. Jed nak że lud Pa na jest tam jesz cze pięk -
niej szy.

Za trzy ma li śmy się w do mu bra ter stwa Hall.
Bra ter stwo Hall, jak rów nież br. Vic tor, po nie śli
wiel kie ofia ry re zy gnu jąc z wła snej wy go dy i nie
szczę dzi li cza su ani tru du, by za spo ko ić każ dą
na szą po trze bę, za co je ste śmy im bar dzo
wdzięcz ni. Sio stra Ma ry i br. Vic tor przy go to wy -
wa li dla nas bar dzo sma ko wi te po sił ki, a wie le
z dań nam ser wo wa nych pró bo wa li śmy po raz
pierw szy w ży ciu. Owo ce, wa rzy wa i ry by na Ja -
maj ce są wspa nia łe. U sie bie w USA nie mo że my
do stać owo ców man go, któ re by ły by choć by
w po ło wie tak smacz ne.

Naj waż niej szym wy da rze niem na sze go po by tu
na Ja maj ce by ła czte ro dnio wa kon wen cja w Bar tons.
W mo dli twie na roz po czę cie zgro ma dze ni pro si li
o Pań skie bło go sła wień stwo dla kon wen cji, a mo dli -
twa ta zo sta ła w peł ni wy słu cha na, co uwi docz ni ło
się w Du chu Świę tym prze ja wia nym przez bra ci
i sio stry. Wszyst kie wy kła dy, sym po zja, ze bra nia

świa dectw oraz na bo żeń stwa mo dlitw i pie śni by ły
bar dzo po ży tecz ne dla bra ter stwa. Py ta nia sta wia ne
na ze bra niu od po wie dzi na py ta nia po ka zu ją, że
bra cia i sio stry ba da ją głę bo kie rze czy Bo że, a swo imi
umy sła mi do cie ka ją praw dy. Fre kwen cja wy no si ła
35 osób pierw sze go dnia, 32 oso by dru gie go dnia, 45
osób trze cie go dnia oraz 35 osób ostat nie go dnia.

Każ de go dnia kon wen cji ser wo wa no nam wy -
śmie ni te po sił ki przy go to wy wa ne przez gru pę po -
świę co nych, peł nych od da nia i pra co wi tych sióstr.
Przy rzą dza ły one koź li nę, kur cza ka, ry by, ryż, fa so -
lę, zu py, ba na ny, ba ta ty i sa łat ki. Pi li śmy tak że świe -
żą wo dę ko ko so wą, któ ra jest na praw dę bar dzo
orzeź wia ją cym na po jem.

Cie szy my się, że sio stry te mo gły sły szeć na bo -
żeń stwa i wy kła dy dzię ki gło śni kom za in sta lo wa -
nym w kuch ni.

Br. Mu ir he ad w to wa rzy stwie bra ter stwa Hall
za wiózł nas na lot ni sko. Cie szy li śmy się tam ostat ni -
mi chwi la mi spo łecz no ści, a na stęp nie po że gna li -
śmy się. 

BAR BA DOS
Wie czo rem 11 kwiet nia zo sta li śmy po wi ta ni

na lot ni sku w Brid ge town na Bar ba do sie przez br.
An tho ny’ego Phi lip sa, sio strę Ulral di ne Cox oraz sio -
strę Mar by Com ber bach. Na stęp nie zo sta li śmy za -
wie zie ni na na sze miej sce za kwa te ro wa nia pod czas
po by tu na Bar ba dos. By ło ono świe żo po re mon cie
i by ło nam tam bar dzo wy god nie.

Na stęp ne go dnia, tj. 12 kwiet nia, mie li śmy
przy wi lej wy gło sić dwa wy kła dy, je den ra no,
a dru gi po obie dzie. Po na bo żeń stwach bra cia i sio -
stry opro wa dzi li nas po wy spie. Jest ona bar dzo
pięk na, a my zo ba czy li śmy kil ka pa ra fii oraz ko -
ścio łów pa ra fial nych. Fa scy nu ją ca rze czą by ło to, że
mo gli śmy prze czy tać bar dzo sta re epi ta fia. Pla że
i wo da by ły prze pięk ne.

Ostat nie go dnia na sze go po by tu na Bar ba do -
sie wy gło si li śmy je den wy kład ra no, po któ rym
mie li śmy dłu gą spo łecz ność, a na stęp nie zje dli -
śmy sma ko wi ty obiad i zno wu cie szy li śmy się
spo łecz no ścią z brać mi i sio stra mi. Ze bra nia od -
by wa ły się w do mu sio stry Hol ly Ed ge hill. Sio stra
Hol ly przy go to wa ła dla nas bar dzo do bre śnia da -
nia i obia dy w oby dwa dni. Skła da ły się one z tra -
dy cyj nych miej sco wych po traw, czy li la ta ją cych
ryb, ku ku ry dzy oraz pie ro gów z ba ta ta mi, a tak -
że wspa nia le orzeź wia ją ce go, zdro we go na po ju
o na zwie sor rel. Wszyst ko by ło bar dzo ape tycz ne,
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Dro gi Bra cie Ralph,
Ła ska i po kój na sze go nie biań skie go Oj ca niech

bę dą z To bą i wszyst ki mi współ pra cow ni ka mi Do -
mu Bi blij ne go. Ps. 92: 14, 15.

Ra du jąc się w Pa nu pra gnę po krót ce opi sać mo -
ją po dróż do Pol ski, któ rą od by łem na za pro sze nie

br. Woź nic kie go oraz z Two je go przy dzia łu. Ce lem
po dró ży by ła usłu ga na kon wen cji w Po zna niu oraz
w in nych zbo rach, gdy by oka za ło się to moż li we.

Pier wot nie mo ja żo na, sio stra Ma ria, pla no wa ła
je chać ra zem ze mną, lecz nie ste ty po kom pli ka cjach
zwią za nych z gry pą nie czu ła się wy star cza ją co do -

a je dze nie bar dzo przy pa dło nam do gu stu. Fre -
kwen cja w oby dwa dni wy no si ła 7 osób.

Br. Phil lips w to wa rzy stwie sio stry Ulra di ne oraz
sio stry Mar by za wieź li nas na lot ni sko, gdzie mie li -
śmy ostat nie chwi le spo łecz no ści, po któ rych po że -
gna li śmy się.

TRY NI DAD
Na lot ni sku w Port of Spa in w czwar tek wie czo -

rem 12 kwiet nia zo sta li śmy po wi ta ni przez br. Na -
vin da oraz sio strę Me er Ma doo. Tak że i tym ra zem
nie mu sie li śmy wyj mo wać Sztan da ru Bi blij ne go. Br.
Na vind był ubra ny w nie bie ską ko szu lę z wer se tem
z Ja na 3:16 (pre zent od br. Ste en ro da), dzię ki cze mu
sio stra Sue na tych miast go roz po zna ła. W pią tek po -
je cha li śmy do do mu sio stry Nel son na ze bra nie wie -
czor ne (o godz. 19:00), w któ rym uczest ni czy ło 19
osób. W so bo tę wie czo rem uda li śmy się do do mu
sio stry Bru no na ze bra nie (o godz. 19:00), w któ rym
uczest ni czy ły 23 oso by. Po każ dym ze bra niu po da -
wa no drob ne po czę stun ki. 

Ra zem z bra ter stwem Ma doo zwie dza li śmy i po -
dzi wia li śmy pięk ną wy spę, ja ką jest Try ni dad. Głów -
nym punk tem zwie dza nia by ła wi zy ta na far mie ich
naj star sze go sy na Gar sho ma.

Sio stra Me er przy go to wy wa ła dla nas sma ko wi -
te po sił ki, któ re skła da ły się z tra dy cyj nych dań przy -
rzą dza nych zgod nie z miej sco wą sztu ką ku li nar ną
z nu tą in dyj ską. Nie pa mię ta my nazw wszyst kich
po traw, ale pa mię ta my, że wszyst kie by ły wy śmie -
ni te. Sio stra uży wa ła bar dzo ostrej przy pra wy, któ -
ra przy pa dła do gu stu na sze mu pod nie bie niu. My
lu bi my pi kant ną żyw ność. 

Sio stra Me er od wio zła nas na lot ni sko, gdzie
mie li śmy ostat nie chwi le spo łecz no ści, po któ rych
po że gna li śmy się.

FORT LAU DER DA LE
Pod czas ostat nie go eta pu na szej po dró ży wró ci -

li śmy do Mia mi, gdzie mie li śmy przy wi lej usłu żyć
wy kła dem zbo ro wi Lau der da le La kes. Obec nych
by ło 7 osób. Cie szy li śmy się z tej bra ter skiej spo łecz -
no ści, a sio stra Car ter przy go to wa ła dla nas wy śmie -

ni ty ame ry kań ski obiad. Z przy jem no ścią ocze ku je -
my na re gu lar ne usłu gi w zbo rze Lau der da le La ke.

POD SU MO WA NIE
Prze ko na li śmy się, że bra cia i sio stry „zgod nie

miesz ka ją”! Ob fi cie oka zu ją mi łość i kro czą śla da mi
Je zu sa sto sow nie do swo ich moż li wo ści. Wszę dzie
tam, gdzie po dró żo wa li śmy, bar dzo oce nia li śmy
udu cho wie nie bra ci i sióstr. Wszy scy bra cia i sio stry
nie szczę dzi li tru du, by za spo ko ić każ dą na szą po -
trze bę i spra wić, by by ło nam wy god nie.

Bra cia na Ja maj ce, Bar ba do sie, Try ni da dzie oraz
w Lau der da le La kes pro si li nas, za rów no in dy wi -
du al nie, jak rów nież zbio ro wo, by śmy prze sła li To -
bie, ro dzi nie Do mu Bi blij ne go oraz wszyst kim, któ -
rych spo tka my pod czas na szych po dró ży, wy ra zy
ich ser decz nej chrze ści jań skiej mi ło ści.

Za bra li śmy ze so bą 16 sztuk pro gra mu kom pu te ro -
we go „En cy klo pe dia Sztan da ru Bi blij ne go” (Wer sja
3.0) i roz pro wa dzi li śmy wszyst kie 16 sztuk. Za in te re so -
wa nie tym krąż kiem by ło sa tys fak cjo nu ją ce. 

Po dróż ta by ła dla sio stry Sue i dla mnie do świad -
cze niem „prze mie nia ją cym ży cie”. Wszę dzie, do kąd
się uda wa li śmy, bra cia i sio stry by li dla nas nie ustan -
nym bło go sła wień stwem, a spo łecz ność z ni mi by ła
dro go cen na. Te raz ro zu mie my, dla cze go bra cia, któ -
rzy wcze śniej od by li tę po dróż, mó wi li, że od nie śli
ogrom ne bło go sła wień stwa – sta ły się one tak że na -
szym udzia łem.

Dro gi Bra cie He rzig, Sue i ja pra gnie my wy ra zić
Ci na szą szcze rą wdzięcz ność za udzie le nie nam
spo sob no ści słu że nia Pa nu po przez od by cie tej po -
dró ży.

Przed kła dam ni niej sze spra woz da nie z wy ra za -
mi sza cun ku i chrze ści jań skiej mi ło ści.

Br. Da niel He rzig
Flo ry da

PT, ‘07,57,58
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brze, by od być ta ką dłu gą po dróż. Sio stra Ma ria za -
wsze to wa rzy szy ła mi w mo ich po dró żach w służ bie
Pa nu w kra ju i za gra ni cą. Są dzę, że to do świad cze -
nie po zwo li ło mi bar dziej oce nić jej udział i wkład
w służ bę Pa nu. Po dróż bez niej nie by ła ła twa.

Mój sa mo lot wy lą do wał w Kra ko wie, gdzie spo -
tka łem się z kil ko ma miej sco wy mi brać mi, za nim
od je cha łem po cią giem do Po zna nia. W po cią gu sie -
dzia łem w prze dzia le, w któ rym dwie pa nie, jed -
na star sza wie kiem, a dru ga młod sza, tak że po dró -
żo wa ły do Po zna nia. Mia łem spo sob ność dać świa -
dec two Praw dzie. Na po cząt ku star sza pa ni nie re -
ago wa ła ani nie od po wia da ła. Młod sza pa ni wy ja -
śni ła mi, że jest za kon ni cą z Fran cji, któ ra po dró żu -
je do Pol ski. W ogó le nie ro zu mia ła pol skie go. Wte -
dy spy ta łem ją, czy mó wi po an giel sku, a ona od po -
wie dzia ła, że tak. 

Mó wi łem na róż ne te ma ty, a ona za py ta ła
mnie: „Do ja kie go Ko ścio ła pan na le ży?” Od po -
wie dzia łem jej, że je ste śmy mię dzy wy zna nio wi.
Wte dy za py ta ła mnie: „Dla cze go pan to ro bi?” A ja
po wie dzia łem jej, że mo im pra gnie niem jest wy ja -
śnia nie te go, że są dwa zba wie nia, a nie tyl ko jed -
no, po nie waż Bi blia mó wi, że więk szość lu dzi nie
mo że odzie dzi czyć nie ba. 

Wy cią gnę ła swo ją sta rą znisz czo ną Bi blię i po -
wie dzia ła mi, że „Bi blia tak nie mó wi w żad nym
miej scu”. Ja od po wie dzia łem: Tak mó wi Bi blia,
a na wet sam Pan Je zus po wie dział, że wie lu jest
po wo ła nych, a nie wie lu jest wy bra nych”. Ona po -
wie dzia ła: „O tak, Bi blia mó wi, że tak jest”. Udzie -
li łem jej wię cej in for ma cji oraz da łem jej bro szur -
kę o re sty tu cji, ona ży czy ła mi Pań skie go bło go sła -
wień stwa, a ja od wza jem ni łem jej ży cze nia. 

Prze nio słem się do in ne go prze dzia łu, gdzie
spo tka łem na sze dro gie bra ter stwo Han nę i Ana to -
la Waw rzy nia ków ze zbo ru w Kra ko wie, któ rzy je -
cha li do Po zna nia na kon wen cję. W at mos fe rze mi -
ło ści bra ter skiej roz ma wia li śmy na te ma ty Praw dy
i nie tyl ko, ja ko że nie wi dzie li śmy się od daw na,
a czas szyb ko nam mi nął. 

Na dwor cu ko le jo wym w Po zna niu cze ka li
na mnie br. Olek szy i br. Mi cha lak, a na sio strę An -
nę i br. Ana to la cze kał in ny brat. 

Na ca łe czte ry dni za trzy ma łem się w do mu bra -
ter stwa Mi cha la ków. Dzię ku ję im jesz cze raz za ich
bra ter ską go ścin ność. 

Każ de go dnia kon wen cja trwa ła przez ca ły
dzień, by ły je dy nie krót kie prze rwy na ka nap ki,
her ba tę, ka wę i, ogól nie mó wiąc, na prze ką ski. Jed -
nym z po wo dów, dla któ rych nie ma prze rwy obia -
do wej, jest to, że nie ma re stau ra cji, któ ra mia ła by
wy star cza ją co miej sca, by ob słu żyć 900-1000 bra ci
i sióstr za jed nym ra zem. 

Bra cia i sio stry w Pol sce po sia da ją wiel ką gor -
li wość, zna jo mość Praw dy i są wciąż spra gnie ni

Sło wa Bo że go. Wszy scy bra cia oce nia ją każ dy nu -
mer Te raź niej szej Praw dy i Sztan da ru Bi blij ne go.
W peł ni się zga dza ją i ro zu mie ją ar ty kuł pt. „Mło -
do cia ni God ni”. Br. Woź nic ki, jak rów nież wszy -
scy, z któ ry mi roz ma wia łem, po wie dzie li mi, że
by li te go zro zu mie nia na dłu go przed tym, za -
nim ar ty kuł ten zo stał opu bli ko wa ny. Wie lu
z bra ter stwa ba da bez po śred nio an giel skie to my
i li te ra tu rę, dzię ki cze mu sta no wią do brą po moc
dla in nych.

Kon wen cja od by wa ła się od 28 do 30 kwiet nia.
Jej mot tem by ło: „Wia ra te dy jest z słu cha nia, a słu -
cha nie przez sło wo Bo że”, Rzym. 10:17. Fre kwen cja
się gnę ła 970 osób. Nie któ rzy przy je cha li z Nie miec,
Fran cji, Ukra iny oraz Li twy.

Zgro ma dze ni oce ni li oraz ser decz nie przy ję li
prze ka za ne im po zdro wie nia oraz od czy ta nie li -
stu od Cie bie, w za mian za pra sza jąc Cie bie, byś
od wie dził ich w przy szło ści. Jed no cze śnie bra cia
i sio stry prze gło so wa li, by prze ka zać To bie oraz
wszyst kim ame ry kań skim bra ciom i sio strom po -
zdro wie nia oraz wy ra zy chrze ści jań skiej mi ło ści.

Wy gła sza łem je den wy kład każ de go dnia. Te -
ma ty by ły na stę pu ją ce: A – „Dzie ci w Bi blii i jej na -
ukach” (Fil. 2:15; Mat. 18:3); B – „Har fa Bo ża” (Ps.
33:1,2; 92:3); C – „Wy kład do sym bo lu chrztu”
(Rzym. 12:1-3). Za nu rzo nych zo sta ło dzie wię ciu bra -
ci i sióstr.

Br. Ja nusz Puz drow ski, przed sta wi ciel z Nie -
miec, rów nież był go ścin nym mów cą. Prze ma wiał
na te mat 27 roz dzia łu 1 Moj że szo wej – typ i an ty typ,
w trzech czę ściach. 

Br. Mi chał Hil czuk z Ukra iny, któ re go po zna -
łem, tak że wy gło sił wy kład na te mat Ja na 6:68
– „Do ko góż pój dzie my?” Je go pe łen wia ry wy kład
był tłu ma czo ny przez pol skie go bra ta Wa cła wa
Szpu na ra, któ ry do ko nał zna ko mi te go i bar dzo
płyn ne go tłu ma cze nia.

Br. Woź nic ki udzie lał od po wie dzi na ze bra niu
od po wie dzi na py ta nia, jak rów nież po pro wa dził
se sję eko no micz ną.

Po kon wen cji br. Woź nic ki za brał mnie sa mo -
cho dem do No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go w oko -
li cy War sza wy, gdzie po ło żo na jest pol ska sie dzi ba
ŚRME. Bra ter stwo Woź nic cy po trze bu ją na szych
cie płych mo dlitw w swo ich pró bach, ja kie prze cho -
dzą wier nie trwa jąc w służ bie Pa nu i bra ciom. 

Po bar dzo mi łej spo łecz no ści oraz obie dzie
przy go to wa nym przy po mo cy sióstr Boch niak,
Szpu nar i Pięt ka znów od je cha łem do Kra ko wa.
Br. Ire ne usz Szpu nar wraz ze swo ją ma mą Wła dzią
za bra li mnie tam sa mo cho dem, a cel na szej po dró -
ży osią gnę li śmy oko ło pół no cy. Tra sa li czy ła oko -
ło 300 ki lo me trów. 

Bra cia i sio stry z Kra ko wa zor ga ni zo wa li ze bra -
nie, w któ rym udział wzię li tak że bra cia z in nych
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Dro gi Bra cie He rzig: Po zdro wie nia w imie niu na -
sze go Pa na!

Sio stra Pa try cja i ja je ste śmy bar dzo wdzięcz -
ni na sze mu nie biań skie mu Oj cu za przy wi lej
uczest ni cze nia w kon wen cji fran cu skiej i bry tyj -
skiej. Otrzy ma li śmy wie le bło go sła wieństw i mie -
li śmy wspa nia łą spo łecz ność z brać mi i sio stra mi.

Co dzien na Nie biań ska Man na oraz wer set Pi -
sma Świę te go na 10 sierp nia na praw dę do brze

pod su mo wu ją na szą po dróż. Fil. 2:1,2: „Je śli te dy
ma cie ja ką po cie chę w Chry stu sie, je śli ja ką ucie -
chę mi ło ści, je śli ja ką spo łecz ność du cha, je śli są ja -
kie wnętrz no ści i zli to wa nia w was, do peł nij cie
we se la mo je go, aby ście jed no ro zu mie li, jed no -
staj ną mi łość ma jąc, bę dąc jed no myśl ni i jed no
ro zu mie ją cy”.

Na każ dej kon wen cji prze ka zy wa łem wy ra zy
chrze ści jań skiej mi ło ści oraz po zdro wie nia

Sprawozdanie z podróży do Francji
oraz Wielkiej  Brytanii

zbo rów. Jed nym z ta kich zbo rów był Oświę cim.
Mie li śmy bar dzo bło gie ze bra nia, a po ze bra niu roz -
mo wy przy obie dzie. Go spo da rza mi obia du by li
bra ter stwo Ade la i Alek No wa ko wie. To da ło nam
spo sob ność do nie for mal ne go ze bra nia py tań i od -
po wie dzi przy sto le. Br. Al fred Szwed i ja do dat ko -
wo spę dzi li śmy jesz cze tro chę cza su na roz mo wie
o Praw dzie na stęp ne go dnia. 

Po kil ku dniach by łem go tów do od jaz du, a bra -
ter stwo No wa ko wie wraz z Sa bi ną, szkol ną przy ja -
ciół ką mo jej żo ny, sio stry Ma rii, za wieź li mnie
na lot ni sko na sa mo lot o 6 ra no!

Po wie dzie li mi, że nie któ rzy mo gli słu chać kon -
wen cji w Po zna niu przez In ter net. W su mie pod łą -
czy ło się oko ło 60 róż nych kom pu te rów, w tym tak -
że z in nych kra jów.

Po wi nie nem wspo mnieć o tym, że na wet te raz,
kie dy otwo rzy się pol ską wi try nę in ter ne to wą Ru -
chu po przez klik nię cie sło wa „Kon takt” do pol skiej
wi try ny in ter ne to wej, a na stęp nie gdy w me nu klik -
nie się na sło wo „wię cej” obok sło wa „Po znań”,
moż na zo ba czyć róż ne zdję cia bra ci i sióstr, usłu gę
za nu rze nia, dzie ci oraz mów ców, a opi sy zdjęć są
tak że w ję zy ku an giel skim. 

Na szym udzia łem sta ły się wiel kie bło go sła -
wień stwa. Na stęp nie po je cha li śmy na kon wen cję
do No wej An glii, gdzie wy gło si li śmy po dob ny wy -
kład do chrztu. Jed na sio stra oka za ła swo je po świe -
ce nie. 

Sio stra Ma ria przy łą cza się do mnie w chrze ści -
jań skich po zdro wie niach.

Twój brat w Je go po kor nej służ bie,
Br. Jan Woj nar
New Jer sey

PT, ‘07,58-59

ZNAM JA
Znam ja naj czyst szą z wszyst kich rzek,

Co da je ży cia zdrój,
Z niej gdy za czerp nie wo dy człek,

Za pew ni Ży wot swój.

Re fren:
Ta wo da czy ści grze chu brud

I świę tym czy ni Pań ski lud.
Naj czyst sza ona z wszyst kich wód;

Tę wo dę dał zba wie nia cud.

Kto chce mieć umysł świę ty, zdrów,
Ten ma tę wo dę pić.

Ta wo da pły nie z Bo żych Słów,
Bez niej nie moż na żyć.

O dzię ki Ci za wo dę tę,
Naj wyż szy Oj cze nasz!

Ja z Słów Twych na pój czer pać chcę
By uj rzeć Two ją twarz.

Skarb ni cę wia ry da łeś nam
W na tchnio nej Księ dze tej.

Przez Księ gę tę ja Cie bie znam,
Więc przyjm do chwa ły Swej.

PIE ŚNI NA ROK 2008
Na szą do rocz ną pie śnią na rok 2008 jest pieśń nr
215 „Znam ja”. Pro si my sto so wać tę pieśń pierw sze -
go dnia każ de go mie sią ca ja ko pieśń dnia, a we
wszyst kie in ne dni pro si my sto so wać pierw szą
pieśń po da ną w Man nie na ten dzień. 
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od Cie bie i ro dzi ny Do mu Bi blij ne go, od na sze -
go zbo ru w Min ne apo lis, kon wen cji w Ohio oraz
in nych ame ry kań skich bra ci. Bra cia fran cu scy
i bry tyj scy od wza jem ni li się po przez prze gło so -
wa nie po zdro wień na kon wen cjach oraz in dy wi -
du al nie.

Kie dy przy by li śmy do Pa ry ża, zo sta li śmy po -
wi ta ni przez bra ta Ala ina Viar da i sio strę Viard,
któ rzy za wieź li nas do swo je go do mu w Bar lin,
czy li do miej sco wo ści, w któ rej mia ła się od być
kon wen cja. Sio stra Viard jest cór ką bra ter stwa
Her metz. Zje dli śmy z ni mi obiad na stęp ne go
dnia. Bra ter stwo Her metz mó wią tro chę po an -
giel sku, a sio stra Viard mó wi płyn nie po an giel -
sku, więc nie by ło pro ble mu z po ro zu mie wa niem
się. Sio stra Viard wy ko nu je wie le pra cy tłu ma cze -
nio wej, a br. Viard, któ ry po sia da bar dzo do brą
zna jo mość kom pu te rów, pra cu je nad stro ną in -
ter ne to wą oraz wy da wa niem Sztan da ru Bi blij ne -
go i Te raź niej szej Praw dy.

W za łą cze niu prze sy łam dwa eg zem pla rze pro -
gra mu kon wen cji fran cu skiej. Je den z nich jest
po fran cu sku, a dru gi jest głów nie po an giel sku
i zo stał spe cjal nie przy go to wa ny dla nas po to, by -
śmy mo gli śle dzić prze bieg kon wen cji. Na okład ce
jest ob ra zek po ka zu ją cy słoń ce wschodz ce nad wo -
dą i roz pra sza ją ce chmu ry. Cy to wa ny mi wer se ta -
mi są Iz. 40:31 oraz Ps. 19:1. Kon wen cja trwa ła trzy
dni i skła da ła się z se sji po ran nej i po po łu dnio wej,
łącz nie by ło sześć se sji.

Pierw sze go dnia br. Her metz wy gło sił prze mó -
wie nie po wi tal ne do zgro ma dzo nych na kon wen -
cji. Na stęp nie ja wy gło si łem swój pierw szy wy kład
– „Sie dem zba wio nych klas”. Fre kwen cja wy no si -
ła 106 osób. Dru gie go dnia te ma tem mo je go wy kła -
du by ło „Roz wi ja nie wia ry”, a słu cha czy by ło 135.
Ostat nie go dnia mó wi łem na te mat „Zgu bio ne go
gro sza” (Re sty tu cja) przy 146 oso bach obec nych.
Sio stra Ann Ma rie Obaj tek -Kir kwo od wraz ze swo -
imi dwo ma sy na mi by ła wte dy we Fran cji w od -
wie dzi nach u ma my i po pro szo no ją o tłu ma cze nie
mo ich wy kła dów. Po ra dzi ła so bie z tym bar dzo
do brze, a jej tłu ma cze nie zo sta ło oce nio ne przez
bra ci i prze ze mnie. Pod czas kon wen cji sio stra
Viard po da wa ła sio strze Pa try cji oraz mnie no tat -
ki po an giel sku, za wie ra ją ce nie któ re my śli oraz
wer se ty, któ re prze ma wia ją cy bra cia po da wa li
w swo ich wy kła dach. Dzię ki te mu mo gli śmy zro -
zu mieć le piej to, co by ło mó wio ne z es tra dy.

Je dli śmy na sze obia dy w sa li kon wen cyj nej, po -
nie waż bra cia przy no si li wła sną żyw ność każ de go
dnia. Przy ścia nach sa li by ły usta wio ne sto ły, więc
czu li śmy się jak na jed nym wiel kim pik ni ku (bez
mró wek). Bra ter stwo Viard za pew nia li nam je dze -

nie, po nie waż za trzy ma li śmy się u nich. Dzię ki te -
mu mie li śmy do dat ko wy czas na spo łecz ność.

Br. Her metz usłu żył w ze bra niu py tań i od po -
wie dzi. Je go ko men tarz po ostat nim py ta niu mó -
wił, że po br. Jol lym był br. Gohl ke, na stęp nie br.
Hed man, a po tem br. He rzig, a wszy scy z nich to
pro spek tyw ni Mło do cia ni God ni. Każ dy z nich
po ko lei pod trzy my wał Praw dę i wy ko ny wał pra -
cę, tak więc mo że my ufać Pa nu. Na stęp nie kon -
wen cja za koń czy ła się ostat ni mi ko men ta rza mi
oraz ucztą mi ło ści.

Pa try cja i ja uczest ni czy li śmy we fran cu skiej
kon wen cji w paź dzier ni ku 1991 r. W 1992 po wró -
ci li śmy do Fran cji, by usłu żyć w na bo żeń stwie
na we se lu na sze go sy na Ja na z sio strą An ne Ła -
wiak. Wie lu z bra ter stwa, któ rych po zna li śmy
na ślu bie, przy szło i roz ma wia ło z na mi pod czas
kon wen cji. Ów cze śni na sto lat ko wie mó wią cy tro -
chę po an giel sku są obec nie do ro sły mi ludź mi.
Roz ma wia li śmy z ni mi i po zna li śmy ich dzie ci.
Pod cho dzi li do nas bra cia, któ rzy by li w Do mu
Bi blij nym w USA i opo wia da li nam o swo jej wi zy -
cie w Sta nach. Pod cho dzi li do nas i roz ma wia li
z na mi tak że i in ni bra cia, któ rzy po tra fi li po wie -
dzieć kil ka słów po an giel sku, a tak że ci, któ rzy
mó wi li tyl ko po fran cu sku. By ła to wspa nia ła kon -
wen cja i bę dzie nam bra ko wa ło tych dro gich bra -
ci i sióstr.

Po kon wen cji po szli śmy do Fran cu skie go Do -
mu Bi blij ne go, któ ry jest tyl ko pół blo ku dro gi
od sa li kon wen cyj nej i za raz po dru giej stro nie uli -
cy, na prze ciw do mu bra ter stwa Her metz. Opro -
wa dzo no nas po Do mu Bi blij nym i mie li śmy oka -
zję zo ba czyć wszyst kie książ ki i pu bli ka cje oraz po -
miesz cze nia, w któ rych pra cu ją bra cia. W jed nym
po ko ju na ścia nie są zdję cia z mi nio nych kon wen -
cji, wśród któ rych by ło zdję cie z kon wen cji w 1950
r. w Fi la del fii, na któ rym brat John son i sio stra
John son sie dzą na wóz kach in wa lidz kich,
a w pierw szym rzę dzie sie dzą mo ja bab cia, ma ma
i sio stra. Br. Viard wy słał mi e -ma ilem ko pię te go
zdję cia, a ja bar dzo oce niam tę przy słu gę, ja ką mi
wy świad czył.

Na stęp ne go dnia zo sta li śmy za pro sze ni
na obiad w do mu bra ter stwa Ła wia ków w Be thu -
ne, któ re jest od da lo ne od Bar lin tyl ko o oko ło 12
ki lo me trów. Bra ter stwo Ła wia ko wie są ro dzi ca mi
na szej sy no wej, sio stry An ne Le wis. Po nie waż nie
umie my mó wić po fran cu sku, sio stra An dree Hu -
chet te przy łą czy ła się do nas po to, by tłu ma czyć
na sze roz mo wy. Cie szy li śmy się za rów no z obia du,
jak i spo łecz no ści. Na stęp nie z po wro tem uda li -
śmy się do Bar lin, do do mu bra ter stwa Her metz.
Bra ter stwo Viard do łą czy li do nas i mie li śmy
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wspól ną spo łecz ność, po któ rej br. Her metz od -
mó wił mo dli twę na po że gna nie. 

Na stęp ne go dnia bra ter stwo Viard za bra li nas
na lot ni sko po ło żo ne oko ło dwóch go dzin dro gi
sa mo cho dem od ich do mu. Upew ni li się, że wsie -
dli śmy do wła ści we go sa mo lo tu, do Man che ste ru
w An glii. Oce nia my go ścin ność tych dro gich bra -
ter stwa oraz spo łecz ność z ni mi.

Na spo tka nie na lot ni sku w Man che ste rze
wy szedł br. Pa weł Mar kie wicz. Jest on krew nym
br. Wal te ra Mar kie wi cza z Se at tle w sta nie Wa -
shing ton. Br. Pa weł przy je chał do An glii z Pol ski,
by da lej się kształ cić i obec nie tam pra cu je. Nie -
daw no ku pił so bie sa mo chód, a przed tem je go
środ kiem trans por tu był ro wer. W nie dzie lę do -
jeż dżał nim na miej sce ze brań oko ło dzie wię ciu
ki lo me trów. Te raz, kie dy ma sa mo chód, mo że
do wo zić bra ci na ze bra nia. Za brał nas do do mu
bra ter stwa Do id ge.

W przed dzień kon wen cji bra ter stwo Do id ge
za wieź li nas do Lep ton w York shi re, gdzie spo tka -
li śmy się w do mu br. Tomp kin sa z nim i sio strą
Tra cy, by ba dać Fo to dra mę Stwo rze nia. Prze ba da li -
śmy Lek cję nr 30 na te mat Jó ze fa sprze da ne go
do Egip tu. By ło to bar dzo mi łe ba da nie i cie szy li -
śmy się z po zna nia tych dwój ki bra ter stwa. Br. Do -
id ge lu bi Fo to dra mę oraz Książ kę Py tań i za chę ca
do te go, by ją ba dać na ba da niach zbo ro wych.

Kon wen cja bry tyj ska jest trzy dnio wą kon wen -
cją, któ ra od by wa się w Te atrze Fe sti wa lo wym
w Hy de. W za łą cze niu prze sy łam eg zem plarz pro -
gra mu kon wen cyj ne go. Na okład ce znaj du je się
ob raz przed sta wia ją cy Ja na Bu ny ana oraz ko bie ty
z Bed ford. Pod ob raz kiem jest na pi sa ne: „Bu ny an
zwa ża na One go z ubo gi mi ko bie ta mi z Bed ford”.
Te ma tem kon wen cji by ło: „Zważ cie na One go...”
(Żyd. 12:3). Łącz nie by ło sie dem se sji, dwie w pią -
tek, trzy w so bo tę oraz dwie w nie dzie lę. Na bo -
żeń stwo otwie ra ją ce kon wen cję zo sta ło po pro wa -
dzo ne przez Zbór bę dą cy go spo da rzem kon wen cji,
na stęp ne go dnia Na bo żeń stwo Po ran ne zo sta ło
po pro wa dzo ne przez Zbór z Bir ming ham, a ostat -
nie go dnia Na bo żeń stwo Po ran ne zo sta ło po pro -
wa dzo ne przez Zbór z Lon dy nu.

Po na bo żeń stwie po ran nym mia ło miej sce
po wi ta nie. Na stęp nie ja wy gło si łem wy kład pt.
„Pró ba wy trwa ło ści”, w obec no ści 53 bra ci
i sióstr. Mo je dwa po zo sta łe wy kła dy mia ły ty tu -
ły: „Ro dzi na Bo ża” oraz „Róż ne przy mie rza Bo -
ga”, przy fre kwen cji wy no szą cej od po wied nio
60 i 55 osób. Od by ło się sym po zjum na te mat
„Zważ cie na One go”, w któ rym bra cia oma wia li
wier ność, po ko rę i uprzej mość Je zu sa. Bra cia wy -
gło si li wy kła dy na na stę pu ją ce te ma ty: „Je go

przy ka za nia”, „Wszyst kie rze czy ja sne i pięk ne”,
„Zważ cie na One go – ja ko Wo dza” oraz „Ko rzeń
wszel kie go zła”.

Pod czas se sji eko no micz nej br. Do id ge od czy -
tał two je go e -ma ila z po zdro wie nia mi dla bra ci
i sióstr. Ostat nie py ta nie na ze bra niu py tań i od po -
wie dzi do ty czy ło obec ne go wo dza bra ci i sióstr. Br.
Do id ge wspo mniał, że na po cząt ku Wie ku Ewan -
ge lii ko niecz ne by ło mó wie nie ję zy ka mi, ale to się
skoń czy ło, a Praw da trwa na dal. Po nad to po wie -
dział, że br. John son w 1919 r. po dał po trzeb ne za -
rzą dze nia co do wo dzo stwa oraz że br. Ralph He -
rzig trwa przy nich. Na stęp nie prze wod ni czą cy
kon wen cji wy gło sił uwa gi koń co we, po któ rych
na stą pi ła Uczta Mi ło ści. 

Tak że tu taj zna li śmy już pew nych bra ci, po -
nie waż Pa try cja i ja uczest ni czy li śmy w kon wen cji
w Hy de 1988 r. oraz w kon wen cji w Shef field
w 1991 r. Prze ka zu jąc po zdro wie nia ze Sta nów
wspo mnia łem o tym, że br. Char les Sta ple ton z An -
glii słu żył w 1966 r. w Sta nach Zjed no czo nych, tak -
że w zbo rze w Min ne apo lis. Nasz syn Jan uro dził
się w tym ro ku, a br. Sta ple ton po pro wa dził dla
nie go na bo żeń stwo bło go sła wie nia dzie ci. 

Wszyst kie po sił ki by ły za pew nia ne na kon wen -
cji, dzię ki cze mu mie li śmy do dat ko wy czas na spo -
łecz ność. Sio stra Sa ra Ro berts przy nio sła pew ną
licz bę ksią żek br. Ro bert sa po to, by bra cia mo gli je
so bie wziąć. Po sia dał on bar dzo bo ga tą bi blio te kę,
a wie le z je go ksią żek jest bar dzo cen ny mi oka za -
mi ko lek cjo ner ski mi. By ła to wspa nia ła kon wen cja
i bę dzie nam bra ko wa ło tych dro gich bra ci i sióstr.

Bra ter stwo Do id ge do brze się na mi opie ko wa -
li, a my wy so ko oce nia my ich go ścin ność i spo łecz -
ność z ni mi. Br. Pa weł Mar kie wicz za brał nas na lot -
ni sko do Man che ste ru i po zo stał z na mi pod czas
od pra wy na lot do Am ster da mu.

Bez wzglę du na kul tu rę i ję zyk, przy spo tka -
niach z brać mi i sio stra mi czu je się du cha Praw dy
i wy da je się, że zna się ich przez ca łe ży cie. Kil ka
ra zy sio stra Pa try cja i ja ro ni li śmy łzy ra do ści.
Niech Bóg na dal bło go sła wi tych dro gich bra ci
i sio stry.

Twój brat w Je go służ bie
Br. Do nald Le wis
Min ne so ta 

PT, ‘07,60-61



Od: Bill Ro berts

Wy sła no: wto rek, 10 stycz nia 2006 r., 6:46 ra no

Do: Ralph He rzig

Te mat: Kon wen cja w Hy de oraz zmia ny ad mi ni -
stra cyj ne

Dro gi Bra cie He rzig,

Ła ska i po kój niech bę dą z To bą!

KON WEN CJA W HY DE w 2006 r.
W tym ro ku bra cia i sio stry ze zbo ru w Hy de

uzgod ni li, że do rocz na kon wen cja bry tyj ska od bę -
dzie się pod czas pierw sze go week en du sierp nia, tj.
od piąt ku 4-go do nie dzie li – 6 sierp nia 2006 r. Urzą -
dza nie kon wen cji w tym cza sie jest zwy cza jem
prak ty ko wa nym w Wiel kiej Bry ta nii od wie lu lat.

Tak że i w tym ro ku bry tyj scy bra cia i sio stry
bar dzo mi le wi dzie li by wi zy tę na sze go dro gie go
bra ter stwa Da na i Sue He rzig przy tej oka zji. Wszy -
scy tu zga dza ją się, że ich dwie po przed nie wi zy -
ty by ły tak bar dzo ko rzyst ne du cho wo, że ich po -
now na obec ność po śród nas by ła by za rów no przy -
jem no ścią, jak i po mo cą dla wszyst kich za in te re so -
wa nych. Jed nak że w tym ro ku na szym pra gnie -
niem jest, by wszyst kie kosz ty zwią za ne z ich wi -
zy tą zo sta ły za pła co ne z fun du szy bry tyj skich,
z któ rych mo gą zo stać one po kry te bez naj mniej -
sze go pro ble mu. Je śli wy ra żasz zgo dę na tę wi zy -
tę, był bym wdzięcz ny, gdy byś ze chciał wspo mnieć

o tym na sze mu dro gie mu bra tu Da no wi, po czym
do brą rze czą by ło by, gdy by on mógł skon tak to -
wać się ze mną bez po śred nio, a od tej chwi li my
prze ję li by śmy tę spra wę.

SPRA WY AD MI NI STRA CYJ NE
W ze szłym ro ku z po myśl nym skut kiem wy ne -

go cjo wa li śmy sta tus Ru chu w Wiel kiej Bry ta nii ja ko
praw nie usank cjo no wa nej i za re je stro wa nej or ga ni -
za cji do bro czyn nej, uak tu al nia jąc tym sa mym sta tus
wy ne go cjo wa ny przez br. Arm stron ga w 1982 r.
W okre sie na stę pu ją cym po 1982 r. Ruch na wie le
spo so bów wy kra czał po za swój sta tus i sta tut z 1982
r. tak, że wła dze w 2004 r. nie mo gły już uzna wać go
za usank cjo no wa ną or ga ni za cję do bro czyn ną. Mu -
sie li śmy do ko nać zmian zgod nych z obec ny mi wy -
mo ga mi władz, gdyż w prze ciw nym ra zie gro zi ło
nam pod ję cie kro ków praw nych przez jed no z mi -
ni sterstw rzą do wych. Kro ki te mo gły by do pro wa -
dzić do na ło że nia wy so kiej grzyw ny, roz wią za nia
SRM w Wiel kiej Bry ta nii oraz przy mu so we go prze -
ka za nia wszyst kich na szych za so bów in nym or ga ni -
za cjom do bro czyn nym. Ko niecz nie trze ba by ło coś
zro bić, więc zro bi li śmy to, głów nie pod mo im kie -
row nic twem, ale przy peł nym wspar ciu wszyst kich
ge ne ral nych star szych. Dom Bi blij ny zo stał w peł ni
po in for mo wa ny o tym, co mu si zo stać zro bio ne, kie -
dy za czy na li śmy na sze dzia ła nia w 2004 r.

Dzię ki za re je stro wa niu Ru chu ja ko or ga ni za cji
do bro czyn nej dzia ła ją cej w do brej wie rze, pro blem
ten zo stał obec nie roz wią za ny. Od po wie dzial ność
praw na za wła ści we wy ko rzy sta nie fun du szy oraz
in ne go ma jąt ku zgod ne z za de kla ro wa ny mi ce la mi
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NAUKI ŚWIADKÓW JEHOWY
ZBADANE W ŚWIETLE PISMA ŚWIĘTEGO

Nazwa Świadkowie Jehowy została nadana przez Josepha F. Rutherforda jego zwolennikom w 1931
r., i została przez nich przyjęta w tym czasie. Z powodu masowych zgromadzeń, gorliwości w
noszeniu swojego przesłania od drzwi do drzwi oraz znacznego wzrostu liczebnego, w przeciągu
kolejnych lat zaczęli bardziej rzucać się w oczy szerszemu kręgowi społeczeństwa. W wielu
przypadkach byli niesprawiedliwie traktowani i fałszywie przedstawieni, a niektórzy z ich
przeciwników posuwali się tak daleko, że nadawali im pogardliwe nazwy, od komunistów
począwszy, na wyznawcach sekty skończywszy. W najmniejszym stopniu nie pochwalamy takiego
postępowania, chociaż uważamy, że ich publiczne nauki powinny być otwarte na odpowiednią
publiczną krytykę. Zostaliśmy poinstruowani, by sprawdzać przy użyciu 1] Pisma Świętego (Iz. 8:20;
Dz. Ap. 17:11; 1Jana 4:1-4), 2] rozumu (Iz. 1:18; Dz. Ap. 17:2; 18:4) oraz 3] faktów, wszystkie nauki
przedstawiane nam jako prawdę i trzymać się (1Tes. 5:21) tylko tych, które są „dobre”, czyli tych
twierdzeń, które są w całkowitej harmonii z tymi trzema rzeczami. W tym duchu pragniemy poddać
ich nauki ogólnej analizie. Mamy nadzieję, że wszyscy ci, których jedynym pragnieniem jest dążenie
do Prawdy, łącznie z osobami związanymi ze Świadkami Jehowy, uważnie przeczytają niniejsze
studium ich nauk. 
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na szej dzia łal no ści spo czy wa obec nie na Ra dzie
Opie kuń czej. Ta kie roz wią za nie za do wa la wła dze,
któ rym za le ży je dy nie na tym, by śmy prze strze ga -
li pra wa i nie nad uży wa li przy wi le jów po sia da -
nych przez nas ja ko usank cjo no wa ną or ga ni za cję
do bro czyn ną. Jed nak że Ra da Po wier ni cza nie kon -
tro lu je dzia łal no ści Ru chu i nie spra wu je żad nej
du cho wej funk cji. Opie ka nad dzia łal no ścią Ru -
chu w Wiel kiej Bry ta nii, jak rów nież spra wo wa -
nie nad nim kie row nic twa, po zo sta je w rę kach Bry -
tyj skie go Pa sto ra dzia ła ją ce go przy po mo cy ge ne -
ral nych star szych.

Wszyst kie świec kie oraz praw ne usta le nia,
na któ re się zgo dzi li śmy pod czas re je stra cji, są cał -
kiem roz sąd ne. Są one zgod ne z pra wem na sze go
kra ju i bę dzie my w uczci wy spo sób ich prze strze -
gać, po nie waż sta ra my się „od da wać ce sa rzo wi to,
co jest ce sar skie”. Jed nak że na każ dym eta pie
i na każ dy spo sób do ło ży li śmy wie lu sta rań, by za -
rów no prze strze gać i za cho wać to, co ro zu mie my
ja ko za rzą dze nia Pań skie, jak też za cho wać na sze
wła ści we po wią za nia z Epi fa nicz nym Do mem Bi -
blij nym.

ZMIA NY
Kil ku bra ci w Wiel kiej Bry ta nii ma pro ble my

ze zdro wiem, co w nie ko rzyst ny spo sób wpły wa
na dzia łal ność Ru chu. Ja sam nie je stem w sta nie
wy ko ny wać wszyst kich tych rze czy, któ re tra dy -
cyj nie by ły wy ko ny wa ne przez Bry tyj skie go Pa -
sto ra od po cząt ków dzia łal no ści br. Arm stron ga.
Mam spo re trud no ści z wy le cze niem ra ny na no -
dze, któ rą od nio słem pod czas upad ku pra wie rok
te mu. Ra na ta owrzo dzia ła i roz sze rzy ła się, skut -
kiem cze go ist nie je po trze ba ba da nia chi rur gicz -
ne go, a mo że na wet za bie gu chi rur gicz ne go, a ja
w du żej mie rze je stem nie peł no spraw ny. Jed nak -
że nie chciał bym, by szcze gó ły mo je go sta nu zdro -
wia sta ły się po wszech nie zna ne. Z po wo du sta nu
mo je go zdro wia oraz in nych trud no ści zwią za nych
z wie kiem za sta na wiam się nad naj lep szy mi spo so -
ba mi prze ka za nia więk szych czę ści pra cy in nym
oso bom. 

Pra ca Skarb ni ka przy pad nie piel grzy mo wi po -
moc ni cze mu br. Tor ry’emu McMil la no wi. Jest on
do brze wy kształ co nym bra tem zdol nym do za ję -

cia się tym aspek tem na szej dzia łal no ści. Ogól -
na pra ca ad mi ni stra cyj na, łącz nie z za ło że niem
i kon tro lą no we go ma ga zy nu li te ra tu ry, bę dzie
pod pie czą piel grzy ma po moc ni cze go br. Ri char -
da Do id ge’a. Je śli wszyst ko pój dzie do brze,
w słusz nym cza sie bę dzie on mógł ob jąć sta no wi -
sko Bry tyj skie go Pa sto ra. Ty tuł Bry tyj skie go Pa -
sto ra jest ofi cjal nym okre śle niem uży wa nym
przez br. Arm stron ga w sta tu cie z 1982 r., a tak że
prze ze mnie od je go śmier ci.

W mia rę jak się sta rze je my i na sze wła dze za -
wo dzą, zmia ny są nie unik nio ne, ale Praw da, jej
duch i za rzą dze nia mu szą po zo stać nie tknię te. Dla -
te go też zro bię wszyst ko, co tyl ko bę dę mógł, by za -
pew nić bez piecz ne prze ka za nie od po wie dzial no ści
za po szcze gól ne dzia ły pra cy tym, któ rzy są naj le -
piej przy go to wa ni do ich prze ję cia. W rze czy sa -
mej, bry tyj skie po le pra cy jest sto sun ko wo ma łe,
a ro bot ni ków o od po wied nich kwa li fi ka cjach i du -
cho wym do świad cze niu jest nie wie lu.

Mam na dzie ję, że te wia do mo ści z ostat nie go cza -
su, choć krót kie, zo sta ły po da ne w wy star cza ją co
kla row ny spo sób, byś mógł je zro zu mieć i zo stać
za pew nio ny, że jest czy nio ne wszyst ko, co tyl ko
moż li we, by za cho wać na uki, za sa dy, za rzą dze nia
i tra dy cje Praw dy w słu że niu Bo gu w spo sób Mu
się po do ba ją cy.

Z wy ra za mi ser decz nej chrze ści jań skiej mi ło ści,
Z po wa ża niem, twój brat w służ bie Mi strza
H.W. Ro berts

P.S. Ni niej szy e -ma il jest dla Two jej pry wat nej in -
for ma cji, a nie do pu bli ka cji. Mam na dzie ję, że
wkrót ce wy ślę Ci koń co wo rocz ne „Spra woz da nie
z Wiel kiej Bry ta nii” obej mu ją ce róż ne aspek ty wy -
da rzeń w mo im kra ju zwią za nych z Praw dą
w prze cią gu mi nio ne go ro ku.

H.W.R.

[Pu bli ku je my ten e -ma il po to, by uza sad nić no mi na cje
w Wiel kiej Bry ta nii do ko na ne od cza su śmier ci br. Ro -
bert sa – Re dak tor] 
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