
„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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          N A S Z E 
             SIEDEMDZIESIĄTE  TRZECIE 
           ROCZNE  SPRAWOZDANIE 

 
O krótkie sprawozdanie obejmuje okres od 1 
listopada 1990 roku do 31 października 1991 
roku; ponadto odsyłamy czytelników do 

naszych wcześniejszych rocznych sprawozdań. W 
tym roku więcej miejsca przeznacza się na nasze 
zagraniczne sprawozdania. 
 

Istotnie, Ŝyjemy obecnie w najbardziej 
niezwykłych czasach. Jeśli jednak nie będziemy 
oceniali prawdziwego posłannictwa BoŜego, 
będziemy zaniepokojeni i roztargnieni tak jak wielu 
dzisiaj w świecie. Jesteśmy bardzo błogosławieni, 
poniewaŜ wiemy jaki będzie ów wielki rezultat po 
całym tym ucisku, który biedny świat musi przeŜyć. 

 

Środki przekazu obszernie informują, Ŝe 1991 
rok był rokiem szczególnych wydarzeń. Zaczęło się 
na początku roku od wojny w Zatoce Perskiej po 
upadku Związku Radzieckiego i Partii 
Komunistycznej w tej części świata i zastąpienia 
Gorbaczowa przez Jelcyna, powszechny niepokój (np. 
rewolucja w Chorwacji i Słowenii) oraz bardzo złe 
warunki ekonomiczne towarzyszące tym zmianom. 
(Zobacz nasz artykuł w Ter. Pr. nr 416 z 1991 roku na 
temat Rosji, str.36, 37 oraz Roczne Sprawozdanie z 
1989 roku, Ter. Pr. nr 412 z 1990 roku). W ostatnich 
miesiącach, moŜna rzec, wiadomości zostały 
zdominowane informacjami o zapoczątkowaniu w 
Madrycie bliskowschodnich rozmów pokojowych. 

Aktualnie jesteśmy pod wraŜeniem róŜnych 
świeckich znaków właściwych w Chrystusowym 
drugim adwencie, co w ogólnych konturach zostało 
opisane w E. 17, rozdz. 11. Cytujemy z E. 17, str.295, 
jedenasty znak wskazujący na trudny do opanowania 
wszechświatowy kryzys:  

 

POWSZECHNY NIENAPRAWIALNY KRYZYS 
 

Czy wiesz, Ŝe jako jedenasty świecki znak, Biblia 
naucza, iŜ powszechny nienaprawialny kryzys, taki ja-

kiego świat nigdy wcześniej nie doznał, w tym 
okresie drugiej Chrystusowej obecności, jest bliski 
(Łuk.21: 25-27; Iz. 29:14; Ps. 82:1-5); Ŝe bywały juŜ 
w historii ludzkości trudne do opanowania kryzysy, 
np. tuŜ przed narodową klęską Izraela, w związku z 
upadkiem Rzymskiego Imperium, religijną i 
polityczną Reformacją, Wielką Rewolucją Francuską; 
Ŝe w kaŜdym z tych kryzysów panowało powszechne 
lekcewaŜenie religii oraz cywilnych i rodzicielskich 
autorytetów, międzynarodowa podejrzliwość, 
zazdrość, rywalizacja, nienawiść i wojny, narodowe 
ekspansje, duŜo nienawiści,  podejrzeń i konfliktów 
między róŜnymi pod 

„UMIEJĘTNI I UTWIERDZENI W TERAŹNIEJSZEJ PRAWDZIE" 
2 Piotra 1:12 
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względem hierarchii społecznej środowiskami, rozpad 
więzi rodzinnej i sensu rodzinnych zobowiązań, 
powszechne cierpienia spowodowane społeczną 
niesprawiedliwością, silne niezadowolenie z 
istniejących warunków, powszechne domaganie się 
radykalnych zmian społecznych, zasadnicza 
niezgodność zwłaszcza w zastosowaniu 
nieodzownych środków naprawczych, pogłębione 
zamieszanie związane z przyczynami powstawania i 
moŜliwościami leczenia rozpowszechnionych chorób, 
proponowanie półśrodków zamiast rzeczywistego 
leczenia, szalone i bezskuteczne wysiłki reformatorów 
i panowanie optymizmu nie dostrzegającego 
obecnego zła; Ŝe takie warunki są teraz bardziej 
widoczne na świecie niŜ kiedykolwiek w ludzkiej 
historii, a polityczni, narodowi, międzynarodowi, 
finansowi, kapitalistyczni, pracowniczy, farmerscy, 
społeczni, rodzinni i religijni eksperci nie wiedzą jak, 
indywidualnie lub kolektywnie, opanować kryzys, 
który świat trzyma w swoim uścisku i są bardzo 
zniechęceni w związku z obecną sytuacją i pełni złych 
przeczuć względem przyszłości ?" 

Dzisiaj na czoło tego nienaprawialnego kryzysu 
wysunęły się sprawy ekonomiczne spowodowane złą 
gospodarką w licznych krajach, a Stany Zjednoczone 
nie są tu wyjątkiem. W USA znacznie wzrosło 
bezrobocie. 

W wielkich miastach, w dzisiejszych czasach, 
Ŝycie stało się trudniejsze i niebezpieczniejsze, 
stosownie do wzrostu przestępstw, gwałtu i 
wandalizmu, rasowej nietolerancji, skaŜenia 
powietrza i ziemi, silnych gangów ulicznych i 
morderstw. Informowano, Ŝe w 1991 roku w USA 
popełniono 24 000 zabójstw. Epidemia AIDS stale się 
rozszerza. 

Wydarzenia te występują szybko i są coraz 
boleśniejsze, jak bóle matki w procesie rodzenia 
dziecka (1 Tes. 5:2,3). Nawet nasz drogi pastor 
Russell ponad sto lat temu wskazywał na nie, 
opierając się na Piśmie Świętym (zobacz jego 
autorstwa Boski Plan Wieków, str.335, 336). 

SYTUACJA W ROSJI 
Oczywiście sytuacja w USA nie jest wcale taka 

straszna jak w Rosji, gdzie Ŝywność rzadko się 
spotyka na targowiskach i zauwaŜyć moŜna długie 
kolejki ludzi oczekujących przed sklepami aŜ 
dostateczne zaopatrzenie w Ŝywność pozwoli im na 
wejście - a wszystko to dzieje się w przejmująco 
zimnej porze roku. Rok 1992 będzie pierwszym 
rokiem współczesności bez partii komunistycznej. 
Robiąc przegląd sytuacji na Kubie kilka lat wstecz, 
uświadamiamy sobie, Ŝe Castro sądził, iŜ uratuje 
Kubę, teraz widzimy, Ŝe stał się innym dyktatorem — 
Jelcyn równieŜ moŜe być jeszcze jednym dyktatorem 
i symbolem tych czasów. Będzie w swoim czasie 
widoczne, czy on utrzyma ten „związek" razem. 
[Zobacz w tej Ter. Pr. roczne sprawozdanie br. 
Woźnickiego, mówiące o sposobach w jaki bracia w 
Polsce usługują w pracy Pańskiej w Rosji.] 

 

I Z R A E L 
Dwa wydarzenia przyćmiły pozostałe, dotyczące 
Izraela: 

(1) Na początku 1991 roku Irak usiłował zmusić 
Izrael do udziału w wojnie w Zatoce Perskiej przez 
wystrzelenie licznych niszczących rakiet SCUD na 
nie militarne miasta (Izrael nie zastosował środków 
odwetowych) i 

(2) rozmowy pokojowe, dotyczące Bliskiego 
Wschodu, rozpoczęły się w październiku 1991 roku 
(kontynuowane są z przerwami). 

O wojnie tej, na temat Izraela i Iraku, pisaliśmy 
w Ter.Pr.'91, nr 416 i równieŜ w Sztandarach 
Biblijnych. Rozmowy pokojowe potraktujemy krótko, 
cytując wybrane wyjątki z przemówienia H.K. 
Icchaka Schamira (premiera państwa Izrael) 
wygłoszonego 31 października 1991 roku na 
konferencji pokojowej w Madrycie, w Hiszpanii: 

„Od początku Syjonizmu formułowaliśmy 
niezliczone ilości planów i propozycji pokojowych. 
Wszystkie one zostały odrzucone. Po raz pierwszy 
nastąpił wyłom w murze wrogości w 1977 roku, gdy 
nieŜyjący juŜ prezydent Egiptu, Anwar Sadat, 
zdecydował się przełamać tabu i przybył do 
Jerozolimy. Jego gest został odwzajemniony z 
entuzjazmem przez społeczeństwo i rząd Izraela, na 
czele którego stał Menachem Begin. Dalszy bieg 
sprawy prowadził do zgody i traktatu pokojowego 
między Egiptem i Izraelem, zawartego w Camp 
David. [Izrael wówczas wycofał swe wojska z 
Półwyspu Synajskiego, demonstrując w ten sposób 
swój gotowość rezygnowania z ziemi za pokój. - 
Uwagi Redaktora] 

Cztery lata później, w maju 1983 roku, zostało 
podpisane porozumienie z prawowitym rządem 
Libanu. Niestety, to porozumienie nie zostało 
wprowadzone w Ŝycie z powodu zewnętrznej 
interwencji. Ale precedens nastąpił i spodziewamy się 
w przyszłości odwaŜnych kroków, podobnych do tych 
jakie podjął Anwar Sadat. Godne poŜałowania jest to, 
Ŝe Ŝaden przywódca arabski nie odwaŜył się wystąpić 
i odpowiedzieć na nasze wezwanie do pokoju. 

Dzisiejsze zgromadzenie jest wynikiem 
nieustannych wysiłków amerykańskich, opartych na 
naszym własnym planie pokojowym z maja 1989 
roku, który z kolei został oparty na porozumieniu z 
Camp David. Zgodnie z inicjatywą amerykańską 
celem tego spotkania jest bezpośrednie 
zaangaŜowanie się w pokojowe negocjacje Izraela z 
kaŜdym jego sąsiadem oraz wielostronne pertraktacje 
w kwestiach regionalnych ze wszystkimi krajami tego 
obszaru ... 

Wierzymy, Ŝe celem bilateralnych negocjacji 
będzie podpisanie traktatów pokojowych między 
Izraelem i jego sąsiadami oraz osiągnięcie 
porozumienia tymczasowego z Arabami 
palestyńskimi ...” 

[Tak, aby śydzi mogli rozpocząć emigrowanie i 
osiedlić się tam na podstawie międzynarodowego 
poro- 
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zumienia z 1878 roku, wyznaczającego Palestynę na 
miejsce przywilejów i osiedlania się śydów. Nie było 
„rdzennych Palestyńczyków” arabskich 
zamieszkujących pustynię, byli raczej Arabowie w 
ościennych krajach, którzy rozwijający się handel 
Ŝydowski dostrzegli jako okazję do przeniesienia się, 
aby cieszyć się lepszym standardem Ŝycia. Tak więc 
historia pokazuje fałszywość dzisiejszych oskarŜeń, 
Ŝe Izrael jest najeźdźcą. Jakkolwiek szeroko 
rozgałęzione narody arabskie z łatwością mogłyby 
zbudować dom dla swego własnego narodu, one 
jednak uwieczniają sytuację „Palestyńczyków", aby 
nie moŜna było dojść do pokoju z Izraelem — uwaga 
Redaktora.] 
 

Arabowie powinni zrezygnować z „świętej wojny” 
„Zwracamy się z apelem do was o wyrzeczenie 

się dŜihad [tzw. świętej wojny — Redaktor] przeciw 
Izraelowi. Zwracamy się do was o zerwanie 
przymierza z OWP, wzywającej do zniszczenia 
Izraela. Wzywamy was do potępienia deklaracji 
nawołującej do unicestwienia Izraela, takiej jak ta, 
wydana przez uczestników konferencji w Teheranie w 
minionym tygodniu. Apelujemy do was o pozwolenie 
opuszczenia waszych krajów przez śydów, jeśli chcą 
je opuścić. 

Kierujemy teŜ wezwanie do Arabów 
palestyńskich: zaniechajcie przemocy i terroryzmu. 
Korzystajcie z uniwersytetów na administrowanych 
obszarach - których istnienie stało się moŜliwe tylko 
dzięki Izraelowi — aby się uczyć i rozwijać, a nie 
agitować i stosować przemoc. Przestańcie naraŜać 
wasze dzieci na niebezpieczeństwo przez wysyłanie 
ich do rzucania bomb i kamieni na Ŝołnierzy i 
cywilów ... 

Jesteśmy narodem liczącym 4 miliony. Narody 
arabskie od Atlantyku po Zatokę Perską liczą 170 
milionów. My panujemy tylko nad 28 tysiącami 
kilometrów kwadratowych. Arabowie posiadają 14 
milionów kilometrów kwadratowych. Kwestią nie jest 
obszar ziemi, lecz nasze istnienie". 

 

Islamskie perspektywy 
Dwa odłamy są głównymi rzecznikami 

muzułmańskiej alternatywy w walce Palestyńczyków: 
Hamas i islamska dŜihad. Hamas załoŜono pod koniec 
1987 roku jako polityczne i zbrojne ramię 
muzułmańskiego braterstwa (grupa islamska, która 
tradycyjnie podkreśla zakończenie reform 
społecznych i religijnych oraz moralnej edukacji 
przed rozpoczęciem walki zbrojnej przeciw izraelskiej 
okupacji). JednakŜe intifada [powstanie przy pomocy 
siły i zniszczeń] spowodowała, Ŝe muzułmańskie 
braterstwo zmieniło swoje nastawienie i przyjęło 
strategię walki cywilnej. Proces ten został 
przyspieszony przez młodą i coraz bardziej bojową 
ludność. Hamas jest najbardziej popularną grupą 
utrzymującą, iŜ reprezentuje jedną trzecią 
Palestyńczyków Ŝyjących na Zachodnim Brzegu i w 
Gazie. 

Islamska dŜihad powstała po roku 1980. Ona 
równieŜ ma młodych i bojowych członków 
pobudzanych przez religię i nacjonalizm, którzy 
domagają się natychmiastowej zbrojnej walki z 
okupacją izraelską. Zarówno Hamas jak i islamska 
dŜihad mają swoje oparcie na okupowanych 
terytoriach, poza którymi mają równieŜ swoich 
zwolenników. 

Pozornie, kwestia stanowiąca cel rozmów 
dotyczy pokoju pomiędzy Izraelczykami i Arabami. 
W rzeczywistości toczy się bój o 2480 mil 
kwadratowych kraju. Palestyńczycy chcą mieć 
państwo na Zachodnim Brzegu i w strefie Gazy, z 
Jerozolimą jako stolicą. Syria chce Wzgórza Golan. 
Izrael chce zatrzymać te terytoria, które zdobył 24 lata 
temu. (Proszę przeczytać artykuł o ojczyźnie dla 
OWP pt.„Dlaczego Arabowie nie chcą dać 
Palestyńczykom jakiejkolwiek ojczyzny?” w Szt. B. 
nr 48, str.15.) 

Względy ekonomiczne 
Jeszcze jeden powód, dla którego Izrael jest przy 

stole negocjacyjnym to potrzeba funduszów na 
osiedlenie 350 000 śydów sowieckich, którzy juŜ 
przybyli, a dziesiątki tysięcy podobno podąŜa za nimi. 
Premier Icchak Schamir prosił Stany Zjednoczone o 
gwarancje na 10 miliardów dolarów poŜyczki, która 
ma być wykorzystana na nowe budownictwo, ale 
administracja Busha cofnęła aprobatę. Prezydent Bush 
(widocznie ze swojej proarabskiej pozycji) stwierdził 
w marcu 1991 roku, Ŝe pokój w tym regionie będzie 
musiał być ugruntowany na rezolucjach: 242 i 328 
Rady Bezpieczeństwa ONZ, które wzywają Izrael do 
wycofania swoich wojsk z terytoriów okupowanych 
od 1967 roku w zamian za uznanie granic wolnych od 
gróźb lub aktów przemocy. W ten sposób dał kolejny 
dowód, Ŝe „Wszyscy miłośnicy jego [Izraela] 
zapomną o nim i go nie odwiedzą” (Jer.30:14). Ulga 
w napięciu z Arabami równieŜ pomogłaby 
Schamirowi obciąć budŜet obronny o 7.2 miliarda 
dolarów i uwolnić więcej pieniędzy na wydatki 
krajowe (tak właśnie jak mogłyby to równieŜ uczynić 
inne środkowo-wschodnie rządy). Przywódcy 
izraelscy zdają sobie teraz sprawę z rozmiarów 
wpływów prywatnego inwestowania - równieŜ 
potrzebnych, aby wchłonąć imigrantów - które zbliŜa 
się z najgroźniejszym obrazem politycznym. 

Naciski ekonomiczne zmuszają równieŜ 
Palestyńczyków do rozluźnienia ich decyzji. 
Arabowie mieszkający na okupowanym Zachodnim 
Brzegu i w strefie Gazy ucierpieli bardzo wskutek 
zniszczeń spowodowanych intifadą. Ponieśli teŜ 
szkodę z powodu odcięcia 400 milionów dolarów 
pomocy zagranicznej i wypłat robotnikom przez 
Arabię Saudyjską i Kuwejt. Kraje te ukarały J. 
Arafata za stanowisko proirackie. Wynikłe trudności 
spowodowały, iŜ przywódcy na terytoriach 
okupowanych nakłonili OWP do umiarkowania 
swoich Ŝądań o zupełne upaństwowienie. 

My przewidujemy, Ŝe rozmowy pokojowe nie 
dopro- 
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wadzą do trwałego pokoju w tym regionie, chociaŜ, 
na pewne krótkie okresy, tymczasowe rozwiązania 
mogą być realizowane. 
 

SPRAWY DOMU BIBLIJNEGO 
 

Jeśli chodzi o główna kwaterę Domu Biblijnego, 
z zadowoleniem moŜemy powiedzieć, Ŝe większość 
spraw przebiega tak, jak opisaliśmy w naszym 
ostatnim sprawozdaniu. Współpraca ze wszystkimi 
pracownikami Domu Biblijnego jest bardzo cenna, 
jak równieŜ tych, którzy z odległych miast udzielają 
wiele potrzebnej pomocy w róŜnych dziedzinach. 

 

Jesteśmy zadowoleni z wydania wrześniowo - 
październikowej (1991r.) PT jako egzemplarza do 
pracy ochotniczej, poświęconego głównie 75 rocznicy 
przemiany br. Russella. Aktywność ta zaowocowała 
12 procentowym wzrostem subskrybentów w 
stosunku do minionego roku. Bibie Standards 
(Sztandary Biblijne) i Heralds (Zwiastuny) na skutek 
pracy ochotniczej i subskrypcji wskazują 
odpowiednio na 23 procentowy i 4 procentowy 
wzrost. 

 

Jesteśmy zadowoleni, Ŝe indeks wersetowy do 
PT został skompletowany i jego dystrybucja zaczęła 
się w październiku na konwencji w Illinois (liczba 
sprzedanych indeksów została wyodrębniona spośród 
innych pozycji). Mamy nadzieję, Ŝe w 1992 roku 
dokończymy indeks tematyczny i wersetowy do BS z 
lat 1981 - 1990. 

 

Pod pozycją: Korespondencja - „Listy i 
pocztówki wysłane” - liczba się zmniejszyła w 
ostatnich latach, poniewaŜ niektóre z nich (listy i 
pocztówki) zastąpiono krótkimi notatkami 
odnoszącymi się do literatury, przygotowywanymi 
teraz na naszych komputerach w postaci drukowanych 
listów spedycyjnych oraz specyfikacji na kartkach 
wkładanych do paczek z literaturą (oszczędzając 
pracę i unikając opłat pocztowych). Oto nasza 
statystyka w USA: 
 

 
PODSUMOWANIE NASZEJ PRACY 

od 1 listopada 1990 roku do 31 października 1991 roku 
 

KORESPONDENCJA 
 
Otrzymanych listów i pocztówek...................................7577 
Wysłanych listów i pocztówek .....................................3201 
 

CYRKULACJA LITERATURY 
 
Ochotnicza wysyłka Present Truths  ............................ 1741 
Prenumerata Present Truths   ....................................... 6454 

Ogółem Present Truths........................................  8195 
 
Ochotnicza wysyłka Bibie Standards i Heralds …….. 5 436 
Prenumerata Bibie Standards..................................... 44 483 

Ogółem Bibie Standards i Heralds.....................49 919 

Wykłady Pisma Świętego (oprawa płócienna)................282 
Tom I (w oprawie kartonowej i w formie broszur…….. 325 
Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego............................234 
Fotodrama Stworzenia …………....................................103 
śycie - Śmierć - śycie Przyszłe   ..................................  160 
Śpiewniki........................................................................ 136 
Manny..............................................................................193 
KsiąŜeczki Poematów..................................................... 171 
Broszury (Piekło, Spirytyzm, Cienie Przybytku) .......... 570 
Inne broszury................................................................1 008 
Indeksy.............................................................................. 83 
Indeks wersetów Pisma Św. do PT 1918-1990 (n. wersja…...  71 
Inne publikacje, Biblie itp............................................... 400 
Wykresy Boskiego Planu, Przybytku i Piramidy…...…..  72 
Ochotnicza wysyłka broszur   ..................................101 000 
Ulotki........................................................................263 000 
Listy do osób w Ŝałobie i o Dobrej Nowinie..............35 000 
 

SŁUśBA PIELGRZYMSKA I EWANGELICZNA 
 
Pielgrzymów...............................................................7 
Pomocniczych Pielgrzymów ...................................62 
Ewangelistów   ........................................................73 
Zebrań publicznych i półpublicznych.....................264 

Uczestników...............................................24 672 
 
Zebrań domowych...............................................2 480 

Uczestników...............................................25 180 
 
Przebytych mil ……………….........................276 717 
 

F I N A N S E 
 

FUNDUSZ  OGÓLNY — Wpływy 
 
Datki, prenumerata, itp............................$  215 206,04 
Saldo z ubiegłego roku (LXI. 1990 r.)............6 745,09 

Wpływy ogółem..............................$  221 951,13 
 

FUNDUSZ OGÓLNY — Rozchody 
 
Pielgrzymi, ewangeliści, konwencje.........$  66 327,96 
Biuro, naprawy, podatki, wyposaŜenie, 
drukowanie czasopism, opłaty pocztowe itd….150 836,39 
 
Rozchody ogółem....................................$  217 164,35 
 
Saldo funduszu ogólnego (31.X.1991 r.)…$  4 786,78 
 

FUNDUSZ  KSIĄśKOWY - Wpływy 
Datki, sprzedaŜ ksiąŜek, itd.......................$  16 512,30 
Saldo z ubiegłego roku (LXI. 1990 r.)........... 1 933,58 

Przychody ogółem ………................$  18 445,88 
 

FUNDUSZ KSIĄśKOWY — Rozchody 
Zakup Biblii i innych ksiąŜek  ......................14 765,70 
Saldo funduszu ksiąŜkowego (31.X.1991 r.) ....$  3 680,18 
___________________________________________ 

_________________________________

 



22                                                                          Teraźniejsza Prawda                                                   Marzec - Kwiecień, 1992 
 

 
 
 
 
 

            ROCZNE SPRAWOZDANIE Z POLSKI 
 

ROGI Bracie Hedman - serdecznie 
pozdrawiam Cię w Duchu Pańskim. Niechaj 

Boska łaska i miłość Chrystusowa napełnia zawsze 
Twoje serce. 
 

ZbliŜa się koniec roku sprawozdawczego i w 
związku z tym przesyłam krótki opis najwaŜniejszych 
wydarzeń zaszłych w tym okresie w naszej pracy i 
działalności na niwie Pańskiej. 

Przede wszystkim pragniemy wyrazić 
wdzięczność Panu za Prawdę na czasie udzielaną nam 
za pośrednictwem Teraźniejszej Prawdy i Sztandaru 
Biblijnego. Artykuł pt. Werset Naszego Godła na 
1991 rok — „Czas odkupując; bo dni złe są” — 
oŜywił nas do zwiększonej czujności, gorliwej pracy i 
analizy czasu na korzyść duchowego rozwoju oraz 
uŜyteczności w słuŜbie. Świadectwa bardzo wielu 
braci i sióstr wyraŜały zadowolenie i radość z 
błogosławieństw otrzymanych w wyniku 
zastosowania się do tego tekstu. 

Artykuł: Nasze siedemdziesiąte drugie roczne 
sprawozdanie — stał się tematem licznych dyskusji i 
rozmów. Wnikliwie i wszechstronnie opracowany 
przekrój wydarzeń na świecie w świetle proroctw 
biblijnych pozwala nam na oglądanie rzeczywistości, 
a nie złudnych obrazów zabarwionych 
propagandowymi komentarzami i fałszywymi 
nadziejami. Ilustracje w postaci map i zdjęć okazały 
się bardzo pomocne do lepszego i szybszego 
zrozumienia opisanych wydarzeń. Modlimy się, aby 
Bóg błogosławił Brata i współpracowników w tym 
wspaniałym dziele. 
 

PRACA WYDAWNICZA 
 

W październiku 1990 roku wznowiliśmy 
regularne wydawanie Teraźniejszej Prawdy (Nr 412) i 
od stycznia 1991 Sztandaru Biblijnego (Nr 43). 
Opracowania komputerowe naszych czasopism, 
ulotek i broszur osiągają coraz wyŜszy poziom 
graficzny w wyniku troskliwej pracy i poświęcenia 
braterstwa Bochniaków i ich współpracowników. 
Jednocześnie staramy się, aby czasopisma te 
ukazywały się regularnie i punktualnie. W 
poprzednich latach było to zaleŜne od państwowej 
drukami. 

W styczniu 1991 r. wydrukowaliśmy w języku 
ukraińskim 30 000 egz. broszurek Królestwo BoŜe 
Niebiańskie i Ziemskie, natomiast w maju tego roku 
150 000 ulotek w języku rosyjskim, w tym po 30 000: 
Bóg Ciebie Miłuje, Nowa Ziemia, Restytucja: Co to 
jest? Gdzie będzie? Kiedy?, Zupełna Ewangelia, Kto 
zwycięŜa — Bóg czy szatan? 

KONWENCJE 
 

Przez wiele minionych lat konwencje odbywały 
się w okresie letnim, miały one charakter seryjny, 
następując kolejno, sześć lub siedem, w okresie około 
trzech tygodni, co pozwalało na poŜyteczne pod 
względem duchowym spędzenie urlopów wielu 
uczestnikom. W tym roku zorganizowaliśmy 
dodatkowo w okresie wiosennym wielkanocną 
konwencję we Wrocławiu, w której wzięło udział 
około 700 osób. 

Oprócz sług krajowych Ruchu usługiwał równieŜ 
brat Czesław Obajtek, pielgrzym pomocniczy z 
Francji, który przybył, z naznaczenia Brata, wraz z 
Ŝoną Agnieszką. Brat Obajtek przebywał wielokrotnie 
w Polsce, słuŜąc jako tłumacz od pierwszej wizyty 
brata Jolly'ego, jak równieŜ Słowem BoŜym w czasie 
wizyt pielgrzymskich. Uczestnicy konwencji 
wrocławskiej wyraŜali zadowolenie z tematów 
wygłoszonych przez niego o Uprzejmości, Psalm 
141:3 — o potrzebie kontrolowania mowy i o 
Posłanniku Laodycejskim. Po konwencji braterstwo 
Obajtkowie udali się w podróŜ do sześciu zborów: do 
Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Lublina, Łodzi i 
Warszawy, w których po jednym dniu (w Warszawie 
dwa dni) było przeznaczonych na usługi brata Cz. 
Obajtka. Po przeszło dwutygodniowym pobycie 
(włączając usługę w Poznaniu przed konwencją) 
braterstwo Obajtkowie odjechali pociągiem z 
Warszawy, w dniu 16 kwietnia br., Ŝegnani przez 
braci Zboru Warszawskiego. 

Seria konwencji letnich rozpoczęła się w 
Warszawie, w dniu 29 czerwca 1991 roku. 
Poprzedniego dnia na lotnisku Okęcie w Warszawie 
powitaliśmy z radością brata Geralda Herziga, 
pielgrzyma pomocniczego z Florydy, USA, który 
przyleciał, po konwencji duńskiej, z Kopenhagi, wraz 
z córką Barbarą. Konwencja warszawska odbyła się w 
sali kina „WARS" w bardzo miłej atmosferze. 
Radosne oblicza braci i sióstr towarzyszyły powitaniu 
gości przez dzieci kwiatami i wierszykami. 
Zapoczątkowało to słuŜbę brata Herziga Słowem 
BoŜym, która trwała do 17 lipca. 

Frekwencja kształtowała się następująco: 
Warszawa - 570 uczestników, Lublin - 450, Paary - 
490, LeŜachów - 400, Katowice - 620, Poznań - 800. 
Łącznie odbyło się 71 zebrań, w tym: 57 wykładów, 8 
zebrań świadectw i 6 sympozjów. Na kaŜdej 
konwencji odbył się uroczysty chrzest przez 
zanurzenie w wodzie, w tym na dwóch wiejskich 
konwencjach — w rzekach. Słoneczna pogoda w obu 
przypadkach sprzyjała uroczystościom i śpiewom 
licznie zebranych braci i 

D 



Marzec - Kwiecień, 1992                                                    Teraźniejsza Prawda                                                                         23 
 

sióstr w warunkach kojarzących się z chrztem Jezusa 
w Jordanie. Obie uroczystości zostały sfilmowane. 
Chrzest przyjęły 42 osoby, w tym 21 braci i 21 sióstr 
(7x3 + 7x3). Na wszystkich konwencjach wykładami 
słuŜył brat Gerald Herzig. Tematy wykładów brata 
Herziga były bardzo interesujące: Jabłka złote (Przyp. 
25:11), Jeremiasz, Gwiezdny Wszechświat, Drzewo 
Ŝycia, Eleazar, Chrzest, Posłannik Epifaniczny, „Ale 
czynili to, co jest złego przed oczyma moimi", Izajasz 
6, Chodźcie przede mną i bądźcie doskonałymi, 
Mich.6:8 — Boskim wymaganiem, Jerozolima, 
Kryzys bliskowschodni, Kwalifikacje wymagane od 
Chrystusowych ambasadorów, Harfa o dziesięciu 
złotych strunach, Zupełna zbroja BoŜa, Tysiąc 
punktów świetlnych błogosławieństwem otrzymanym 
od Boga, Błogosławione oczy i uszy, Widzicie 
powołanie wasze, bracia i Chór Alleluja. 

Tematy wykładów pozostałych mówców 
wymienionych w programach konwencyjnych były 
równieŜ budujące. Pan udzielił tyle błogosławieństw, 
Ŝe chłonne serca będą miały nieustanne zajęcie w 
przetwarzaniu ich na trwałe elementy w myślach, 
uczuciach, woli, charakterze, słowach i czynach. 
 
ZEBRANIA PUBLICZNE I PRACA KOLPORTERSKA 

 
Zbory kontynuują organizowanie zebrań 

publicznych i pracy kolporterskiej. Ludzie coraz 
lepiej dostrzegają, Ŝe wielkie autorytety w wielu 
krajach nie są w stanie rozwiązać licznych 
problemów, które rodzą się codziennie w szybkim 
tempie w warunkach powszechnego niezadowolenia. 
Pobudza to wielu do poszukiwania odpowiedzi na 
dręczące ich pytania w działalności informacyjnej i 
publikacyjnej instytucji nieoficjalnych. Stwarza to 
nam coraz więcej sposobności docierania do umysłów 
otwartych i myślących na miarę współczesnych 
wydarzeń bez perspektyw politycznych, społecznych i 
religijnych. 

Podaję niektóre informacje, poniewaŜ nie 
wszystkie zbory, które praktykują ten rodzaj pracy 
publicznej nadsyłają sprawozdania. 

30 września 1990 roku odbyło się w Koszalinie 
zebranie publiczne po raz pierwszy w tym mieście. 
Temat: „Koniec świata w proroctwach Biblii” 
wzbudził zainteresowanie słuchaczy, z których cztery 
osoby postanowiły podtrzymywać kontakt ze zborem 
w celu bliŜszego poznania Prawdy. Doświadczenia 
pierwszego zebrania wykazały pewne usterki w akcji 
plakatowej i wyborze czasu zebrania, których 
usunięcie w przyszłości umoŜliwi uzyskanie lepszych 
wyników. 

28 października 1990 r. Zbór w Lublinie 
zorganizował zebranie publiczne. Podstawą wykładu 
był werset z Ijoba 14:14. Rozlepiono 25 plakatów 
przy głównych ulicach i rozesłano około 100 
zaproszeń. Po wykładzie zainteresowani stawiali 
liczne pytania, które w konsekwencji umoŜliwiły 
rozszerzenie podstawowego tematu. 

Zbór w Ryczywole urządził dwa kolejne zebrania 
publiczne, w dniach 28 października i 2 grudnia 1990 
roku. Od młodego brata, Pawła Markowskiego 
(studenta, syna ewangelisty) otrzymałem interesujące 
sprawozdanie, w którym opisał dwie akcje 
kolportaŜowe zorganizowane przez młodych braci i 
siostry: w Wołowie 5 - 7 października, w której 
wzięło udział 11 osób i w DzierŜoniowie, 1 — 4 
listopada, z udziałem 17 osób, akcji połączonej z 
zebraniem publicznym. W Wołowie wystawiono 
stolik z literaturą i kolportowano „od domu do domu" 
z dobrymi wynikami (sprzedano literaturę za 340 tys. 
zł). W DzierŜoniowie wystawiono pięć stolików przy 
róŜnych cmentarzach (Święto Zmarłych) i 
prowadzono akcję „od domu do domu” (sprzedano 
literaturę za 750 tys. zł). W obu miastach otrzymano 
adresy do podtrzymywania kontaktów w celu 
lepszego poznania nauk biblijnych. 

17 listopada 1990 r. zbór w Gliwicach urządził 
zebranie publiczne z wykładem: „JuŜ wkrótce 
Chrystus obejmie panowanie nad całą ziemią”. 
Rozklejono 150 plakatów w Gliwicach i pobliskich 
miastach: w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Knurowie i w 
Pyskowicach. Informacje o wykładzie ogłoszono w 
prasie: w „Dzienniku Zachodnim”, w „Nowinach 
Gliwickich” i w „Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej”. 
Rozdano wiele zaproszeń na ulicy i w róŜnych 
domach. 

Następne zebranie publiczne w Ryczywole miało 
miejsce 17 marca 1991 r. Temat drugiego zebrania: 
„Wielkanoc — Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa” 
wzbudził zainteresowanie w tej miejscowości. Wieli 
wyraŜało Ŝal, Ŝe nie mogli uczestniczyć w zebraniu, 
gdy dowiedzieli się od innych o treści wygłoszonych 
Prawd. W Lesznie temat publicznie wyjaśniony w 
dniu 3 marca 1991 r. o „Dniu Sądu” wywołał 
zainteresowanie u kilku osób, z których trzy 
następnego dnia wzięły udział w regularnym zebraniu 
zborowym. 

W Warszawie prowadzona jest regularna praca 
kolportaŜowa ze stolikiem wystawianym na Starym 
Mieście. W rezultacie rozprowadzono: w IV kwartale 
1990 r. — Biblie, broszury, I tom, Sztandar Biblijny, 
Mannę za   313 400 zł,  w  I  kwartale 1991 r.  - za 
510 500 zł, w II kwartale 1991 r. - za 261 150 zł i w 
III kwartale 1991 r. - za 3 211 000 zł (w tym Biblie, 
Sztandary Biblijne, broszury, tomy I i V, KsiąŜki 
Pytań i Manny), W dniu 28 kwietnia 1991 r. odbyło 
się zebranie publiczne w Rybniku. Temat: „Koniec 
świata” zakończył się odpowiedziami na pytania. 

W dniach 6—12 maja 1991 roku obchodzono 
uroczyście dni kultury chrześcijańskiej w Bełchatowie 
koło Piotrkowa Trybunalskiego. Zgłosiliśmy 
gotowość współdziałania w przygotowaniu programu. 
Organizatorzy umieścili nazwę naszego Ruchu na 
oficjalnych afiszach, które były szeroko 
rozpowszechniane w miejscach publicznych i w 
prasie. Organizatorami wystąpień i przygotowania 
akcji ze strony Ruchu byli: brat Grzegorz Stachowiak 
i brat Feliks Kucharz, który 9 
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maja o godz. 17.30 wygłosił wykład „KrzyŜ mojej 
wiary” w sali klubu „Gwarek”. Akcja była połączona 
z kolportaŜem i wyświetleniem, z naszej inicjatywy, 
filmu biblijnego „Dla tej Przyczyny” przez braci 
Wolnych. 

Oprócz wymienionych akcji głoszenia Prawdy 
światu miały miejsce jeszcze, jak na wstępie 
wzmiankowałem, nie zgłoszone przez zbory zebrania, 
których z braku informacji nie podaję. W miarę 
wzrostu zainteresowania Prawdą rozszerzać będziemy 
róŜne formy głoszenia Ewangelii o Jezusie - Zbawcy i 
Królu całego świata, Jezusie Chrystusie, i Jego wtórej 
obecności. 

 
PRACA EPIFANICZNA W ZWI ĄZKU RADZIECKIM 

 

Zbór we Lwowie urządził zebranie publiczne w 
dniu 27 stycznia 1991 r., na które przesłaliśmy 
kilkaset broszurek w języku ukraińskim pt. 
„Królestwo BoŜe Niebiańskie i Ziemskie” i pięć 
tytułów ulotek wymienionych na wstępie, w języku 
rosyjskim. Literatura ta, oraz inna, którą posłaliśmy, 
pomogła braciom w wydaniu świadectwa Prawdy, co 
zbór we Lwowie wyraził w swoim liście do nas, 
którego kopię przesłałem Bratu wcześniej. 

W dniu 16 maja 1991 r. wysłaliśmy do Lwowa 
samochód cięŜarowy zawierający: 

5 000 kg literatury religijnej , w tym wyŜej 
wymienionych ulotek 150 000 sztuk w języku       
rosyjskim i 30 000 broszurek w języku ukraińskim, po 
kilka tysięcy broszur w języku polskim, setki tomów 
paruzyjnych w języku rosyjskim i ukraińskim, 8 000 
szt. Teraźniejszej Prawdy w języku polskim, KsiąŜki 
Pytań i Odpowiedzi brata Russella; 

7 000 kg róŜnych  artykułów Ŝywnościowych; 
8 000 kg odzieŜy i obuwia. 
Bracia Piotr i Stanisław Ozimkowie w okresie 

poprzedzającym wyjazd objechali samochodem zbory 
połoŜone w głównych miastach Polski i zebrali 
przygotowane paczki z odzieŜą i obuwiem według 
wskazówek ogłoszonych na konwencji wielkanocnej 
we Wrocławiu. Paczki zostały przewiezione do 
punktu zbiorczego w Rzeszowie, gdzie je 
posortowano oraz poszyto worki na Ŝywność, równieŜ 
odpowiednio opakowaną do transportu. Bracia 
Ozimkowie dostarczyli je własnym transportem 
międzynarodowym (TIR) do Lwowa i Orłowki, 
oddalonej od Lwowa o 300 km. 

W dniach 18 i 19 maja 1991 r. odbyła się we 
Lwowie konwencja połączona z zebraniami 
publicznymi z udziałem od 250 do około 300 osób. O 
tej konwencji juŜ Bratu pisałem, wymieniając braci — 
sług z Polski, którzy zgodnie z programem słuŜyli 
Słowem BoŜym. TuŜ przed tą konwencją 
rozładowano samochód i przyjezdni bracia mogli 
rozebrać i rozwieźć odpowiednie części ładunku do 
poszczególnych zborów i rodzin. 
Wyjazdy sług Prawdy do Związku Radzieckiego są 
kontynuowane. W lutym wyjechało 2 braci, w marcu 

— 3, w kwietniu — 4, w maju — 7, w czerwcu — 2, 
w lipcu były konwencje, na które bracia i siostry 
przyjechali ze Związku Radzieckiego do Polski, w 
sierpniu - 1 (czas pokonwencyjny, urlopy), na 
wrzesień zgłosiło się juŜ 3 braci. 

Sprawozdania z tych wyjazdów są zbyt 
szczegółowe, aby je tu przytoczyć. Osobiście omówię 
je z Bratem niebawem w czasie mojej wizyty w 
Domu Biblijnym w Chester Springs. Interesujące 
informacje dostarczają sprawozdania szczegółowe 
brata Jana Grzesika i brata Józefa Montewskiego z ich 
pobytu u braci na Syberii i gdzie indziej, odpowiednio 
w okresach 19 III - 20 V 1991 roku i 16 V - 27 VI 
1991 roku. Ogólnie biorąc, warunki w tym kraju 
wzmagają w wielu sercach wielki głód Prawdy. 
Wierzę, Ŝe Pan najlepiej zna sytuację i sposoby 
zaspokojenia duchowych potrzeb swych dzieci. 
 

NOWY RODZAJ SŁUśBY 
 

Od czerwca br. rozpoczęliśmy słuŜbę w 
Zakładzie Karnym (więzieniu) w stosunku do 
więźniów. Uzgodniliśmy program usług, które 
odbywać się będą raz w miesiącu do końca roku. 
Pracę tę uzgadnia ze mną i koordynuje z Zakładem 
Karnym brat Kazimierz Kiełbowicz. 

W ramach tej słuŜby tworzymy w owym 
Zakładzie bibliotekę z naszej literatury. WyposaŜać ją 
będziemy równieŜ w taśmy magnetofonowe oraz w 
filmy. Będzie moŜna równieŜ uruchomić tam punkt 
sprzedaŜy literatury. Doświadczenie będzie nasuwać 
dalsze sposoby przekazywania Prawdy do 
skruszonych serc. Wykłady odbywają się w świetlicy 
z udziałem więźniów, którzy skłonni są do stawiania 
pytań i dyskusji. 

Mam nadzieję wkrótce omówić z Bratem wiele 
interesujących spraw. Łączę wyrazy gorącej 
braterskiej miłości dla Brata i całego zespołu 
współpracowników w Domu Biblijnym i wszędzie, 
Ŝycząc obfitych błogosławieństw BoŜych w radosnej 
słuŜbie Mistrza. 

Twój brat przez Jego łaskę  
(Pielgrzym i przedstawiciel)  

                                             Piotr Woźnicki 
 

PODSUMOWANIE PRACY W POLSCE 
 

od 1 października 1990 r. do 30 września 1991 r. 
 

KORESPONDENCJA 
Otrzymanych listów i pocztówek............................601 
Wysłanych listów i pocztówek............................ 1 635 
 

CYRKULACJA LITERATURY 
Teraźniejsza Prawda...........................................18 047 
Sztandar Biblijny................................................30 316 
Broszury i traktaty............................................204 560 
Pytania bereańskie do paruzyjnego Tomu I............100 
KsiąŜka pytań i odpowiedzi ………….......................1 
Skorowidz wersetów   ..............................................50 
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SŁUśBA  PIELGRZYMSKA  I  EWANGELICZNA 

 
Pielgrzymów....................................................................... 1 
Pomocniczych pielgrzymów   ...........................................32 
Ewangelistów   ................................................................. 31 
Zebrań publicznych i półpublicznych..............................464 
Uczestników................................................................47 893 
Zebrań domowych....................................................... 2 397 
Uczestników............................................................... 67 196 
Przebytych kilometrów.............................................456 397 
 

F I N A N S E 
PRZYCHODY 
Datki na wydawnictwo...........................    zł  56 358 640,00 
Prenumerata, sprzedaŜ literatury............    zł  21 997 550,00 
Datki na cele pracy ogólnej, konwencje,  przychody za dom 
mieszkalny i Dom Modlitwy itd.............    zł 48 470 688,00 
Saldo z ubiegłego roku...........................    zł  26 814 349,00 

   Razem …..   zł 153 641 227,00 
ROZCHODY 
Wydatki biurowo-administracyjne, na Dom Modlitwy, 
mieszkalny, konwencje itd.....................    zł  36 695 006,00 
Wydatki na wydawnictwo — druk, podatki, wysyłka 
literatury.................................................    zł  54 124 345,00 

   Razem   zł  90 819 351,00 
Saldo z 30.IX.1991r...............................    zł  62 821 876,00 
 

CYRKULACJA LITERATURY — traktaty biblijne 
 
A — w języku polskim 
1.  Bóg Ciebie miłuje...................................................    500 
2.  Chrzest....................................................................    500 
3.  Co jest prawda?.......................................................      35 
4.  Czas śmierci i zmartwychwstania Jezusa   .............    500 
5.  Czy chrześć, muszą płacić dziesięcinę?   ...............    850 
6.  Czy wsp. mówienie jęz. pochodzi od Boga? .........    720 
7. Drugi adwent Jezusa................................................    500 
8.  Dozwolenie na zło (Tom I, rozdz. VII)   ................    695 
9.  Dzień sądu ..............................................................    500 
10. Dzień Sądu (Tom I, rozdz. VIII)............................    700 

11.  Jak nastanie pokój?................................................   500 
12.  Królestwo BoŜe — niebian, i ziemskie…….........    600 
13.  Kto zwycięŜa — Bóg czy szatan?..........................3 500 
14.  Latające talerze......................................................   550 
15.  Leczenie wiara.......................................................   550 
16.  Nauki Św.J. rozpatr. w świetle Pisma Św.............    620 
17.  Nowa Ziemia..........................................................   500 
18.  Piekło Biblii...........................................................   600 
19.  Ponowne narodzenie..............................................   500 
20.  Prawdziwa wolność   ............................................   600 
21.  Przyszły teokratyczny rząd świata....................... .1 000 
22.  Restytucja - Co to jest? Gdzie będzie? Kiedy? ....    500 
23.  RóŜne zarysy Boskiego Planu w streszczeniu …..   600 
24.  Spirytyzm jest demonizmem   ...............................1 650 
25.  Szatan, satanizm, demonizm i egzorcyzm   .........    720 
26.  Ś.R.M.„Epifania” — ogólne informacje................1 000 
27.  Wieczne przeznaczenie człowieka.........................   600 
28.  Wielka Piramida.....................................................1 600 
29.  Wniebowzięcie.......................................................   700 
30.  Zachowanie toŜsamości przy zmartwych..............   500 
31.  Zbadanie dogmatu Trójcy   ...................................1 200 
32.  Zbadanie teorii ewolucji.........................................1 220 
33.  Złoczyńcy w Raju..................................................   500 
34.  Zupełna Ewangelia.................................................4 250 
35.  śycie przyszłe przez zmartwychwstanie — nie 
                reinkarnację...................................................   500 
 
B — w języku rosyjskim 
1.  Bóg Ciebie miłuje   ...............................................29 000 
2.  Kto zwycięŜa - Bóg czy szatan ?...........................29 000 
3.  Nowa Ziemia..........................................................29 000 
4.  Restytucja - Co to jest? Gdzie będzie? Kiedy? .... 29 000 
5.  Zupełna Ewangelia.................................................29 000 
 
C — w języku ukraińskim 
1. Królestwo BoŜe Niebiańskie i Ziemskie   ……......29 000 
Ogółem broszur i ulotek rozprowadzono ................ 204 560 
Uwaga: 
Dystrybucja wykonywana przez 81 zborów i pojedynczych 
kolporterów nie jest włączona do powyŜszego zestawienia. 

 
 

ROCZNE  SPRAWOZDANIE 
Z  KRAJÓW  FRANCUSKOJĘ ZYCZNYCH 

 
DROGI Bracie Hedman: Łaska i pokój Boga i Pana 
naszego Jezusa Chrystusa niech spoczywają obficie 
na Tobie podczas Twojej słuŜby IM w trakcie 
słuŜenia braciom. 

Rozpoczynając sporządzanie tego sprawozdania 
mamy na uwadze aktualny tekst rocznego godła: 
„Czas odkupując; bo dni złe są”, Efez. 5:16. 
RozwaŜając wydarzenia przeszłych miesięcy 
ponownie uświadamiamy sobie w jakim stopniu Pan 
chciał nas zabezpieczyć przed róŜnymi atakami 
przeciwnika, jak równieŜ przed zniechęceniem 
towarzyszącym próbom, niekiedy przeŜywanym na 
granicy wytrzymałości. Ale Pan w takiej chwili 
przypomniał nam za pośrednictwem środ- 

ków opatrznościowych słowa Apostoła Pawła 
zapisane w 1 Kor. 10:13, Ŝe Bóg nie dozwoli, aby 
cięŜary były większe od siły naszych pleców i Ŝe Jego 
łaska wystarcza na kaŜdy dzień. 

W tym roku utraciliśmy trzynaście braci i sióstr, 
(często w wielkich cierpieniach), co było 
dodatkowym cierpieniem przeŜywanym uczuciowo i 
moralnie przez najbliŜsze osoby z otoczenia. Ufamy, 
Ŝe te wszystkie umiłowane osoby, które nas opuściły, 
były wierne aŜ do końca „biegu”. Inni towarzysze 
słuŜby są dotknięci powaŜnie własnymi cielesnymi 
dolegliwościami, natomiast jeszcze inni w sposób 
szczególny „w ciele ich ciała”. Odczuwamy, jak 
bardzo powinniśmy modlić się 
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za tymi, o których myślimy redagując to 
sprawozdanie. 

Z drugiej strony widzimy jak przeciwnik stara się 
dzielić lud BoŜy poczynając niekiedy od błahostek, 
niekiedy od kwestii zarządzeń itd., ale sam Pan 
przestrzegł nas, Ŝe gdy „się rozmnoŜy nieprawość, 
oziębnie miłość wielu” — Mat. 24:12 i Ŝe „w 
ostateczne dni [w których Ŝyjemy] nastaną czasy 
trudne” — 2 Tym. 3:1. Więc Pan posyła swym 
wiernym myśl, Ŝe szata Jego Sprawiedliwości 
przykrywa tak naszego brata jak i nas samych. 

Lecz wśród ludu BoŜego występują nie tylko 
bolesne przeŜycia. Widząc odpadające ściany murów 
Babilonu symbolicznego i zorganizowanego świata, 
podnosimy oczy, jak to powiedział nasz Pan w 
Ewangelii Łukasza 21:28 „iŜ się przybliŜa odkupienie 
wasze”, tak dla nas jak juŜ nastąpiło dla duchowych 
klas, które opuściły ziemię. 

Myślimy o naszym wielkim przywileju 
zrozumienia i wyjaśniania rzeczy niejasnych dla 
„mądrych” z obecnego złego świata. 

Nie ustaje proces degradacji warunków 
socjalnych, ekomicznych, politycznych, moralnych, 
religijnych we Francji (jak w większości krajów). 
MnoŜą się skandale objawiające, „epifanizujące”, 
wszystkich przywódców wmieszanych w róŜne złe 
afery. Nienawiść rasowa i antysemityzm, uznawane 
czy nie, odradzają się i wzrastają, przypominając nam 
słowo prawdy zapisane w Dz. Ap. 17:26, Ŝe Bóg 
„...uczynił z jednej krwi wszystek naród ludzki...”, co 
stanowi równieŜ dobry argument do mówienia o 
okupie. 

KONWENCJE 
 

W tym roku mieliśmy cztery konwencje. Na 
letniej konwencji przeŜyliśmy radość korzystania po 
raz pierwszy z usług brata Nielsena, zawsze bardzo 
Ŝywotnego. Mogliśmy oceniać oprócz jego 
znajomości, ciepło w jego braterskim obcowaniu i w 
dobrym humorze. Poza konwencjami odbyliśmy 
dobre rozmowy i ten drogi brat objawiał radość i 
wyraŜał ocenę śpiewów młodych braci i sióstr 
wykonywanych przy akompaniamencie muzycznym 
innych braci. Zachowujemy wzruszające 
wspomnienie jego krótkiego pobytu i tym zapisem 
zapewniamy go o naszych pełnych uczuciach. 
 
PRACA DRUKARSKA I SPORZĄDZANIE PRZEDRUKÓW 
 

Wykonywanie reprintów z artykułów brata 
Russella ukazało się w języku francuskim pod tytułem 
„Journal pour Tous” (Gazeta dla Wszystkich) i jest 
kontynuowane. Są to „Sermons hebdomadaire” 
(Kazania Tygodniowe) brata Russella. Pewien brat z 
innej grupy poŜyczył nam swoja bardzo starą kolekcję 
i młodzi bracia i siostry dokonują „cudów” 
umoŜliwiając nam uzyskanie bardzo dobrych 
rezultatów z tych wypłowiałych, lecz cennych 
pierwodruków. Sądzimy, Ŝe w czasie odpo- 

wiednim duch BoŜy, który emanuje z pism brata 
Rusella, dokona swej dobrej pracy, podobnie jak to 
juŜ uczynił w stosunku do pewnych sióstr, które — 
nie znając dobrze naszego Ruchu — poszukiwały 
Prawdy. Znalazły ją przez tomy brata Russella i 
obecnie stanowią mały zbór w środkowowschodniej 
Francji. 

Z zadowoleniem moŜemy powiedzieć, Ŝe młodzi 
bracia nadal uŜywają swoich umiejętności 
technicznych w słuŜbie Pańskiej wykonując reprinty i 
drukując nasze czasopisma. Istotnie, nabyliśmy 
urządzenie pozwalające na dokładną reprodukcję 
rysunków ukazujących się w Present Truth i ci młodzi 
bracia pomagają bratu Alain Viardowi, 
odpowiedzialnemu za fotokompozycję. Inni pracują 
nad przygotowaniem indeksu. 

RównieŜ z radością stwierdzamy, Ŝe większa 
część pracy fotokompozycyjnej jest wykonywana 
przez młode siostry, które przychodzą wieczorem po 
całodziennej pracy około godziny 1830 lub w innym 
wolnym czasie. Jest godnym uwagi, ile sióstr, 
młodych czy mniej młodych, śpieszy z pomocą w 
róŜnych rodzajach aktywności. Zresztą są to równieŜ 
siostry, które są szczególnie obciąŜone pracą w 
stosunku do osób dotkniętych Ŝałobą w róŜnych 
zborach. Inni jeszcze wykonują pracę 
tłumaczenia...itd. 

Tom E.15 „Christ — 1'Esprit — Les Alliances” 
(Chrystus—Duch—Przymierza) ukazał się na 
początku roku i drukowanie Tomu 12 „La Bibie” jest 
juŜ znacznie zaawansowane, mimo licznych trudności 
na jakie natrafiliśmy. Spodziewamy się wkrótce 
ponownie wydrukować broszurę powiększoną 
„Examen des Enseigne-ments des Temoins de 
Jehovah" (Przegląd Nauk Świadków Jehowy). W tym 
przedmiocie wielokrotnie zbijaliśmy pogląd autorów 
artykułów zawsze mieszających i łączących pastora 
Rusella, S.J. i nas. Nasz brat Leon Głowczewski stale 
kieruje pracą drukarską na offsecie i jest równieŜ 
odpowiedzialny za pracę na wystawach i targach. 

 

PRACA PUBLICZNA 
 

Praca kolporterska: Nie było wystąpień 
zbiorowych, nie moŜna było ustalić odpowiedniej 
daty. W kaŜdym razie praca przeciw antytypicznemu 
Zębie i Salmanowi postępuje właściwie i brat 
Zdzisław Kornobis stale napomina i zachęca braci. 

Wystawy i Targi: Liczby są róŜne przede 
wszystkim z powodu liczby targów narodowych i 
międzynarodowych, w których moŜemy uczestniczyć. 
Salon KsiąŜki w Genewie (Szwajcaria) pozwolił nam 
ponownie wydać dobre świadectwo i osiągnąć duŜe 
powodzenie w sprzedaŜy tomów i róŜnych artykułów 
podczas pięciu dni. Jeden bardzo gorliwy brat trwa 
odwaŜnie w pracy prezentowania naszej literatury na 
stoliku na targach i róŜnych wystawach, osiągając 
znakomite wyniki. Pan błogosławi jego gorliwość w 
tej pracy, którą wykonuje często sam lub z pomocą 
drugiego brata i niekiedy 
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obaj. Inni bracia, w innych regionach, podjęli równieŜ 
tę pracę, bardzo owocną w rozwijaniu charakteru. 

Konferencje na temat Piramidy: odbywają się 
one ze sprzętem audio—wizualnym wykonanym 
przez brata Fernando Curilli. (Brat Rene Rey 
prowadził równieŜ kilka prezentacji w regionie 
południowo-wschodnim.) Było więcej konferencji niŜ 
w ubiegłym roku, jednak z mniejsza frekwencja. Ale 
mogą być składane wyborne świadectwa, w 
szczególności w toku dyskusji pozwalających na 
rozwaŜanie wielu przedmiotów i tematów biblijnych. 
Liczne inne konferencje są juŜ przewidywane, 
niektóre z nich w Belgii, w nadchodzących 
miesiącach. RównieŜ tam jest bardzo dobry sposób 
rozszerzania poselstwa. 

Praca do Izraela: Ze względu na sytuację 
polityczną unikamy wciągnięcia nas w tę sferę, ale 
mogliśmy na zaproszenie urządzić konferencję i 
uczestniczyć przy „okrągłym stole” w dyskusji na 
temat antysemityzmu. Mieliśmy sposobność 
wypowiedzenia się przeciw błędom o trójcy, mszy, 
złym uczynkom papieskim itd. Mieliśmy okazję 
przemawiać czterokrotnie przez Ŝydowskie 
radiostacje, zawsze przypominając wypełniające się 
Boskie obietnice. Nadal prowadzimy równieŜ pracę w 
Izraelu, szczególnie korespondencyjnie i przesyłając 
kasety. 
 

INNE RODZAJE PRACY 
 

Pielgrzymi pomocniczy i ewangeliści byli bardzo 
aktywni, jak zwykle, w słuŜbie zborom i róŜnymi 
sposobami. W tym roku poświęciliśmy największą 
uwagę braciom izolowanym, szczególnie nowemu 
zborowi składającemu się z sióstr, które są 
szczęśliwe, Ŝe odnalazły „stare ścieŜki". Dwóch 
pielgrzymów pomocniczych wspomaga je, 
szczególnie w przyswajaniu lepszego zrozumienia 
zarządzeń i licznych prawd i  spodziewamy się, Ŝe 
będziemy mogli nadal prowadzić pracę na tej drodze. 

Przypominamy równieŜ cenną pomoc brata 
Edwarda Dziedzica w zakresie finansów i 
księgowości od czasu 

zgonu brata E. Bocąuillona. Brat Edward Dziedzic 
równieŜ pracuje wraz z członkami swojej rodziny i z 
innymi braćmi w przygotowaniu indeksu. 

Liczba V.P (Ter. Pr.) i E.B (Szt. B.) zmniejszyła 
się, poniewaŜ niektórzy abonenci nie odnowili 
prenumeraty. RównieŜ staraliśmy się ograniczyć 
korespondencję do przypadków koniecznych. SłuŜba 
ekspedycyjna i ofrankowanie jest zawsze 
wykonywane przez tą samą grupę: brata i siostrę 
Simona i Danutę Janczy, brata i siostrę Eugeniusza i 
Cecylię Bercalów i brata Dominika Gadomskiego. 
Praca ta jest niepopularna i zabiera duŜo czasu, 
podobnie jak praca introligatorska wykonywana przez 
braci Kuców. 

W końcu Wasz sługa i siostra Emilienne, (poza 
nieobecnością z powodu słuŜby), są w „francuskim 
Betel" 24 godziny na 24 i 7 dni na 7. Dziękujemy 
wszystkim braciom, którzy nam pomagają, bez 
względu na formę pracy, prosząc Pana, aby zechciał 
nadal udzielać nam Swego błogosławieństwa. 
śyjemy w kraju, gdzie dobrobyt materialny (który 
jednak zmniejsza się) odsuwa od poszukiwania 
Prawdy i czystości Ŝycia a praca propagowania 
natrafia na trudności tych warunków z jednej strony, z 
drugiej zaś jesteśmy świadkami rozmnaŜania się 
małych sekt manifestujących być moŜe poszukiwanie 
form kościelnych, które jest wykorzystywane przez 
przeciwnika, jak czytamy o tym w Ewangelii 
Mateusza 24:23-27. To jest dodatkowym powodem, 
aby słuchać tego co mówią następne wersety, a 
szczególnie werset 28: „Bo gdziekolwiek będzie 
ścierw, tam się zgromadzą i orły”. 

Starajmy się nadal oceniać perłę bardzo drogą, 
Królestwo BoŜe, a nadzieja osiągnięcia go napełni 
nasze serca odwagą. Zechciej, drogi Bracie Hedman, 
przyjąć nasze braterskie uczucia i za Twoim 
pośrednictwem przekazujemy je wszystkim 
pracownikom Domu Biblijnego oraz wszystkim 
braciom na całym świecie. 

 
Twój brat i towarzysz słuŜby.  
(Pielgrzym i przedstawiciel)  

                                          Gilbert Hermetz 
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SKOROWIDZ  WERSETÓW  BIBLIJNYCH 
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WIOSENNA   KONWENCJA 
   

 
 
 
 

GENERALNA KONWENCJA 
 

organizowana przez 

Świecki Ruch Misyjny „EPIFANIA” 

 
Piątek, Sobota, Niedziela 

1, 2, 3 Maja 1992 r. 

P O Z N A Ń 
 

DOM  MODLITWY 
ul. Dziewińska 40 

z udziałem brata Gilberta Hermetza (Francja) 
               

Piątek, 1  Maja 
 

„Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu słuŜono, 
ale aby słuŜył” — Mat.20:28. 

 
  9.00 –  9.15 NaboŜeństwo Poranne …...br A. Bochniak 
  9.15 -   9.30 Powitanie....................br.Henryk Mintura 
  9.30 - 11.30 Wykład........................br.Gilbert Hermetz 
12.00 - 13.00 Wykład........................br.Jerzy Szpunar 
13.30 - 14.30 Wykład........................br.Eliasz Grodziński 
15.00 - 16.00 Wykład........................br.Stanisław Piętka 
 

 

 
 

Sobota,  2 Maja 
 

„  Wszyscy, którzy chcą poboŜnie Ŝyć 
w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą' 

— 2 Tym.3:12. 
 

  8.00 - 9.30  Zebr. Świadectw  …….….….Jan Ozimek  
10.00-12.00  Wykład....................................Gilbert Hermetz 
12.30-13.30  Wykład.....................................Piotr Woźnicki 
14.00-15.30 Sympozjum:    
 
1.  śniwo Wieku śydowskiego                br. Henryk Bacik 
2.  śniwo Wieku Ewangelii                      br. Jarosław Szul 
3.  śniwo Wieku Tysiąclecia                     br. Leszek Szpunar  
 
 
 
 

Niedziela,  3 Maja 
 

„Doskonałym naleŜy twardy pokarm, to jest tym, 
którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły 

wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego i złego" 
- śyd. 5:14. 

 
  9.00 - 10.00  Wykład……………………br. Jan Machnio 
10.30  -11.30  Wykład................................br. Feliks Kucharz 
12.00 - 14.00  Wykład.........……………...br. Gilbert Hermetz  
14.30 - 15.00  Zakończenie - uczta miłości  
 

 
 
 
 
 

____________________________________________ 
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L E T N I E      K O N W E N C J E 
   
 

 

GENERALNA KONWENCJA 
organizowana przez 

Świecki Ruch Misyjny „EPIFANIA” 

 
Piątek, Sobota, Niedziela 

10,  11,  12  Maja 1992 r. 

L U B L I N 
z udziałem brata Carla Seebalda (U S A) 

               

Piątek, 10  Lipca 
„Wszyscy mu dawali świadectwo, i dziwowali się  
wdzięczności onych słów, które pochodziły z ust jego”  

-Łuk. 4:22 
  9.00 –  9.15 NaboŜeństwo Poranne br M. Zenderowski 
  9.15 -   9.30 Powitanie 
  9.30 - 10.30 Wykład........................br.Józef Montewski 
11.00 - 12.00 Wykład........................br.Eugeniusz Kula 
12.30 - 13.30 Wykład........................br.Bronisław Bacik 
14.00 - 15.00 Wykład........................br.Alfred Szwed 
 

 

Sobota,  11 Lipca 
„Wszelki, który się z Boga narodził, nie grzeszy; ale ... 

zachowuje samego siebie, a on złośnik nie dotyka się go” 
— 1 Jana 5: 18 

 
  9.00-10.30  Zebr. Świadectw  …….…..….br. Wł. Sułyja  
11.00-12.00  Wykład.....................................br. J. Spadziński 
14.00-15.30 Sympozjum:   „Zachowani w Arce” 
 
        1.  Noe i jego Ŝona                               br. Otton Ryl 
        2.  Synowie Noego i ich Ŝony              br. M. Baliński 
        3.  Zwierzęta czyste i nieczyste           br. B. Nowicki  
12.30-13.30  Wykład.....................................br. Józef Ryl 
 
 
 

Niedziela,  12 Lipca 
„Jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wo0lnymi będziecie" 

- Jana 8:36 
  9.00 –  9.15 NaboŜeństwo poranne:      br. Antoni Pikor 
  9.30 - 10.30  Wykład………………….br. Henryk Foryś 
11.00  -12.00  Wykład.............................br. Mieczysław Tulej 
12.30 - 14.00  Wykład.........…….……...br. Carl Seebald 
                                                    ew. zast.: Br. Piotr Woźnicki  
14.00 - 14.30  Zakończenie - uczta miłości  
 

GENERALNA KONWENCJA 
organizowana przez 

Świecki Ruch Misyjny „EPIFANIA” 

 
Poniedziałek, Wtorek, Środa 

13,  14,  15  Lipca 1992 r. 

C E W K Ó W 
z udziałem brata Carla Seebalda (U S A) 

               

Poniedziałek, 13  Lipca 
„Szatan sam przemienia się w Anioła światłości. Nie wielka 

tedy, jeśli tedy słudzy jego przemieniają się jakoby byli 
sługami sprawiedliwości" 

— 2 Kor. 11: 14, 15 
  9.00 –  9.15 NaboŜeństwo Poranne          br. E. Schmidt 
  9.15 -   9.30 Powitanie 
  9.30 - 11.30 Wykład........................br. Carl Seebald 
                                                ew. zast.: Br. Cyryl Pakuła 
12.00 - 13.00 Wykład........................br.Jan Szwed 
15.00 - 16.00 Wykład........................br.St. Blecharczyk 
16.30 - 17.30 Wykład........................br.St. Frąckowiak 
 

 

Wtorek,  14 Lipca 
„ Wszelka gorzkość, i zapalczywość, i gniew, i wrzask 

i bluźnierstwo, niech będzie odjęte od was, 
ze wszelaką złością" — Efez. 4: 31 

 

  9.00-10.30  Zebr. Świadectw  …….…..….br. Piotr Ozimek  
11.00-13.00  Wykład.....................................br. Carl Seebald 
                                         ew. zast.: br. Kazimierz Kiełbowicz 
15.00-16.30 Sympozjum:   „Sprzęty Świątniccy Świętej”  
 
        1.  Stół                                            br. Eliasz Blecharczyk 
        2.  Świecznik                                  br. Jan Czyrny 
        3.  Ołtarz                                        br. Jan Chmielewski  
17.00-18.00  Wykład..............................br. Henryk Olekszy 
 
 

Środa,  15 Lipca 
„ Choćbym wynałoŜył na Ŝywność ubogich wszystkę 

majętność moje ...a miłościbym nie miał, nic mi 
to nie pomoŜe" — 1 Kor. 13: 3 

  
  8.00 –  9.30 Zebranie Świadectw:         br. Tomasz Strojny 
10.00 - 11.00  Wykład………………….br. Czesław Kucharz 
11.30  -12.30  Wykład.............................br. W. Jędrzejczyk 
13.30 - 15.00  Wykład.........…….……...br. Carl Seebald 
                                             ew. zast.: Br. Leopold Markowski  
15.00 - 15.30  Zakończenie - uczta miłości  
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GENERALNA KONWENCJA 
organizowana przez 

Świecki Ruch Misyjny „EPIFANIA” 

 
Piątek, Sobota, Niedziela 

17,  18,  19  Lipca 1992 r. 

K A T O W I C E 
z udziałem brata Carla Seebalda (U S A) 

               

Piątek, 10  Lipca 
„Człowieka spolegającego na tobie zachowywasz w pokoju " 

— Iz. 26: 3 
  9.00 –  9.15 NaboŜeństwo Poranne     br E. Ryl (Wrocław) 
  9.15 -   9.30 Powitanie 
  9.30 - 11.30 Wykład........................br. Carl Seebald 
                                             ew. zast.: br. Stanisław Ozimek 
12.00 - 13.00 Wykład........................br.Zbigniew Pietrzak 
13.30 - 15.00 Sympozjum:   „Trzy rodzaje śmierci”  
        1.  Adamowa                               br. Adam Urban 
        2.  Ofiarnicza                              br. Józef Lejkowski 
 

 

        3. Wtóra…………………………..……Br. Stanisław Ryl 
______________________________________________________________________________________ 

 

Sobota,  18 Lipca 
 

„ W ostateczne dni nastaną czasy trudne. Albowiem będą 
ludzie zdrajcy, nadęci... rozkoszy raczej miłujący 

niŜ miłujący Boga” — 2 Tym. 3: 1,4 
 

  9.00-10.30  Zebr. Świadectw  ………..….br. E. Ryl (Dobryłów)  
11.00-13.00  Wykład do chrztu i błogosławienie dzieci 
                      br. Carl Seebald……….ew. zst.: br. Roman Czyrny 
13.30-14.30  Wykład..........................................br. Jan Ryl 
15.00-16.00  Wykład..........................................br. Michał Łotysz 
 
 

Niedziela,  19 Lipca 
 

„Izali nie mam pić kielicha tego, który mi dał Ojciec?" 
- Jan 18:11 

 

  8.00 –  8.15 NaboŜeństwo poranne:      .   br. Wł. Zelent 
  8.30 -   9.30  Wykład………………….br. Stanisław Michalak 
10.00  -11.00  Wykład.................................br. Wł. Grochowicz 
11.30 - 13.30  Wykład.........…….…….…...br. Carl Seebald 
                                                    ew. zast.: br. Stanisław Piętka  
13.30 - 14.00  Zakończenie - uczta miłości  
 

 

GENERALNA KONWENCJA 
organizowana przez 

Świecki Ruch Misyjny „EPIFANIA” 

 
Poniedziałek, Wtorek, Środa 

20,  21,  22  Lipca 1992 r. 

W R O C Ł A W 
z udziałem brata Carla Seebalda (U S A) 

               

Poniedziałek, 13  Lipca 
„Jam jest ona winna macica prawdziwa, a Ojciec mój 

jestci winiarzem. KaŜdą latorośl, która we mnie owocu nie 
przynosi, odcina, a kaŜdą, która przynosi owoc, oczyszcza, 

aby obfitszy owoc, przynosiła" — Jana  15: 1,2 
  9.00 –  9.15 NaboŜeństwo Poranne:       br. T. Domaradzki 
  9.15 -   9.30 Powitanie 
  9.30 - 11.30 Wykład........................br. Carl Seebald 
                                                 ew. zast.: br. Jerzy Stegliński 
12.00 - 13.00 Wykład........................br. Leopold Chudecki 
13.30 - 15.00 Sympozjum: „ Powrót  grzesznika do Boga” 
         1. śal za grzechy i pokuta – Br. Grzegorz Nowak 

 
    2. Przyj ęcie Jezusa i usprawiedliwienie - br. B. Zenderowski 
    3. Poświęcenie się Bogu na słuŜbę  -           br. Jan Stasiowski 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Wtorek,  21 Lipca 
 

„Jam się na to narodził, i na tom przyszedł na świat, 
abym świadectwo wydał prawdzie” — Jana  18: 37 

 
  9.00-  9.15  NaboŜeństwo poranne:………..br. Jan Grochowicz  
9.30-11.30  Wykład........................................br. Carl Seebald 
                                                     ew. zast.: br. Zenon Karolewski 
12.00-13.00  Wykład......................................br. Stefan Nowak 
13.30-14.30  Wykład......................................br. Piotr Woźnicki 
15.00-16.00  Wykład......................................br. Wacław Szpunar 
 
 

 

Środa,  22 Lipca 
 

„Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, 
a utrapionych w duchu zachowuje. Wiele złego przychodzi 
na sprawiedliwego; ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan" 

— Ps. 34: 19,20 
 

  8.00 -  9.30              Zebranie świadectw br. Augustyn Bochniak 
10.00 - 11.00 Wykład:.............................   br. Marian Olekszy 
11.30 - 13.30 Wykład:   ..........................   br. Carl Seebald, 
                                                           ew. zast.: br. Alojzy Wojtko  
13.30 – 14.00 Zakończenie — uczta miłości 

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. 




