„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.
12:22, 25, 26, 28; 9:11,12
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NASZE 78. ROCZNE SPRAWOZDANIE
„Co było, jest to, co być ma; a co się teraz dzieje, jest to, co się dziać będzie, a
nie masz nic nowego pod słońcem" (Kaz. 1:9)
Z ZADOWOLENIEM przedstawiamy 78. Roczne Sprawozdanie, które, tak jak w
ubiegłym roku, publikujemy w naszym marcowo - kwietniowym numerze PT. Ze względu na
długość tego sprawozdania wydajemy je w dwóch częściach. Druga ukaŜe się w następnym
numerze.

J

EŚLI COKOLWIEK JEST PEWNE w naszej
niepewnej egzystencji, to jest to, Ŝe kaŜdy kolejny
rok przynosi podobny plon radości i kłopotów jak rok
miniony. Jest to owa jednostajność w róŜnorodności, która znamionuje ród ludzki od jego początku, a
mianowicie, ten sam ludzki
stan, jaki ogranicza nasze
doświadczenia i obdarza nas
zdolnością wyraŜania tych
doświadczeń na niezliczone
mnóstwo sposobów.

Tak długo jak ludzkość
istnieje na ziemi są kłopoty,
czego dowodem jest pierwsze
morderstwo popełnione na
Ablu. Jedna grupa ludzi,
napadała na inną i brała ją do
niewoli. Narody wszczynały
wojny, aby podtrzymywać
swoją pychę, lub wziąć odwet
za popełnione wobec nich
zło. Następowały stulecia i
mijały,
lecz
zasadniczy
motyw pozostawał ten sam
wskazując, Ŝe człowiek jest
grzeszny i niedoskonały, i nie
moŜe stworzyć doskonałego,
sprawiedliwego i trwałego
społeczeństwa.

człowiek na kłopot się rodzi, jako iskry z węgla latają
w górę" (Ijoba 5:7).
Człowiek jest teŜ bardzo pomysłowy i zmienił swój
świat — często na lepsze, wielokrotnie na gorsze. Obecne roczne sprawozdanie wskazuje na niektóre sposoby
jakich doświadczyła ludzkość i jakie ujawniły się w
ciągu minionych dwunastu
miesięcy. Wstępnie przedstawimy bieŜące trendy a następnie niektóre wydarzenia
1996 roku.
ŚWIAT OGÓLNIE
Prawo międzynarodowe i
porządek
ZagroŜenie bezpieczeństwa
publicznego stanowi przedmiot rozmyślań wszystkich
cywilnych rządów na całym
świecie. Zamachy bombowe
w tak wielkich miastach jak
Atlanta, ParyŜ i Belfast dają
sygnały politycznego i społecznego niepokoju, jaki poraŜa
wyobraŜenia
o
ustabilizowanym, cywilizowanym
społeczeństwie. Wędrówka
wielkiej liczby ludzi z Rwandy i Zairu, uciekających z
niehigienicznych i niebezpiecznych obozów dla uciekinierów, tylko po to, aby zostać zabitym przez zbuntowanych Ŝołnierzy, budzi rozpacz w sercu. „Tępienie"
dzieci ulicy przez wędrujące gangi policjantów w wysiłku „oczyszczenia" dzielnicy handlowej, jest szczególnie okropnym przykładem ludzkiej deprawacji.

Obserwujący te sprawy
byli historykami — ludźmi relacjonującymi
wydarzenia, balladzistami, akademikami — ich
słowa, pieśni i pisma słuŜyły za okna tym, którzy
przyszli po nich i przez nie patrzyli. Przyglądając się
badawczo obszernej panoramie ludzkiej działalności
widzimy jasno osąd Pisma Świętego „ale
(34)
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Równie szokującym było ujawnienie, Ŝe w licznych
miastach U.S.A. wędrowni robotnicy są trzymani w warunkach niewolniczych, niekiedy więzieni, aby mogli
wytwarzać produkty dla przemysłu odzieŜowego. Ze
względu na brak nadzoru policyjnego, Departament
Pracy takie przypadki wprowadza do Internetu, w ten
sposób demaskując podobne praktyki.
Powszechna moralność
Aktywne i widoczne poparcie dla homoseksualnego
sposobu Ŝycia doprowadziło do rozerwania tkanki
moralnej społeczeństw, kiedyś uwaŜanych za tradycyjnie chrześcijańskie. Australia obecnie kaŜdego roku
gra rolę gospodarza największej parady homoseksualistów ze wszystkich stron świata. Pewien australijski
kleryk nawoływał o międzynarodowy dzień modlitwy
za grzech Australii. Towarzystwo szerzenia esperanta,
„uniwersalnego" języka, uŜyło swych środków, aby
zachęcić homoseksualistów do posługiwania się tym
językiem na całym świecie.
ZbliŜająca się legalizacja homoseksualnych związków (niewłaściwie określana jako „małŜeństwo") na
Hawajach wywołała niepokój wskutek dąŜeń do zaakceptowania niemoralnego sposobu Ŝycia. Legalne
uznanie takich związków nadałoby korzyści, jak opiekę
lekarską i emeryturę osobie z tego związku pozostałej
przy Ŝyciu. Rząd U.S. zapobiegł ogólnopaństwowym
ustępem legislacyjnym uchwalenie takich praw, przestrzegając poszczególne stany o nieuznawaniu hawajskich praw (w przypadku ratyfikacji) na ich terytoriach.
Działanie to moŜe tylko opóźnić to, co jest nieuniknione. Aczkolwiek homoseksualizm powszechnie uwaŜa
się za anormalny, zanikanie publicznej moralności i
wzrost tolerancji na obrazę moralności w społeczeństwie i nieprzyzwoite widowiska, podsuwają myśl, Ŝe
moŜemy się spodziewać homoseksualnych związków
i niedługo potem zalegalizowania ich jako małŜeństw.
Północne obszary Australii zalegalizowały eutanazję, wzbudzając opozycję w parlamencie, która grozi
obaleniem prawa. Jak na ironię pierwszy nieuleczalnie
chory pacjent umarł zgodnie z nowym prawem w mieście Darwin. Charles Darwin — od jego nazwiska tak
nazwano miasto — w wielkiej mierze jest odpowiedzialny za popularność teorii ewolucji, która z kolei jest
odpowiedzialna za pomniejszenie szacunku dla ludzkiego Ŝycia. W tym niedawnym przypadku śmierć nastąpiła przy uŜyciu komputera typu „laptop". Komputer,
podłączony do systemu wtryskowego podaje śmiertelną
truciznę, zadaje pacjentowi serię pytań, w celu potwierdzenia jego intencji. Ostatnie naciśnięcie klawisza
„enter" powoduje wydzielenie trucizny, po czym, w ciągu kilku sekund, ofiara jest martwa.
Technologia
JakŜe nieprzewidziane są konsekwencje rewolucji technicznej, za którą cywilne i karne prawa — Ŝeby nie rzec
uprawnienia do ich wzmacniania — pozostają daleko
w tyle. Weźmy pod uwagę ogromną liczbę dzieci, które
zmusza się do prostytucji, aby zaspokoić nałogi mających obsesję pod względem seksualnym, rozpustny handel zorganizowany przez światowy „Internet" i chuliga-
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nów, kibiców piłki noŜnej w Europie, koordynujących
swoje wysiłki przy pomocy „Internetu".
„Artyści graffiti" z całego świata korzystają obecnie
z zasobów tych samych ogólnoświatowych kontaktów
komputerowych, jak na przykład, szkaradne gryzmoły
na budynkach w waszym sąsiedztwie, mogą być dziełem nieznajomego, odległego o kilka tysięcy mil, przyjęte w internecie z twórczości „graffiti".
Kieszonkowy przenośny telefon (znany teŜ jako
telefon „komórkowy") zmienił sposób światowego
łączenia się ludzi ze sobą. Ocenia się, Ŝe teraz jest więcej przenośnych telefonów w Azji niŜ w Ameryce Północnej. Ten miniaturowy cud porozumiewania się jest
uprzywilejowany w krajach zacofanych i rozwijających
się, gdzie infrastruktura jest słaba. Brak w kraju linii
telefonicznych sprawia, Ŝe telefony bezprzewodowe są
doskonałym rozwiązaniem. W Moskwie posiadanie
przenośnego telefonu jest symbolem statusu społecznego. Mignięcie nim policjantowi, kierującemu ruchem
drogowym, mówi ,ja jestem waŜny, zostaw mnie w
spokoju".
Skutki rozpowszechnienia komputera i przenośnego
telefonu są głębokie. Sprawi to, Ŝe w ściśle kontrolowanych społeczeństwach, w Chinach czy Singapurze,
okaŜe się niemoŜliwe zachowanie nad nimi politycznej
kontroli. Zarówno nowe, jak i stare idee przenikają
granice techniki a wszystkie społeczeństwa dostaną się
pod wpływ stwarzającej podziały presji. Społeczne
podziały będą się rozszerzać, demaskując słabości
wszelkich form rządów, od autokracji do demokracji.
Zbrojenia
Mordercza forma działań wojennych stała się moŜliwa
dzięki miniaturowej antyludzkiej minie w plastykowej
obudowie, którymi obsiano obficie strefy wojen na całym świecie. Koszt załoŜenia miny wynosi od 5 do 20
dolarów amerykańskich. Te odraŜające urządzenia setkami okaleczają i zabijają dorosłych i dzieci. Ocenia się,
Ŝe istnieje około sto milionów tych urządzeń dotąd
zakopanych. Usunięcie tylko jednej miny — niebezpieczna sprawa — moŜe kosztować 1 000 dolarów amerykańskich.
Przemysł zbrojeniowy nadal dba o własne dobro, to
znaczy, Ŝe zarabia pieniądze. Rosja obecnie proponuje
korzystny rabat na niektóre jej znakomite bronie. Sprzedając to, co niektórzy uwaŜają, Ŝe jest najlepszym na
świecie samolotem myśliwskim, czerpie ona z zapasów
pozostawionych przez Związek Radziecki. Zaciekle
walcząc o gotówkę sprzeda kaŜdemu, kto zechce kupić.
Rosja współzawodniczy ze Stanami Zjednoczonymi,
Francją i Brytanią, ze wszystkimi zaangaŜowanymi
w sprzedaŜ broni na całym globie ziemskim.
Światowa gospodarka
Światowy handel w ciągu ostatnich dwudziestu lat
bardzo się rozwinął. Wojny taryfowe lat dwudziestych
naszego wieku rzuciły cień na zdolność światowego
handlu do wspólnego działania. Depresja lat trzydziestych powstrzymała rozwój tego handlu a jego podstawie
przyniosła szkodę druga wojna światowa. Powszechne
europejskie załamanie po tym konflikcie dało Stanom
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Zjednoczonym okazje do sprzedaŜy wielu potrzebnych
dóbr i wprowadzenia przemysłowych udogodnień w
licznych krajach. One działały pomyślnie w wielu
rejonach i przez 1950 rok do lat siedemdziesiątych
przewodziły światu w technologii i handlu. To wiernie
nie oddaje rzeczywistości w porównaniu z tym, co było
przedtem.
OŜywiona Europa, rekonstytuowana jako Unia
Europejska, wspólnie z Japonią i gospodarkami Dalekiego Wschodu stanowią potęŜne i ekonomiczne
mocarstwa. W konsekwencji, podczas gdy współzawodnictwo o udział na rynku wzrosło, handel światowy
rozwinął się gwałtownie. Od produkcji samolotów do
szybkiego rozwinięcia telekomunikacji, światowa gospodarka doświadcza gwałtownego wzrostu.
Rozwój wielonarodowych przedsiębiorstw odzwierciedla ten potęŜny trend. Niektóre wielkie korporacje mają dochody, które przewyŜszają masę krajowego produktu niektórych krajów! Co kilka tygodni
dochodzą wiadomości o jakimś bardzo wielkim przedsiębiorstwie łączącym się z innym, lub przejmującym
inne wielkie firmy (Boeing — Mc Donnell Douglas,
British Telecom — MCI Communications).
'
Budzi się „Trzeci świat"
Jedynym skutkiem ekspansji światowego handlu jest
dostosowanie relacji między starą, uprzemysłowioną
gospodarką i agrarną gospodarką państw gospodarczo
zacofanych, co stawia „pierwszy świat" przeciw „trzeciemu światu". Przyjęty sens mniej więcej znaczy:
„białe" protestanckie cięŜko pracujące kraje będą na
szczycie góry, poniewaŜ, aby tak było mandat pochodzi
z BoŜej łaski. Tak samo Anglia ze swoją protestancką
etyką i wykształconym społeczeństwem, wydźwignęła
się na pierwsze miejsce ze swym imperium, przetaczając na jego peryferie resztę świata i traktując siebie
jako Boskich posłanników do tej reszty świata. To, co
następuje, stosuje się do Stanów Zjednoczonych, a mianowicie, odsuwając macierzysty kraj (Anglię) na bok
stają się najwaŜniejszą potęgą przemysłową. Mówi się
nam, Ŝe tak musiało być, gdyŜ Ameryka jest bardziej
„prawa" i bardziej kocha wolność niŜ inne kraje.
Jedynym świadectwem potęgi zindustrializowanych
krajów był obszerny projekt inŜynierii wodno-lądowej
— moŜne kraje budowały „duŜe" obiekty. Tak więc
dziewiętnaste stulecie ujrzało najwspanialsze plany
inŜynierii wodno-lądowej ze wszystkich czasów w
Europie i Ameryce Północnej.
Obecnie w Azji są w toku realizacji największe na
świecie projekty inŜynierii wodno-lądowej. Dwa najwyŜsze gmachy na świecie znajdują się w Malezji,
największy światowy port jest w Singapurze, najdłuŜszy
most na świecie jest w budowie w Japonii. Chiny jednakŜe przodują w budowie. Gdy zostanie ukończony
zbiornik wodny trzech wąwozów, będzie on wielokrotnie większy od Tamy Hoovera w Stanach Zjednoczonych, jego powierzchnia wody będzie jeziorem długim
ponad 300 mil, a ponad milion ludzi z tej okolicy będzie ewakuowanych. Ocenia się, Ŝe jedna piąta dźwigów budowlanych świata jest wykorzystywana do pracy
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w jednym chińskim mieście, w Szanghaju, gdzie 3 000
róŜnych gmachów jest aktualnie w budowie.
To przystosowanie w stosunkach narodowych ma
daleko idące powikłania, jak na przykład, charakter
porządku światowego w XXI wieku, który będzie zupełnie inny od porządku w XX wieku. Oczywiście,
Stany Zjednoczone widzą zmianę tego kierunku i dostosowują swoje stanowisko względem swoich azjatyckich sprzymierzeńców.
Australia, tradycyjnie przychylna dla handlu ze Zjednoczonym Królestwem, obecnie kieruje swoją uwagę
na bliŜszych sąsiadów z wybrzeŜa Pacyfiku. W stosunku do wielkości jej własnej populacji wzrasta liczba
imigrantów z Azji — to kiedyś jednorodne społeczeństwo się zmienia. W międzyczasie, Anglia spadła w rankingach w skali ekonomicznej i została usunięta w cień
przez kraje, nad którymi kiedyś panowała.
Podział Północ-Południe
Ten oszałamiający wzrost światowego bogactwa pozostaje w wielkim kontraście z nędzą, jaka przewaŜa
w świecie. Ocenia się, Ŝe co najmniej jedna piąta światowej populacji Ŝyje na granicy ubóstwa albo poniŜej tej
granicy. Podczas gdy kraje na północy (Europa Północna, Ameryka Północna) bogacą się dzięki handlowi i
lokacie kapitału, południe (wielkie obszary Afryki,
Azji, Ameryki Południowej) uboŜeje. Kierunki polityki
wymuszają na wielu biedniejszych krajach, przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, surowe zabezpieczenia fiskalne narzucając cięŜary na poszczególne
populacje. Kiedy wielu z ich przywódców trwoni dary
zagranicznych pomocy, społeczeństwom tym odmawia
się chleba. Liczni robotnicy z biedniejszych krajów
produkują teraz dobra dla zachodnich przedsiębiorstw
— dobra, na które sami nie mogą sobie pozwolić
.
Pozarządowe organizacje (NGO) składają się z
agencji pomocy takich jak Wizja Świata (WV), Chrześcijańska pomoc (CA), Czerwony KrzyŜ, Czerwony
PółksięŜyc i powszechnie znana francuska agencja
medyczna Lekarze Bez Granic (Medicine Sans Frontiere) są energicznie zmuszane do łagodzenia rozpaczliwej sytuacji głodowej i medycznej na znacznym
obszarze Afryki. Narody afrykańskie, mimo pewnych
sukcesów w róŜnych częściach kontynentu, Ŝyją w ubóstwie i są trapione przez naturalne klęski lub wojny, a
nawet przez nie łącznie, przyczyniające się do wielkiego wzrostu niemoralności. Według niedawnego
sprawozdania Narodów Zjednoczonych następujące
kraje znajdują się w powaŜnym zagroŜeniu pomimo
organizowania licznych „nadzwyczajnych akcji pomocy
Ŝywnościowej": Burundi, Rwanda i Zair.
NIEKTÓRE WAśNE WYDARZENIA
Z 1996 ROKU
Ameryka Północna
Wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych w 1996
roku zakończyły się ponownym wyborem Billa Clintona
na drugą kadencję. Mimo, Ŝe był oczerniany przez
swego oponenta z partii republikańskiej, Boba Dole'a,
pan Clinton zwycięŜył z łatwością. Amerykańska
gospodarka kwitła w czasie jego prezydentury a sam
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prezydent jest postacią popularną, osobowością naprawiającą w swoich dysputach ogrodzenia dookoła całego
świata. Jakkolwiek jego polityka ogólnie nie jest popularna wśród konserwatywnych ewangelików, którzy
widzą w nim główną przyczynę moralnego chylenia się
ku upadkowi w USA, nie tylko dającego zły osobisty
przykład, lecz kogoś, kto zamierza popierać godne
poŜałowania praktyki, takie jak aborcja i prawa homoseksualne.
Po zajściu, w którym mały samolot pilotowany
przez skazanego na wygnanie Kubańczyka został
zestrzelony przez kubańskie siły powietrzne, amerykański kongres przeprowadził sprawę ustawy HelmsBurton, w Europie posunięcie bardzo niepopularne i
równieŜ w Kanadzie, u głównego partnera handlowego USA.
Z zamiarem zaostrzenia sankcji, jakie Stany Zjednoczone narzuciły przeciwko rządowi Fidela Castro
ponad 30 lat temu, Helms-Burton grozi zagranicznym
przedsiębiorstwom procesem w sądach USA, jeśli te
przedsiębiorstwa czerpią korzyści z zagarniętej amerykańskiej (US) własności na Kubie. (Gdy Castro doszedł
do władzy zracjonalizował majątek naleŜący do obywateli amerykańskich — fabryki, domy towarowe,
budynki biurowe, w ten sposób skutecznie „kradnąc"
je swoim właścicielom amerykańskim). Kanada takŜe
jest jednym z największych handlowych partnerów
Kuby i kiedy pewne wielkie kanadyjskie towarzystwo
górnicze oznajmiło, Ŝe ono chce jak zwykle prowadzić
biznes z Kubą, Stany Zjednoczone zawiadomiły je o
moŜliwości prawnego działania przeciwko niemu.
Zmartwieniem licznych Kanadyjczyków jest to, Ŝe ich
gospodarka jest zdominowana przez USA a ta arbitralność moŜe tylko przyczynić się do jeszcze większego
nasilenia urazy.
Ameryka Południowa
Na spotkaniu Organizacji Państw Amerykańskich
(OAS) w minionym roku, delegaci wyrazili zaniepokojenie, iŜ korzyści z wolnego handlu nie są sprawiedliwie dzielone. Jednym z najwaŜniejszych zbiorów
Ameryki Południowej są banany, których zbyt doznał
szkody na skutek decyzji Unii Europejskiej, aby kupować je w granicach Unii. Wysokie ceny kawy równieŜ przyniosły szkodę tym gospodarkom.
Od grudnia Peru zostało zablokowane z powodu
zakładników. Buntownicy z Tupac Amaru zajęli japońską ambasadę w Limie biorąc setki jeńców z gości.
Większość z nich została zwolniona, ale co najmniej
70 pozostało. Rebelianci Ŝądali, aby 400 ich kolegów
zwolniono z więzień w Peru. Jak dotąd rząd prezydenta
Alberto Fujimori (sam pochodzenia japońskiego) odmówił im. Jego debaty z licznymi krajami nie doprowadziły do rozwiązania tego kryzysu.
W rozwiniętej radykalnie zmianie stanowisk Argentyna i Brytania rozwaŜały „zamianę". Brytania da broń
Argentynie, jeśli Argentyna zgodzi się nie naprzykrzać
brytyjskiej ekipie przeprowadzającej prace wiertnicze
w poszukiwaniu ropy wokoło Wysp Falklandzkich
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(Malwiny naleŜące do Argentyny). (Oba kraje rozpoczęły wojnę w 1982 roku o te wyspy będące przedmiotem sporu).
Kolumbia ma teraz opinię nie do pozazdroszczenia,
a mianowicie, „morderczej stolicy świata". Widziana
jest jako „gospodarka narkotykowa", Kolumbia jest
wyrzutkiem. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi
w zwalczaniu handlu narkotykami była bezskuteczna.
Prezydent Sampere został wybrany, częściowo, przy
pomocy milionów dolarów pochodzących z kartelu narkotykowego. Korupcja jest powszechna. Ponad 20 000
zabójstw zanotowano w ubiegłym roku w populacji
liczącej 36 000 000.
Europa
Wysokie bezrobocie w najsilniejszej europejskiej gospodarce, w Niemczech, i powszechna ospałość rynku
kontynentalnego wstrzymały Europę przed połączeniem potencjału zgodnie z obietnicami swej wspólnoty.
Zjednoczone Królestwo, które oficjalnie jest nieufne
wobec bliskich związków z kontynentem europejskim,
doznało czegoś w rodzaju koniunktury przyciągającej
wielkie inwestycje z zagranicy ze względu na posiadanie wykwalifikowanej siły roboczej i elastycznych
przepisów prawnych w sferze zatrudnienia. JednakŜe
zaburzenia w Północnej Irlandii powodują odpływ i
utratę posiadanych zasobów. Stała groźba wybuchu
przemocy w prowincji czai się koszmarną udręką.
Unia Europejska spodziewa się unii monetarnej —
jednej waluty — około 1999 roku. To będzie oznaczało
zniesienie franka, lira, marki i funta szterlinga (niegdyś
kryterium waluty) na rzecz „Euro" — nowowyprodukowanej waluty, która będzie prawnym środkiem płatniczym we wszystkich państwach Unii.
Prywatyzacja niemieckiego Telecomu, jednego z
największych towarzystw telekomunikacyjnych, umoŜliwia obywatelom Niemiec kupowanie udziałów
przyszłej technologii niemieckiej. W związku z zaciekłą
rywalizacją na polu telekomunikacji (omówioną w innym miejscu tego artykułu) Niemcy chcą mieć swój
przemysł gotowy do podjęcia wyzwania.
Z powodu widocznego sukcesu wprowadzenia sił
zbrojnych (IFOR) w Bośni, większość Ŝołnierzy z międzynarodowych oddziałów, w liczbie 55 000, powróciła
do swoich krajów. JednakŜe mniejsza grupa Sił Stabilizacyjnych (SFOR), w liczbie 31 000, pozostała, aby
pomóc w zapewnieniu przejścia do stabilniejszych
politycznych struktur. Tygodniowe protesty w Belgradzie przeciwko rządowi, spowodowane anulowaniem
wyborczego zwycięstwa opozycji, podkreślały chwiejność w tym okręgu. Około 250 000 osób wychodziło
na ulice, aŜ rząd zgodził się uznać prawnie uzasadnione
zwycięstwo opozycji.
Rosja
Borys Jelcyn został ponownie wybrany na prezydenta
3 lipca 1996 roku. Coraz bardziej niedysponowany
z powodu choroby, większą część roku spędził w szpitalu odpierając jednocześnie zagroŜenia utraty urzędu. Aleksander Lebiedź nagrodzony wysokim stano-
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wiskiem za pomoc w negocjacjach zawieszenia broni
w Czeczenii, nagle został zwolniony, gdy stał się zbyt
wpływowym zagroŜeniem. Pan Jelcyn pod koniec roku
przeszedł operację serca i ostatnie trzy miesiące roku
spędził na rekonwalescencji. Wzrastająca niestabilność
Rosji, szerząca się przestępczość, dokuczliwy spadek
osobistych dochodów i Ŝałosny wzrost Ŝebractwa doprowadzają ten, kiedyś potęŜny, kraj do upadku. JednakŜe Rosja w dalszym ciągu jest bardzo waŜnym krajem i moŜe odegrać wielką rolę w przyszłym światowym rozwoju.
Afryka
Gdy w minionym roku w Liberii stosowano przemoc,
zachodnie kraje w większości były bierne. Nawet Stany
Zjednoczone, które w XIX wieku pomogły w powstaniu
tego państwa jako ojczyzny wolnych juŜ byłych amerykańskich niewolników, nie kwapiły się z pomocą.
Brytania nie była szybsza w niesieniu pomocy swoim
protegowanym w Sierra Leone, bliskim sąsiadom
Liberii, dotkniętym przez ten konflikt.
Algieria, kiedyś forpoczta Francji, nadal cierpi pod
zaciekłością ekstremistów muzułmańskich, którzy
rozciągają swoje działania po ParyŜ, podrzucając bomby w metrze.
Afryka Południowa uwolniona spod bicza apartheidu, dotąd walczy o równowagę. Komitet Prawdy
i Pojednania, ustanowiony przez rząd Afrykańskiego
Kongresu Narodowego Prezydenta Nelsona Mandeli,
otworzył stare rany z przeszłości. Lekarze z Afryki
Południowej opuszczają swoje posady, udają się do
krajów zamorskich w poszukiwaniu bezpieczniejszej
pracy, uszczuplając zasoby narodowej opieki zdrowotnej. Tak dotkliwy jest deficyt, Ŝe kraj uzupełnia braki
sprowadzając lekarzy z Kuby.
Wojskowy rząd Nigerii, krytykowany jako najbardziej skorumpowany na ziemi, zwraca na siebie
międzynarodową uwagę z powodu skarg i narzekań.
Zawieszony jako 53 członek Wspólnoty Narodów i
bojkotowany przez Stany Zjednoczone nie wyraŜa
przez przywódców zmiany postawy, ignorując wszelkie
naciski, aby przeprowadzić reformy.
Azja
India, podobnie jak Chiny, jest śpiącym olbrzymem
i (nieujawnionym) mocarstwem nuklearnym, lecz
zbyt powolnym w wykorzystywaniu swego potencjału. Unieruchomiona w nieprzejednanym konflikcie z
Pakistanem o region Kaszmiru, India została dotknięta
plagą ślimaczącej się przez lata wojny. Pomimo trudności w przyciągnięciu zagranicznych inwestycji,
znalazła sobie odpowiednie miejsce w dziedzinie programowania komputerowego a jej wyroby w zakresie
oprogramowania są bardzo poszukiwane, poniekąd
z powodu niskich kosztów robocizny.
Po 99 latach rządów Londynu, Hong Kong w lipcu
1997 roku wraca do Chin. Od kilku lat Brytania i Chiny
dysputowały nad polityczną przyszłością wyspy. Jako
waŜne finansowe i handlowe centrum z nowym lotniskiem i obszernymi urządzeniami i pomieszczeniami
dokowymi w budowie, Hong Kong będzie głównym
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cennym nabytkiem dla Chin. Brytyjski gubernator
wyspy zaprowadził większą demokrację, ale Chińczycy
przyrzekają odwrócić reformy po dokonaniu przejęcia.
JednakŜe jest wątpliwe, aby Pekin mógł pogodzić polityczną wolność na jednym terytorium i zaprzeczyć jej
na głównym kontynencie. W rezultacie wielu mieszkańców przeniosło się do Anglii, kupując domy i mieszkania czynszowe w Londynie. Kanada zaproponowała
obywatelstwo tym mieszkańcom Hong Kongu, którzy
mogą za nie zapłacić 1 milion dolarów.
W międzyczasie śmierć głównego przywódcy, Deng
Xiaopinga, wywołała pytania na temat przyszłego kursu
politycznego kraju. ChociaŜ nowy lider Jiang ZeMin
kierował krajem przez niemało lat, Deng zawsze był
siłą działającą z poza sceny. Krytyczne znaczenie ma
podtrzymywanie chińskiej armii, która ma wielkie finansowe potrzeby i chciałaby widzieć społeczeństwo
stabilne. Wiele z zachodnich krajów kokietuje Chiny,
usiłując znaleźć dostęp dla swoich produktów na ich
ogromnym i rozwijającym się rynku.
Środkowy Wschód
Irak w dalszym ciągu irytuje Stany Zjednoczone i ich
zachodnich sprzymierzeńców. Konflikt między ugrupowaniami kurdyjskimi na północy wywołał w minionym roku kłopot dla USA. Działania CIA i irackich
kolaborantów, którzy na tym terenie przeprowadzali
operacje, zakończyły się ucieczką w celu ratowania
Ŝycia.
Atak bombowy na wojskową bazę amerykańską
w Arabii Saudyjskiej nasunął dalsze wątpliwości na
temat stabilności tego narodu. Amerykanie głęboko
osadzeni w strukturze administracyjnej tego kraju, nie
są lubiani przez licznych nacjonalistów. Rodzina panująca jest na ogół niedemokratyczna a jej przyszłość
w Ŝaden sposób nie jest zagwarantowana. Nadal lubi
się jednak podpierać przez liczne, niektórzy mówią,
Ŝe niepotrzebne, zakupy uzbrojenia w USA, Francji
i Brytanii.
Izrael
Trwające kłopoty związane z procesem pokojowym w
wielkim stopniu zajmowały uwagę świata w 1996 roku.
Przy końcu roku kryzys związany z tunelem przebiegającym wzdłuŜ góry świątynnej i zawiłe sprawy
związane z Hebronem zagroziły zaprzepaszczeniem
uzgodnień pokojowych z Oslo. Porozumienie zezwala
Izraelowi na utrzymywanie oddziałów wojskowych w
wysokości 20 procent w miastach, aby chronić w nich
Ŝydowskich osadników. Ogółem dziewięć procent
Zachodniego Brzegu oddaje się władzom palestyńskim
— za mało, Ŝeby zadowolić Palestyńczyków, którzy
oczekują na trzydzieści procent — za duŜo, aby zadowolić członków prawicowego skrzydła koalicji rządowej.
[Marzec 1997, aktualności: Zapowiedź premiera
Netanyahu, Ŝe Izrael zamierza zbudować 6 000 mieszkań dla Ŝydowskich osadników w arabskiej Jerozolimie
Wschodniej, rozgniewała Palestyńczyków. Jaser Arafat,
podczas jednej z wizyt w Białym Domu, w marcu tego
roku, usiłował, bez sukcesu, wywrzeć nacisk na USA,
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aby obciąć pomoc finansową dla Izraela. Narody europejskie, w postaci Unii Europejskiej, w zasadniczych
sprawach stają po stronie Palestyńczyków. Zobaczymy
jak długo Stany Zjednoczone będą podtrzymywać Izrael
w obliczu tego, co jest widziane jako wojownicza polityka Izraela].
Izrael pozostaje „miernikiem historii". Nic szczególnego w Boskim postępowaniu wobec świata się nie
zdarzyło i nie moŜe się zdarzyć bez jego pomyślności.
Izrael trwa, uŜywając tu innego symbolu, jako podpora
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historii. Jego początki (jego świt) widzieli jego przodkowie — Abraham, Izaak, Jakub. Jego koniec ujrzą jego
dzieci zjednoczone i znajdujące się w dobrobycie, gotowe do błogosławienia oczekującego świata. A zatem,
na Izrael musimy spoglądać, aby ocenić jak daleko
jesteśmy w potoku czasu. A zamieszanie w kraju na
frontach politycznym i społeczno-religijnym wskazuje,
Ŝe w rzeczywistości jesteśmy daleko.
□ PT '97, 26
(cdn)

W TERAŹNIEJSZEJ PRAWDZIE Nr449 (Listopad-Grudzień, 1996) na stronie 83,
II kolumna, I akapit, II wiersz jest: ... gdy cena okupu ... a powinno być: ... , gdyby cena okupu ....

70. ROCZNICA WYDAWNICTWA

TERAŹNIEJSZEJ PRAWDY"

UWAGA! PoniŜsze artykuły, jubileuszowe, powinny się ukazać w Ter. Pr. IX - X 1988 roku, w 70. rocznicę
wydawnictwa „TERAŹNIEJSZEJ PRAWDY". Wówczas nie mogły być jednak wydane, poniewaŜ przesyłka pocztowa
z jubileuszowym egzemplarzem nadeszła prawie z rocznym opóźnieniem, a poza tym nie mieliśmy w tych latach
technicznych moŜliwości odtworzenia zdjęć obrazujących początek działalności okresu Epifanii. Ze względu
na rozmiar ww. artykułów obecny numer Ter. Pr. wyjątkowo zostanie powiększony o cztery dodatkowe strony
kosztem następnego numeru.

WSTĘP
„DNI WIEKU NASZEGO jest lat siedemdziesiąt".
Tak napisał MojŜesz w Ps. 90:10. Osiągnięcie tego
biblijnego wieku powinno wywołać wdzięczność i
refleksję w poświęconym sercu.
W tym roku TERAŹNIEJSZA PRAWDA skończyła
70 lat. Dlatego czas jest właściwy na refleksję i
wdzięczność.
Minione 70 lat przyniosło znaczne zmiany w
światowej strukturze społecznej i religijnej.
Dzisiejszy świat bardzo się róŜni od tego, w którym
po raz pierwszy ukazała się TERAŹNIEJSZA PRAWDA.
Jej ukazanie się w 1918 roku było odpowiedzią
na szybko toczące się wydarzenia, jakie miały miejsce wśród badaczy Biblii po śmierci „onego sługi".
Wydarzenia te drastycznie zmieniły warunki w jakich pracowali oświeceni Prawdą bracia. A skutki
tych zmian odczuwane są jeszcze dzisiaj.
Począwszy od załoŜenia czasopisma przez br.
Pawła S.L. Johnsona, jego pierwszego redaktora,
następne strony przedstawiają niektóre najwaŜniejsze wydarzenia razem ze zdjęciami jego i innych
braci od połowy aŜ do późniejszych lat jego słuŜby.
Na uwagę zasługuje reprodukcja pierwszej
strony otwierająca pierwszy numer TERAŹNIEJSZEJ
PRAWDY, który ukazał się 9 grudnia 1918 i wydany
był przy Morris Street 1222 w południowej Filadelfii. Stanowiła ona okładkę pierwszych sześciu

numerów czasopisma. Dopiero później przyjęto
bardzo szczegółową i przepełnioną symboliką
okładkę, jaką pismo zachowało do dzisiaj.
Począwszy od października 1920 r., br. Johnson
wydawał je przy Snyder Avenue 1327, równieŜ w
południowej części Filadelfii i wtedy teŜ po raz
pierwszy zaczął posługiwać się nazwą „Epifaniczny Dom Biblijny". W 1967 r. Epifaniczny
Dom Biblijny został przeniesiony do Chester
Springs w Pensylwanii, które stanowi wysunięte
daleko na zachód przedmieście Filadelfii.
Zamieszczone w tym wydaniu fotografie i
artykuły dają „odczucie" tamtego okresu i mamy
nadzieję, Ŝe posłuŜą jako nowa kolekcja do
„rodzinnego albumu" — pamiątka szczęśliwych
miejsc i działalności.
Obecny redaktor jest zadowolony i wdzięczny,
Ŝe miał moŜność współpracy z wszystkimi poprzednimi redaktorami TERAŹNIEJSZEJ PRAWDY. Fotografie przedstawiające br. Johnsona (który wydawał to
czasopismo w latach 1918 - 1950), br. Raymonda
G. Jolly'ego (redaktora w latach 1950 - 1979) i br.
Augusta Gohlke (redaktora z lat 1979 - 1985) posłuŜą do przypomnienia sobie lat ich zaangaŜowanej
i oddanej pracy, aby dostarczyć braciom, „pokarmu
na czas słuszny".
Jeśli Pan zechce, aby TERAŹNIEJSZA PRAWDA
weszła w ósmą dekadę i nadal była błogosławieństwem, będziemy w najwyŜszym stopniu wdzięczni.

NASZE CZASOPISMO REGULARNYM MIESIĘCZNIKIEM
TYM siódmym numerem, TERAŹNIEJSZA PRAWDA
i ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII staje się
regularną comiesięczną publikacją, której, jeśli Bóg
pozwoli, będzie moŜna się spodziewać zawsze około
pierwszego dnia kaŜdego miesiąca. Czekaliśmy na Pana w sprawie wydawania tego pisma w ogóle, a później
w związku z wydawaniem go co miesiąc i wierzymy, Ŝe
zgoda Jego Ducha, Słowa i Opatrzności wskazała, iŜ
właściwą rzeczą będzie, gdy czasopismo ukazywać się
będzie regularnie co miesiąc, podobnie jak to miało
miejsce dotychczas, począwszy bowiem od pierwszego
numeru ukazuje się ono przeciętnie raz w miesiącu.
Gdyby nasz umiłowany Pastor pozostał z nami, z pewnością nie pomyślelibyśmy o wydawaniu jakiegokolwiek czasopisma. Nawet wówczas, w ciągu jego Ŝycia sprzeciwialiśmy się, aby
jakikolwiek inny brat poza
nim publikował wyniki
swych przemyśleń, chyba Ŝe
przedtem zostałoby to przekonsultowane z Pastorem,
który powiedziałby, Ŝe nie
ma nic przeciwko temu. Postępowanie to w ten sposób
było oparte na fakcie, Ŝe on
kierował pracą Ŝniwa oraz
spichlerzem Prawdy. Jego
urząd dla niektórych braci
stanowił przedmiot uzurpatorskiego wścibstwa aby publikować bez radzenia się
Pastora i jego zapewnienia,
Ŝe on nie ma nic przeciwko
temu. Nasze postępowanie
zawsze pozostawało w zgodzie z przedstawioną powyŜej myślą. Na przykład, kiedy br. Jones poprosił
nas
w
1911
roku
o
uzupełnienie
i
usystematyzowanie naszych wykładów na temat
rozwoju charakteru, które juŜ uprzednio ukazały się w
sprawozdaniach konwencyjnych, oraz o dodanie
pozostałych, aby w ten sposób skompletować serię,
odmówiliśmy mu i dopiero po

porozumieniu się z naszym Pastorem i otrzymaniu od
niego wyraźnej odpowiedzi, zajęliśmy się tą sprawą,
Dopiero wtedy, gdy takie oświadczenie uzyskaliśmy,
zabraliśmy się do pracy, aby przygotować 10 wykładów
przeznaczonych do umieszczenia w Convention Report
z 1912 roku, a później dostarczyliśmy następnych w
celu skompletowania tej serii. Ci bracia, którzy przyjęli
inną taktykę, mówiąc delikatnie, ani sobie, ani drugim,
nie przysporzyli wiele dobrego, raczej siebie zawsze
a drugich zazwyczaj teŜ krzywdzili,
POTRZEBA WYDAWANIA
TAKIEGO PISMA
JednakŜe po śmierci naszego Pastora wśród ludu Pańskiego zrodziły się dwie krańcowe postawy, obie
przeciwne propagowanym
przez niego ideałom, które
ujawniły się w róŜnych publikacjach. Skrajne poglądy
wymagają publikacji, trzymającej się złotego środka,
zachowując „rzeczy stare",
które otrzymaliśmy i uŜywając ich jako podstawy do
dalszych opracowań. Taka
umiarkowana linia postępowania jest niezbędna, aby
zachować ostroŜny postęp w
odsłanianiu Prawdy, której
Pan nas nauczył oczekiwać
aŜ do końca naszej drogi.
(Przyp. 5:18; 5 Moj. 33:25
— por. z Efez. 6:10-17; 1
Kor. 1:23-25; 2:2-7; Iz.
52:12; 2 Moj. 13:20-22; 4
Moj. 14:14). Niektórzy
pisarze i nauczyciele, szczerze oddani „dziwacznym
interpretacjom, wziętym z powietrza spekulacjom" i
jawnym kaprysom posuwają się do jednej
krańcowości, tj. takiej, która wśród ich zwolenników
wywołuje najbardziej godny poŜałowania szał złudzenia i złego ducha. Inni autorzy i nauczyciele zajmu-
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jacy przeciwne, skrajne stanowisko i odmawiający
uznania jakiegokolwiek postępującego światła, prześladując i błędnie przedstawiając Prawdę na czasie,
a tym samym powodując brak właściwego pokarmu
dla ludu Pańskiego, doprowadzają w rezultacie do
tego, Ŝe lud Pański staje się zbyt słaby, aby stawić
czoło trudom ich pielgrzymki. Ponadto te dwie organizacje, stojące na czele wspomnianych juŜ krańcowych grup pogwałciły niektóre szczegóły Pańskich
zarządzeń i gwałtownie prześladowały oraz źle
przedstawiały te osoby, które wiernie stały przy tych
zasadach i broniły ich. Wśród ekstremalnych poglądów lansowanych przez wspomniane postawy, w wysiłku uniknięcia ich złych skutków i dania braciom
tego, co okazało się „pokarmem we właściwym czasie", TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII dzięki Boskiej opatrzności, jak
wierzymy, chociaŜ ukazywała się najpierw okazjonalnie, obecnie wychodzi regularnie jako czasopismo
miesięczne pod osobistym nadzorem jego wydawcy
i redaktora.
PRAWO TERAŹNIEJSZEJ PRAWDY
DO ISTNIENIA
Zapytani o prawo do publikowania czasopisma odpowiadamy, Ŝe wraz ze śmiercią naszego Pastora przestał istnieć jego urząd, lecz nadal pozostał urząd
„drugorzędnych proroków", którzy jeśli istnieje taka
potrzeba, i potwierdza to opatrzność, upowaŜnieni są
do zwrócenia się do całego Kościoła, zarówno za
pośrednictwem słowa mówionego, pisanego lub drukowanego, podobnie jak to czynili inni „drugorzędni
prorocy" zanim pojawił się urząd naszego Pastora.
Wydawca i redaktor TERAŹNIEJSZEJ PRAWDY jest
jednym z tych „drugorzędnych proroków" i tym
samym ma przywilej zwracania się w taki właśnie
sposób do całego Kościoła. Pan posługiwał się nim i
nadal się posługuje, gdy zachodzi potrzeba obrony
Jego zarządzeń przeciwko zorganizowanym osobnikom gwałcącym je a to upowaŜnia go do zwrócenia
się do Kościoła w stosownej sprawie za pomocą
czasopisma. Ponadto, znaczne zasoby Prawdy Epifanicznej, jakie Pan dał wydawcy, są niewątpliwie
swego rodzaju szafarstwem i powinny być uŜyte nie
dla jego osobistego błogosławieństwa, czy jedynie dla
błogosławienia lokalnego Kościoła, lecz w celu przyniesienia błogosławieństwa całemu Kościołowi, a to
wymaga czasopisma jako jedynego praktycznego
środka, za pośrednictwem którego jedna osoba jest
w stanie właściwie i wiernie dotrzeć do tak szerokiej
rzeszy czytelników. W związku z tym redaktor czuje
się całkowicie usprawiedliwiony w redagowaniu i
wydawaniu czasopisma, przeznaczonego dla całego
Kościoła.
NAUKI TEGO CZASOPISMA
TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ
EPIFANII uczciwie i szczerze stoi przy Prawdzie Paru-
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zyjnej jako podstawie wszelkiego dalszego rozwoju
Prawdy. Tym samym ona serdecznie przyjmuje ten
system Prawdy, który został przedstawiony w pismach
naszego umiłowanego Pastora, jak równieŜ trzyma się
jej zasad i ducha. Kiedykolwiek on przedstawia dwa
lub więcej zgodnych ze sobą poglądów na temat
danego fragmentu Pisma Świętego lub jakiejś doktryny, przyjmujemy to wszystko, co mówi Pastor.
Ilekroć, jak to ma miejsce w kilku przypadkach w
wielkim systemie Prawdy, które on przedstawił i które
nie mogą być zharmonizowane, my przyjmujemy
ostatnie wypowiedzi, chyba Ŝe nie są one tak wyraźnie zgodne z Pismem Świętym, rozumem i faktami
jak te, które zostały przedstawione wcześniej. W kaŜdym razie we wszystkich nie wypełnionych jeszcze
typach i proroctwach oczekujemy na ich wypełnienie.
A poniewaŜ on sam wielokrotnie odrzucał wcześniejszą interpretację typu lub proroctwa, gdy jego wypełnienie się dowiodło, Ŝe niewłaściwie je zrozumiał,
jak np. wyzwolenie Kościoła, przywrócenie do łask
Izraela, zniszczenie zorganizowanego zła w świecie
i ustanowienie ziemskiej części królestwa BoŜego w
jakimś czasie. Dopiero wtedy gdy jakiś typ lub proroctwo wypełnia się w inny sposób niŜ on to pojmował, pozostawiamy narazie jego interpretację na
korzyść takiego wypełnienia się typu lub proroctwa,
które okazuje się właściwą interpretacją. Tym sposobem okazujemy, Ŝe szanujemy go jako wyznaczony
przez Boga przewód do orzekania Prawdy Paruzyjnej.
Nie sądzimy jednak, podobnie jak on, Ŝe był człowiekiem nieomylnym, i dlatego wprowadzamy jedynie takie zmiany, jakie w zasadzie i on wprowadzał,
tzn., takie do jakich zmuszają nas wyraźne wypełnianie się typów lub proroctw. Wszyscy trzeźwo
myślący i niestronniczy bracia i jego przyjaciele
zgodzą się, Ŝe taki sposób postępowania jest właściwy. Była to jego własna metoda w tego rodzaju okolicznościach i my ją naśladujemy.
Wracając do ostatnich spraw, TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII — tak jak
została dana przez Boga, w celu jej zrozumienia, odrzuca wszelkie nowe poglądy, które rozpoznaje jako
„dziwaczne interpretacje, dzikie spekulacje i szalone
złudzenia", natomiast najlepiej jak potrafi będzie
unikać umieszczania takich rzeczy na jej kolumnach,
chyba Ŝe zostaną przedstawione w celu ich zbicia.
Ponadto, pismo to przyznaje, Ŝe chociaŜ wiele nowych poglądów przedstawianych Kościołowi naleŜy
do sfery dziwacznych interpretacji, dzikich spekulacji
i szalonych złudzeń, to jednakŜe pojawia się wiele
nowych zarysów Prawdy, które w róŜnych aspektach
odnoszą się do Maluczkiego Stadka, Wielkiej Kompanii i Młodocianych Godnych, oraz do róŜnych światowych klas, które istnieją teraz, istniały dotąd i będą
wychodzić na jaw z dosłownych i symbolicznych
wersetów Biblii. Gdy te wersety staną się dla nas
zrozumiałe i będzie czas właściwy, aby Kościół się
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z nimi zapoznał, TERAŹNIEJSZA PRAWDA z przyjemnością je ogłosi i wyjaśni, nie dogmatycznie, lecz w
formie nasuwania myśli, popierając je Pismem
Świętym, tak aby kaŜdy czerpał z nich pomoc dla
siebie i, w ten sposób sam budował niezaleŜną strukturę wiary. TERAŹNIEJSZA PRAWDA starać się będzie,
aby wszystkie jej nauki były podporządkowane Słowu, opierały się na zasadach Prawdy Paruzyjnej i pozostawały w zgodzie z siedmioma przyjętymi pewnikami interpretacji biblijnej, według których kaŜdy
fragment Pisma Świętego lub doktryny musi być
interpretowany zgodnie z: (1) samym sobą, (2) z
wszystkimi pozostałymi wersetami Pisma Świętego,
(3) z wszystkimi doktrynami biblijnymi, (4) z charakterem Boga, (5) z okupem i ofiarami za grzech,
(6) z faktami i (7) z zasadami poboŜności. Natomiast
nasze pismo będzie odrzucać wszystko, co okaŜe się
sprzeczne z tymi aksjomatami. PoniŜej przedstawiamy
podsumowanie stanowiące zwięzły opis głównych
poglądów, które popiera TERAŹNIEJSZA PRAWDA:
NINIEJSZE CZASOPISMO
I JEGO ŚWIĘTA MISJA
Niniejsze czasopismo zdecydowanie staje w obronie
jedynej prawdziwej podstawy chrześcijańskiej
nadziei, która obecnie jest tak powszechnie odrzucana, a jest nią odkupienie przez drogocenną krew
„człowieka Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie
na okup [jako zastępcza, równowaŜna cena] za wszystkich". (1 Piotra 1:19; 1 Tym. 2:6). Budując na tym
pewnym gruncie złoto, srebro i drogocenne kamienie
(1 Kor. 3:11-15; 2 Piotra 1:5-11) Słowa BoŜego,
jego dalszą misją jest „objaśnianie wszystkim, jaka by
była społeczność onej tajemnicy zakrytej ... w Bogu ...
aby teraz przez zbór wiadoma była ... nader rozliczna
mądrość BoŜa" — „Która inszych wieków nie była
znajoma synom ludzkim, jako teraz objawiona jest"
— Efez. 3:5-10.
Pismo to jest wolne od powiązań z jakimikolwiek
partiami, sektami i wierzeniami ludzkimi, podczas
gdy stara się coraz bardziej, aby kaŜda zamieszczona
w nim wypowiedź była całkowicie podporządkowana
woli BoŜej w Chrystusie, jak to jest wyraŜone w
Piśmie Świętym. W związku z tym, dzięki Boskiej
mądrości udzielanej nam w celu jego zrozumienia,
moŜe bez ograniczeń odwaŜnie głosić wszystko to, co
powiedział Pan. Przyjęte przez nie stanowisko nie jest
dogmatyczne, ale ufne, poniewaŜ wiemy i potwierdzamy to w nim, a mianowicie, iŜ kroczymy z absolutną wiarą w pewne obietnice BoŜe. Jest ono prowadzone jako powiernictwo, aby moŜna było się nim
posługiwać tylko w Pańskiej słuŜbie, stąd teŜ nasze
decyzje, dotyczące tego co moŜe, a co nie moŜe pojawić się na jego szpaltach, muszą być według naszego zrozumienia zgodne z Jego dobrym upodobaniem, w celu nauczania, aby Jego lud budować w
łasce i wiedzy. My nie tylko zapraszamy, lecz równieŜ
zachęcamy naszych czytelników, aby poddawali
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próbie wszystkie zawarte w nim wypowiedzi przy
pomocy nieomylnego Słowa, do którego nieustannie
się odwołujemy, aby ułatwić taką próbę.
PISMO ŚWIĘTE
WYRAŹNIE NAS UCZY, śE:
Człowiek stworzony przez Boga był doskonały —
„bardzo dobry" — na wyobraŜenie i podobieństwo
BoŜe, ale z powodu grzechu znalazł się pod wyrokiem, nie Ŝycia w mękach, lecz śmierci, unicestwienia, której podlega, naraŜony na wiele form fizycznego, umysłowego, moralnego i religijnego zła, na
które Bóg dozwolił, aby za pośrednictwem doświadczenia, jako nauczyciela, człowiek poznał naturę i
skutki grzechu oraz celowość nienawidzenia i zaniechania go. — 1 Moj. 1:26-31; Rzym. 5:12-19;
6:23; 8:20-22; 11:32; Ps. 76:7-10; 90:11, 12, 15.
Kościół jest „świątynią Boga Ŝywego" — szczególnym „Jego dziełem", a jego budowa posuwała się
naprzód przez cały Wiek Ewangelii, odkąd Chrystus
stał się Odkupicielem świata i głównym kamieniem
węgielnym Boskiej świątyni, dzięki której, po jej
ukończeniu, BoŜe błogosławieństwo obejmie wszystkie „narody ziemi", gdy one znajdą dostęp do
Niego — 1 Kor. 3:16, 17; Efez. 2:20-22; 1 Moj.
28:14; Gal. 3:29.
Tymczasem trwa rzeźbienie, cyzelowanie i polerowanie poświęconych, którzy wierzą w Chrystusowe zadośćuczynienie za grzech. A kiedy ostatni
z tych „Ŝywych kamieni", „wybrani i drogocenni",
zostaną odpowiednio przygotowani, wielki Mistrz
Budowniczy połączy je wszystkie razem w pierwszym
zmartwychwstaniu, a świątynia napełni się Jego
chwałą i przez całe Tysiąclecie stanowić będzie
miejsce spotkań Boga z ludźmi — Obj. 15:5-8.
Podstawa nadziei dla Kościoła, jak i dla świata,
leŜy w fakcie, Ŝe Jezus Chrystus, „z łaski BoŜej za
wszystkich śmierci skosztował" („okup za wszystkich") i stał się „prawdziwą światłością która oświeca kaŜdego człowieka, przychodzącego na świat" —
„co jest świadectwem czasów jego" — śyd. 2:9; Jana
1:9; 1 Tym. 2:5, 6.
Kościół ma nadzieję, Ŝe będzie podobny do
swego Pana i „ujrzy go takim, jakim jest", stając się
uczestnikiem „Boskiej natury" i dzieląc Jego chwałę
jako Jego współdziedzice — 1 Jana 3:2; Jana 17:24;
Rzym. 8:17; 2 Piotra 1:4.
Obecna misja Kościoła polega na doskonaleniu
świętych do ich przyszłej słuŜby, na rozwijaniu w
nich kaŜdej łaski, pełnieniu roli BoŜego świadka
wobec świata i na przygotowywaniu się do urzędu
królów i kapłanów w przyszłym wieku — Efez. 4:12;
Mat. 24:14; Obj. 2:6; 20:6.
Nadzieja dla świata polega na przyniesieniu przez
Tysiącletnie Królestwo Chrystusa wszystkim chętnym
i posłusznym błogosławieństwa wiedzy i sposobności
restytucji, tego wszystkiego, co zostało utracone w
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Adamie, pod zwierzchnictwem Odkupiciela i Jego
wyniesionego do chwały Kościoła, natomiast wszyscy
dobrowolnie grzeszący zostaną zniszczeni — Dz. Ap.
3:19-23; Iz. 35.
NASZE TWIERDZENIA
Twierdzimy, Ŝe Jezus istniał wcześniej jako potęŜne
Słowo (Logos - rzecznik) „początek stworzenia BoŜego", „pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych",
aktywny przedstawiciel Niebiańskiego Ojca, Jehowy,
w stosunku do całego dzieła stworzenia, „a bez niego
nic się nie stało, co się stało" — Obj. 3:14;Kol. 1:15;
Jana 1:3.
Twierdzimy, Ŝe Słowo (Logos) ciałem się stało,
stało się dzieciątkiem z Betlejem i tym samym człowiekiem Jezusem, „świętym, niewinnym, niepokalanym, odłączonym od grzeszników". Tak jak
twierdzimy, Ŝe Jezus był człowiekiem, tak potwierdzamy boskość Chrystusa — „Dlatego teŜ Bóg nader
go wywyŜszył, i darował mu imię, które jest nad
wszelkie imię" — śyd. 7:26; Filip. 2:9.
Twierdzimy, Ŝe osobowością Ducha Świętego jest
Ojciec i Syn, Ŝe Duch Święty pochodzi z nich obu i
objawia się we wszystkich, którzy otrzymali spłodzenie z Ducha Świętego, stając się przez to synami
BoŜymi — Jana 1:13; 1 Piotra 1:3.
Twierdzimy, Ŝe Chrystus zmartwychwstał, Ŝe
umarł jako ludzka istota i został oŜywiony w Duchu.
Zaprzeczamy jakoby został wzbudzony w ciele i
sprzeciwiamy się kaŜdemu takiemu oświadczeniu
jako nie biblijnemu — 1 Piotra 3:18; 2 Kor. 3:17;
1 Kor. 15:8, 45; Dz.Ap. 26:13-15.
Twierdzimy, Ŝe przeŜyliśmy juŜ okres Paruzji i
obecnie Ŝyjemy w okresie Epifanii lub Apokalipsy,
drugim adwencie naszego Pana, i Ŝe czoła wszystkich
sług BoŜych zostały popieczętowane, a praca świętych polega na pomaganiu sobie wzajemnie w osiągnięciu podobieństwa Chrystusowego i udzielaniu
pomocy Wielkiej Kompanii i Młodocianym Godnym
oraz wydawaniu świadectwa światu — 1 Kor. 4:5;
3:11-15; Obj. 7:3; 19:7; Efez. 4:11-13; Mat. 25:810; 3 Moj. 16:20-22; 4 Moj. 4:19, 27, 28, 53;
2 Tym. 2:20.
Jest to streszczenie głównych zasad, za którymi
opowiada się TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN
CHRYSTUSOWEJ EPIFANII.
POWIĄZANIA NASZEGO PISMA
Będąc niezaleŜnym pismem religijnym, niezaleŜnym
od wszelkich sekt, partii i wierzeń ludzkich, lecz
związanym z Bogiem w takim stopniu, w jakim rozumie Jego Słowo, TERAŹNIEJSZA PRAWDA serdecznie zaprasza do braterskiej społeczności tych wszystkich, którzy wyznają wiarę w drogocenną krew
Jezusa, jako zasługową przyczynę ich usprawiedliwienia, gdyŜ przyznają się do poświęcenia i dowo-

Maj - Czerwiec, 1997

dzą, Ŝe ono jest prawdziwe dzięki rozsądnemu i zgodnemu z nim Ŝyciu. Niniejsze pismo powstrzyma się
od kapłańskiej społeczności z tymi wszystkimi, którzy
w świetle Pisma Świętego, rozumu i faktów okaŜą się
upartymi rewolucjonistami buntującymi się przeciwko
zarządzeniom Pańskim, a takŜe od społeczności z ich
gorliwymi i stronniczymi zwolennikami. Dopóki tacy
rewolucjoniści oraz ich gorliwi i stronniczy zwolennicy nie okaŜą pokuty, TERAŹNIEJSZA PRAWDA będzie
ujawniać ich rewolucjonizm w takim stopniu, w jakim będą ją do tego upowaŜniać wymagania Pisma
Świętego, ich własne oraz Kościoła. TERAŹNIEJSZA
PRAWDA z przyjemnością będzie utrzymywać kapłańską społeczność z wszystkimi poświęconymi,
spłodzonymi z ducha osobami, które wierzą w okup
i ofiarę za grzech, są konsekwentni wobec przyjętych
zasad i nie są rewolucjonistami, ani ich Ŝarliwymi i
stronniczymi zwolennikami. Nasze czasopismo zrezygnuje z wszelkiej społeczności z tymi, którzy zaprzeczają okupowi i ofierze za grzech, jak teŜ z tymi,
o których dowie się, Ŝe wypierają się Pana sposobem
Ŝycia, jakie prowadzą. Nie okazując nikomu złośliwości, lecz miłość wszystkim ludziom, musi ono
przyjąć takie stanowisko jako właściwe w okresie
Epifanii, Apokalipsy, drugiego adwentu naszego Pana
i zachęca wszystkie wierne dzieci BoŜe do zachowania kapłańskiej społeczności przyjmując taką samą
postawę, a jednocześnie nie zachęcamy nikogo, aby
przyłączał się do jakiejkolwiek partii, sekty lub organizacji.
JEGO TEMATYKA
Jako czasopismo religijne, TERAŹNIEJSZA PRAWDA
zamknie swe kolumny przed wszystkim, czego nie
moŜna rozwaŜyć z biblijnego punktu widzenia. Pismo pragnie zajmować się wyłącznie biblijnymi doktrynami, przepisami, obietnicami, napomnieniami,
proroctwami, historiami i typami w takim zakresie,
w jakim nadszedł właściwy czas, aby je zrozumieć i
przedstawić. Publikowane w nim artykuły pojawiać
się będą w odpowiednich działach. W dziale redakcyjnym będą przedstawiane róŜne sprawy, ułoŜone
tematycznie, a w dziale, którego zadaniem będzie
wyjaśnianie róŜnych spraw podawane będą od czasu
do czasu tłumaczenia odpowiednich wersetów Pisma
Świętego. W części poświęconej rozwijaniu poboŜności zamieszczane będą numery pieśni do codziennego okazywania czci oraz zamieszczany cotygodniowy werset, w celu modlenia się, okazywania czci
i dawania świadectwa, wraz z pomocnymi odnośnikami do Biblii i róŜnymi pomocniczymi publikacjami.
Komentarze podstawowego wersetu na zebrania
świadectw składać się będą z krótkich uwag, które od
lat okresowo robiliśmy na temat codziennych wersetów „Manny" i zapisywaliśmy w naszej „Mannie" w
wolnych miejscach przeznaczonych na własne notatki. Ten dział, z którego, jak mamy nadzieję, wypłynie wiele dobrego na rzecz rozwijania poboŜności,

Maj - Czerwiec, 1997

TERAŹNIEJSZA PRAWDA

wejdzie na miejsce cotygodniowych Międzynarodowych Lekcji Szkoły Niedzielnej, których publikowanie w czasopiśmie nie przeznaczonym dla
uŜytku nauczycieli szkół niedzielnych samo w sobie
mijałoby się z celem, bez względu na to jak poŜyteczne mogły one być w innych czasopismach, które
w ten sposób próbują pomagać poboŜnym nauczycielom szkół niedzielnych. W dziale róŜnych spraw
TERAŹNIEJSZA PRAWDA zamierza często drukować
streszczenia dotyczące znaków czasów, odpowiedzi
na pytania, na listy i ogłoszenia dla ogólnego zainteresowania. W kaŜdym numerze ukazywać się będzie
przynajmniej jeden nie drukowany dotąd artykuł, jaki
wyszedł spod pióra Pastora. Atrakcyjność szaty graficznej wydanych dotąd numerów niniejszego czasopisma, na temat której usłyszeliśmy niejeden komentarz, zawdzięczamy naszemu drogiemu bratu
Hirshowi, który jako ekspert w tej dziedzinie przejmuje zakończony rękopis i opracowuje go przygotowując materiał dla drukarzy. Nasz drogi brat Jolly
uprzejmie poprawia próbne odbitki szpaltowe. Pragniemy, aby przyjaciele doceniali pracę tych braci
jako naszych współpracowników. Ci, którzy mają
słaby wzrok, na pewno z zadowoleniem zauwaŜą, Ŝe
prawie cały materiał przedstawiony w TERAŹNIEJSZEJ
PRAWDZIE drukowany jest obecnie większą czcionką.
Jeśli chodzi o tytuł naszego czasopisma, wybraliśmy dla niego, jako najlepszą, podwójną nazwę,
bowiem tak dalece jak jesteśmy w stanie zrozumieć,
nazwa ta wyraŜa ogólne cele, które, jak nam się wydaje, Pan chce, aby nasze pismo zawierało. Jego
głównym celem jest obrona Prawdy i jej zarządzeń,
a szczególnie głoszenie posłannictwa Epifanii, tak jak
Pan nam je dał do przedstawiania innym. Pierwsza
część tytułu — TERAŹNIEJSZA PRAWDA —jest symbolizowana przez początek rozwijanego, a nawet
prawie zupełnie rozwiniętego zwoju (Obj. 8:1),
umieszczonego pośrodku ryciny na stronie tytułowej.
Dwanaście kolumn zwoju odpowiada „dwunastu
chlebom pokładnym" na złotym stole. Światłość
(Jana 9:5) otaczająca zwój symbolizuje Baranka,
trzymającego księgę, natomiast dym, chmury, ogień,
błyskawica i trąba umieszczone nad i wokół góry
przywodzą na myśl działalność BoŜą w typie i antytypie wyjaśnioną w Liście do śydów 12:18-29. Scena
przy górze Synaj, będąca typem słuŜby Pośrednika
Świata i słuŜby NajwyŜszego Kapłana, tak jak one
mają zastosowanie do Epifanii, została wybrana, aby
symbolizowała te sprawy, poniewaŜ one mają wiele
wspólnego z posłannictwem Epifanii i ze słuŜbą na
rzecz antytypicznego przybytku oraz poruszeniem
wszystkich rzeczy chwiejących się. Jest teŜ przed-
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stawiony NajwyŜszy Kapłan, oddający kozła Azazela
człowiekowi do tego wybranemu, którego moŜna
zobaczyć przy bramie dziedzińca, mimo iŜ dla zachowania odpowiednich proporcji, trzeba było bardzo
zmniejszyć przedstawiane postacie. Ta czynność
NajwyŜszego Kapłana najlepiej wyraŜa główną zewnętrzną pracę Jego członków, podczas okresu Epifanii. Niektóre wersety Pisma Świętego szczególnie
stosowne, zostały zacytowane w ramce u dołu rysunku. Ufamy, Ŝe ten rysunek, zawierający materiał
do wielu obszernych wykładów, okaŜe się błogosławieństwem dla świętych Pańskich w Epifanii oraz dla
wszystkich innych, których Bóg chciał nim błogosławić. Ten rysunek związany z tytułem znajdującym
się na drugiej stronie wybraliśmy, aby przedstawiał
w symbolice naszego umiłowanego Pastora, obecne
konflikty i próby, jak teŜ przyszłe nagrody i zwycięstwo wiernego ludu Pańskiego.
TERAŹNIEJSZA PRAWDA ma obowiązek zachowania wierności jedynie wobec Jehowy, stąd teŜ
wszystko co się w niej ukazuje musi być poddane
naszemu zrozumieniu Jego woli w stosunku do nas.
Dotychczasowe doświadczenia dowodzą, zgodnie z
tym co uczy Pismo Święte (1 Kor. 11:3), Ŝe Ŝaden
kapłan nie moŜe okazywać wierności Ŝadnej innej
głowie lub głowom niŜ Panu. Dlatego teŜ to czasopismo pozostaje wolne od wpływu jakichkolwiek
sekt, partii, wierzeń i organizacji ludzkich, lecz jako
niewolnik Pański działa w interesie Jego spraw w
takim zakresie, w jakim one dotyczą Prawdy, braci z
Maluczkiego Stadka, Wielkiej Kompanii i Młodocianych Godnych i innych, z którymi moŜemy mieć
do czynienia. Dla niego, upowaŜnieni przez Jego
łaskę, mamy nadzieję oddać wszystko co mamy najlepszego, tyle ile będziemy mogli, w moŜliwie najlepszy sposób i zawsze gdy nadarzy się ku temu
okazja. To najlepsze co mamy, jest niedoskonałe, ale
otrzymaliśmy zapewnienie, Ŝe Bóg przykrywa nasze
niedoskonałości przez zasługę Jego Syna, i wierzymy,
Ŝe przykryje je równieŜ miłość okazana przez Jego
wierny lud. Wszystko o co mamy prawo prosić braci,
to staranne i szczere studiowanie zrozumianego przez
nas Słowa, a jedyną prośbą jaką pragniemy im przedstawić jest prośba o ich modlitwy. Nadzieja, jaką
wobec nich Ŝywimy, dotyczy społeczności z nimi w
najlepszych związkach jakie istnieją w obecnym
wieku, jak i wszystkich innych. Niech Boska wiara,
miłość i posłuszeństwo, które jako kadzidło w naszym
sercu są duchem naszych działań, jako przyjemna
woń tej słuŜby w kładzeniu swego Ŝycia za braci —
będzie wonnością przez imię Jezus i zasługą jego
kapłaństwa Bogu! Amen.

46

TERAŹNIEJSZA PRAWDA

Maj-Czerwiec, 1997

Maj-Czerwiec, 1997

TERAŹNIEJSZA PRAWDA

47

PO LEWEJ:
Epifaniczny
Dom Modlitwy
przy 11 Street
2101 S.
w Filadelfii.

PONIśEJ:
Widok wnętrza
świątyni
od tyłu.

Br i S. Jolly przy
stole w pokoju
jadalnym w
oficynie.
Były kościół episkopalny, nabyty
przez LHMM i przemianowany
na „Epifaniczny Dom Modlitwy".
Budowla w stylu chrześcijańskim,
wzniesiona w 1891 r., na około
500 miejsc siedzących.
Konwencje epifaniczne odbywały
się tam od 1949 r. do 1967 r.,
kiedy główna siedziba została
przeniesiona do Chester Springs
w Pensylwanii.
Widok na salonik
w oficynie
przy 11 Street
2111 S.
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OD GÓRY Z LEWEJ, ZGODNIE
Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA:
Br. Johnson w swoim gabinecie, piszący na
temat Nowego Testamentu (w latach
trzydziestych); Br. Joliy w swoim gabinecie
(1951 r.); Br. i S. Jolly przy pracy korektorskiej
(1951 r.); S. Pearl i Br. August Gohlke przed
budynkiem przy Snyder Avenue 1327 (1949
r.); Br. Gohlke w swoim gabinecie w Chester
Springs (1983 r.).
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Konwencja w „Epifanicznym Domu Modlitwy" w dniach 3-5 września 1949 r. Br. i S. Johnson
siedzą w przejściu między ławkami; Br. Jolly stoi z tyłu za nimi.

Maj -Czerwiec, 1997
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GENERALNA KONWENCJA
organizowana przez Świecki

Ruch Misyjny „EPIFANIA"

Niedziela, 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
800 - 930 zebranie swiadectw ... br. Jan Chmielewski
1000 - 1130 Wykład do chrztu br. Władysław Grochowicz
1200 -1300 Wykład............................... br.Piotr Woźnicki

Sobota, Niedziela, Poniedziałek 12, 13,
14 lipca 1997 roku

BYDGOSZCZ
Przewodniczący: br. Juliusz Walczak
Zastępca: br. Marek Piotrowski

1330-1500 SYMPOZJUM: „Czas łaski dla Syjonu"
1. Wizja panowania pogan
— „Czasy Pogan"...............................br. Adam Urban
2. Równoległości 1845 lat
— Kefel i miszna Izraela ........... br. Jarosław Szul
3. Izrael przewodem błogosławieństw .... br. Otton Ryl

Sobota, 12 lipca

Poniedziałek, 14 lipca

„Jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi
będziecie " — Jan 8:36

„ Wszelka gorzkość, i zapalczywość, i gniew, i wrzask,
i bluźnierstwo, niech będzie odjęte od was,
ze wszelaką złością. " — Efez. 4:31

900- 915
915 - 930
930 - 1030
1100 - 1200
1230-1330
1400-1500

NaboŜeństwo poranne .... br. Henryk Bacik
Powitanie............................ br. Jerzy Szpunar
Wykład: ............................ br. Alojzy Wojtko
Wykład: ........................ br. Czesław Kucharz
Wykład .............. br. Stanisław Blecharczyk
Wykład ........................ br. Ryszard Wojtko

GENERALNA KONWENCJA
organizowana przez Świecki

Ruch Misyjny „EPIFANIA"

800 - 930 zebranie świadectw . ..br. Edmund Schmidt
1000 - 1130 Odpowiedzi na pytania .. br. Piotr Woźnicki
1200 - 1300 Wykład. ........................................ br. Jan Ryl
1300 - 1330 zakończenie
— uczta miłości ............. br. Juliusz Walczak

Środa, 16 lipca
„ Bądźcie napełnieni duchem " — Efez. 5:18

Przewodniczący: br. Eliasz Grodziński
Zastępca: br. Bronisław Bacik

800 - 930 zebranie świadectw . br. Augustyn Bochniak
1000 - 1130 Wykład do chrztu ..... …br. Eliasz Grodziński
1200 - 1400 SYMPOZJUM:
„Dlaczego miłujący Bóg dozwala na zło?"
1. Człowiek — moralnie wolna istota.
Panowanie grzechu i śmierci . br. Włodzimierz Zelent
2. Wybrańcy — rozwój podobieństwa Chrystusowego
..................................................... br. Grzegorz Nowak
3. Lekcja dla ludzkości i aniołów.
Manifestacja przymiotów Boga .. br. Leszek Szpunar
30
14 - 1530 Wykład: .................... br. Leopold Chudecki

Wtorek, 15 lipca

Czwartek, 17 lipca

„ Choćbym wynaloŜyl na Ŝywność ubogich wszystką
majętność moje... a miłościbym nie miał,
nic mi to nie pomoŜe" — 1 Kor. 13:3

„ Człowieka spolegającego na tobie
zachowywasz w pokoju. " — Izaj. 26:3

Wtorek, Środa, Czwartek 15,
16, 17 lipca 1997 roku

LUBLIN

900 - 915
915 - 930
9 - 1030
1100- 1200
1230 - 1330
1400 - 1500

NaboŜeństwo poranne .............. br. Alfred Ryl
powitanie .............................. br Cyryl pakuła
Wykład:............................ br. Juliusz Walczak
Wykład: ............................. br. Roman Czyrny
Wykład: ............................. br. Eugeniusz Kula
Wykład. .............. br. Stanisław Frąckowiak

800 - 815 NaboŜeństwo poranne ............ br. Antoni Pikor
815 - 1000 Odpowiedzi na pytania .. br. Piotr Woźnicki
1030 - 1130 Wykład: ..................... br. Zenon Karolewski
1200 - 1300 Wykład: .................... br. Stanisław Michalak
1300 -1330 zakończenie
— uczta miłości ........ br. Eliasz Grodziński

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, PKO BP Nowy Dwór Mazowiecki Nr 10201244 - 22145 - 270 - 1 - 111.
Teraźniejsza Prawda będzie równieŜ wysyłana bezpłatnie tym członkom Ruchu, którzy o to poproszą.

