„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 (2. CZĘŚĆ)
(ciąg dalszy z Ter. Pr. nr 452, str. 39)

W

POPRZEDNIM NUMERZE podaliśmy przegląd
bieŜących okoliczności i wydarzeń światowych,
mieszankę redakcyjnego komentarza i ostatnich
wiadomości. W konkluzji tego rozwaŜamy powstanie i rozwój międzynarodowych związków zawodowych, czyli
ruchu robotniczego, przedmiotu zainteresowania dla wielu epifanicznych badaczy. W obecnej, drugiej, części artykułu przyglądamy się temu ruchowi robotniczemu z perspektywy dnia dzisiejszego.
Roczne sprawozdanie zakończymy wiadomościami ze
świata religijnego i Domu Biblijnego.
RUCH ZWIĄZKÓW
ZAWODOWYCH
Zarówno poprzedni redaktorzy
tego czasopisma, jak i my z
zainteresowaniem obserwowaliśmy wydarzenia jakie dokonywały się w ruchu robotniczym. To zjawisko od dawna
obserwowali badacze Biblii,
jako blisko związane z pewnym
Biblijnym proroctwem (Jakub
5:1-9; Ter. Pr. '90, 67-70 nr
412).
Zdaniem wielu obserwatorów z końca XIX wieku konflikt między pracą i kapitałem
— w owym czasie dwoma filarami społeczeństwa przemysłowego — był nieunikniony. Brat
Russell głębiej zastanawiał się
nad moŜliwością wybuchu tego konfliktu, co przedstawił
w 4. tomie pt. „Walka Armagedonu" i przez lata przedstawiał w StraŜnicy.
Najbardziej natarczywym obrońcą robotników był Związek Radziecki, naród stworzony przez rewolucję prezentowaną jako rewolucję robotników, chociaŜ masy w dalszym
ciągu ponosiły straty wielu praw osobistych. W rzeczywistości
to państwo przestało istnieć i faktycznie nowa Rosja obecnie
opowiada się za kapitalizmem — przez pewnego brytyjskiego
polityka określonym jako „czerwony ząb i pazur" — pogrąŜając swoich obywateli w ekonomicznym chaosie.
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Wraz z upadkiem ZSRR nastąpiła klęska państw będących namiastką komunizmu. Na przykład, Kuba została
zniszczona z ekonomicznego punktu widzenia. Subwencje
ze Związku Radzieckiego, od których była dawniej zaleŜna, zostały od razu odcięte. I chociaŜ Fidel Castro pozostał zobowiązany sprawą „socjalizmu", to jednak socjalizm nie jest zdolny do Ŝycia, szczególnie w obliczu
ogólnoświatowych warunków.
Niedawne wybory w Brytanii rządu laburzystowskiego
są w związku z tym znamienne. Rządy laburzystowskie w Brytanii przez dziesięciolecia były sprzymierzone z
ruchem pracy, były jego
głośnym poplecznikiem wprowadzającym taktykę sprzyjającą jego wzrostowi. Tony
Blair, nowy premier, prowadził swoją partię do władzy
jako „nową partię pracy" i kategorycznie odrzucił jej wcześniejsze kontakty ze związkami zawodowymi. Pan Blair
jasno powiedział przywództwu
unii, Ŝe nie moŜe ono dłuŜej
oczekiwać, by jego partia była
w szczególny sposób traktowana. To jest zdumiewający
rozwój wydarzeń w kraju,
który pośredniczył w rozwijaniu ogólnoświatowego ruchu pracy. Jest to, jednakŜe,
zupełnie w harmonii ze zmianami warunków tego świata.
Zbadamy niektóre z nich.
Powstanie klasy pracującej
ChociaŜ ruch związków zawodowych powstał w wieku
przemysłu, to jednak jest on podobny do korporacji cechowej we wcześniejszych stuleciach. Z nastaniem rewolucji
przemysłowej w Anglii maszyny umoŜliwiły osiągnięcie
duŜej skali, i wielkiej szybkości, produkcji dotychczas
niemoŜliwej. Razem z tą rewolucją zaistniało wielkie zapotrzebowanie na pracowników prowadzące do wielkomiejskich przemieszczeń na początku XIX wieku.
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W poszukiwaniu dobrobytu tysiące ludzi wywędrowało
ze wsi do miast powiększając centra miejskie i przeciąŜając środki udogodnień komunalnych. Warunki pracy
były kiepskie, ale szły w parze z warunkami Ŝycia w miastach. Bezpieczeństwo pracowników stanowiło trudny do
rozwiązania problem. Długie godziny spędzone w złych
warunkach prowadziły do wypadków, a niehigieniczne
warunki w domu powodowały choroby.
Początkowe uprzemysłowienie, gdy sprzyjało światowemu eksportowi dóbr przemysłowych, wynikłe ze
wzrastającego bogactwa Brytanii, wiodło równieŜ do pogorszenia się warunków Ŝycia robotników, przyspieszając
tym samym staranie o reformy.
Zgony w kopalniach węgla, wypadki na kolei i to
wszystko powiązane ze sobą wraz z obojętnością lub wymaganiami pracodawcy, prowadziło do wielkiego niezadowolenia. W takich okolicznościach narodziła się idea
związków zawodowych. Rozwój związków był wszędzie
podobny, gdy kaŜdy kraj się uprzemysławiał.
Godne Uwagi Wydarzenia w Ruchu Klasy Pracującej
Na początku rozwoju tego ruchu funkcjonowały dwa
nurty (1) ochrona pracowników i (2) ustanowienie socjalizmu jako ideologii.
W rezultacie związki zawodowe wytworzyły opozycję na
dwu frontach, a mianowicie, pracodawców, których korzyści
były zagroŜone i autorytetów państwowych, które widziały
powstającą rewolucję. W tym świetle moŜe być zrozumiałe
proroctwo o powstaniu „mas przeciw klasom".
Jednym z owoców wcześniejszych wysiłków do zmobilizowania klasy pracującej przeciw ówczesnym kapitalistom
i do osiągnięcia zwycięstwa w sprawie praw pracowniczych
było Międzynarodowe Stowarzyszenie Ludzi Pracujących.
Pierwsze stowarzyszenie powstało w Londynie w 1864
roku pod wodzą Karola Marksa. W swym załoŜeniu miało
ono za swój cel socjalizm. Jednym z pierwszych towarzyszy Ruchu był Edward Maria Vaillant, z Francji,
płomienny socjalista.
Pomimo zerwania z radykalnym M. Bakuninem, Stowarzyszenie miało raczej wątły start. Przeniosło swoją główną kwaterę do Nowego Jorku, ale zostało rozwiązane w
1876 roku. Zreorganizowane zaistniało w 1889 roku w ParyŜu. Jednym z jego celów było uniemoŜliwić wybuch
wojny, ale usiłowania te się nie powiodły.
Po bolszewickiej rewolucji Rosjanie zorganizowali
trzecią międzynarodówkę, rozwiązując ją w 1943 roku,
aby uspokoić obawy swoich kapitalistycznych sprzymierzeńców z czasu wojny, Amerykę i Brytanię.
Wydarzenia związane z powstaniem ruchu zawodowego były szybkie po obu stronach Atlantyku i podsycane przez rzeczników tego ruchu takich jak Samuel
Gompers w Stanach Zjednoczonych, Leon Blum we
Francji (pierwszy socjalistyczny premier, 1936 rok, i mąŜ
stanu, który w tym kraju wprowadził czterdziestogodzinny
tydzień pracy) i Keir Hardie w Wielkiej Brytanii.
Haymarket
Jednym z najbardziej godnych uwagi wydarzeń, jakie
zelektryzowało ówczesny ruch zawodowy, było to, co się
stało w Chicago w 1886 roku.
Aktywiści związku zawodowego, i niektórzy „anarchiści", spotkali się 4 maja na placu Haymarket przy ulicy
Randolpha, aby udzielić poparcia strajkującym robotnikom
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z zakładu pracy przy ulicy McCormick'a i agitować na rzecz
praw robotników, włączając ośmiogodzinny dzień pracy.
Władze uznały przemówienia za zbyt rewolucyjne i
ruszyły, aby rozpędzić zgromadzonych. Ktoś rzucił bombę
i siedmiu policjantów zostało zabitych. Ten incydent, z
punktu widzenia związku był niesprawiedliwym mieszaniem się władz, dał impuls do ustanowienia 1 maja
Międzynarodowym Dniem Pracy.
Ruch związków zawodowych był bastionem przeciwko
naruszaniu praw robotniczych przez pracodawcę i bardzo
często prowadził, szczególnie w Stanach Zjednoczonych,
do gwałtownych strajków i lokautów.
Członkostwo w związkach gwałtownie wzrastało. W
Wielkiej Brytanii w jakimś czasie 80 procent robotników
było członkami związków zawodowych. W latach
sześćdziesiątych naszego stulecia zjednoczone siły robotników w związkach zawodowych wynosiły w Stanach
Zjednoczonych około 30 procent. Obecnie po upadku wynoszą średnio 15 procent.
Wpływ ruchu był wielki w jego wysiłkach prowadzących
do znacznego polepszenia warunków ludzi pracujących.
Ośmiogodzinny dzień pracy stał się kryterium dla świata
zachodniego. Proporcje wypadków zmalały dzięki lepszym
standardom bezpieczeństwa i kiedyś mordercze przemysły,
takie jak kopalnie węgla, stały się, jeśli nie wolne od ryzyka,
to przynajmniej nie tak niebezpieczne. Za te wszystkie ulepszenia ruch związków zawodowych zdobył zaufanie.
Zmienione Warunki
Pomimo wysiłków, światowy ruch związkowy nie zapobiegł wojnie. Katastrofa pierwszej wojny światowej
zahamowała sprawę globalnego związku zawodowego.
Ogólnoświatowa depresja lat trzydziestych była kolejnym
powstrzymaniem postępu tego ruchu.
Za przyczyny zmniejszania się liczebności członków i
wpływu związków zawodowych uwaŜa się liczne czynniki,
takie jak: recesja, „prywatyzacja" i „globalizacja". Do tego
dochodzą niepowodzenia wielkich socjalistycznych eksperymentów w Związku Radzieckim i krajach satelickich, do
których się juŜ odwoływaliśmy i fakt, Ŝe podczas minionych
dziesięciu do piętnastu lat, w większości zachodnich gospodarek, do władzy doszły rządy, które były mniej sympatyczne
wobec „socjalistycznych" punktów widzenia niŜ poprzednie.
(Niedawne wybory socjalistycznego premiera Lionela Jospina
w rządzie, który do funkcjonowania potrzebuje poparcia partii
komunistycznej jest interesującym trendem przeciwnym.
Z zainteresowaniem obserwujemy jak Francja załatwia swoje
sprawy dotyczące wysokiego bezrobocia i reform opieki społecznej oraz czy ona odniesie się radykalnie w swym stosunku
do Unii Europejskiej).
Recesja
W latach siedemdziesiątych obecnego wieku gospodarki w większości popadły w recesję, w duŜej mierze w
wyniku „niedoboru ropy", który boleśnie dotknął przemysły kluczowe, takie jak samochodowy i stalowy, uzaleŜnione od paliw, wywołując niedostatek środków finansowych. RównieŜ zmniejszył się popyt na dobra konsumpcyjne. Niektóre przedsiębiorstwa (na przykład Chrysler)
stanęły przed alternatywą obniŜania wynagrodzeń lub zaniechania działalności gospodarczej. Zarząd negocjował
sprawę „oddania podwyŜek" z przedstawicielami zrzeszonych pracowników podcinając jedną z podstawowych zasad ruchu związkowego, to jest, walki o wzrost płac.
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W odpowiedzi na to niektóre związki zawodowe napinały
swoje mięśnie, lecz w wyniku tego jeszcze bardziej pogorszyły
swoje połoŜenie. Podajemy dwa znaczące przykłady:
Gdy kontrolerzy ruchu powietrznego rozpoczęli strajk
w Stanach Zjednoczonych, rujnując przemysł lotniczy tego
kraju, prezydent Ronald Regan natychmiast zwolnił ich z
pracy i zarządził wynajęcie pracowników zastępczych.
W Brytanii, górnicy węglowi, przez wiele lat stanowiący
potęŜną organizację związkową kierującą eksportem towaru,
rozpoczęli strajk. W normalnych warunkach byłaby to
skuteczna strategia. Jednak premier Margaret Thatcher,
usiłująca wydobyć Brytanię z przemysłowej zapaści, okazała
stanowczość i rozbiła strajk sprawiając, Ŝe związek zawodowy stał się nieskuteczny. W swej akcji cieszyła się poparciem brytyjskiego społeczeństwa znuŜonego pozornie nie
kończącą się serią strajków, pracowników sektora publicznego, trwającą od końca drugiej wojny światowej.
Prywatyzacja
W pojęciu wielu zasada leŜąca u podłoŜa prywatyzacji
jest tak brzydka jak sama jej nazwa. Poczynając w latach
osiemdziesiątych obecnego wieku, pod wpływem sukcesu
wysiłków pani Thatcher w Brytanii, liczne kraje zaczęły
rezygnować z zarządzania swoimi przemysłami sektora
publicznego w dąŜeniu do uczynienia ich konkurencyjnymi. Pierwszymi kandydatami do prywatyzacji były takie
gałęzie gospodarki jak transport publiczny, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i usługowe.
Usługi telefoniczne w Brytanii, będące przez wiele lat
pod zarządem Głównego Urzędu Pocztowego, instytucji
rządowej, zostały sprywatyzowane jako British-Telecom.
Po tej zmianie w ciągu dwunastu lat przedsiębiorstwo rozwinęło się jako jedno z największych towarzystw telekomunikacyjnych w świecie, wydające ostatnio 25 miliardów
dolarów amerykańskich na nabycie przedsiębiorstwa
Stanów Zjednoczonych MCI Communications.
Francja, podobnie, usiłowała wyprzedać jedną z największych firm przemysłu elektronicznego, lecz spotkała
się z silną opozycją niezadowolonej ludności. (W ciągu
1995 i 1996 roku kraj był nawiedzany plagami strajków i
demonstracji organizowanych przez farmerów, kierowców cięŜarówek i studentów uniwersytetów, protestujących w związku ze zmianami w sferach akademickich i
gospodarczych, z których wiele miało związek z ściślejszą integracją z Unią Europejską.)
Podobnie Stany Zjednoczone przyjęły politykę „wyjęcia spod kontroli państwowej", rozluźniając pewne ograniczenia nałoŜone na prywatne gałęzie przemysłu. Miało to
ogromny wpływ na przemysł lotniczy i telekomunikacyjny
wywołując współzawodnictwo.
Nawet bardziej scentralizowane gospodarki, takie jak
Polska, rozpoczęły wyprzedaŜ jednostek gospodarczych,
poprzednio zarządzanych przez państwo, prywatnym
przedsiębiorcom. Rosja zaniechała udzielania dotacji niektórym państwowym przedsiębiorstwom wywołując wielkie trudności.
Konsekwencją tego wszystkiego jest stworzenie tymczasowych stanowisk pracy, które nie są podatne na organizację w stylu związkowym. Gdyby to nie objęło członkostwa
wysokiego sektora publicznego, liczba pracowników zorganizowanych w związki zawodowe, na przykład w Stanach
Zjednoczonych, byłaby znacznie mniejsza od aktualnej.
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Globalizacja
Obroty międzynarodowego handlu niezmiernie rozrosły się w minionych 10 do 15 latach. Dawniej duŜe przedsiębiorstwa osiągnęły olbrzymie rozmiary. Kiedyś gigantyczne przedsiębiorstwa stały się jeszcze większymi.
Rozszerza się proces łączenia firm i tworzenia spółek
typu joint-venture, w celu wykorzystania mnoŜących się
sposobności w sferze przedsiębiorczości w zjednoczonej
Europie i bardziej prosperującej Azji.
Technologia komputerowa zrewolucjonizowała liczne
duŜe gałęzie przemysłowe, od wydawniczych do finansowych i aerokosmicznych. BranŜe biznesu, które tradycyjnie
nie były uznawane jako technologiczne, potrzebują obecnie
dla swego powodzenia wprowadzenia technologii.
Współzawodnictwo o „dostęp na rynek" jest zaciekłe i liczne małe firmy są wypierane z biznesu (lub wykupywane)
przez większych konkurentów. Te trendy są niezbyt pomocne do wzrostu i rozszerzenia procesu zjednoczeniowego.
Łącznie z tym nastąpiło przesunięcie granicy przemysłu cięŜkiego i technologii. Produkcja seryjna i inna nie
jest juŜ ograniczona do tradycyjnych demokracji zachodnich. Wzrastająca masa dóbr wysokiej jakości jest produkowana w krajach kiedyś uznawanych za zacofane.
Na przykład, liczne dobra konsumpcyjne, takie jak
wyroby elektroniczne i odzieŜowe, sprzedawane w Stanach
Zjednoczonych wytwarzane są za granicą. Sześć większych
firm w Anglii produkujących wyroby branŜy telewizyjnej
to przedsiębiorstwa azjatyckie. Podobne warunki przewaŜają w całej Europie.
Liczne duŜe towarzystwa są obecnie naprawdę „wielonarodowe" o światowym zasięgu, czerpiące swoje dochody
z innych krajów niŜ ich siedziba krajowa. Amerykańska
firma, na przykład, „Tupperware", odnosi obecnie większe
korzyści ze sprzedaŜy zagranicznym przedsiębiorstwom niŜ
na rynku krajowym w Stanach Zjednoczonych. Olbrzym branŜy chemicznej, „Courtaulds", w Zjednoczonym Królestwie,
czerpie największy dochód z operacji zagranicznych. Przeniósł on produkcję warstw ochronnych do kadłubów okrętowych na Daleki Wschód, poniewaŜ tam przeniósł się
przemysł budownictwa okrętowego.
Skutki Przemian Oddziałują na Związki Zawodowe
Wielu pracodawców uwaŜa związki zawodowe za
utrudnienie. Z ogólnym wzrostem płac i poziomu Ŝyciowego, za które związki zawodowe mogą przyznać sobie
sporo uznania, i nadejściem ery komputerów profesjonalnych i osobistych, zostały usunięte dwa kluczowe elementy z arsenału związków.
Warunki pracy są, przewaŜnie, bezpieczniejsze i odpowiednie a rynek pracy stał się elastyczniejszy. Związkowy
mąŜ zaufania, który, na przykład, nalega aby trzech pracowników obsługiwało nowoczesną prasę, gdy tylko dwóch
jest potrzebnych, prawdopodobnie ma mniej szans dzisiaj
niŜ dwadzieścia lat temu. Przez rząd nadana „minimalna
płaca" — zasada związkowa — dostarcza obecnie, w skali
państwowej, korzyści, do nabycia których pracownik nie potrzebuje reprezentacji związku zawodowego.
Korporacje na świecie zmniejszyły swoje siły robocze,
niektóre pozbyły się dziesiątków tysięcy pracowników. Miejsca tych wysoko płatnych pracowników zajęli kandydaci
regionów mniej rozwiniętych. Nowoczesna fabryka, zbudowana na Tajwanie przez wielkie przedsiębiorstwo zagrani-
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czne, wytwarzająca, na przykład, telefony, moŜe produkować
aparaturę po wiele niŜszych kosztach niŜeli na macierzystym
rynku. Przedsiębiorstwo zamiast za 13 dolarów amerykańskich za godzinę moŜe zatrudnić cudzoziemca za ekwiwalent
w wysokości jednego dolara amerykańskiego dziennie.
Odrodzenie Pracy?
W obawie przed dalszą utratą wpływu i realnym obniŜeniem standardów Ŝyciowych klasy średniej, ruch pracy
w Stanach Zjednoczonych podjął działalność werbunkową.
Według Wall Street Journal liczba pracowników zrzeszonych w Stanach Zjednoczonych, po powaŜnym zmniejszeniu w poprzedniej dekadzie, wzrosła w latach 1993—
1995 o około 3 procent, do 16,7 min.
W pewnym stopniu wzrost ten był powodowany bardziej
agresywnym werbunkiem członków przez przywódców
związkowych. Spadek liczbowy członków związkowych
nastąpił wśród tradycyjnego trzonu wyŜej płatnych pracowników. Rekrutacja zmierza do celu szczególnie w środowiskach niŜej płatnych, i dlatego bardziej niezadowolonych,
pracowników w Stanach Zjednoczonych i Meksyku.
Czy mamy oczekiwać oŜywienia ruchu pracy? ZróŜnicowanie przemysłu i biznesu, oraz jego globalnej bazy w
aktualnym stanie, sprawia trudności w organizowaniu
pracowników. Pracownicy w południowych Chinach i na
Filipinach mogą wytwarzać te same wyroby dla tych samych zachodnich firm, jednak są odrębni pod względem
kulturalnym. Ich pragnienie poprawy swego losu moŜe być
takie samo, lecz powszechne środki do osiągnięcia poprawy nie są łatwo dostępne.
Biznes obecnie agresywnie realizuje korzyści i udział
na światowym rynku. W tej atmosferze związki zawodowe nie mogą juŜ dąŜyć do zarządzania przedsiębiorstwami, jak to czyniły kiedyś. Międzynarodowa podstawa
wielonarodowej korporacji oferuje przedsiębiorstwu liczne moŜliwości wyboru w poszukiwaniu siedziby działalności. Organizacja związkowa na szczeblu lokalnym
moŜe być najbardziej skuteczna, jednak wojująca konfrontacja z zagranicznym pracodawcą moŜe przeciwdziałać wydajności.
Konfederacja wolnych związków zawodowych, jako
międzynarodowego związkowego ciała ze 124 milionami
członków, donosiła, Ŝe ponad 260 związkowych organizatorów zostało zamordowanych w minionym roku. Śmiertelne
ofiary pojawiały się głównie w Algierii i Kolumbii, lecz ogół
związkowych aktywistów był źle traktowany w Birmie
(w Myanmarze), Chinach, Gwatemali i Nigerii.
Zaistniały jakieś naganne elementy w społeczności
międzynarodowego biznesu, w którym niezadowolenie ze
związkowego aktywizmu jest popierane przez rynki finansowe. Według pewnego rzecznika, konfederacja widzi siebie
jako „ostatni bastion przeciwko niesprawiedliwości".
Globalizacja jest równieŜ naganna. Rządy i pracodawcy poszukują siły roboczej, która byłaby tania, to znaczy,
jedynej reprezentacji brakującej związkowi.
Nie wiemy w jaki sposób się wypełni ów proroczy krach.
Wiele napięć istnieje we wszystkich starych i nowych uprzemysłowionych narodach. Nie jest to juŜ dłuŜej tylko sprawa
mas przeciwko klasie. Jesteśmy pewni, Ŝe Królestwo BoŜe
przyjdzie. Musimy pozostawić wypracowanie szczegółów
Jemu. [Informacje o Elizeuszu związane z tematem o ruchu
pracy moŜna znaleźć w E 3, strony 365-370.]
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WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA RELIGIJNEGO
Finansowe sprawozdania stu tysięcy kongregacji protestanckch w Stanach Zjednoczonych (A.P.) pokazują spadek
w finansowym poparciu. Darowizny maleją od trzech lat,
odkąd są obliczane w dolarach przystosowanych do inflacji, przez siedem ostatnich lat jako oprocentowanie dochodu. Te cyfry dostarczyła Narodowa Rada Kościołów,
główne stowarzyszenie w Stanach Zjednoczonych „głównej linii", tradycyjnych, kościołów.
Podczas gdy tendencja jest zniŜkowa dla kościołów
tradycyjnych, jej przeciwieństwo stosuje się do niezaleŜnych międzywyznaniowych grup. Takie kościoły są częścią
jednej z największych tendencji amerykańskiej religii dzisiaj, dalekie od hierarchicznej, a bliskie mniej rozbudowanemu stylowi religii ewangelicznej.
Ocenia się, Ŝe te liczby wahają się od 75 000 do 100
000 w Stanach Zjednoczonych, czyniąc je najbardziej
powszechnym typem kościołów w tym kraju. Dla kontrastu
podajemy, Ŝe jest około 40 000 kościołów baptystów południowych i 20 000 rzymskokatolickich parafii — dwóch
największych narodowych denominacji.
Podobnie jak denominacje, niezaleŜne kościoły ukrywają to teologiczne zjawisko. Większość jest jednak konserwatywna. Konserwatywna w teologii, lecz jest prezentowana w sposób nowoczesny tzn. przyjemna muzyka,
nacisk na rodzinę i tak dalej.
KsiąŜki, Muzyka i Ewangelizm
Armia Zbawienia od pokoleń łączyła muzykę ze swym
posłannictwem o grzechu i zbawieniu. Współczesną muzykę chrześcijańską częściej się znajduje niŜ nie w 2 500
chrześcijańskich księgarniach w całych Stanach Zjednoczonych. Mają na składzie robiące wraŜenie zapasy dysków i ksiąŜek na tematy chrześcijańskie. W ostatnich dwudziestu latach dochód ze sprzedaŜy na tym polu wzrósł
przynajmniej trzykrotnie, ponad 3 000 000 000 dolarów
tylko w Stanach Zjednoczonych.
Tęsknota do tradycyjnych wartości i wzrastająca niechęć do przemocy oraz lubieŜności w rozrywce doprowadziły wielu do chrześcijańskiego przemysłu wydawniczego. KsiąŜki, czasopisma, taśmy audio i video, oparte
na Biblii gry komputerowe, w dodatku do standardowych
propozycji Biblii (w licznych tłumaczeniach) są dostarczane w obfitości.
Ewolucja, Stworzenie
Historia XX wieku mogłaby pokazać świat nie tylko
powątpiewający w to dokąd on zmierza, lecz równieŜ skąd
przyszedł.
Podczas gdy akademickie i naukowe społeczności na
ogół szczerze objęły myślą ogólne zasady ewolucji, wielka
liczba szerszej populacji (i niektórzy naukowcy) przyjęła
Stworzenie. (Niektórzy podtrzymują pojęcie o siedmiu
dniach stworzenia, inni uwzględniają dłuŜszy czas.)
Jak bieg wypadków obniŜa społeczne tendencje rzekomo
cywilizowanych krajów, tak róŜnią się one w wyjaśnianiu
tego zjawiska stosownie do przyjętej filozofii. Nasi ewangeliczni przyjaciele w Stanach Zjednoczonych dostrzegają
obecne zepsucie jako sąd nad kiedyś sprawiedliwym narodem, który odwrócił się od Boga i Ŝe ten kraj musi być z
powrotem pozyskany przez chrześcijańską aktywność. James
Dobson, chrześcijański psycholog i gospodarz organizacji
Skupienie się na rodzinie, wykorzystuje codzienny program
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radiowy, który jest transmitowany na cały świat, nakłaniając
do powrotu do „wartości rodzinnych".
[Jak wszyscy chrześcijanie i ludzie dobrej woli my
bylibyśmy zadowoleni, gdybyśmy dostrzegli powrót do
niektórych z licznych tradycyjnych „wartości". Ale sąd nad
Stanami Zjednoczonymi i ogólnie nad chrześcijaństwem
jest demonstracją Boga wskazującą, Ŝe ich dawniejsze
cnoty w wielkiej mierze, jeśli nie całkowicie, były pozorne.
Bez głębokiego poświęcenia serca, chrześcijaństwo pozostanie dobrą ideą, a nie zachowującą Ŝycie zmianą.
Tylko Królestwo BoŜe moŜe naprawić tę sytuację.]
Praca w Domu Biblijnym
Wiele z tego o czym pisaliśmy przed rokiem mogłoby
tutaj być powtórzone. Ponadto, brat Bill i siostra Sharon
Gainer'owie przyjechali z Ohio. Brat Gainer pracował w
terenie, przygotowując wszystko na lipcowe spotkanie i
konwencję. Wykonał równieŜ pewne prace ciesielskie.
Siostra Gainer pomagała w przygotowywaniu posiłków i
wysyłce czasopism.
Siostra Carlla Olson z Michigan pomagała w przygotowaniach do wysyłki czasopism.
Siostra Carol Augustin, równieŜ z Michigan, pomagała
w pralni, gotowaniu i pracy biurowej.
Siostra Kay Coddington, z Zachodniej Virginii została
w Domu Biblijnym kiedy personel uczestniczył w konwencji i ogólnie pomagała.
Brat Ralph Herzig (jeden z naszych pielgrzymów) i
siostra Norma Herzig, z Massachusetts, doglądali Domu
Biblijnego w czasie naszej nieobecności w sierpniu, gdy
byliśmy na konwencji w Ohio. Spełnili dobrą słuŜbę gotując, sprzątając i porządkując dawne numery czasopism,
aby je wysłać do introligatora.
Siostry Stella Johnson i Virginia Snyder ponownie
bardzo pomogły w 1996 roku w naszej głównej kwaterze.
Brat i Siostra Detzlerowie pełnili obowiązki gospodarza,
gdy Redaktor wraz z zespołem byli na konwencji w
Springfield.
Jeszcze jedna konwencja była dodana do naszej listy w
1996 roku, była nią konwencja w Nelsonville, Ohio, od 8 do
10 sierpnia.
Dodrukowaliśmy 5 000 egz. E 16 (Wykres Boskiego
Planu) za mniej więcej 20 000 $. Te liczby są objęte naszym (podanym na końcu tego artykułu) sprawozdaniem
finansowym. Mamy nadzieję, Ŝe w 1997 roku wydamy
zlecenie na druk 1. Tomu (Boski Plan Wieków) — koszty
będą podobne. Planujemy teŜ wydać ponownie śpiewnik
(z nutami), bo zapasy się skończyły. Mamy teŜ zamiar
dodrukować niektóre broszury i ulotki.
Odnieśliśmy korzyść z opracowania pt. „Baza danych
Prawdy śniwa" (dokonanych przez braterstwo w jednej ze
stowarzyszonych grup Prawdy) przygotowując pewne artykuły do publikacji na naszych komputerach. Nadal staramy
się rozwijać w kierunku zwiększonej automatyzacji i modernizacji publikowanych przez nas czasopism.
Jako rezultat osobistej inspekcji, dwóch naszych pracowników wynegocjowało z właścicielem magazynu,
który był w likwidacji, cenę kupna (za około jedną
trzecią ceny hurtowej), w przybliŜeniu 35 sztuk półek o
silnej konstrukcji przemysłowej słuŜących składowaniu
naszej literatury. Większość owych półek jest juŜ w
uŜytkowaniu.
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Oceniamy wysiłki naszych współpracowników, którzy
nam pomagali w 1996 roku, zarówno w naszej głównej
kwaterze, jak i na odległość. Niech Bóg nas błogosławi, gdy
tak razem pracujemy.
***
Zdrowie Redaktora — Osobista Uwaga
Wielu z Was być moŜe wie, Ŝe w 1996 roku miałem
kłopoty ze zdrowiem, zmniejszoną energią i Ŝywotnością.
W kwietniu ubiegłego roku opatrznościowo zostałem skierowany do pewnego internisty, od niego zaś do szpitala,
w celu przygotowania próbek do badania. Postawiono diagnozę mówiącą o uszkodzeniu funkcji nerek i zapaleniu
węzłów limfy w klatce piersiowej. (Ta druga dolegliwość
jest znana jako sarcoidosis i jest łagodna). Przeprowadzono
liczne badania, aby ustalić diagnozę i wyleczyć z choroby.
Ja się raduję z tych doświadczeń i dziękuję Bogu za
nie. Stopniowo odzyskuję swoje siły i przychodzę do zdrowia pracując ze wzrastającą energią. Byłem w stanie
zajmować się wieloma krótkoterminowymi sprawami i
długofalowymi planami dla przyszłych potrzeb. Gdzie to
jest moŜliwe korzystam z pomocników. Rodzina Domu
Biblijnego razem współpracowała w załatwianiu na bieŜąco wielu spraw. Oceniam wszystkie modlitwy i wsparcie
braterstwa ze wszystkich stron.

PODSUMOWANIE NASZEJ PRACY
od 1 XI 1995 roku do 31 X 1996 roku

KORESPONDENCJA
Otrzymanych listów i pocztówek ........................... 9 548
Wysłanych listów i pocztówek (włączając przesyłki
pierwszej, drugiej i trzeciej klasy) . ……………..56 249

CYRKULACJA LITERATURY
Ochotnicza wysyłka Present Truth . ..................... . 3 070
Prenumerata i zamówienia Present Truth ........... 10 523
Ogółem Present Truth ...................................... .13 596
Ochotnicza wysyłka Bibie Standards
I Heralds ....................................................... ..102 010
Prenumerata i zamówienia Bibie Standards
iHeralds ....................................................... .64 116
Ogółem Bibie Standards i Heralds ................... ..166 121
Wykłady Pisma Świętego (oprawa płócienna) …… 1 450
Tom 1 (w oprawie kartonowej
w formie broszur) ................................................ 500
Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego .................. 807
Fotodrama Stworzenia ............................................. 100
śycie - Śmierć - śycie Przyszłe .................................. 250
Śpiewniki ...................................................................200
Manny ................................................................... 130
KsiąŜki Poematów ................................................... 125
Broszury (Piekło, Spirytyzm,
Cienie Przybytku) ............................................... 100
Broszury (śydowskie Nadzieje i Perspektywy,
Nauki „Świadków Jehowy" w Świetle Pisma
Świętego, Dar Języków,
Ponowne Narodzenie, itp) .............................. ..25 000
Indeksy ...................................................................... 25
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Oprawione roczniki czasopism ................................ 132
Inne pomoce do studiowania Pisma Świętego …….. 220
Inne publikacje, Biblie itp ...................................... . 502
Wykresy Boskiego Planu,
Przybytku i Piramidy........................................... 125
KsiąŜki dla dzieci ....................................................... . 25
Kasety biblijne ........................................................... 10
Ochotnicza wysyłka broszur ............................... .49 044
Ulotki ................................................................ .256 000
Listy do osób w Ŝałobie i z Dobrą Nowiną . …… 25 000

SŁUśBA PIELGRZYMSKA
I EWANGELICZNA
Pielgrzymów ................................................................ 7
Pomocniczych pielgrzymów ...................................... 66
Ewangelistów ............................................................. 75
Zebrań publicznych i półpublicznych ...................... . 316
Uczestników ................................................... .18 511
Zebrań domowych ................................................ 1 708
Uczestników ................................................... .19 148
Przebytych kilometrów ..................................... ..221 799

FINANSE

Saldo z 1 XI 1995 roku ................................. 13 063 $
Przychody ogółem .................................... 335 700 $
FUNDUSZ OGÓLNY—Rozchody
Pielgrzymi, Ewangeliści, konwencje ............... 66 000 $
Biuro, naprawy, podatki, wyposaŜenie,
drukowanie czasopism,
opłaty pocztowe itp ................................. 252 204 $
Rozchody ogółem ..................................... . 318 204 $
Saldo funduszu ogólnego (31 X 1996 r.) . . 17 496 $
FUNDUSZ KSIĄśKOWY—Przychody
Datki, sprzedaŜ ksiąŜek itp .............................. .38 957 $
Saldo z ubiegłego roku (1 XI 1995 roku) . …… 4 037 $
Przychody ogółem………. ....... ……………42 994 $
FUNDUSZ KSIĄśKOWY—Rozchody
Zakup oprawionych roczników czasopism
i innych ksiąŜek .......................................... 33 389 $
Saldo funduszu ksiąŜkowego (31 X 1996 r.) . 9 605 $

FUNDUSZ OGÓLNY—Przychody
□ PT '97, 36

Datki, prenumerata itp .................................. …322 637 $

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZE SKANDYNAWII
Drogi Br. Hedman, serdeczne pozdrowienia w drogim
imieniu Jezus!
Jeszcze jeden rok nasz drogi Niebiański Ojciec
udzielał nam pomocy w swej błogosławionej słuŜbie.
Kilka minionych lat, szczególnie 1996 rok, było latami
smutku, gdyŜ straciliśmy kilku bardzo drogich i pomocnych braci. Ich strata pozostawiła pustkę, poniewaŜ w
Skandynawii jest bardzo niewielu braci. Wydaje się, Ŝe
sprawy religijne zostały pomniejszone proporcjonalnie
do zamętu w tym świecie.
My rzeczywiście potrzebujemy młodzieŜy, ale wydaje mi się, Ŝe obecny zły świat ze swymi podnietami ma
na nią wielki wpływ sprawiając tym samym, iŜ młodzieŜ
jest ślepa na rzeczywiste wartości Ŝycia. JednakŜe, jesteśmy przekonani, Ŝe nasi drodzy zmarli bracia wytrwali
w swych próbach i pozostają teraz w Pańskich rękach aŜ
do dnia, gdy „spotkamy się ponownie". Niech Bóg błogosławi ich pamięć.
W ubiegłym roku nie mieliśmy konwencji, gdyŜ ofiary
na ten cel są coraz mniejsze. Natomiast odwiedziliśmy
wielu braci i sióstr podróŜując samochodem, radując się
drogą społecznością, rozmowami, pytaniami i odpowiedziami, krótkimi wykładami itp. Ja miałem teŜ okazję
dania kilku wykładów polskim braciom i siostrom, usługiwania na pogrzebach —jeden z nich miałem przywilej
powiedzieć w duńskim kościele państwowym, co jest
wydarzeniem wyjątkowym. Takie zezwolenie trudno jest,uzyskać osobom spoza tego Kościoła.
Jak Brat wie, wielu tutejszych braci postarzało się i tym
samym nie mogą usługiwać wykładami Prawdy, a siostra

Nielsen i ja sam (tak myślę) jesteśmy jedynymi osobami,
które są w stanie rozdawać literaturę, co oczywiście sprawia,
Ŝe nasze sprawozdanie wydaje się skromne.
Ja jednak wiem, Ŝe, na przykład, zebrań domowych nie
opisuje się w sprawozdaniu, chociaŜ są o wiele waŜniejsze
niŜ to wynika ze statystyk. Jestem jednak pewien, Ŝe wszyscy
bracia i siostry wykonują waŜną słuŜbę w czynieniu pewnym
swego powołania i wybrania, w modleniu się za braćmi, za
Tobą Bracie, za całym Domem Biblijnym i takŜe o przyjście
błogosławionego Królestwa, gdy wielkie obietnice dane ojcu
Abrahamowi zakończą wszelkie niedole tego złego świata.
Dzięki niech będą Bogu za te wspaniałe perspektywy!
Ze swej strony uczynimy wszystko jak najlepiej, aby
tę pracę posuwać do przodu. Mamy jeszcze sporo starych
czasopism, broszur i ksiąŜeczek.
Jestem przekonany, Ŝe Roczne Godło na 1996 rok, z
Listu do śydów 13:5 „przestawając na tym, co macie",
było bardzo odpowiednie w związku z ciągle wzrastającym
niezadowoleniem w świecie stanowiącym zasiew pod przyszłą rewolucję. Kończę moje sprawozdanie dziękując Tobie
Bracie i wszystkim w Domu Biblijnym za waszą wielką
bezinteresowną pracę na naszą rzecz, Ŝycząc Wam wszystkim obfitych błogosławieństw BoŜych w związku z obietnicami zbliŜającego się Królestwa (śyd. 12:28), pozostaję
Twój brat przez Jego łaskę Julius Z. Nielsen
[przedstawiciel i pielgrzym],
Dania
□ PT '97, 25
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ROCZNE SPRAWOZDANIE Z KRAJÓW
FRANCUSKOJĘZYCZNYCH
Drogi Bracie Hedman,
Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa
Jezusa naszego Pana i Zbawiciela!
Dziękujemy Panu, który umoŜliwił nam ponowne wysłanie Ci sprawozdania z gorącymi modlitwami za Tobą i
wszystkimi współpracownikami w Domu Biblijnym i
wszystkich krajach, w których mamy braci i siostry.
Rok Rocznic
Rok 1996 był 80. rocznicą śmierci Br. Russella, był
równieŜ 70. rocznicą wydania pierwszego egzemplarza
La Verite Presente (Teraźniejszej Prawdy) we Francji
oraz 50. rocznicą rozpoczęcia druku, poprawionego
„Boskiego Planu Wieków", przez br. Marcela Carona,
poprzedniego przedstawiciela, który zreorganizował
Ruch po wojnie.
Rok ten był równieŜ 50. rocznicą przyjęcia przeze mnie
Prawdy Paruzji i Epifanii oraz rozpoczęcia przez niektórych
braci trzyipółletniego okresu drukowania tomu 1. Ta praca
niosła z sobą (zawsze na podszepty br. Carona) ulepszenie
tłumaczeń wszystkich tomów paruzyjnych, Cieni Przybytku,
Manny wraz z obu komentarzami, traktatów itd. (Oprócz
tłumaczenia i nadzorowania naszych dwóch czasopism, br.
Caron przygotował tłumaczenie jedenastu tomów epifanicznych. On nie widział tych wszystkich ksiąŜek wydanych,
poniewaŜ umarł wcześniej — 20 lat temu — nim zostały wydrukowane.) Dzięki Boskiej opiece, która do tego doprowadziła rozpocząłem to sprawozdanie z wyrazami uznania dla
pamięci br. Marcela Carona oraz jego juŜ nieŜyjących
współpracowników. Wymieńmy kilku z nich: br. Joseph
Lefevre, lecz równieŜ i szczególnie br. Elie Bockąuillon, br.
Samuel Lambert, br. Elie Larvent, ojciec, i wielu innych.
Powinno się pamiętać o czołowych polskojęzycznych braciach w ruchu francuskim, byłaby to długa lista.
Za tych wszystkich zmarłych braci i siostry wyraŜam
wdzięczność, którzy wspomagali tę pracę finansowo i spontanicznie, gdyŜ ich ofiara umoŜliwiła nam posiadanie takich
ilości literatury. Jak moglibyśmy nie wyrazić zadowolenia,
gdy „liczymy wszystkie Boskie błogosławieństwa".
Konwencje
W tym roku były cztery konwencje, wszystkie bardzo
oceniano z powodu róŜnych wykładów (szczególnie napominających) i troski „duchowych kucharzy" przygotowujących swoje posiłki. My serdecznie spodziewamy się
tych samych błogosławieństw w 1997 roku.
Praca Publiczna
Komentarze z ubiegłego roku są nadal aktualne. Walka
przeciwko sektom była przedmiotem dyskusji w sferze rządowej i spowodowała wszczęcie przeciwko nim postępowania
prawnego. Szczególne zainteresowanie dotyczy „Świadków
Jehowy", którym niekiedy zarzuca się fałszerstwa. Pastora
Russella bardzo często określa się jako ich załoŜyciela. Do
redakcji czasopism, telewizji i stacji radiowych wysyłałem w
formie listów wyjaśnienia obalające przedstawiane przez nich
poszczególne błędy na te tematy.
W pewnym czasopiśmie natknęliśmy się na niespodziankę, stwierdzało ono, Ŝe Pastor Russell nie był załoŜycielem organizacji „Świadków Jehowy". Autor tego

artykułu jest historykiem religii, z którym od dłuŜszego
czasu utrzymuję korespondencję.
Na początku 1996 roku, z powodu zjadliwych ataków
ograniczyliśmy, a nawet wstrzymaliśmy, niektóre rodzaje
działalności. Przemyśleliśmy to później z nieznacznie róŜniącym się podejściem do tej sprawy. Na przykład, posługujemy się traktatem (który Ty Bracie uzupełniłeś) przedstawiającym nasz Ruch MMIL w uproszczonej formie, przytaczającym pewne doktrynalne i etyczne błędy „Ś.J", które są
fałszywie przypisywane br. Russelowi. Po okresie szczególnej
walki z antytypicznymi Zebą i Salmanem, poproszono nas
o więcej informacji.
Wykłady, Targi i Wystawy
W 1996 roku nie organizowaliśmy wykładów z przyczyn juŜ podanych, lecz mamy nadzieję wkrótce ponownie
je prowadzić. Są one takie same dla targów jak i wystaw, ale
fizyczne trudności stanowią główny powód ich zaprzestania w okręgu północnym. W centralnej Francji, wschodniocentralnych rejonach oraz w Belgii, bracia nadal prowadzą
swoją działalność, pomimo apatii społeczeństwa.
Ogłoszenia w Gazetach
Mimo ich zmniejszenia, moŜe z powodu aktualnych
warunków ekonomicznych, tę pracę nadal prowadził pewien
brat, który sprzedał setki kompletów tomów i Fotodramy.
Z róŜnych rejonów Francji otrzymywałem listy o piśmiennictwie pastora Russella (jako pracy „pokłosia").
Szczególne Sprawy
Przy końcu października nie poświęcony syn zmarłego pielgrzyma pomocniczego, br. Władysława Obajtka,
został zabity w tragicznych okolicznościach. Wdowa po
nim wypełniła jego wolę wyraŜoną wcześniej i poprosiła
Ruch o usługę pogrzebową. Brat Marian Kornobis powiedział wykład pogrzebowy w obecności 350 do 400
osób. Ksiądz z owej miejscowości był obecny. Rodzina
poprosiła, gdyby to było moŜliwe, o przeprowadzenie
kolekty na rzecz młodego kuzyna, który stracił obie nogi
i którego rodzice nie pracują. Zebrano 1500 dolarów,
które zostaną uŜyte na kupno specjalnego wyposaŜenia.
To było bardzo dobre świadectwo.
W dniu 6 listopada pewna siostra w Prawdzie poinformowała mnie o brutalnej śmierci swego rodzonego brata (nie
będącego w Prawdzie) i za zgodą jej rodziny poprowadziłem
usługę pogrzebową, obecnych było 70-75 osób.
Izrael
W tej sprawie proszę takŜe zobaczyć moje sprawozdanie z 1995 roku. Praca postępuje w duŜym stopniu w
ten sam sposób i ja nadal prowadzę korespondencję z
moimi przyjaciółmi w Izraelu. Wysłałem L 'Etendard de
la Bibie (Sztandary Biblijne) numery 238 i 239, a jeden z
moich przyjaciół poprosił o 15 egzemplarzy. Nasza praca
pocieszania jest absolutnie potrzebna, szczególnie teraz.
Ja bardzo oceniam BS numer 727 z informacją o tunelu
Wzgórza Świątynnego. Otrzymałem podobny plan od
pewnego przyjaciela z Jerozolimy, który jest historykiem
i nauczycielem na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i prawdziwym wierzącym syjonistą, oceniającym
naszą pracę. Plan i komentarze potwierdzają Twoje
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myśli. Nasza praca musi posuwać się naprzód, tak jak
trzecie milenium Jerozolimy jest obchodzone.
Kamerun
Brat Mbem Ngue Michel, który stoi na czele pracy w
Kamerunie przeszedł srogie próby. Jeden z jego synów
(mając 28 lat) zginął w wypadku we wrześniu 1995 roku,
pozostawiając czterech synów i wdowę. Niedawno mi napisał, Ŝe jego (br. Mbema) dom opuściła synowa, poniewaŜ
ona chciała, aby zasięgnął porady u wróŜbiarza i czynił inne
rzeczy, przeciwne Słowu BoŜemu. Pozostawiła troje dzieci
pod opieką rodziny brata Mbem. Br. Mbem był w szpitalu
przez 35 dni z powodu kłopotów z nerkami.
JednakŜe jego wiara pozostała nienaruszona a on nadal
daje świadectwo. Powinniśmy się modlić za tymi samotnymi braćmi i siostrami, którzy pokazują swoją wierność
Prawdzie pośród trudnych okoliczności.
Rozmaitości
PapieŜ jeszcze raz zrobił co w jego mocy, aby zachować swój wpływ, ale w salonie kosmetycznym antytypicznej Jezabel, mimo pozorów, coraz bardziej się pogarsza. Niestety, głowa naszego państwa, Francja jest
państwem świeckim, udała się do niego „jako przedstawicielka starszej córki Kościoła katolickiego" ku wielkiemu niezadowoleniu milionów francuskich męŜczyzn i
kobiet, którzy nie są rzymskimi katolikami.
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przeciwne Słowu BoŜemu. Z pewnością Pan pozwala na te
rzeczy, aby jego cielesny lud powrócił do swego Boga. Musimy być czujni, czekać na zrozumienie tych wydarzeń (S.B.
'97 nr 111). My dostrzegamy jak w pewien sposób wypełnia się groźba z 1 Moj. 12:1-3 wobec tych, którzy obraŜają
Izraela. Gdy piszę ten list, nasz kraj jest sparaliŜowany przez
strajk kierowców cięŜarówek. Tunel pod kanałem przewaŜnie
nie nadaje się do uŜytku i kłopoty w innych sektorach prawdopodobnie przyczynią się do wzrostu trudności i bezrobocia.
Co mówi nam Bóg w związku z tymi wszystkimi
sprawami? „Podnoście głowy wasze, przeto iŜ się przybliŜa odkupienie wasze ... wiedzcie, Ŝe blisko jest Królestwo
BoŜe" (Łuk. 21:20, 28, 31). Bądźmy zadowoleni i wdzięczni. Chcę równieŜ podziękować tutaj wszystkim Braciom
i Siostrom, którzy w jakikolwiek sposób mi pomagają,
przyłączając się do tej pracy.
Drogi Bracie Hedman łączę swoje chrześcijańskie pozdrowienia od wszystkich braterstwa we Francji. Proszę
przekaŜ je Domowi Biblijnemu. Przekazujemy najlepsze
Ŝyczenia braciom i siostrom na całej ziemi z zapewnieniem
naszych gorących modlitw za Tobą, aby On pomagał Ci
w Twej pracy wypływającej z miłości.
Twój brat i współsługa z jego łaski,
Gilbert Hermetz [pielgrzym i przedstawiciel],
Francja

Ponadto jego podróŜ na Bliski Wschód i jego uporczywa postawa (proarabska i w rzeczywistości antyizraelska) są

□ PT'97, 30

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z NIEMIEC
Drogi Bracie Hedman:
Łaska i pokój niech będzie z Tobą i Twymi drogimi od
Boga naszego Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa!
Przesyłając roczne sprawozdanie, chciałbym podziękować
Bogu, Ŝe przez Jego łaskę mogliśmy w cieniu Jego skrzydeł przeŜyć ten rok w duchu Rocznego Godła „przestawając na tym, co macie" (śyd. 13:5).
W minionym roku odczuwaliśmy Boskie kierownictwo
w naszych doświadczeniach, w których nauczyliśmy się
być szczególnie zadowoleni, abyśmy przez to mogli bardziej upodobnić się do obrazu Chrystusa (Rzym. 8:29). Jak
Ŝołnierze z armii Gedeona w walce z Madianitami (Sędz.
7:21), chcemy zakończyć ten rok w tym miejscu, w którym
Bóg kaŜdego z nas umieścił.
Dziękujemy Bogu za Jego wielką miłość i Ŝyczliwość
jakimi objął swój lud. Jako umarli dla siebie i świata mogliśmy odpoczywać „na swoich łoŜach" (Iz. 28:20), rozkoszując się Prawdą i jej Duchem (Iz. 26:3). Pamiętam
słowa Psalmisty (Ps. 65:11) „Koronujesz rok dobrocią Twą".
Istotnie, miniony rok był ukoronowany licznymi błogosławieństwami w formie moŜliwości studiowania, słuŜby
i społeczności. Mieliśmy przywilej wydać drukiem dwie
ulotki w wielkim nakładzie: „Dlaczego miłujący Bóg dozwala na klęski?" i „Drugi adwent Jezusa". Podobnie, lecz
w mniejszym nakładzie dzięki szczodrości i pracowitości
tych samych braci wydaliśmy następne dwie ulotki pt.
„Powrót Izraela" i „Czym jest Prawda?".

W tym roku po raz pierwszy urządziliśmy konwencję
w Bad Ems. Pewien młody brat okazał swoje poświęcenie
się Bogu przez chrzest. Było to bardzo wzruszające spotkanie. Później w 1997 roku zapragnęliśmy zorganizować
dwie konwencje, jeśli byłoby to wolą BoŜą — jedną
wiosną i drugą o późniejszej porze roku. Dziękujemy
Bogu, Ŝe spowodował przysłanie dobrych gościnnych sług
i przez ich słuŜbę udzielił nam Prawdy na czasie.
Nasza praca kolporterska przynosi wiele błogosławieństw. Dziękujemy Bogu za te wszystkie przywileje
słuŜby i modlimy się, aby zechciał błogosławić nasze cele
i wysiłki. Wszystko składamy w Jego rękach, bo On najlepiej wie czego my potrzebujemy.
Niech Bóg udziela Bratu potrzebnych błogosławieństw
do dalszej owocnej pracy dla Jego chwały. Zapewniam Cię
o wielkiej braterskiej miłości, jaką bracia i siostry w naszym kraju mają dla Ciebie. Kończę słowami Psalmisty:
„Od Pana bywają sprawowane drogi człowieka dobrego,
a droga jego podoba mu się" (Ps. 37:23). Przekazuję równieŜ chrześcijańskie pozdrowienia od wszystkich braci i
sióstr w Niemczech Tobie, Rodzinie Domu Biblijnego i
wszystkim drogim w USA.
Twój Brat przez Jego Łaskę,
Ernst Maschyk [pielgrzym pomocniczy i przedstawiciel],
Niemcy □

PT'97,31
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CZŁOWIEK PYTA, A BOG ODPOWIADA
E 17, rozdz. 14
(Ciąg dalszy z Ter. Pr. nr 451, str. 31)
JAK PISMO ŚW. DOWODZI, Iś NAWET JEZUS
MUSIAŁ CZEKAĆ PO SWOIM ZMARTWYCHWSTANIU, ZANIM MÓGŁ WSTĄPIĆ DO NIEBA?
Mat. 28:6 — Niemaszci go tu; albowiem powstał, jako
powiedział. Jana 20:17 — Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj się
mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego; ale idź do braci
moich, a powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i
do Boga mego i Boga waszego.
GDZIE ZNAJDUJE SIĘ DUSZA
W OKRESIE POMIĘDZY ŚMIERCIĄ
A WZBUDZENIEM Z MARTWYCH?
Ps. 16:10 — Bo nie zostawisz duszy mojej w grobie
[szeolu], ani dopuścisz świętemu twemu oglądać skaŜenia.
Dz. Ap. 2:31—To przeglądając, powiedział o zmartwychwstaniu Chrystusowym, iŜ nie została dusza jego w piekle
[hadesie]. Ps. 89:49 — KtóŜ z ludzi tak Ŝyć moŜe, aby nie
oglądał śmierci? któŜ wyrwie duszę swą z mocy grobu
[szeolu]? Kaz. 9:10 — Albowiem niemasz Ŝadnej pracy, ani
myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie [szeolu], do
którego ty idziesz.
CO OZNACZA SŁOWO ZMARTWYCHWSTANIE?
(1) Nie tylko wzbudzenie z martwych, w przeciwnym
bowiem razie Jezus nie mógłby być pierwszym, który
zmartwychwstał: 1 Król. 17:22 — I wysłuchał Pan głos
Eliaszowy i... dusza dziecięcia ... oŜyła. 2 Król. 13:21 —
Gdy chowano jednego człowieka ... wrzucili onego człowieka w grób Elizeuszowy, który gdy był wrzucony,
a dotknął się kości Elizeuszowych, oŜył. Mat. 9:18, 25 —
Oto niektóry przełoŜony bóŜnicy przyszedłszy ... mówiąc:
Córka moja dopiero skonała; ale pójdź a włóŜ na nią rękę
twoją, a oŜyje. Wszedłszy, ujął ją za rękę jej, i wstała dzieweczka. Jana 11:43, 44 — Zawołał głosem wielkim: Łazarzu! wynijdź sam! I wyszedł ten, który był umarł. Dz. Ap.
26:23 — To jest, iŜ Chrystus miał cierpieć, a będąc pierwszym z zmartwychwstania. 1 Kor. 15:20 — Lecz teraz
Chrystus z martwych wzbudzony jest, i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Kol. 1:18 — On teŜ jest ...
pierworodnym z umarłych, aby on między wszystkimi
przodkował. Obj. 1:5 — Jezus Chrystus który jest ...
pierworodnym z umarłych.
(2) Ale powstanie z niedoskonałości do doskonałości: Łuk.
20:35, 36 — Ale ci, którzy godni są... powstaną od umarłych,
ani się Ŝenić ani za mąŜ dawać będą. Albowiem umierać więcej
nie będą mogli; bo będą równi Aniołom, będąc synami BoŜymi,
gdyŜ są synami zmartwychwstania. Jana 11:25, 26 — I rzekł jej
Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i Ŝywot; kto we mnie wierzy,
choćby teŜ umarł, Ŝyć będzie. A wszelki, który Ŝyje a wierzy w
mię, nie umrze na wieki. Dz. Ap. 24:15 — Mając nadzieję w
Bogu, Ŝe będzie ... zmartwychwstanie i sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dz. Ap. 26:6-8 — A teraz o nadzieję onej obietnicy, ojcom od Boga uczynionej, której dwanaście naszych
pokoleń ustawicznie dniem i nocą słuŜąc Bogu, mając nadzieję
dostąpić [osiągnąć]; o tę nadzieję skarŜą na mię śydowie, o królu
Agrypo! CóŜ? za rzecz do wiary niepodobną u siebie sądzicie, Ŝe
Bóg umarłe wzbudza? 1 Kor. 15:21, 22 — Bo poniewaŜ przez
człowieka śmierć, przez człowieka teŜ powstanie umarłych.
Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie
wszyscy oŜywieni będą. Filip. 3:7-11 — Ale to, co mi było
zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa za szkodę ... abym Chry-

stusa zyskał, i był znaleziony w nim, nie mając sprawiedliwości
mojej,... ale tę która jest przez wiarę Chrystusową, to jest sprawiedliwość z Boga, która jest przez wiarę. śebym go poznał, i
moc zmartwychwstania jego, i społeczność ucierpienia jego,
przykształtowany będąc śmierci jego, owabym jakimkolwiek
sposobem doszedł powstania z martwych.
JAKIE DWIE RZECZY POPRZEDZAJĄ
ZMARTWYCHWSTANIE KOŚCIOŁA I ŚWIATA?
(1) Upadek przez Adama z doskonałości w grzech,
niedoskonałość i śmierć: Rzym. 5:12, 17, 18, 19 — PrzetoŜ
jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat,
a przez grzech śmierć. Albowiem jeśli dla jednego upadku,
śmierć królowała przez jednego. Przez jednego upadek na
wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu.Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele ich się stało grzesznymi. 1 Kor. 15:21, 22 — Przez człowieka śmierć ... albowiem ... w Adamie wszyscy umierają.
(2) Odkupienie przez Chrystusa z grzechu, niedoskona łości i śmierci: 1 Tym. 2:5, 6 — Człowiek Chrystus Jezus ,
który dał samego siebie na okup za wszystkich. Rzym. 5:15-19
— Łaska BoŜa i dar z łaski onego jednego człowieka Jezusa
Chrystusa na wiele ich opływała ... Dar z łaski z wielu upadków
ku usprawiedliwieniu.... Którzy obfitość onej łaski i dar
sprawiedliwości przyjmują, w Ŝywocie królować będą przez
tegoŜ jednego Jezusa Chrystusa. ... Przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł [przyjdzie] dar ku
usprawiedliwieniu Ŝywota. ... Przez posłuszeństwo jednego
człowieka wiele się ich stało sprawiedliwymi. 1 Kor. 15:21, 22
— Przez człowieka teŜ powstanie umarłych. Albowiem ... w
Chrystusie wszyscy oŜywieni będą.
CO JEST ZMARTWYCHWZBUDZANE?
(1) Nie ciało, które jest pogrzebane: 1 Kor. 15:35, 37 —
Ale rzecze kto: JakoŜ wzbudzeni bywają umarli, i w jakim ciele
wychodzą? I co siejesz, nie siejesz ciała, które ma potem
wyróść.
(2) Ale dusza: Ps. 16:10 — Bo nie zostawisz duszy mojej
w grobie [szeolu]. Dz. Ap. 2:31 — To przeglądając, powiedział
o zmartwychwstaniu Chrystusowym, iŜ nie została dusza jego
w piekle [hadesie]. Ps. 30:4 — Wywiodłeś z piekła [grobu] duszę moją. Ps. 89:49 — KtóŜ z ludzi tak Ŝyć moŜe, aby nie oglądał śmierci? któŜ wyrwie duszę swą z mocy grobu [szeolu]?
O JAKICH DWÓCH ZMARTWYCHWSTANIACH
SZCZEGÓLNIE WSPOMINA BIBLIA?
(1) Niebiańskie, czyli duchowe, zmartwychwstanie: Obj.
20:6 — Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszym
zmartwychwstaniu; albowiem nad tymi wtóra śmierć mocy nie
ma; ale będą kapłanami BoŜymi i Chrystusowymi, i będą z nim
królować tysiąc lat. 1 Tes. 4:16, 17 — Pomarli w Chrystusie
powstaną najpierwej. Zatem my Ŝywi, którzy pozostaniemy,
wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko
Panu na powietrze. 1 Kor. 15:42-44, 49-53 — Takci będzie i
powstanie umarłych. Bywa wsiane ciało w skazitelności, a
będzie wzbudzone w nieskazitelności. Bywa wsiane w niesławie, a będzie wzbudzone w sławie; bywa wsiane w słabości,
a będzie wzbudzone w mocy; bywa wsiane ciało cielesne, a będzie wzbudzone ciało duchowne. A jakośmy nosili wyobraŜenie
ziemskiego [Adama], tak będziemy nosili wyobraŜenie niebieskiego [Jezusa]. To jednak powiadam, bracia! iŜ ciało i krew
królestwa BoŜego odziedziczyć nie mogą; ani skazitelność nie
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odziedziczy nieskazitelności. Oto tajemnicę wam powiadam: nie
wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy, bardzo
prędko w okamgnieniu, na trąbę ostateczną. Albowiem zatrąbi,
a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. Boć musi to, co jest skazitelnego, przyoblec nieskazitelność, i co jest śmiertelnego, przyoblec nieśmiertelność.
(2) Ziemskie, czyli ludzkie, zmartwychwstanie: Ezech. 16:
53, 55, 61, 63 — Przywrócęli... więźniów Sodomy i córek jej, i
więźniów Samarii i córek jej: tedyć teŜ przywiodę pojmanych
więźniów twoich w pośrodku ich. JeźliŜeć siostry twoje, Sodoma
i córki jej, wrócą się do pierwszego stanu swego, takŜe Samaria
i córki jej wrócą się do pierwszego stanu swego: tedy się teŜ i ty
z córkami twymi nawrócisz do pierwszego stanu swego. I ...
przyjmiesz siostry twoje starsze nad cię, i młodsze niŜ ty, i dam
ci je za córki, ale nie według przymierza twego ... gdy cię
oczyszczę od wszystkiego, coś uczyniła. Iz. 25:6-8 — I sprawi
Pan zastępów na wszystkie narody na tej górze ucztę z rzeczy
tłustych.... Połknie śmierć w zwycięstwie, a Pan panujący otrze
łzę z kaŜdego oblicza, i pohańbienie ludu swego odejmie ze
wszystkiej ziemi. Iz. 65:17,19, 21-23,25 — Albowiem oto Ja
tworzę ... ziemię nową. I... weselić się będę w ludu moim. Pobudują teŜ domy, a będą w nich mieszkali; nasadzą teŜ winnic,
a będą jeść owoce ich. Nie będą budować tak, aby tam inszy
mieszkał; nie będą szczepić, aby inny jadł; bo dni ludu mojego
będą jako dni drzewa, a dzieła rak swoich do zwietszenia uŜywać będą wybrani moi. Nie będą robić próŜno, ani płodzić będą
na postrach; bo będą nasieniem błogosławionych od Pana. Wilk
z barankiem paść się będą społem; lew jako wół plewy jeść
będzie, a węŜowi proch będzie chlebem jego; nie będą szkodzić
ani zatracać na wszystkiej górze świętej mojej, mówi Pan.
KTÓRE WERSETY PISMA ŚW. POTWIERDZAJĄ
OBYDWA ZMARTWYCHWSTANIA?
Dan. 12:1, 2 — Tego czasu powstanie Michał, ... tego,
mówię, czasu wyswobodzony będzie lud twój, ktokolwiek
znaleziony będzie napisany w księgach. A wiele z tych, którzy
śpią w prochu ziemi, ocucą się, jedni ku Ŝywotowi wiecznemu,
a drudzy na pohańbienie i na wzgardę wieczną. Jana 5:28, 29 —
Przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą
głos jego. I pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie Ŝywota;
ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu. Dz. Ap. 24:15 —
Mając nadzieję w Bogu, Ŝe będzie,..., zmartwychwstanie i sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 1 Kor. 15:23 — Ale kaŜdy
[zostanie oŜywiony] w swoim rzędzie, Chrystus jako pierwiastek,
a potem ci, co są Chrystusowi, w przyjście jego. 1 Kor. 15:45—48,
54-57 — Stał się pierwszy człowiek Adam w duszę Ŝywą, ale
pośledni Adam w ducha oŜywiającego [stał się Ŝyciodawcą].
WszakŜe nie jest pierwsze duchowe, ale cielesne, potem duchowe. Pierwszy człowiek [był] z ziemi ziemski; wtóry człowiek
sam Pan z nieba. Jaki jest [był] ten ziemski [Adam], tacy [powinni] teŜ [być] i [będą] ziemscy; a jaki jest niebieski [Jezus],
tacy [powinni] teŜ [być] będą niebiescy. A gdy to, co jest skazitelnego, przyoblecze nieskazitelność, i to, co jest śmiertelnego,
przyoblecze nieśmiertelność, tedy się wypełni ono słowo, które
napisane: Połkniona jest śmierć w zwycięstwie. GdzieŜ jest, o
śmierci! bodziec twój? GdzieŜ jest, piekło! zwycięstwo twoje?
Ale niech będzie Bogu dzięka, który nam dał zwycięstwo przez
Pana naszego Jezusa Chrystusa.
DLACZEGO POWINNIŚMY SPODZIEWAĆ SIĘ
ZMARTWYCHWSTANIA — UDOSKONALANIA —
POSŁUSZNYCH ZARÓWNO ZE ŚWIATA
JAK I Z KOŚCIOŁA?
(1) Boska związana przysięgą obietnica błogosławienia
wszystkich narodów przez nasienie Abrahama: Jezusa i Jego
wiernych naśladowców: 1 Moj. 22:18 — I błogo-
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sławione będą w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi. Gal.
3:8, 16, 29 — A upatrzywszy to Pismo, iŜ z wiary Bóg
usprawiedliwia pogan, przedtem opowiedziało Abrahamowi, iŜ
w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Lecz
Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego; nie mówi:
I nasieniom jego, jako o wielu, ale jako o jednym:
1 nasieniu twemu, które jest Chrystus. A jeźliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami.
(2) Ofiara okupu złoŜona przez Chrystusa za wszystkich i Jego zmartwychwstanie: 1 Tym. 2:4-6 — Który
chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni,... boć .... człowiek
Chrystus Jezus, ... dał samego siebie na okup za wszystkich. Jana 12:32, 33 — A ja jeźli będę podwyŜszony od
ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. (A mówił to, oznajmując, jaką śmiercią miał umrzeć). Rzym. 5:18, 19 —
Przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi
przyszedł [przyjdzie] dar ku usprawiedliwieniu Ŝywota. ...
przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało
[stanie] sprawiedliwymi. 1 Kor. 15:17, 18, 20-22 — A jeźli
Chrystus nie jest wzbudzony, ... zatem i ci poginęli, którzy
zasnęli w Chrystusie. Lecz teraz Chrystus z martwych
wzbudzony jest, i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Bo poniewaŜ przez człowieka śmierć, przez człowieka [przyjdzie] teŜ powstanie umarłych. Albowiem jako
w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy
oŜywieni będą.
(3) Ofiarnicze cierpienia wiernych naśladowców
Chrystusa za zmarłych: 1 Kor. 15:29-32 — Bo inaczej cóŜ
czynią ci, którzy się chrzczą [nie w wodzie ale w ofiarniczych cierpieniach Mar. 10:35-40] nad umarłymi, jeźliŜ
zgoła umarli nie bywają wzbudzeni? przeczŜe się chrzczą
[w ofiarniczych cierpieniach na śmierć] nad umarłymi?
Przecz i my niebezpieczeństwa podejmujemy kaŜdej
godziny? Na kaŜdy dzień umieram przez chwałę naszę,
którą mam w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. JeźliŜem
się obyczajem ludzkim z bestiami w Efezie potykał, cóŜ
mam za poŜytek, jeźli umarli nie bywają wzbudzeni?
2 Tym. 2:11, 12 — Jeźliśmy z nim umarli [umieramy],
z nim teŜ Ŝyć będziemy. Jeźli cierpimy, z nim teŜ królować
będziemy.
GDZIE BĘDĄ WIECZNIE śYĆ
TE DWIE ZMARTWYCHWSTAŁE KLASY?
(1) Wierni naśladowcy Chrystusa: Jana 14:3 — A gdy
odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę zasię i wezmę was do
siebie, Ŝebyście, gdziem ja jest, i wy byli. 2 Kor. 5:1 —
Budowanie mamy od Boga, dom nie rękoma urobiony, wieczny
w niebiesiech. Iz. 65:17 — Albowiem oto ja tworzę niebiosa
nowe. Iz. 66:22 — Bo jako te niebiosa nowe ... stanie przede
mną ... tak stanie ... imię wasze. 2 Piotra 3:13 — Lecz nowych
niebios ... według obietnicy jego oczekujemy, w których
sprawiedliwość mieszka.
(2) Posłuszni ze świata: Ps. 37:11 ( por. Mat. 5:5) —
Pokorni odziedziczą ziemię. Przyp. 2:21 — Albowiem cnotliwi
będą mieszkali na ziemi, a szczerzy trwać będą na niej. Iz. 60:21
— Lud takŜe twój, którzybykolwiek byli sprawiedliwi, na wieki
odziedziczą ziemię. Ezech. 37:25 — I będą mieszkać w onej
ziemi, którą był dał słudze memu Jakubowi, w której mieszkali
ojcowie wasi, będą, mówię, w niej mieszkali oni... na wieki. 2
Piotra 3:13 — Lecz ... nowej ziemi według obietnicy jego
oczekujemy, w której sprawiedliwość mieszka.
E 17, 472-479.
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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.

