
„A gdy [Baranek] otworzył siódmą pieczęć…” „Aleście przystąpili do góry
Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu Niebieskiego (…) Patrzcie,
abyście nie gardzili Tym, Który mówi (…): Jeszcze ja raz poruszę nie
tylko ziemią, ale i niebem (…) Przeto przyjmując Królestwo nie chwiejące
się, miejmy łaskę, przez którą służmy przyjemnie Bogu
z bojaźnią i uczciwością.” „… Chrystus przyszedłszy Najwyższy Kapłan
(…) Przez większy i doskonalszy przybytek, (…) Znalazłszy wieczne
odkupienie.” — Obj. 8:1; Żyd. 12:22,25,26,28; 9:11,12. 
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C ZWAR TY roz dział Księ gi Ru ty opi su je wy da -
rze nia, któ re roz po czę ły się w lip cu 1919 ro ku

i trwa ły do lip ca 1921 ro ku. Bo oz wy cho dzą cy
do bra my jest ty pem Je zu sa po dej mu ją ce go pra cę
pu blicz ną przed ca łą gru pą lu du Praw dy. Jak to
uczy nił? Do ko nał te go przez Te raź niej szą Praw dę
z ro ku 1919, nu me ry 6. oraz 9. W nu me rze 6. Te raź -
niej szej Praw dy znaj du je my ar ty ku ły: Epi fa nia jest
wśród nas oraz Ostat nie wspól ne czy ny Elia sza i Eli ze -
usza. Te dwa ar ty ku ły oba la ły no wy ar ty kuł do ty -
czą cy dru gie go no we go po glą du J. F. Ru ther for da
i zo sta ły na pi sa ne w stycz niu, lecz nie zo sta ły wy -
dru ko wa ne aż do ma ja. Kie dy pi sa łem ten ar ty kuł

w stycz niu i od da wa łem do dru ku w lu tym, wie -
dzia łem, że wódz To wa rzy stwa zo sta nie zwol nio -
ny z wię zie nia na wio snę. Nu me ry 6. i 9. Te raź -
niej szej Praw dy z 1919 ro ku zo sta ły wy dru ko wa ne
przed nu me rem 3., ale nie zo sta ły wów czas roz -
pro wa dzo ne. Nie chcia łem, by zo sta ły roz pro wa -
dzo ne, po nie waż bra cia z To wa rzy stwa wciąż znaj -
do wa li się w wię zie niu. Wie dząc na pod sta wie Pi -
sma Świę te go, że zo sta ną zwol nie ni naj bli ższej wio -
sny, po sta no wi łem roz pro wa dzić ar ty kuł w ma ju
1919 ro ku, choć z dru kar ni wy szedł już w lu tym.
Nad szedł maj, a J. F. Ru ther ford był cho ry na ty fus.
Cze ka łem, po nie waż nie chcia łem ata ko wać cho re -
go czło wie ka. Z te go wła śnie po wo du ar ty kuł nie
zo stał roz pro wa dzo ny aż do lip ca. W nu me rze 9.
Te raź niej szej Praw dy z 1919 ro ku opu bli ko wa ny
zo stał ar ty kuł We zwa nia, prze sie wa nia i broń ku wy tra -
ce niu. Ostat nia część te go ar ty ku łu, któ ra do ty czy -
ła szó ste go ro dza ju bro ni ku wy tra ce niu, wska zy -
wa ła na re wo lu cjo nizm wo dzów To wa rzy stwa po -
ka za ny w przy po wie ści o gro szu w tych, któ rzy
wzię li swo ją za pła tę, lecz by li z niej nie za do wo le -
ni i szem ra li o wię cej. Wo dzo wie To wa rzy stwa
chcie li wię cej niż przy pa da ją cy im grosz. Wśród
zwo len ni ków To wa rzy stwa zo sta ło roz pro wa dzo -
nych po nad 30 000 eg zem pla rzy nu me ru 6. oraz 25
000 eg zem pla rzy nu me ru 9. Sze ro kie roz po wszech -
nie nie tych dwóch nu me rów by ło an ty ty pem wyj -
ścia Bo oza do bra my i sie dze nia w niej.

Kie dy te dwa nu me ry Te raź niej szej Praw dy zo -
sta ły roz pro wa dzo ne, wo dzo wie To wa rzy stwa po -
now nie roz po czę li pra cę pu blicz ną, co jest po ka za -
ne w tym, że bli ższy krew ny przy szedł i rów nież
tam usiadł. Bo oz, mó wią cy: „Pójdź sam a siądź tu,
ty a ty”, jest ty pem Je zu sa pro szą ce go po przez Te -
raź niej szą Praw dę o to, by ci wo dzo wie To wa rzy -
stwa przy szli i za ła twi li tę spra wę.

To, że bli ższy krew ny usiadł, po ka zu je w ty -
pie, jak wo dzo wie To wa rzy stwa zo sta li po pro sze -
ni o zwró ce nie uwa gi na tę kwe stię, po nie waż
wśród ich zwo len ni ków ro ze szło się wie le eg zem -
pla rzy tych nu me rów Te raź niej szej Praw dy.

Dzie się ciu mę żów spo śród star szych mia sta jest
ty pem ośmiu wo dzów grup le wic kich oraz wo -
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Cza so pi smo wol ne od wpły wu ja kich kol wiek wy znań, par tii, or ga ni za -
cji i wie rzeń ludz kich, zwią za ne jest z Bo giem w ta kim stop niu, w ja kim
ro zu mie Je go Sło wo. Jest ono wy da wa ne:

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

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

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

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

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

8 SIERP NIA 1933 r.

(Księga Ruty,  roz. 4)

Wykład Br. JOHNSONA

wygłoszony

w Monceau-Sur-Sambre

w BELGII
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dzów w Ru chu Epi fa nii – łącz nie dzie się ciu grup
wo dzów, któ re ist nia ły w owym cza sie (E 4, s. 389;
PT „33 s. 87). Lud Praw dy był po dzie lo ny na dzie -
sięć grup. Ka płań stwo by ło po dzie lo ne na dwie
gru py: na tych, któ rzy znaj do wa li się w Ru chu Epi -
fa nii i na tych, któ rzy znaj do wa li się w gru pach le -
wic kich. Za nim za koń czy ły się wy da rze nia zo bra -
zo wa ne przy bra mie, utwo rzy ło się osiem po dzia -
łów lu du Praw dy. Jak Bo oz ich za wo łał? Po przez
wy da nie owe go nu me ru Te raź niej szej Praw dy,
któ ry zwró cił ich uwa gę na tę spra wę. To, że star -
si usie dli w bra mie, po ka zu je w ty pie, że ci wo dzo -
wie zwró ci li uwa gę na spra wy im przed sta wio ne.
„Za tem rzekł one mu po wi no wa te mu: Dział ro li,
któ ry był bra ta na sze go Eli me le cha, sprze da ła No -
emi, któ ra się wró ci ła z zie mi Mo ab skiej”. W tej
trans ak cji No emi jest ty pem do brych człon ków
Wiel kiej Kom pa nii, a Eli me lech przed sta wia tę kla -
sę w jej wo dzach. Dział ro li przed sta wia przy wi le -
je uzna nia człon ków Wiel kiej Kom pa nii za bra ci,
a sprze da nie te go dzia łu ro li su ge ru je myśl, że ży -
czy li oni so bie, by wo dzo wie ci przy ję li na sie bie
od po wie dzial ność te go urzę du. Ce na te go dzia łu
ro li przed sta wia wier ność, ja ką po win ni oka zać ja -
ko wo dzo wie, aby ob jąć zwierzch nic two nad Wiel -
ką Kom pa nią. Jak w an ty ty pie Bo oz zło żył tę pro -
po zy cję? Po przez dwa ar ty ku ły opu bli ko wa ne
w Te raź niej szej Praw dzie we wrze śniu 1919 ro ku.
Je den z nich był za ty tu ło wa ny: To wa rzy stwo ja ko
ka nał, a pierw sza część te go ar ty ku łu zbi ja ła po -
gląd, że To wa rzy stwo jest ka na łem Ka płań stwa
i słu żby Ka płań stwa. Dru ga część od no si ła się
do pra cy To wa rzy stwa wzglę dem ogó łu spo łe czeń -
stwa i te go, że je go człon ko wie wy ko ny wa li ją po -
przez roz po wszech nia nie pism Ru ther for da. W ar -
ty ku le za ty tu ło wa nym: Ko ściół kom plet nie zor ga ni zo -
wa ny, an ty ty picz ny Bo oz przez swe go po słań ca
wy ja śnił, że człon ko wie Wiel kiej Kom pa nii mo gą
wy ko ny wać tę pra cę, je śli bę dą wier ni, lecz oni ja -
ko przy wód cy w To wa rzy stwie zre zy gno wa li z tej
spo sob no ści, i to wła śnie jest an ty ty pem Bo oza mó -
wią ce go do krew ne go: „A chcesz li ją od ku pić, od -
kup; a je śliż nie od ku pisz, po wiedz mi; bo wiem, że
nad cię nie masz bli ższe go do wy ku pie nia, a jam
po to bie. Te dy on rzekł: Ja od ku pię”. 

Po przez ten ar ty kuł Pan wy ka zał wo dzom To -
wa rzy stwa, że je śli bę dą wier ni, mo gą być na rzę -
dziem mów czym wo bec Wiel kiej Kom pa nii i Mło -
do cia nych God nych. Ta pro po zy cja mo gła zo stać
przy ję ta i tak jak bli ższy krew ny zgo dził się od ku -
pić po le, wo dzo wie To wa rzy stwa rów nież zgo dzi -
li się wziąć pod swo ją kon tro lę spra wy zwią za ne
z pro wa dze niem pra cy wo bec ogó łu spo łe czeń -
stwa. Wy ra zi li na to zgo dę na kon wen cji w Ce dar
Po int w sta nie Ohio. W po ło wie wrze śnia 1919 ro -

ku wy gła sza li wy kła dy mó wią ce o tym, że nad -
szedł czas na po zy ski wa nie bra ci do Wiel kiej Kom -
pa nii. Pod ję li to dzie ło z wiel kim en tu zja zmem.
Clay ton Wo odworth oświad czył: „Nad szedł czas
po zy ski wa nia ma łych Be nia mi tów”.

Na tych miast po przed sta wie niu tej pro po zy cji
Bo oz zło żył ko lej ną: „dnia, któ re go otrzy masz ro -
lę z rąk No emi, te dy też i Ru tę Mo abit kę, żo nę
zmar łe go, poj miesz, abyś wzbu dził imię zmar łe go
w dzie dzic twie je go”.

W ja ki spo sób zo sta ło to po wie dzia ne? W Te -
raź niej szej Praw dzie, kie dy za prze czy łem po glą -
do wi Ru ther for da, że To wa rzy stwo – Eliasz – jest
gło wą, a cia ło jest Eli ze uszem. Ru ther ford wpro wa -
dził na stę pu ją ce zmia ny: stwier dził, że Ma lucz kie
Stad ko by ło zo bra zo wa ne w Elia szu do 1919 ro ku,
a w Eli ze uszu od 1919 ro ku. Od rzu ci łem ten po gląd
z ró żnych punk tów wi dze nia, a szcze gól nie ze
wzglę du na to, że Eli ze usz przed sta wia Wiel ką
Kom pa nię i Mło do cia nych God nych.

Ru ther ford stwier dził, że wia ra Eli ze usza by ła
dwa ra zy więk sza niż wia ra Elia sza, a od no śnie
Elia sza do 1919 r. i Eli ze usza po 1919 r. oświad czył,
że Ma lucz kie Stad ko zo bra zo wa ne w Eli ze uszu ma
dwa ra zy wię cej wia ry, niż Ma lucz kie Stad ko zo -
bra zo wa ne w Elia szu. Aby pod trzy mać ten po gląd
użył on frag men tu wer se tu w prze kła dzie wer sji
au to ry zo wa nej, któ ry jest tam nie po praw nie od da -
ny ja ko „po dwój na cząst ka”. He braj skie wy ra że nie
prze tłu ma czo ne ja ko „po dwój na cząst ka” to „pe
she nay im”, a PT z 1930 ro ku str. 74 po da je je go wła -
ści we tłu ma cze nie, gdyż wy ra że nie to bez wąt pie -
nia ozna cza „dwie kla sy”. „Niech bę dą dwie kla sy
[dzia ła ją ce] w two im du chu”, a mia no wi cie, niech
bę dę przed sta wi cie lem tych dwóch klas, bym mógł
być two im na stęp cą ja ko na rzę dzie mów cze.

Wy ja śnie nie to jest nie wąt pli wie wła ści we
i zga dza się z ty pem, gdyż Bo oz wy ka zy wał, że
po le ofe ro wa ne bli ższe mu krew ne mu na le ży rów -
nież do Ru ty, mia no wi cie ze wzglę du na to, że Eli -
ze usz przed sta wia dwie kla sy, obie ma ją obo wią -
zek by cia rzecz ni kiem Pa na. To dla te go w an ty ty -
pie Bo oz mu siał po wie dzieć: „je śli ku pi cie przy wi -
lej spra wo wa nia zwierzch nic twa nad Wiel ką Kom -
pa nią, bę dzie cie mu sie li rów nież przy jąć opie kę
nad Mło do cia ny mi God ny mi”. Ta ki wła śnie jest
an ty typ te go, co po wie dział Bo oz. Dla cze go? Po nie -
waż Ru ta by ła wła ści ciel ką te go po la po przez swe -
go mę ża i dla te go by ło ta kże rze czą ko niecz ną, by
tym cza so wo znieść i Ru tę ce lem wzbu dze nia imie -
nia zmar łe go na tym dzie dzic twie Ma ha lo na. Tak
więc po da jąc w Te raź niej szej Praw dzie z paź dzier -
ni ka 1919 ro ku wy ja śnie nie, że Eli ze usz przed sta -
wia dwie kla sy (Wiel ką Kom pa nię i Mło do cia nych
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God nych), Je zus po dał też an ty typ słów Bo oza:
„mu sisz rów nież ku pić opie kę nad Mło do cia ny mi
God ny mi, tak jak nad Wiel ką Kom pa nią, po nie -
waż oni ta kże są wła ści cie la mi”.

Kie dy ktoś ku po wał po le, aby wzbu dzić imię
zmar łe go, nie wol no mu by ło ku po wać go w ce lu
od da nia ko muś in ne mu, po nie waż po le to by ło
wła sno ścią po tom stwa zmar łe go. In ny mi sło wy,
był to ro dzaj trans ak cji, w któ rej wy kła da ło się pie -
nią dze i nie do sta wa ło nic w za mian. Krew ny (w.
6) nie był zde cy do wa ny do ko nać tej trans ak cji,
więc po wie dział: „Nie mo gę od ku pić”. A za tem od -
mó wił ku pie nia po la.

Na le ży wy ja śnić zwy cza je zwią za ne z ku po -
wa niem w Izra elu. W Izra elu, kie dy mę żczy zna
umie rał bez dziet nie, je go naj bli ższy krew ny po wi -
nien wejść w zwią zek ma łżeń ski z wdo wą, ce lem
spło dze nia po tom stwa po to, by je go ro dzi na nie
znik nę ła z kro nik Izra ela. Pra wo od no śnie te go jest
po da ne w 5 Moj. 25:5-9, gdzie jest po wie dzia ne,
że czło wiek, któ ry poj mu je za żo nę wdo wę
po swo im bra cie (lub po naj bli ższym krew nym)
i da je jej po tom stwo, czy ni do brze. Lecz je śli by od -
ma wiał, wdo wa mia ła pójść do bra my do star szych
i pro sić pu blicz nie, by ją po ślu bił, a je śli na dal by
od ma wiał, ko bie ta ta mia ła na pluć mu w twarz
i zdjąć mu but ze sto py, a je śli ten, kto miał pra wo
wy ku pu, nie chciał wy ku pić, mu siał od dać swój
but, aby to po ka zać. 

Zo bacz my, co jest te go an ty ty pem. Kie dy zo sta -
ło po da ne wy ja śnie nie, że Eli ze usz przed sta wia za -
rów no człon ków Wiel kiej Kom pa nii, jak i Mło do -
cia nych God nych, naj bli ższy mi krew ny mi by li wo -
dzo wie To wa rzy stwa, człon ko wie za rzą du i wy -
daw cy. Wo dzo wie zda li so bie spra wę, iż wpa dli
w pu łap kę, gdyż są dzi li, że pro wa dzą ruch Ma -
lucz kie go Stad ka, lecz gdy zo sta ło im wy ka za ne, że
pro wa dzą ruch Wiel kiej Kom pa nii i Mło do cia nych
God nych, nie mo gli zni żyć się do by cia ta ki mi wo -
dza mi, po nie waż ozna cza ło to po że gna nie się z po -
żą da nym przez nich dzie dzic twem w kla sie Ob lu -
bie ni cy. Dla te go nie przy ję li tej my śli i nie po rzu ci -
li idei by cia wo dza mi Ma lucz kie go Stad ka ze stra -
chu przed utra tą swe go dzie dzic twa. W ja ki spo sób
od mó wi li? Po przez za prze cze nie ist nie niu kla sy
Mło do cia nych God nych oraz te mu, że Eli ze usz
mo że re pre zen to wać obie kla sy – Wiel ką Kom pa -
nię i Mło do cia nych God nych. Przez dłu gi czas dys -
ku to wa li na te mat wy ja śnie nia od no śnie tych
dwóch klas, a ich za prze cza nie tym cza so we mu
uspra wie dli wie niu do pro wa dzi ło ich do te go, że
mu sie li za prze czyć ist nie niu kla sy Mło do cia nych
God nych, po nie waż Mło do cia ni God ni rów nież są
jed nost ka mi tym cza so wo uspra wie dli wio ny mi.

Po wni kli wych dys ku sjach, osią gnę li ta ki stan, że
za prze czy li ist nie niu kla sy Mło do cia nych God nych
i oczy wi ście jed no cze śnie za prze czy li te mu, ja ko by
mie li być wo dza mi ru chu Mło do cia nych God nych.
W Stra żni cy z 15 stycz nia 1920 ro ku au tor i re dak -
tor Ru ther ford na pi sał ar ty ku ły na ten te mat.

Za prze cza nie ist nie niu kla sy Mło do cia nych
God nych jest an ty ty pem od mo wy od ku pie nia po -
la. Mę żo wie przed sta wia ją tu wo dzów ró żnych
klas. Mąż umie ra ją cy bez dziet nie przed sta wia wo -
dza, któ ry prze sta je nim być i nie ma ni ko go, kto
mógł by go za stą pić. Wo dzem Ma lucz kie go Stad ka
jest Je zus, więc ni gdy nie umie ra, dla te go też Ma -
lucz kie Stad ko ni gdy nie bę dzie wdo wą. Za tem Je -
zus nie jest tu wspo mnia ny. Lecz mo że się zda -
rzyć, że wo dzo wie Wiel kiej Kom pa nii prze sta ją ni -
mi być i nie ma ją żad ne go za stęp cy, a wte dy wo -
dzo wie Ma lucz kie go Stad ka są w sta nie ich za stą -
pić. Po dob nie, gdy by wo dzo wie Mło do cia nych
God nych zmar li nie po zo sta wia jąc wo dzów dla
swo jej kla sy, wo dzo wie wy ższej kla sy, czy li wo -
dzo wie Wiel kiej Kom pa nii, po win ni za jąć miej sce
wo dzów Mło do cia nych God nych, po nie waż by li -
by ich naj bli ższy mi krew ny mi. Gdy by wo dzo wie
tym cza so wo uspra wie dli wio nych zmar li nie po zo -
sta wia jąc na stęp ców, wo dzo wie naj bli żsi tym cza so -
wo uspra wie dli wio nym rów nież za ję li by ich miej -
sce. Ta ki był zwy czaj od no śnie wy ku pu w ce lu
wzbu dze nia na sie nia wdo wie. W an ty ty pie pra wo
to rów nież od no si się do wdo wy, po nie waż Mło do -
cia ni God ni stra ci li swo ich naj wier niej szych wo -
dzów re pre zen to wa nych przez Ma ha lo na i dla te go
wo dza mi naj bli ższy mi Mło do cia nym God nym by -
li wo dzo wie Wiel kiej Kom pa nii, któ rzy po win ni
przy jąć Mło do cia nych God nych i do pro wa dzić tę
kla sę do roz kwi tu. Jed na kże wo dzo wie To wa rzy -
stwa od mó wi li uczy nie nia te go, za prze cza jąc ist -
nie niu kla sy Mło do cia nych God nych. 

W opi sie nie czy ta my, by Ru ta na plu ła w twarz
swe mu krew ne mu, po nie waż to nie Ru ta dzia ła
tu taj, lecz jej przed sta wi ciel Bo oz. Nie ma wzmian -
ki o tym, by Ru ta splu nę ła w twarz swe mu krew -
ne mu. Lecz do ko nał te go lud Bo ży, gdy wo dzo wie
Wiel kiej Kom pa nii od mó wi li przy ję cia kla sy Ru ty
i do pro wa dze nia jej do roz kwi tu. Co to przed sta -
wia? Oto wy ja śnie nie. 

Śli na lu du Bo że go przed sta wia Sło wo Bo że, po -
nie waż Sło wo Bo że to usta Bo że. I po dob nie Sło wo
Bo że prze cho dzi przez usta lu du Bo że go ja ko sym -
bo licz na śli na, po nie waż lud Bo ży jest Je go na rzę -
dziem mów czym. By cie rzecz ni kiem Bo ga ozna -
cza ło uży wa nie Sło wa do pięt no wa nia tych, któ rzy
uży wa li go w nie wła ści wy spo sób, i by ło to czy nio -
ne przez lud Bo ży szcze gól nie wo bec Ru ther for da.



LATO 2010 • 21

To plu cie w Ru ter for da by ło do ko ny wa ne przez
lud Bo ży ja ko rzecz ni ka Bo ga. Na przy kład roz -
pro wa dza nie ar ty ku łu On zły słu ga z 1920 ro ku oraz
ar ty ku łu Głu pi nie po ży tecz ny pa sterz z 1921 ro ku
i wie lu in nych by ło sym bo licz nym plu ciem. Z pew -
no ścią pięt no wa ły i ob ja wia ły go w je go praw dzi -
wym sta no wi sku przed lu dem Bo żym.

Co przed sta wia utra ta bu ta? Co dzie je się
z kimś, kto ma tyl ko je den but? Ta ka oso ba ku le je.
Co przed sta wia ku la we cho dze nie? W Bi blii pro ste
cho dze nie ozna cza po stę po wa nie zgod ne ze spra -
wie dli wo ścią, a ku le nie, wprost prze ciw nie, po stę -
po wa nie w nie spra wie dli wo ści. Bez wąt pie nia oni
cho dzi li krzy wo (ku le li). Zau wa żmy, że ar ty kuł do -
ty czą cy za prze cza nia ist nie nia kla sy Mło do cia nych
God nych zo stał na pi sa ny w grud niu 1919 ro ku.
Na le ża ło się spo dzie wać, że po tym na stą pi ku le -
nie, któ re ob ja wi ło się w lu tym 1920 ro ku. Ku le nie
to wy stą pi ło w trzech ró żnych po sta ciach: kłamstw,
hi po kry zji i się ga nia po wła dzę. Na ze bra niu wy -
bor czym udzia łow ców po sta no wio no wy brać
przez gło so wa nie pre ze sa To wa rzy stwa i urzęd ni -
ków na trzy la ta. Zmie nio no da tę wy bo rów tak, by
pre zes i urzęd ni cy by li wy bie ra ni co trzy la ta i dzie -
sięć mie się cy. Na stęp nie fałsz, hi po kry zja oraz się -
ga nie po wła dzę w tym przed się wzię ciu prze ja wi -
ły się w ta ki oto spo sób: w 1917 ro ku wo dzo wie To -
wa rzy stwa twier dzi li, że pra wo wy ma ga, by gło so -
wa nie od by wa ło się co trzy la ta. By ło to w po ło wie
kłam stwo i w po ło wie praw da. Pra wo sta no wi ło, że
gło so wa nie po win no od by wać się co ro ku, ale nie
dla to wa rzystw już ist nie ją cych, lecz dla tych, któ -
re mia ły zo stać utwo rzo ne. W związ ku z tym, pra -
wo to ja sno sta no wi ło, że po nie waż To wa rzy stwo
zo sta ło utwo rzo ne wcze śniej, no we wy mo gi od -
no śnie gło so wa nia nie sto su ją się do nie go, a Ru -
ther ford, bę dąc praw ni kiem, wie dział o tym. Kil ka
lat póź niej praw nik, któ ry po dał mu po mysł gło so -
wa nia co ro ku, stwier dził, że nie po peł nił błę du.
Jed ne mu z na szych bra ci, któ ry za py tał go: „Dla -
cze go da łeś mu ta ką ra dę?”, od po wie dział: „Ru -
ther ford chciał, abym przed sta wił to w ten spo sób
i za pła cił mi za to, mó wiąc: „Wiesz, my ad wo ka ci
ro bi my to, co trze ba”. 
To po ka zu je, że kła mał i upra wiał hi po kry zję
w 1917 ro ku. Czte rej dy rek to rzy zo sta li wy rzu ce -
ni, po nie waż Ru ther ford chciał wła dzy dla sie bie.
W la tach 1917 – 1919 nie na stą pi ły żad ne zmia ny
w pra wie, a więc wi dać hi po kry zję, któ rą ob ja wił
w 1917 ro ku, kie dy po pro sił o wy bo ry co ro ku.
W 1920 ro ku ogło sił, że pra wo prze wi du je wy bo -
ry dy rek to rów na trzy la ta, pod czas gdy by ło to
chwy ta nie po wła dzę. Tak na praw dę Ru ther ford
oba wiał się, że gdy by wy bo ry od by wa ły się co

rok, mógł by zo stać po zba wio ny wła dzy. Ta hi po -
kry zja i chwy ta nie po wła dzę by ło za le d wie po -
cząt kiem ku le nia, o któ rym mó wi Bi blia. Od te go
cza su ku le nie to się na si la ło. Oto wy ja śnie nie ku -
la we go cho dze nia.

Ciąg dal szy z księ gi Ru ty 4:9: „Za tem rzekł Bo -
oz do onych star szych, i do wszyst kie go lu du:
Świad ka mi dziś je ste ście wy, żem to wszyst ko
otrzy mał, co by ło Eli me le cho we, i to wszyst ko, co
by ło Che li jo no we, i Ma ha lo no we, z rąk No emi”.
Ru ter ford za prze czył ist nie niu kla sy Mło do cia nych
God nych w ar ty ku le na pi sa nym w stycz niu 1920
ro ku. W Te raź niej szej Praw dzie z mar ca 1920 ro ku
uka zał się ar ty kuł pod ty tu łem Re wi zja po glą dów
od no śnie God nych – Sta ro żyt nych i Mło do cia nych, któ -
ry wska zy wał, że wo dzo wie To wa rzy stwa są Le wi -
ta mi. W tej sa mej Te raź niej szej Praw dzie znaj do -
wał się też trze ci ar ty kuł pod ty tu łem Nie któ re prze -
szko dy do wier nej słu żby. Był to an ty typ te go, co Bo -
oz mó wi w wer se tach 9 i 10.

Po nie waż od mó wi li wła ści we go po stę po wa nia
w tej spra wie, wy daw cy i dy rek to rzy od mó wi li przy -
ję cia od po wie dzial no ści i kie ro wa nia pra cą Wiel kiej
Kom pa nii i Mło do cia nych God nych wzglę dem ogó -
łu spo łe czeń stwa. Od tam te go cza su Pan kie ro wał
pra cą dla Wiel kiej Kom pa nii i Mło do cia nych God -
nych i to wła śnie jest an ty ty pem te go, co Bo oz mó -
wi do star szych i lu du w wer se cie 9. A co to ozna cza?
Ozna cza to, że Pan wziął w swe rę ce zwierzch nic two
nad Wiel ką Kom pa nią, Mło do cia ny mi God ny mi
oraz uspra wie dli wio ny mi z wia ry. W związ ku z tym,
dy rek to rzy i wy daw cy To wa rzy stwa nie wy ko nu ją
dzie ła Pań skie go od 1920 ro ku, a wy ko nu ją pra cę
dia bła wśród lu du Praw dy. Nie są już dzieć mi Bo ży -
mi, lecz sy na mi dia bła, nie Bo ga. A za tem ozna cza to,
że są w kla sie wtó rej śmier ci. W tym ar ty ku le Je zus
ja ko an ty ty picz ny Bo oz dzia łał ra zem z Mło do cia ny -
mi God ny mi, aby wzbu dzić wo dzów na miej sce
zmar łe go Ma ha lo na. An ty ty pem wy po wie dze nia
słów: „Wy ście świad ka mi dziś”, jest we zwa nie przez
ar ty kuł na świad ków do brych wo dzów Praw dy, jak
i ca łe go lu du Praw dy. Lud Praw dy po wie dział: „Je -
ste śmy świad ka mi”, tak sa mo jak star si i świad ko wie
w ty pie. Przed sta wia to, jak do brzy Le wi ci, wo dzo -
wie Ka płań stwa i lud Praw dy w ogól no ści po wie -
dzie li „Amen” tym rze czom.

Oświad cze nie: „niech ci da Pan, aby nie wia sta,
któ ra wcho dzi w dom twój, by ła ja ko Ra che la i ja -
ko Li ja” ozna cza w an ty ty pie, że lud chciał, by – tak
jak Ja kub przez Ra che lę wzbu dził praw dzi we go
Izra ela oraz tak jak an ty ty picz ny Ja kub przez an ty -
ty picz ną Li ję spło dził du cho wy ko ściół no mi nal ny
– Je zus przez kla sę Mło do cia nych God nych wzbu -
dził dom Mło do cia nych God nych.
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Fa res był ksią żę ciem w do mu Izra ela, po nie -
waż po cho dził od Da wi da. Fakt, że lud i star si ży -
czy li so bie, by Bo oz, wy ku piw szy Ru tę, usta no wił
dom ta ki jak Fa re sa, wska zu je na to, że w an ty ty -
pie lud ży czył so bie, by Je zus, wy ku piw szy kla sę
Mło do cia nych God nych, wzbu dził ksią żąt w Ty -
siąc le ciu (Ps. 45:17).

Bo oz bio rą cy so bie Ru tę za żo nę jest ty pem Pa -
na przy łą cza ją ce go kla sę Mło do cia nych God nych
do Sie bie, aby wzbu dzić spo śród niej wo dzów;
a fakt, że Bo oz i Ru ta do cze ka li się sy na, wska zu je
na to, że Je zus z Mło do cia ny mi God ny mi wzbu dził
wo dzów Mło do cia nych God nych.

Ko bie ty mó wią ce do No emi: „Bło go sła wio ny
Pan, któ ry cię dziś nie chciał mieć bez po wi no wa te -
go”, są ty pem po świę co ne go lu du Bo że go gra tu lu ją -
ce go człon kom Wiel kiej Kom pa nii, po przez wska za -
nie im, że ma ją na stęp cę spo śród wo dzów Mło do cia -
nych God nych, któ rzy zo sta li roz wi nię ci za raz
po tym, jak Je zus przy łą czył do Sie bie Mło do cia nych
God nych w ce lu wzbu dze nia sy na. Ich oświad cze -
nie, że dziec ko to bę dzie po mo cą na wet dla sę dzi -
wych wie kiem przed sta wia po świę co nych za pew -
nia ją cych człon ków Wiel kiej Kom pa nii, że Mło do cia -
ni God ni zna le zie ni w póź niej szym okre sie bę dą dla
nich po cie chą. Ko bie ty mó wią ce: „al bo wiem sy no wa
two ja, któ ra cię mi łu je, po ro dzi ła go, któ rać da le ko
jest lep sza, ni że li sie dem sy nów”, wska zu ją na to,
jak po świę ce ni za pew nia li człon ków Wiel kiej Kom -
pa nii, że Mło do cia ni God ni mi łu ją Wiel ką Kom pa nię.

Wzię cie dziec ka przez No emi po ka zu je, że
Wiel ka Kom pa nia mi ło wa ła wo dzów Mło do cia -
nych God nych. To, że po ło ży ła je so bie na pier si i je
pia sto wa ła, wska zu je na to, jak Wiel ka Kom pa nia
kar mi ła mle kiem Sło wa wszyst kich no wych Mło -

do cia nych God nych po zy ska nych przez Je zu sa.
Ko bie ty mó wią ce No emi, że na ro dził się jej syn, są
ty pem po świę co nych mó wią cych Wiel kiej Kom -
pa nii, że wła śnie odzie dzi czy ła sy na po przez
swych to wa rzy szy z Mło do cia nych God nych, aby
za jął miej sce Ma ha lo na w ty pie i w an ty ty pie. Na -
zwa nie dziec ka przez ko bie ty Obe dem (Obed zna -
czy słu ga) wska zu je na to, że Mło do cia ni God ni są
kla są sług wzglę dem Wiel kiej Kom pa nii. Su ge stia,
że są oni słu ga mi dla Le wi tów, jest rów nież po ka -
za na w imie niu Abed -Ne go, któ re zna czy „po sła niec
słu ga”; wska zu je to ta kże, że Mło do cia ni God ni ma -
ją słu żyć Ma lucz kie mu Stad ku ja ko Bo skie mu po -
słań co wi ka płań skie mu oraz Wiel kiej Kom pa nii ja -
ko Bo skie mu po słań co wi le wic kie mu.

Opis na tym się koń czy, po nie waż resz ta te go
roz dzia łu to ge ne alo gia. Prze ana li zo wa li śmy Księ -
gę Ru ty; jest to cu dow na księ ga i mam na dzie ję, że
oka że się bło go sła wień stwem za rów no dla na szych
serc, jak i umy słów. Po nie waż tu, w Char le roi
w Bel gii, je ste ście Mło do cia ny mi God ny mi, po my -
śla łem, że bę dzie cie bar dzo za do wo le ni do wia du -
jąc się, że Bi blia o was mó wi. Dla te go po wie dzia łem
ten te mat. Oczy wi ście mó wiąc o Ru cie bę dą cej ty -
pem na Mło do cia nych God nych na le ży pa mię tać
o wie lu rze czach, o ich lo jal no ści wzglę dem lu du
Bo że go i Praw dy, o ich po ko rze i za ufa niu po kła -
da nym w Pa nu. Wszyst ko to są chwa leb ne stwier -
dze nia dla Mło do cia nych God nych. Bło go sła wio ne
przy wi le je, ja kie Bóg za re zer wo wał dla an ty ty picz -
nej Ru ty, po win ny za chę cić wszyst kich, któ rzy ma -
ją na dzie ję zna le zie nia się w kla sie Mło do cia nych
God nych, do wy peł nia nia swo je go po świę co ne go
bie gu i sta nia się zwy cięz ca mi. Amen.

TP ‘10, 18-22

PRO ROC TWO ABA KU KA
3: 17 - 19

DRZE WO FI GO WE

U WA ŻA MY, że od cza su śmier ci br. Rus sel la
ró żne czę ści te go pro roc twa sta ły się ja sne dla

wier nych stra żni ków dzię ki te mu, że uży wa ją oni
klu czy przez nie go po da nych i roz wa ża ją je go
ocze ki wa nia na rok 1914 i na czas przy pa da ją cy
krót ko po 1914 r. w od nie sie niu do ró żnych klas po -
ka za nych w Pla nie Bo żym i w związ ku z wy peł nia -
niem się wiel kiej obiet ni cy Abra ha mo wej. 

„CHOĆ BY FI GO WE DRZE WO
NIE ZA KWIT NĘ ŁO”

Cho ciaż w ar ty ku le w Stra żni cy (Prze dru ki
Stra żni cy R 5383) br. Rus sell nie wy ja śnił, że drze -
wo fi go we przed sta wia na ród ży dow ski – cie le sny
Izra el, to jed nak wy ka zał to w wie lu in nych miej -
scach w swo ich pi smach w opar ciu o Bi blię (Mat.
21:19, 20; 24:32,33; Mar. 11:13,14,20; Łuk. 21:29,30).
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Przy po wieść o nie uro dzaj nym drze wie fi go -
wym (Łuk. 13:6-9) jest ko lej nym ustę pem, któ re go
użył, aby te go do wieść. Trzy la ta z w. 7 przed sta -
wia ją Wiek Ży dow ski, w któ rym cie le sny Izra el był
przed mio tem szcze gól nej opie ki ze stro ny Bo ga
dzia ła ją ce go wo bec nie go na trzy spo so by: (1)
pod Mo jże szem, (2) pod Pro ro ka mi i (3) pod Na -
uczo ny mi w Pi śmie (szcze gól nie od cza su Ez dra sza
– Ez dra sza 7:6,11,12,21). Jed nak, ja ko na ród, nie re -
ago wa li oni wła ści wie i gdy Bóg po sy łał im pro ro -
ków i na uczy cie li, to źle się z ni mi ob cho dzi li
i w licz nych przy pad kach za bi ja li ich (por. z Mat.
21:33-36). Bóg pod jął ostat nią pró bę („jesz cze
i na ten rok”, Łuk. 13:8) przez Je zu sa i Apo sto łów,
któ rzy za ne go wa li i prze ła ma li wie le tra dy cji za śle -
pio nych wo dzów (Mat. 15:1-20; Mar. 7:1-23) i pod -
la li sym bo licz ne drze wo fi go we du żą ilo ścią Praw -
dy – wo dą Sło wa Bo że go (Efez. 5:26) – oraz da li mu
wie le do bre go po kar mu. Lecz na ród ży dow ski,
z wy jąt kiem ma łej reszt ki, „nie przy jął go”, znie na -
wi dzi li oni Je zu sa i Je go uczniów (Ja na 1:11,12;
15:18-25), a osta tecz nie za bi li Go (Mat. 21:37-39).

Po mi mo do dat ko wej szcze gól nej opie ki, ja ką
Bóg roz to czył nad sym bo licz nym drze wem fi go -
wym w Żni wie Ży dow skim, ono nie przy nio sło
po żą da ne go i wła ści we go owo cu. Bóg więc je od -
rzu cił, wy ciął je oraz wrzu cił do ognia („bo prze -
czże tę zie mię pró żno za stę pu je?” Łuk. 13:7,9,34,35;
21:20-24; Mat. 3:7-11, 23:37-39; 1Tes. 2:14-16),
a przy wi le je nie biań skie go Kró le stwa dał du cho -
we mu Izra elo wi, na ro do wi przy no szą ce mu wła -
ści wy, po do ba ją cy się Je mu owoc (Mat. 21:40-44).

Cho ciaż Bóg od rzu cił cie le sny Izra el i do zwo lił
na to, by ja ko na ród zo sta li znisz cze ni, nie od rzu -
cił go na za wsze (Rzym. 11). Sło wa Je zu sa, po da ne
w Mat. 21:19 i Mar. 11:14, nie zna czą, że sym bo licz -
ne drze wo fi go we zo sta ło od rzu co ne na za wsze.
Ro ther ham i Dia glott od da ją te sło wa tak: „Nie -
chaj się wię cej z cie bie owoc nie ro dzi przez ca ły
wiek”; „Nie cha jże wię cej nikt z cie bie owo cu nie je
przez ca ły wiek”.

Licz ne ustę py Pi sma Świę te go (Rzym. 11:25-32,
11-15) mó wią wy raź nie o przy wró ce niu cie le sne go
Izra ela, na tu ral ne go na sie nia Abra ha ma, i uży ciu
go przez Bo ga, po je go zgro ma dze niu i na wró ce -
niu, do bło go sła wie nia po gan pod czas re sty tu cji,
(Izaj. 2:3; 52:9,10; 65:17-19; 66:10-13; Jer. 3:17; Jo ela
2:32; Zach. 8:20-23). Już od po cząt ku swo jej słu żby
br. Rus sell, jak wy ka zu ją to je go pi sma, na uczał
o tych praw dach z Pi sma Świę te go; wy ka zał ta -
kże, że „dwój na sób” – 1845 lat nie ła ski dla Izra ela
– skoń czył się w 1878 ro ku i że od te go cza su je go
za śle pie nie za czy na stop nio wo być od wra ca ne
(Rzym. 11:25,26).

Na po cząt ku swo jej słu żby br. Rus sell spo dzie wał
się, że od wró ce nie za śle pie nia od cie le sne go Izra -
ela i po now ne zgro ma dze nie go w je go oj czyź nie
bę dzie po stę po wa ło i wzma ga ło się tak, iż
przy koń cu Cza sów Po gan, je sie nią 1914 r., ja ko
na ród bę dzie on go to wy do uzna nia Je zu sa za swe -
go Me sja sza i Kró la (P 2, s. 232) i do otrzy ma nia bło -
go sła wieństw re sty tu cji ja ko pier wo ci ny na ro dów
pod wła dzą zmar twych wsta łych Sta ro żyt nych
God nych w ziem skiej fa zie Kró le stwa wów czas
usta no wio ne go w Je ro zo li mie (R 1769, 2076, 2217,
2361, 2420, 2631, 2882, 2883, 3249). W P 4 str. 604,
po omó wie niu wy pusz cza nia pą ków przez sym bo -
licz ne drze wo fi go we, któ re go do wo dem by ły ty -
sią ce Izra eli tów po wra ca ją cych do Pa le sty ny, jak
rów nież dzia łal ność ru chu sy jo ni stycz ne go
w owym cza sie, br. Rus sell oświad czył: „Te pą ki bę -
dą się po myśl nie roz wi jać, ale nie mo gą wy dać do -
sko na łych owo ców przed paź dzier ni kiem 1914 r. –
zu peł nym koń cem Cza sów Po gan”.

Gdy w 1904 ro ku br. Rus sell zro zu miał, że Czas
Uci sku nie skoń czy się je sie nią 1914 r., lecz do pie -
ro się wte dy za cznie, zdał so bie rów nież spra wę
z te go, że bło go sła wień stwa cie le sne go Izra ela
pod ziem ską fa zą Kró le stwa opóź nią się, al bo wiem
za uwa żył, że „ucisk Ja ku ba” (P 4, s. 552-558) jest
„ostat nim po dmu chem” Cza su Uci sku. Po śmier ci
Herz la w 1904 r., pącz ko wa nie drze wa fi go we go
zda wa ło się przez ja kiś czas słab nąć. Jed nak dzię -
ki słu żbie br. Rus sel la wo bec Ży dów, któ ra w szcze -
gól ny spo sób roz po czę ła się od ma so we go zgro ma -
dze nia na Hi po dro mie w 1910 r. (R 4700, 4701, 4764,
5016), Sy jo nizm otrzy mał no we ży cie (Ezech. 37:1-
14). Bra cia by li wiel ce za chę ce ni z po wo du pra cy
wo bec Ży dów i wie lu my śla ło, iż ozna cza ona, że
mi mo wszyst ko na dzie je cie le sne go Izra ela speł -
nią się je sie nią 1914 r. al bo krót ko po tem, a wy ba -
wie nie Ko ścio ła nie wąt pli wie na stą pi w je sie ni te -
go ro ku, tak jak się te go spo dzie wa no.

W Be thel w 1912 r. za da ne zo sta ło py ta nie od -
no śnie te go, jak Ży dzi mo gą w prze cią gu dwóch
lub trzech lat stać się tak bo ga ty mi w Pa le sty nie,
aby być go to wy mi na ucisk Ja ku ba po znisz cze niu
Ba bi lo nu i koń cu cza su anar chii. Brat Rus sell po -
wie dział wte dy, że wy da je się to być nie mo żli we.
Na stęp nie ostrzegł bra ci, aby nie spo dzie wa li się
zbyt wie le pod tym wzglę dem w tak krót kim cza -
sie (R 5329). Na stą pił rok 1914 i mi nął, a po nim rok
1915, a od tam te go cza su do chwi li obec nej upły nę -
ło już wie le ko lej nych lat. W mię dzy cza sie mia ły
miej sce ró żne wy da rze nia zwią za ne z sym bo licz -
nym drze wem fi go wym, któ re są bar dzo za chę ca -
ją ce dla stra żni ków, ta kie jak: wy da nie De kla ra cji
Bal fo ura, usta no wie nie pań stwa Izra el w 1948 r.,
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po wrót se tek ty się cy Ży dów do ich zie mi oraz roz -
wój ich kra ju (we dług da nych Cen tral ne go Urzę du
Sta ty stycz ne go lud ność Izra ela wy no si obec nie 7 587
000 i zwięk sza się w tem pie 1,8 % rocz nie). Wi dząc
do wo dy na to, że sym bo licz ne drze wo fi go we „wy -
pusz cza li ście” (Mat. 24:32,33), pod no si my gło wę
z ra do ścią, al bo wiem dzię ki te mu wie my, że obec -
nie „bli sko jest kró le stwo Bo że” (Łuk. 21:28-31).

Jed nak sto sow ne wy da rze nia nie na stę po wa ły
tak szyb ko, jak się ich spo dzie wa no, a przy tym do -
szło do wie lu nie spo dzie wa nych kom pli ka cji. Po -
zor ne opóź nia nie się tej czę ści an ty ty picz ne go wi -
dze nia od 1914 r., szcze gól nie w okre sie po prze dza -
ją cym 1948 r., przy nio sło dal sze pró by lu do wi Bo że -
mu. Wśród tych do świad czeń ostrze że nie i przy -
kład an ty ty picz ne go Aba ku ka by ły bar dzo po moc -
ne dla tych, któ rzy zwra ca li na nie uwa gę, i któ rzy
po dob nie jak on ocze ki wa li z re zy gna cją na wy peł -
nie nie się te go za ry su an ty ty picz ne go wi dze nia, po -
mi mo je go opóź nia nia się. Ci zaś, któ rzy nie zwra ca -
li uwa gi na ostrze że nie i przy kład an ty ty picz ne go
Aba ku ka, w wie lu przy pad kach po ty ka li się i od pa -
da li od Praw dy, tra cąc jed no cze śnie uf ność do tej
czę ści wiel kie go Bo skie go Pla nu Wie ków. Wśród
nich znaj du ją się zwo len ni cy To wa rzy stwa Stra żni -
cy, któ rzy już wie le lat te mu cał ko wi cie od rzu ci li
ten za rys an ty ty picz ne go wi dze nia na sku tek fał -
szy wych na uk ich wo dzów, mó wią cych że obiet ni -
ce do ty czą ce przy wró ce nia cie le sne go Izra ela wy peł -
nia ją się wy łącz nie w du cho wym Izra elu.

Ja ko po wód od rzu ce nia tej czę ści wiel kie go an -
ty ty picz ne go wi dze nia nie któ rzy po da ją to, że Izra -
eli ci obec nie wra ca ją cy do zie mi izra el skiej są
w więk szo ści nie wie rzą cy mi. Ta ko wi naj wy raź niej
za po mi na ją, że an ty ty picz ny Aba kuk na uczał
na pod sta wie Pi sma Świę te go, iż ma my spo dzie wać
się po now ne go zgro ma dze nia Izra ela w je go oj czyź -
nie i po wro tu do ła ski Bo żej, gdy wciąż bę dzie on
jesz cze nie naw ró co ny. Na wró ce nie Izra ela na stą pi
do pie ro po je go zgro ma dze niu (Ezech. 38; 39;
R 3982, 5442; P4, s. 600) przy koń cu Cza su Uci sku,
w je go „ostat nim po dmu chu” zna nym ja ko „ucisk
Ja ku ba” (Jer. 30:7). Dla te go też, zgod nie z Zach.
12:9,10 po now nie zgro ma dzo ny cie le sny Izra el, ja ko
na ród, bę dzie wciąż nie wie rzą cy na po cząt ku uci sku
Ja ku ba, lecz zo sta nie na wró co ny do wia ry w Je zu sa
ja ko Me sja sza przy koń cu uci sku Ja ku ba. 

In ni zaś twier dzą, że na ród izra el ski nie po sia da
Je ro zo li my – że jest wciąż dep ta ny przez po gan –
a za tem nie na stał jesz cze czas ła ski dla Izra ela. Ci
z ko lei nie za uwa ża ją, al bo za po mi na ją, że an ty ty -
picz ny Aba kuk bar dzo wy raź nie na uczał (R 5568, ak.
2), iż ter min „Je ru za lem” w wy ra że niu: „i bę dzie Je -
ru za lem dep ta ne od po gan” od no si się do „ży dow -

skiej pań stwo wo ści, rzą du, in sty tu cji i lu du”, a za tem
dep ta nie Je ru za lem nie od no si się do li te ral ne go
„cho dze nia po uli cach i po ka mie niach Je ru za lem”.
Ewan ge lia Mat. 23:37-39 po ka zu je wy raź nie, że „Je -
ru za lem” przed sta wia lud (PT „40, s. 139) ja ko od ręb -
ny od li te ral ne go mia sta. Dep ta nie lu du ży dow skie -
go usta ło, po mi mo te go, że sta ra część li te ral ne go
mia sta Je ru za lem nie znaj do wa ła się w je go rę kach
aż do woj ny sze ścio dnio wej z 1967 r.

Po sta nów my za cho wać wia rę i ra do wać się
w niej, na wet gdy by in ni od pa dli od praw dy za -
war tej w tym pro roc twie i z ró żnych po wo dów już
stra ci li lub tra ci li obec nie uf ność do tej czę ści wiel -
kie go Bo skie go Pla nu Wie ków przed sta wio ne go
przez br. Rus sel la oraz in nych wier nych stra żni -
ków. Obec nie ży ją cy, któ rzy za cho wa li tę wia rę
przez la ta, zo sta li wy na gro dze ni wi do kiem wspa -
nia łych i za chę ca ją cych wy da rzeń za cho dzą cych
w Izra elu po now nie zgro ma dzo nym w je go oj -
czyź nie ja ko wy peł nie nie pro roc twa, tak jak na -
uczał te go an ty ty picz ny Aba kuk. Mo gą oni od po -
czy wać bez piecz nie w wie rze, że w słusz nym cza -
sie nie wąt pli wie wy peł nią się dal sze za ry sy do ty -
czą ce roz kwi ta nia drze wa fi go we go, ta kie jak: na -
ro do we na wró ce nie Izra ela przy koń cu uci sku Ja -
ku ba (ostat nie go za ry su Cza su Uci sku), usta no wie -
nie ziem skiej fa zy Kró le stwa w Je ro zo li mie
pod wła dzą zmar twych wsta łych God nych, a na -
stęp nie wy pły nię cie stam tąd bło go sła wieństw dla
wszyst kich po zo sta łych na ro dów zie mi. W słusz -
nym cza sie sym bo licz ne drze wo fi go we przy nie sie
„do sko na ły owoc”. „A je śli by na chwi lę od wła czał,
ocze kuj nań; boć za pew ne przyj dzie”!
,, I NIE BY ŁO URO DZA JU NA WIN NI CACH”

Oczy wi stym jest, że nie cho dzi tu o „win ni cę
zie mi” (Obj. 14:18,19), któ ra przed sta wia chrze ści -
jań stwo (łącz nie z ko ścio łem no mi nal nym), czy li
sfał szo wa ne Kró le stwo Bo że, po nie waż nie ma ona
nic wspól ne go z wy peł nie niem się obiet ni cy Abra -
ha mo wej w Kró le stwie, ani w związ ku z bło go sła -
wie niem in nych, ani w związ ku z otrzy my wa niem
bło go sła wieństw na jej mo cy. 

Nie zo sta ła ona za sa dzo na przez Oj ca (Mat.
15:13) i dla te go jest w trak cie wy ko rze nia nia i nisz -
cze nia – w wiel kim Cza sie Uci sku, któ ry pa nu je
na zie mi od 1914 ro ku. Po nad to, ta część Abak. 3:17
po da je to sło wo w licz bie mno giej „win ni ce”, a nie
„win ni ca”. Z te go po wo du naj wy raź niej nie ma tu
też mo wy o je dy nej praw dzi wej win ni cy – Je zu sie
(Ja na 15:1-8) wraz z Ma lucz kim Stad kiem ja ko sym -
bo licz ny mi ga łę zia mi.

W do dat ku do uży wa nia ter mi nu Ko ściół
w wą skim zna cze niu w od nie sie niu wy łącz nie
do Ma lucz kie go Stad ka, mo że my ta kże cał kiem
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sto sow nie użyć te go ter mi nu w szer szym zna cze -
niu obej mu ją cym ta kże Wiel ką Kom pa nię, po nie -
waż jak wy ka zał br. Rus sell; „ko ściół pier wo rod -
nych” Wie ku Ewan ge lii obej mu je rów nież człon -
ków Wiel kiej Kom pa nii (Żyd. 12:23, R 4761, 4823;
Ksią żka Py tań, 304, 309, 435-438). Le wi ci zo sta li
wzię ci przez Bo ga w miej sce pier wo rod nych
w Izra elu (4 Moj. 3:12,13). Ka pła ni przed sta wia ją
Ma lucz kie Stad ko, a in na część po ko le nia Le wie go
na ko niec Wie ku Ewan ge lii przed sta wia Wiel ką
Kom pa nię. Le wi ci skła da li się z ró żnych ro dzin –
Ke ha ty tów, Me ra ry tów i Ger szo ni tów – ka żda
z nich mia ła swo ją spe cjal ną słu żbę (4 Moj. 3;4),
a ro dzi ny te dzie li ły się z ko lei na jesz cze mniej sze
pod gru py. Zgod nie z tym po dzia łem na ro dzi ny
oraz ich dal szym roz bi ciem na pod gru py ma my
w Cza sie Uci sku, czy li w okre sie Epi fa nii, ro żne
po dzia ły i pod gru py wśród lu du Praw dy (E 5, s. 26-
29). Ter min „win ni ce” z Abak. 3:17 naj wy raź niej
od no si się do tych wła śnie „ró żnych grup Wiel kiej
Kom pa nii” (PT „29, s. 138, ak. 1; „43 s. 50,66).

Przed ro kiem 1904 br. Rus sell oraz in ni wier ni
stra żni cy spo dzie wa li się rów nież, że Wiel ka Kom -
pa nia zo sta nie wy ba wio na do 1914 r. (P 3, s. 364;
Do da tek, s. 381) i że bę dzie wte dy, al bo krót ko po -
tem, go to wa do wy ko na nia swo je go dzia łu w du -
cho wej fa zie Kró le stwa, po ma ga jąc w bło go sła wie -
niu wszyst kich na ro dów zie mi. Gdy jed nak w 1904
ro ku br. Rus sell do szedł do zro zu mie nia, że Czas
Uci sku nie skoń czy się w 1914 r., a do pie ro za cznie
się w tym ro ku, za uwa żył też, że wy ba wie nie Wiel -
kiej Kom pa nii nie mo że na stą pić przed ro kiem
1914, po nie waż Czas Uci sku jest szcze gól nym okre -
sem dla jej roz wo ju i wy ba wie nia (Obj. 7:14; Mat.
24:21; Ksią żka Py tań, 290, 296, 314). Je śli we źmie my
pod uwa gę owe spo dzie wa nia, to wy peł nie nie się
te go za ry su an ty ty picz ne go wi dze nia ta kże na po -
zór się opóź ni ło. Osta tecz ne wy ba wie nie Wiel kiej
Kom pa nii nie na stą pi ło w 1914 ro ku, ale mia ło miej -
sce w 1979 r., wraz z za koń cze niem ziem skie go bie -
gu przez jej ostat nie go człon ka. Nie po ma ga ona
jesz cze w ra do snym dzie le bło go sła wie nia wszyst -
kich na ro dów zie mi, lecz współ uczest ni czy z Je zu -
sem i Ko ścio łem w dzie le bu rze nia nie go dzi we go
im pe rium sza ta na, przy go to wu jąc tym spo so bem
grunt pod bło go sła wień stwa re sty tu cji.

Lud Bo ży, za miast roz po czy nać bło go sła wio -
ne dzie ło w Kró le stwie, do zna wał sro gich do świad -
czeń, szcze gól nie od ro ku 1917, któ re pro wa dzi ły
do roz cza ro wa nia i na pa wa ły smut kiem. W 1917
ro ku z po wo du uzur pa tor skie go po stę po wa nia J. F.
Ru ther for da do szło do roz ła mu po mię dzy ty mi,
któ rzy sprze ci wia li się je go uzur pa cji, a ty mi, któ -
rzy go po pie ra li. Zo sta ło ro ze rwa nych wie le czu -

łych wię zów spo łecz no ści po mię dzy brać mi. Po -
tem na stą pi ły ko lej ne roz ła my wśród lu du w Praw -
dzie, któ rych skut kiem by ło ze rwa nie jesz cze więk -
szej licz by związ ków. Roz ła my te by ły nie zmier nie
trud ny mi do świad cze nia mi, szcze gól nie dla tych,
któ rzy nie ro zu mie li te go, ja kie ce le miał Bóg, do -
zwa la jąc na ta ki bieg rze czy.

Wie lu nie zda je so bie spra wy, że roz dzie le nie
an ty ty picz ne go Elia sza i Eli ze usza, któ re go spo -
dzie wał się br. Rus sell i o któ rym pi sał tuż
przed swo ją śmier cią, na stą pi ło w 1917 ro ku
w pierw szym wiel kim po dzia le, do któ re go do szło,
ani nie zda je so bie spra wy, że wśród ró żnych in -
nych póź niej szych po dzia łów po mię dzy lu dem
w Praw dzie do ko ny wa ły się po dzia ły na gru py
i pod gru py an ty ty picz nych Le wi tów (TP Je sień
2008, Co to wszyst ko ozna cza?).

Wie lu jesz cze nie za uwa ży ło, że żę cie kla sy Ma -
lucz kie go Stad ka, psze ni cy, któ ra by ła cał ko wi cie
doj rza ła w owym cza sie, roz po czę ło się je sie nią
1874 r., i za koń czy ło się je sie nią 1914 r., z tym za -
strze że niem, że pra ca po kło sia trwa ła jesz cze
do Wiel ka no cy 1916 r. (Ja na 9:4; Obj. 7:1-3; Izaj.
66:7; Amo sa 9:13; P 3, s.129-134, po rów naj z Do dat -
kiem s. 387-404; E 5, roz. III; Do dat ko wy Sztan dar
Bi blij ny Nr 51). Czas Uci sku, czy li okres Epi fa nii,
jest przez Bo ga prze zna cza ny na wy ko na nie in -
nych za ry sów Je go Pla nu, a w szcze gól no ści jest to
czas, w któ rym, przed usta no wie niem Kró le stwa
Bo że go w ce lu bło go sła wie nia wszyst kich na ro -
dów zie mi, Bóg w szcze gól ny spo sób zaj mu je się
Wiel ką Kom pa nią (E 4, s. 216) ja ko psze ni cą, któ ra
nie by ła „cał ko wi cie doj rza ła w cza sie zbie ra nia
pier wo cin” (P 1, s. 240), a na stęp nie zaj mu je się
Mło do cia ny mi God ny mi ja ko kla są. Brat Rus sell
pi sał, że Wiel ka Kom pa nia „jest przed sta wio -
na przy koń cu te go wie ku od dziel nie od kla sy Ma -
lucz kie go Stad ka” (R 4876, 4745, 5845; E 4, s. 126-
128). Do pie ro po tym roz dzie le niu, któ re na stą pi ło
w okre sie Epi fa nii, Wiel ka Kom pa nia za czę ła ist nieć
ja ko kla sa w jej ró żnych gru pach, czy li „win ni -
cach”. Po nie waż Wiel ka Kom pa nia za koń czy ła
swój ziem ski bieg, obec nie zaj mu je się dzie łem
przy go to wy wa nia do bło go sła wie nia wszyst kich
na ro dów zie mi w Kró le stwie.

Gdy przy glą da my się na ukom i prak ty kom
grup Wiel kiej Kom pa nii pod złym kie row nic twem,
to stwier dza my, że w du żej mie rze z po wo du ta kie -
go kie row nic twa gru py te pod wie lo ma wzglę da -
mi od rzu ci ły Praw dę i jej za rzą dze nia, a za stą pi ły
je błęd ny mi na uka mi i nie wła ści wy mi za rzą dze -
nia mi. Co wię cej, wo dzo wie tych grup nie tyl ko
nie przy ję li wie lu po stę pu ją cych prawd, gdy by ły
one po da wa ne, ale na wet je zwal cza li.
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NA UKI ORAZ PRAK TY KI
„WIN NI CY” TO WAR ZY STWA

„Win ni ca” To wa rzy stwa krót ko po śmier ci br.
Rus sel la do sta ła się pod złe kie row nic two J. F. Ru -
ther for da. Bez praw nie usu nął on czte rech z sied -
miu dy rek to rów mia no wa nych przez br. Rus sel la
i uzur po wał so bie wła dzę na ró żne in ne spo so by.
Po kam pa nii prze pro wa dzo nej przez nie go w 1917
ro ku zo stał wy bra ny na pre ze sa To wa rzy stwa,
a sta tut uchwa lo ny wów czas w wer sji za pro po no -
wa nej przez nie go, dał mu kon tro lę nad na uka mi
i dzia łal no ścią To wa rzy stwa. Na uka br. Rus sel la
mó wią ca, że To wa rzy stwo jest fi nan so wym ka na -
łem, czy li fun du szem, udo god nie niem do pro wa -
dze nia dzia łal no ści, itd. (E 6, s. 103, 128, 130), zo sta -
ła wkrót ce od rzu co na. W miej sce tej na uki J.F.R.
i je go zwo len ni cy za czę li na uczać błę du, że To wa -
rzy stwo jest „je dy nym i wy łącz nym prze wo dem,
któ re go Pan sta le uży wa do udzie la nia Praw dy
od po cząt ku okre su Żni wa” (R 6414). Pod nie śli oni
wiel ką wrza wę krzy cząc, że „Eliasz mu si wejść
do wo zu [or ga ni za cji To wa rzy stwa] i unieść się
do Nie bios”. Zgro ma dzi li wie lu wo kół sie bie w du -
żej mie rze przez strach. Ten sam kie ru nek na ucza -
nia i po stę po wa nia jest kon ty nu owa ny i na si lił się
aż do te go stop nia, iż obec nie wo dzo wie To wa rzy -
stwa wszę dzie na ucza ją pu blicz nie, że tyl ko ci prze -
ży ją Ar ma ge don i otrzy ma ją przy wi lej po ma ga nia
w po now nym za lud nie niu zie mi, któ rzy wska ku -
ją do wo zu To wa rzy stwa, pod czas gdy wszy scy
in ni zo sta ną znisz cze ni w Ar ma ge do nie.

J.F.R i je go zwo len ni cy za czę li ta kże wkrót ce
na uczać (w cza so pi śmie No wi ny Kró le stwa z lu te go
1918 r. i w bro szur ce pt. Mi lio ny) swo ją wła sną no -
wo wy na le zio ną ‘Ewan ge lię Kró le stwa”, że „Mi -
lio ny Obec nie Ży ją cych Ni gdy Nie Umrą” po 1925
ro ku. Po mi mo te go, że na dłu go przed ro kiem 1925
br. John son oraz in ni wy ka zy wa li im, że opie ra ją tę
na ukę na błęd nym za sto so wa niu cy klów ju bi le -
uszo wych i że po nad wszel ką wąt pli wość spo tka
ich roz cza ro wa nie i nie po trzeb nie ścią gną kry ty kę
na lud Praw dy (E 6, s. 282, 391), ob sta wa li oni jed -
nak przy gło sze niu swe go błę du, roz po wszech nia -
jąc go wszę dzie wśród ogó łu spo łe czeń stwa. Roz -
cza ro wa nie na stą pi ło tak, jak zo sta ło prze po wie -
dzia ne, a w ślad za nim po ja wi ła się zła re pu ta cja.
Od bi ło się ono nie ko rzyst nie na wet na br. Rus sel -
lu, któ re mu po dziś dzień czę sto przy pi su je się od -
po wie dzial ność za tę błęd ną na ukę.

Pro mo wa nie błę du J. F. Ru ther for da o Mi lio -
nach, itd. do pro wa dzi ło do od rzu ce nia in ne go wa -
żne go za ry su Praw dy – na uki br. Rus sel la mó wią -
cej, że Wiel ka Kom pa nia jest kla są du cho wą (R
5138, 5731). Na uka ta znaj du je po twier dze nie w Pi -

śmie Świę tym, któ re po ka zu je, że człon ko wie Wiel -
kiej Kom pa nii są an ty ty picz ny mi pier wo rod ny mi,
a ja ko Le wi ci nie ma ją dzie dzic twa w zie mi, więc
z ko niecz no ści mu szą być kla są nie biań ską (E 4, s.
115-117). Na to miast J.F.R. i je go zwo len ni cy na -
ucza li, że Wiel ka Kom pa nia jest kla są ziem ską –
ich mi lio na mi, któ re ni gdy nie umrą.

Co raz więk szy na cisk kła dzio no na słu żbę, an -
ga żo wa nie się w ró żne ak cje, do któ rych na wo ły -
wa ło To wa rzy stwo. Roz wój cha rak te ru na po do -
bień stwo Chry stu sa od kła da no co raz bar dziej
na dru gi plan, aż w koń cu J.F.R. i je go zwo len ni cy
cał ko wi cie od rzu ci li tę na ukę Pi sma Świę te go (E 6,
s. 345-352); a prze cież po win ni by li na dal przy zna -
wać na le żne jej miej sce ja ko jed ne mu z sied miu
kro ków na dro dze chrze ści ja ni na, obok za pie ra nia
sa me go sie bie, czuj no ści, mo dli twy, ba da nia Sło wa
Bo że go, roz po wszech nia nia Sło wa Bo że go i cier -
pie nia z po wo du wier no ści Sło wu Bo że mu.

Po nad to, wkrót ce po tem, J.F.R. i je go zwo len ni -
cy za czę li od rzu cać na ukę Pi sma Świę te go po da ną
przez br. Rus sel la mó wią cą, że osta tecz ne roz dzie -
le nie owiec i ko złów (Mat. 25) na stą pi w Ma łym
Okre sie, a za czę li na uczać, że ma ono miej sce
przy koń cu te go Wie ku (E 6, s. 248-262). W wy ni ku
te go na ucza li, że kler i prze ło że ni trzo dy, z któ -
rych wie lu nie jest spło dzo nych z Du cha i dla te go
nie mo że znaj do wać się obec nie na pró bie do ży cia,
idzie na wtó rą śmierć przy koń cu obec ne go Wie ku.
W ten spo sób za czę li oni pod wa żać Okup – na ukę
mó wią cą, że śmierć Je zu sa sta no wi ce nę oku pu
za Ada ma i ca łą je go ra sę, bę dą cą w je go bio drach
w cza sie, gdy zgrze szył i spro wa dził śmierć na sa -
me go sie bie i ro dzaj ludz ki, i że na sku tek śmier ci
Je zu sa Adam jest od ku pio ny, a ka żdy czło nek je go
ra sy otrzy mu je jed ną zu peł ną spo sob ność zba wie -
nia. Ten ogól ny kie ru nek na ucza nia prze ciw ko
Oku po wi utrzy mał się, a na wet tak się na si lił, iż
obec nie wo dzo wie To wa rzy stwa otwar cie na ucza -
ją, że Adam nie zo stał od ku pio ny i że Je zus umarł
tyl ko „za wie rzą cych i po słusz nych lu dzi na zie mi”.
Na sku tek te go nie na ucza ją oni wię cej, że Je zus
Chry stus skosz to wał śmier ci „za wszyst kich” (Żyd.
2:9; od sy ła my do bro szu ry Na uki Świad ków Je ho wy
zba da ne w świe tle Pi sma Świę te go).

W wy da wa nych przez sie bie ksią żkach, po czy -
na jąc od Skoń czo nej Ta jem ni cy (któ rą do tej po ry od -
rzu ci li wraz z in ny mi ksią żka mi wy da ny mi póź -
niej, z po wo du co raz więk sze go po grą ża nia się
w błę dzie), źli wo dzo wie „win ni cy” To wa rzy stwa
od rzu ci li Praw dę i jej za rzą dze nia na wie le in nych
spo so bów, a za stą pi li je błęd ny mi na uka mi i za -
rzą dze nia mi (o wie le wię cej przy kła dów jest po da -
nych w E 6). Jed na kże przy to czy li śmy wy star cza -
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ją co wie le przy kła dów, by po ka zać, że z po wo du
złe go kie row nic twa i wy ni ka ją cych z nie go złych
na uk i za rzą dzeń, „win ni ca” To wa rzy stwa w cza sie
Epi fa nii za iste nie przy nio sła uro dza ju po do ba ją ce -
go się Bo gu.

Nie któ rzy w ugru po wa niu To wa rzy stwa wska -
zu ją na sze ro ko za kro jo ną słu żbę przez sie bie wy -
ko ny wa ną i na wiel ką licz bę lu dzi, ja ką przy cią -
gnę li do swe go ugru po wa nia, ja ko na nie wąt pli wy
do wód te go, że ich ugru po wa nie wraz z je go wo -
dza mi, na uka mi i za rzą dze nia mi cie szy się Bo ską
apro ba tą. Po wierz chow ność ta kich twier dzeń jest
oczy wi sta w świe tle Pi sma Świę te go, któ re wy raź -
nie po ka zu je, iż cheł pie nie się sze ro ko za kro jo ną
słu żbą w imie niu Je zu sa i zdo by wa niem pro ze li -
tów, czy li no wych współ wy znaw ców, nie ko niecz -
nie do wo dzi, że ta ko wa dzia łal ność cie szy się Bo -
ską apro ba tą (Mat. 7:22, 23; 23:15; Łuk. 13:24-27).

„WIN NI CE” PBI I DAWN
Co się ty czy win ni cy PBI (Pa sto ral ny In sty tut

Bi blij ny), to wkrót ce po tym, jak zo stał utwo rzo ny,
ta kże zna lazł się pod złym kie row nic twem. Za -
miast utwo rzyć swój in sty tut je dy nie ja ko udo god -
nie nie do pro wa dze nia dzia łal no ści wy ma ga ne
przez świec kie pra wo oraz ja ko fi nan so wy ka nał,
czy li fun dusz, po peł ni li oni błąd, usta na wia jąc go
ja ko cia ło re li gij ne (a za tem wpro wa dzi li in ne cia -
ło re li gij ne do Ko ścio ła, co w prak ty ce uczy ni ło
z nie go an ty chry sta – E 7, s. 198,199) i cen tra lę za -
twier dza ją cą dok try ny (E 7, s. 161-166). Wspo mnie -
li śmy już o tym, jak obe szli się z chro no lo gią br.
Rus sel la. W miej sce chro no lo gii br. Rus sel la, któ rej
praw dzi wość zo sta ła do wie dzio na przez wy buch
woj ny świa to wej (fa za I) w 1914 ro ku, przed sta wi -
li oni fał szy wą chro no lo gię po cho dzą cą ze źró deł
ko ścio ła no mi nal ne go i na rzecz tej chro no lo gii po -
rzu ci li praw dę o Ju bi le uszach.

Wo dzo wie PBI od rzu ci li na ukę br. Rus sel la
(zob. bro szu rę: Po wrót Na sze go Pa na) mó wią cą, że
epi fa nia jest okre sem we Wtó rym Przyj ściu na sze go
Pa na po mi mo fak tu, iż Pi smo Świę te (2 Tym. 4:1;
1 Tym. 6:14,15; E 4, s. 42-45) wy raź nie o tym na ucza.
Nie bę dąc w sta nie po dać żad ne go zgod ne go z Pi -
smem Świę tym, fak ta mi oraz lo gi ką wy ja śnie nia
an ty ty pu ostat nich wspól nych czy nów Elia sza i Eli -
ze usza, har mo nij ne go z tym, co po dał na ten te mat
br. Rus sell (in ne go od wy ja śnie nia przed sta wio ne -
go przez br. John so na, któ re go nie chcie li przy jąć),
za czę li wkrót ce wy su wać wąt pli wo ści co do te go,
czy te ostat nie wspól ne czy ny w ogó le są ty picz ne.
Tak sa mo po stą pi li z in ny mi wer se ta mi Pi sma
Świę te go, któ re br. Rus sell wska zał ja ko ty picz ne. 

Póź niej we szli oni w spo łecz ność z wo dza mi
prze sie wa nia z lat 1908-1911 oraz z ich ru chem,

uzna jąc po ci chu nie któ re ich błę dy do ty czą ce ofiar
za grzech, Po śred ni ka i Przy mie rzy.

Mo żna by wy mie nić wie le in nych od chy leń
od Praw dy (E 7), lecz po wy ższe po win ny wy star -
czyć, aby wy ka zać, że z po wo du złe go kie row nic twa
i wy ni ka ją cych z nie go złych na uk i za rzą dzeń, „win -
ni ca” PBI, ogól nie mó wiąc, rów nież nie przy nio sła
w okre sie Epi fa nii uro dza ju po do ba ją ce go się Bo gu.

„Win ni ca” Dawn ta kże do sta ła się pod złe kie -
row nic two. Jej wo dzo wie pod wie lo ma wzglę da mi
po szli w tym sa mym złym kie run ku, co wo dzo wie
P.I.B., za prze cza jąc te mu, że epi fa nia jest okre sem
(E 4, s. 42-65) i bar dzo sze ro ko roz po wszech nia jąc
wy su wa ne przez sie bie wąt pli wo ści co do ty picz ne -
go zna cze nia ostat nich wspól nych czyn no ści Elia sza
i Eli ze usza oraz wie lu in nych ty picz nych ob ra zów,
o któ rych na uczał br. Rus sell (E 10, s. xxvii -xxxvi).
Od rzu ci li oni na ukę br. Rus sel la o wią za niu sza ta -
na (Mat. 12:29) twier dząc, że się ono jesz cze nie roz -
po czę ło (PT „52, s. 29); jak rów nież, w sprzecz no ści
z na uka mi br. Rus sel la (P 1, s. 20-25; PT „38, s. 46) za -
prze cza li te mu, że wer set z Przyp. Sal. 4:18 na ucza
o roz wi ja niu się po stę pu ją cych prawd bi blij nych
na cza sie aż do do sko na łe go dnia Ty siąc le cia. Mo żna
by przy to czyć in ne przy kła dy, lecz te wy star czą.
Tak więc, tak sa mo jak PBI, i z po dob nych po wo -
dów, „win ni ca” Dawn nie przy nio sła w okre sie Epi -
fa nii uro dza ju po do ba ją ce go się Bo gu

To sa mo mo żna by po wie dzieć o ró żnych in -
nych gru pach, czy li „win ni cach” Wiel kiej Kom pa -
nii pod złym kie row nic twem, któ re z po wo du ta -
kie go kie row nic twa w ró żnym stop niu od rzu ci ły
Praw dę i jej za rzą dze nia po da ne przez br. Rus sel -
la, a za stą pi ły je błęd ny mi na uka mi i zły mi za rzą -
dze nia mi. Nie tyl ko nie uzna li oni ró żnych po stę -
pu ją cych prawd, ale na wet je zwal cza li. Ich zła po -
sta wa w tym aspek cie po ka zu je, że nie są z Ob lu -
bie ni cy, lecz na le żą do Wiel kiej Kom pa nii, a jej wy -
ni kiem bę dzie ich roz cza ro wa nie (Obj. 7:17). Praw -
do po dob nie naj więk szą prze szko dą dla ró żnych
grup Wiel kiej Kom pa nii jest ich upie ra nie się
przy tym, że drzwi wej ścia do wy so kie go po wo ła -
nia są wciąż otwar te po je sie ni 1914 r. Trzy ma ją się
oni te go po mi mo wy raź nych na uk Pi sma Świę te go
stwier dza ją cych, że jest ina czej (Do dat ko wy Sztan -
dar Bi blij ny Nr 51). Pa mię taj my, że do stęp nych by -
ło tyl ko 144 000 ko ron w cią gu ca łe go Wie ku Ewan -
ge lii (Obj. 7:4). Dla te go też je dy ny mi ko ro na mi do -
stęp ny mi po mię dzy 1881 r. (P 2, s. 235; P 3, s. 205-
225 – patrz Słow ni czek na ostat niej stro nie) a koń -
cem żę cia w 1914 r. by ły ko ro ny utra co ne przez
tych, któ rym zo sta ły one wcze śniej przy dzie lo ne.
Wo dzo wie Wiel kiej Kom pa nii pra wie bez wy jąt ku
twier dzi li aż do koń ca ziem skie go bie gu ostat nie go



człon ka tej kla sy, że drzwi wej ścia do wy so kie go
po wo ła nia są jesz cze otwar te!

Pra ca ró żnych grup Wiel kiej Kom pa nii, któ re
by ły pod złym kie row nic twem, szcze gól nie ich pra -
ca wzglę dem ogó łu spo łe czeń stwa, jest czę ścio wo
pra cą dla Pa na (E 4, s. 125; 1 Kor. 5:5). Te jed nost ki
spo śród tych grup, któ re się oczy ści ły, obec nie znaj -
du ją się w nie biań skiej sfe rze i wy ko nu ją dzia łal -
ność zwią za ną z oba la niem im pe rium sza ta na w ra -
mach przy go to wań do cza sów re sty tu cji (4 Moj.
8:6, 7, 11, 13-15, 21,22; E 4, s. 71; E 6, s. 163, 164).

Od sa me go po cząt ku Epi fa nii lud Bo ży oświe -
co ny Epi fa nią ocze ku je te go oczysz cze nia i oczysz -
czo nej słu żby Wiel kiej Kom pa nii (Mal. 3:3, zob. Ko -
men tarz Be re ań ski; E 5, s. 415-421). Te raz Wiel ka
Kom pa nia znaj du je się w swo im nie biań skim do -
mu i wy ko nu je o wie le więk szą słu żbę „przed tro -
nem” (Obj. 7:9) i na tym sta no wi sku słu żby,
po usta no wie niu ziem skiej fa zy Kró le stwa, bę dzie
po ma gać w bło go sła wie niu wszyst kich na ro dów
zie mi. Za ło żo ne przez nich gru py le wic kie ma ją
wo dzów głów nie spo śród Mło do cia nych God nych,

a w dru giej mie rze spo śród Po świę co nych Obo -
zow ni ków Epi fa nii. Nie któ rzy z nich za czy na ją za -
uwa żać, iż ca ła Ob lu bie ni ca mu sia ła już odejść
do nie ba, i przy bli ża ją się, acz kol wiek nie chęt nie,
do uzna nia fak tu, że po wo ła ni zo sta li do ziem skiej
kla sy, i że Bóg nie ofe ru je już na dziei wy so kie go
po wo ła nia ani im sa mym, ani ni ko mu in ne mu. 

Do tych czas gru pa Wiel kiej Kom pa nii zrze szo -
na w LHMM by ła je dy ną, któ ra się oczy ści ła i wy peł -
ni ła oczysz czo ną słu żbę, za nim jej człon ko wie za -
koń czy li swój ziem ski bieg. Nie mniej jed nak zda jąc
so bie spra wę z te go, że wi dze nie do ty czy ozna czo ne -
go cza su i że nie wąt pli wie na dej dzie w cza sie oraz
w spo sób okre ślo ny przez Bo ga, i że się nie opóź ni,
praw dzi wi stra żni cy mo gą cier pli wie go ocze ki wać.
A w cza sie cze ka nia, ci z nas, któ rzy nie są spło dze -
ni z Du cha – po zo sta ją cy przy ży ciu Mło do cia ni God -
ni oraz Po świę ce ni Obo zow ni cy Epi fa nii – mo gą na -
dal ra do wać się w Pa nu, bez gra nicz nie Mu ufa jąc
i wie rząc, że wy ko na ją się nie tyl ko te za ry sy, ale ta -
kże wszyst kie in ne czę ści Je go pla nów i ce lów.

TP ‘10, 22-27
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Dro gi Bra cie He rzig,
„A po kój Bo ży, któ ry prze wy ższa wszel ki ro zum, bę -
dzie strzegł serc wa szych i my śli wa szych w Chry stu -
sie Je zu sie” – Fil. 4:7.

Rok spra woz daw czy mi nął szyb ko, lecz do ko -
na ło w nim się o wie le wię cej niż w po przed nich la -
tach Bo skich dzieł w ró żnych sfe rach pod le ga ją cych
Bo skiej kon tro li i ak tyw no ści. Świat wciąż rów nym
kro kiem zmie rza na spo tka nie in au gu ra cji No we go
Przy mie rza. W tym sa mym tem pie na si la ją się nie po -
ko je spo łecz ne. Okres Epi fa nii ob ja wia praw dę od -
no śnie osób, za sad i rze czy. Dzie je się to wszę dzie
i do ty czy chrze ści jań stwa no mi nal ne go, świa ta po -
li ty ki, sto sun ków mię dzy na ro do wych, prze mian
spo łecz nych oraz zmian w śro do wi sku, wy wo łu ją -
cych nie po kój z po wo du ro sną ce go za gro że nia efek -
tem cie plar nia nym.

Lud Bo ży nie jest w sta nie unik nąć do świad czeń.
Wy da je się, że do świad cza my na stro jów po dob nych
do tych, ja kie prze ży wał lud Bo ży sto lat te mu, pod -
czas pią te go prze sie wa nia, któ re za cho dzi ło na szó ste
prze sie wa nie okre su epi fa nicz ne go. Wier ni bra cia sto -
ją na stra ży i re spek tu ją Praw dę i za rzą dze nia Pań -

skie. Uwa ża my, że nie licz ne jed nost ki ule ga ją ce po -
ku som nie wpły wa ją na sta bil ność Ru chu.

W mi nio nym ro ku ca łe zbo ry, słu dzy ge ne ral ni
i ewan ge li ści wy ka zy wa li ak tyw ne za an ga żo wa nie
w gło sze niu Sło wa Praw dy. Na Ukra inie od był się
zjazd Ży dów z 25 kra jów. Sko rzy sta li śmy z tej oka zji,
aby wy słać eki pę mło dzie ży wraz z od po wied nią li -
te ra tu rą do kol por ta żu w ce lu wy da nia świa dec twa
Praw dy do ty czą cej przy szło ści te go na ro du.

Dzię ku ję Bra tu za nie zwłocz ne wy sła nie nam tej
li te ra tu ry w ję zy ku an giel skim. No wa do sta wa li te ra -
tu ry umo żli wi ła nam zor ga ni zo wa nie ca łej ak cji
na czas. Otrzy ma łeś już Bra cie na sze spra woz da nie
z dzia łal no ści na Ukra inie wraz z kil ko ma zdję cia mi.

W koń cu grud nia w Po zna niu miał miej sce zjazd
mło dzie ży chrze ści jań skiej ró żnych wy znań. Bra tu
Grze go rzo wi No wa ko wi by ło po wie rzo ne za da nie
zor ga ni zo wa nia ak cji kol por ta żu li te ra tu ry w j. an giel -
skim. Za łą czam je go spra woz da nie z tej ak cji.

Dzię ki opatrz no ści Pań skiej i Je go ła sce mia łem przy -
wi lej udzia łu w ogól nej pra cy Pań skiej w szer szym za -
kre sie, ani że li w po przed nich la tach. Mia łem usłu gi na 11



kon wen cjach, a mia no wi cie: 6 w Pol sce, 2 w Niem czech,
1 na Ukra inie, 1 na Li twie i 1 w USA (Se atle w sta nie Wa -
shing ton). Spra woz da nie, wspól ne z br. J. Puz drow skim,
z na szej pod ró ży do USA, zo sta ło już do Bra ta wy sła ne.

POD SU MO WA NIE NA SZEJ PRA CY
od l stycz nia 2009 r. do 31 grud nia 2009 r.

FI NAN SE
Przy cho dy
1. Dat ki, pre nu me ra ty,
sprze daż wy daw nictw, itd .............................. 385 229

w tym: sprze daż Man ny .............................. 28 285
pre nu me ra ta T.P. i Sz.B. .............................. 44 718

2. Sal do z ubie głe go roku ................................ 103 822
3. Przy cho dy ogółem ...................................... 489 052

Roz cho dy
4. Druk cza so pism, ka len da rzy, Man ny ........ 156 169

w tym Man na ................................................98 460
5. Kon wen cje ...................................................... 24 300
6. Sprzęt, biu ro, na pra wy, po dat ki,
kosz ty wy sył ki, In ter net, dzia łal ność
w za kła dach kar nych, itp ................................ 144 970
7. Pra ca na Wscho dzie ........................................ 41 061
8. Roz cho dy ogó łem ...................................... 366 501
9. Sal do na dzień 31 grud nia 2009 r ............ 122 551

PIEL GR ZY MI I EWAN GE LI ŚCI
Pol ska
Piel grzy mi........................................................................1
Piel grzy mi po sił ko wi ................................................ 51
Ukra ina............................................................................ 5
Li twa .............................................................................. 1
Moł da wia ...................................................................... 1
Ewan ge li ści .................................................................. 41
Ukra ina............................................................................ 4

PRA CA W POL SCE,
NA LI TWIE, NA UKRA INIE I KON WEN CJE

Pra ca Pań ska na Ukra inie uspraw nia się stop nio -
wo dzię ki Bo skiej opatrz no ści oraz gor li wo ści bra ci

i sióstr. Co rocz ne kon wen cje świad czą o co raz wy -
ższym po zio mie du cho we go wzro stu. 

Wiel ce udu cho wia ją cy na strój kon wen cyj ny
przy cią ga ka żde go ro ku bra ci z in nych kra jów, np.
w kon wen cji w Or łów ce uczest ni czy li bra cia przy -
by li z kil ku kra jów, a mia no wi cie z Izra ela, Nie miec,
Pol ski i Moł da wii.

Kon wen cja w 2009 ro ku by ła osiem na stą kon -
wen cją zor ga ni zo wa ną przez nasz Ruch. W ce lu po -
pra wy wa run ków lo ka lo wych miej sco wi bra cia
zmo der ni zo wa li sa lę i ze wnętrz ne przy le głe ele -
men ty obiek tu. W su fi cie głów nej sa li oraz w sa li
przy le głej na 80 osób za in sta lo wa no od po wied nie
od po wietrz ni ki.

Tra dy cyj nie prak ty ko wa ny sym bol chrztu w po -
bli skim je zio rze stwa rza szcze gól ny na strój i prze ży -
cia ko ja rzą ce się z chrztem na sze go Pa na w Jor da nie.

Na kon wen cji we Lwo wie śred nio w trzech
dniach uczest ni czy ły 223 oso by, w tym 71 osób z Pol -
ski, 16 z Moł da wii i 1 z Izra ela. Obie kon wen cje by ły
dla bra ci i sióstr źró dłem Pań skich bło go sła wieństw.

Oprócz or ga ni zo wa nia kon wen cji na Ukra inie
Ruch uczest ni czy i wspie ra ak tyw ną dzia łal ność gło -
sze nia Praw dy na ca łym tym te re nie. Kil ka krot nie
pol scy ewan ge li ści z ewan ge li sta mi ukra iń ski mi
uczest ni czy li w spe cjal nych ak cjach przed sta wia nia
Praw dy epi fa nicz nej na spo tka niach z człon ka mi
grup ba da czy Pi sma Świę te go wy zna ją cych praw dy
pa ru zyj ne z od le głych miejsc, np. z Dnie pro pie trow -
ska na wscho dzie Ukra iny.
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RODZAJ ZEBRANIA ZEBRAŃ RAZEM FREKWENCJA

ZEBRANIA PUBLICZNE 24 1 347

ZEBRANIA

PÓŁPUBLICZNE
496 79 875

ZEBRANIA DOMOWE 2 772 78 205

PRZEJECHANE KILOMETRY 470 566,00

DATKI OD BRACI 22 797,00

DATKI OSOBISTE 37 298,00

KONWENCJE W POLSCE

Miejsce FREKWENCJA CHRZEST

KOŁOBRZEG 830

POZNAŃ 900 9

BYDGOSZCZ 530

LESZNO 504

GLIWICE 703 5

SUSIEC 720

KRAKÓW 910

RAZEM 5 097 14

KON WEN CJE NA LI TWIE I UKRA INIE

MIEJSCE FREKWENCJA CHRZEST

KOWNO, LITWA 72 1

ORŁÓWKA, UKRAINA 330 6

LWÓW, UKRAINA 223 2

RAZEM 625 9



NA SZA WSPÓŁ PRA CA WY DAW NIC ZA
Z UKRA INĄ

Pro ces kształ ce nia i po więk sza nia ze spo łów współ -
pra cu ją cych w dzie dzi nie wy daw nictw li te ra tu ry
Praw dy w kra jach wschod nich po stę pu je sys te ma tycz -
nie i na bie ra tem pa, co jest źró dłem wiel kiej ra do ści dla
bra ci na Wscho dzie, gdyż mo gą ko rzy stać ze stu dio wa -
nia Praw dy w swo ich oj czy stych ję zy kach.

Ma my ca ły ze spół osób za an ga żo wa nych w pra -
cę wy daw ni czą, któ rą wy ko nu ją z peł nym od da niem
zu ży wa jąc wszyst kie swo je ta len ty i czas, aby dzie ło
Bo że i chwa ła Je go przy no si ły owo ce w ser cach pra -
gną cych le piej po znać Bo ga i Je go plan Zba wie nia.

Jest to zdu mie wa ją ce, szcze gól nie je śli przy po mi -
nasz so bie, że wszyst ko za czę ło się od za an ga żo wa nia
pew nej sio stry wspie ra nej przez jej ro dzi nę.

PRA CA EWAN GE LI ZA CYJ NA
W ZA KŁA DACH KAR NYCH
od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

W 20 za kła dach od by ły się na stę pu ją ce usłu gi,
w któ rych uczest ni czy ło 2.046 osób:
1. Wy kła dy ................................................................ 279
2. Ba da nia be re ań skie ................................................ 86
3. Fil my............................................................................ 5
4. Od po wie dzi na py ta nia ...................................... 159
5. Usłu gi psy cho lo ga .................................................... 9

ROZ PRO WA DZO NA LI TE RA TU RA
Bi blia ...................................................................... 13 szt.
Sztan dar Bi blij ny .............................................. 667 szt.
Trak ta ty o ró żnej te ma ty ce .............................. 400 szt.
Man na .................................................................. 14 szt.
Te raź niej sza Praw da .......................................... 86 szt.
No wy Te sta ment ................................................ 30 szt.
I Tom Pa ru zyj ny .................................................. 18 szt.
Straż ...................................................................... 43 szt.
Śpiew nik .............................................................. 15 szt.

WY NI KI TEJ SŁU ŻBY
Więź nio wie, któ rzy przez wie le lat uczest ni czy li

ak tyw nie w ze bra niach or ga ni zo wa nych przez Ruch,
po od by ciu ka ry wra ca ją do swo ich ro dzin w ró żnych
miej sco wo ściach, a na stęp nie zgła sza ją się do miej sco -
we go zbo ru, gdzie oka zu ją się być je go za awan so -
wa ni człon ka mi. Je den z nich zo stał mia no wa ny
na ewan ge li stę Ru chu.

W dniu 26 wrze śnia 2009 r. od by ło się spe cjal ne
ze bra nie, w któ rym uczest ni czy ło 11 by łych więź -
niów, bę dą cych obec nie człon ka mi ró żnych zbo -
rów. Obec ni by li ta kże bra cia, któ rzy im usłu gi wa li
przez wie le lat w cza sie od by wa nia wy ro ku oraz
człon ko wie lo kal ne go zbo ru we Wro cła wiu, któ rzy
wspie ra li pra cę w za kła dach kar nych we Wro cła wiu
i oko li cy.

Oprócz wy kła dów w pro gra mie spo tka nia by ło
ze bra nie świa dectw, w trak cie któ re go by li więź nio -
wie, a obec nie gor li wi bra cia, zło ży li wzru sza ją ce
świa dec twa, wiel biąc Bo ga i Zba wi cie la Je zu sa Chry -
stu sa za ła skę i przy wi lej po świę ce nia.

Uczest ni cząc w tym ze bra niu do zna li śmy głę bo -
kie go oży wie nia du cho we go i spon ta nicz ne go wzro stu
czci dla Stwór cy i Je go Sy na. Wnio sek: jak wspa nia łe są
dro gi wio dą ce do Bo ga i Je go Kró le stwa! 

ZE BRA NIA PU BLICZ NE W PO ZNA NIU
Dnia 25 stycz nia 2009 r. zor ga ni zo wa li śmy wy -

kład pu blicz ny w for mie sym po zjum, w któ rym prze -
ma wia ło trzech mów ców na trzy te ma ty: „Ka ra
za grzech – śmierć czy mę ki?”, „Spi ry tyzm jest de mo -
ni zmem” oraz „Zmar twy chw sta nie umar łych”.

Wszy scy za in te re so wa ni Praw dą – ro dzi ny, przy -
ja cie le, ko le dzy, ko le żan ki otrzy ma li in dy wi du al ne
za pro sze nia. Obec nych by ło 60 go ści.

Ko lej ne ze bra nie pu blicz ne zo sta ło zor ga ni zo wa -
ne 7 czerw ca 2009 r. Te mat ogól ny brzmiał „Trzy
świa ty” i zo stał przed sta wio ny przez trzech mów -
ców w trzech czę ściach: „Pierw szy świat”, „Dru gi
świat” oraz „Trze ci świat”.

Ze bra nie to zo sta ło ogło szo ne w for mie in dy wi -
du al nych za pro szeń, któ re roz pro wa dza li bra cia.
Obec nych by ło 50 osób, w tym 3 spo za zbo ru.

Ko lej ny wy kład pu blicz ny miał miej sce 25 paź -
dzier ni ka 2009 r. na te mat „Gdzie są umar li”. Obec -
nych by ło 30 osób, w tym 3 go ści. Wy kład po prze -
dzo ny był ak cją in for ma cyj ną zor ga ni zo wa ną przez
bra ci, któ rzy roz da wa li za pro sze nia. Do dat ko wo in for -
ma cja o wy kła dzie uka za ła się w lo kal nej ga ze cie
„Głos Wiel ko pol ski”.

Po ka żdym wy kła dzie uczest ni kom wrę cza no
„Sztan da ry Bi blij ne”, eg zem pla rze „Bo skie go Pla nu
Wie ków” i in ną li te ra tu rę bi blij ną.

Przez 6 ty go dni (w okre sie kwie cień – maj)
umiesz cza li śmy ta kże w lo kal nym cza so pi śmie
„Dzień po dniu”, obej mu ją cym swym za się giem po -
wiat No wy To myśl i Gro dzisk, ogło sze nie o na szym
Ru chu, wie rze niach i li te ra tu rze. Ogło sze nie to za -
chę ca do ba da nia Praw dy.

Zaw sze or ga ni zu je my kol por taż li te ra tu ry
przy oka zji po grze bów i roz da je my bro szur ki sto -
sow ne do oko licz no ści oraz cza sa mi ilu stro wa ne No -
we Te sta men ty. Zbór w dal szym cią gu pro wa dzi pra -
cę w Za kła dzie Kar nym Ko zie gło wy. Re gu lar nie
w po nie dział ki od godz. 17.30 do 19.00 star si zbo ro wi
ma ją usłu gi Sło wem Bo żym. Na spo tka nia, któ re roz -
po czy na ne i koń czo ne są mo dli twą, przy cho dzi grup -
ka od 1 do 5 osób. Wie lu re gu lar nie czy ta Man nę i in -
ne pu bli ka cje. Zau wa ża my u nich zna czą ce po stę py
w wie dzy bi blij nej, a ta kże zmia ny w cha rak te rach.
Wszy scy chęt ni otrzy mu ją na bie żą co „Sztan da ry Bi -
blij ne” oraz in ną li te ra tu rę bi blij ną.
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Je śli cho dzi o stro nę in ter ne to wą zbo ru, to od -
wie dza ją wie le osób. Wy kła dy pu blicz ne or ga ni zo -
wa ne przez nasz zbór są sys te ma tycz nie udo stęp nia -
ne na stro nie in ter ne to wej do po bie ra nia przez od -
wie dza ją cych. Wi dzi my tu taj sze ro kie po le pra cy
ewan ge li za cyj nej.

ZE BRA NIE PU BLICZ NE
W OSTRO WIE WIEL KO POL SKIM

Or ga ni za to rem ze bra nia był zbór w Gło go wie.
Wy kład zo stał wy gło szo ny przez bra ta ewan ge li stę
na te mat: „Ko niec świa ta w pro roc twach Bi blii” i trwał
45 mi nut. Uczest ni czy ło w nim 30 osób, któ re po wy -
kła dzie roz po czę ły in te re su ją cą dys ku sję.

Na za pro sze nie in sty tu cji na uko wych brat ten
usłu żył wy kła da mi pu blicz ny mi na kon fe ren cji na -
uko wej w Tar no wie w dniu 7 mar ca 2009 ro ku na te -
mat „Ksią żę po ko ju i Je go za da nia we współ cze snym
świe cie”. W kon fe ren cji bra ło udział 65 osób, przed -
sta wi cie li in sty tu cji na uko wych, wy znań re li gij nych
i dzien ni ka rzy.

Na spo tka niu ze stu den ta mi Wy dzia łu Et no lo gii
i Na uki o Edu ka cji Uni wer sy te tu Ślą skie go w dniu 22
kwiet nia 2009 ro ku przed sta wił on te mat: „Pre zen ta -
cja Świec kie go Ru chu Mi syj ne go Epi fa nia”.

PO ZNAŃ – EU RO PEJ SKIE SPO TKA NIE
MŁO DZIE ŻY CHR ZE ŚCI JAŃ SKIEJ

„Sło wo Je go by ło w ser cu mo im jak ogień pa ła ją cy (…)”
Jer. 20:9

W dniach od 28 grud nia 2009 ro ku do 2 stycz nia
2010 ro ku w Po zna niu mia ło miej sce mię dzy na ro do -
we zgro ma dze nie mło dzie ży chrze ści jań skiej. Spo -
tka nie zo sta ło za ini cjo wa ne i zor ga ni zo wa ne przez

słyn ną spo łecz ność bra ci z Ta ize. Do Po zna nia przy -
by ło po nad 30 000 mło dych lu dzi – chrze ści jan, głów -
nie ka to li ków. Na te re nie Tar gów Po znań skich od by -
wa ły się spo tka nia, dys ku sje i mo dli twy mło dych lu -
dzi pro wa dzo ne przez księ ży i za kon ni ków.

Zbór w Po zna niu zor ga ni zo wał dys try bu cję li te -
ra tu ry Praw dy ogła sza ją cej nad cho dzą ce Kró le stwo
Bo że tu na zie mi. Zo sta li śmy za opa trze ni w li te ra tu -
rę bi blij ną w ró żnych ję zy kach: pol skim, an giel skim
i nie miec kim.

Wie le osób bra ło udział w tej chwa leb nej pra cy.
Brat Piotr Woź nic ki za pew nił li te ra tu rę w ję zy ku an -
giel skim, któ ra na stęp nie zo sta ła po wie lo na i przy go -
to wa na do dys try bu cji przez bra ta i sio strę, któ rzy
ma ją dru kar nię oraz przez gru pę mło dych bra ci
i sióstr ze zbo ru w Po zna niu.

Brat Ja nusz Puz drow ski (Niem cy) wska zał, jak
uzy skać bro szur ki w ję zy ku nie miec kim z In ter ne tu.

Na sza słu żba na rzecz tej mię dzy na ro do wej spo -
łecz no ści zo sta ła do ko na na przy po mo cy od po wied -
niej li te ra tu ry, ta kiej jak: „No wa zie mia”, „Czy
wiesz?”, „Co to jest pie kło?”, „Bóg Cie bie mi łu je”,
oraz w ję zy ku an giel skim: „Wiecz ne prze zna cze nie
czło wie ka”, „Re sty tu cja”, „Dru gi ad went Je zu sa”,
„No wa zie mia”, „Kto zwy cię ża: Bóg czy Sza tan?”, jak
rów nież „Sztan da rów Bi blij nych”.

Roz pro wa dza nie li te ra tu ry mia ło miej sce po mię -
dzy 28 grud nia 2009 ro ku a 31 grud nia 2009 ro ku,
w trzech tu rach, zgod nie z pla nem spo tka nia. Kol por -
te rzy spo ty ka li się oko ło go dzi ny 11.00, 17.00 i 20.00, aby
gło sić Praw dę naj bar dziej gor li wym przed sta wi cie lom
głów ne go nur tu chrze ści jań stwa z ca łej Eu ro py. Nie
roz pro wa dza li śmy li te ra tu ry na te re nie Tar gów Po -
znań skich, lecz na ob sza rze nie da le ko punk tu spo tkań.
Nie spodo ba ło się to or ga ni za to rom. Kol por te rzy zo sta -
li prze pę dze ni, a li te ra tu ra zo sta ła ode bra na tym, któ -
rzy wcze śniej ją przy ję li. By ła to zor ga ni zo wa na ak cja
prze ciw ko gło sze niu Praw dy. Do szło do te go, że plik
bro szur zo stał wy rwa ny jed nej z na szych sióstr.

W pod su mo wa niu na szej słu żby Bo gu i na sze mu
Pa nu Je su so wi Chry stu so wi w okre sie trzech dni,
pięt na ście osób roz pro wa dzi ło li te ra tu rę w licz bie
1200 w ję zy ku an giel skim, 1500 w ję zy ku pol skim i 50
w ję zy ku nie miec kim.

Wszy scy od czu li śmy wiel kie bło go sła wień stwo, że
mo gli śmy wy ko nać pew ną słu żbę w sfe rze Pań skiej.
Wy ra ża li to przede wszyst kim mło dzi bra cia i sio stry,
któ rzy oka zy wa li nie zwy kłą gor li wość i za an ga żo wa nie
w tej słu żbie (nie któ rzy z nich pra co wa li ca ły dzień).
Oby do bry Bóg przy jął na szą słu żbę. Dzię ku je my na -
sze mu Bo gu za wszyst kie do świad cze nia i przy wi le je. 

OBO ZY PO KON WEN CYJ NE
DLA MŁO DZIE ŻY

Od kil ku lat or ga ni zo wa ne są dwa obo zy dla
mło dych człon ków Ru chu w Pol sce, jed nak kil ka -
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krot nie uczest ni czy ły w nich ta kże dzie ci z Nie miec,
Au strii i z USA.

W tym ro ku do stęp ny był obóz w Ło siń cu, w okre -
sie od 24 lip ca do 8 sierp nia 2009 r. z udzia łem 32 dzie -
ci oraz w Bar to dzie jach, od 26 lip ca do 8 sierp nia 2009
r., gdzie z nie wiel ki mi zmia na mi dzien ny mi prze by wa -
ło 54 dzie ci. W cza sie trwa nia ka żde go z obo zów do je -
żdża ją cy piel grzy mi po moc ni czy i ewan ge li ści usłu -
ży li dwu na sto ma ró żny mi wy kła da mi.

Obo zy by ły pro wa dzo ne przez do świad czo nych
bra ci: w Ło siń cu przez ewan ge li stę i pe da go ga,
a w Bar to dzie jach przez dwóch bra ci: pe da go ga oraz
miesz ka ją ce go w po bli skim Wą grow cu pa tro nu ją ce go
bra ta. Ło si niec jest wsią po ło żo ną na skra ju Pusz czy
Sol skiej, a Bar to dzie je – Wą gro wiec nad ogrom nym
je zio rem, któ re jest miej sco wą atrak cją tu ry stycz ną.

Pro gram za jęć obej mo wał: co dzien ne kom plet ne
czy ta nie Man ny, dys ku sje i kon kur sy bi blij ne, wy -
ciecz ki w oko li ce, gry spor to we, tur niej te ni sa sto ło -
we go, pił ki siat ko wej oraz no żnej, jak rów nież wi zy -
ty ro dzi ców. Ro dzi ce przy wo żą i od bie ra ją swo je
dzie ci wła sny mi środ ka mi lo ko mo cji, a nie któ rzy
przy je żdża ją z krót ki mi wi zy ta mi w in nych dniach.

Na sze dzie ci roz ko szu ją się wa run ka mi i at mos fe -
rą tych obo zów. Po głę bia ją zna jo mość Praw dy, za -
wie ra ją przy jaź nie i kon tak ty z ró wie śni ka mi, po pra -
wia ją kon dy cję i zdro wie dzię ki uni kal ne mu kli ma to -
wi miejsc, w któ rych po ło żo ne są obo zy.

IN TER NET
Z przy jem no ścią przed sta wia my spra woz da nie

do ty czą ce na szej pra cy w In ter ne cie, któ ry sta je się
nie zwy kle sku tecz nym me dium od dzia ły wa nia na od -
bior cę. Zda je my so bie z te go spra wę, bo za uwa ża my
je go wpływ, a ta kże przy zwy cza je nia osób ko rzy sta ją -
cych z tej for my prze ka zu in for ma cji! Na sze wi try ny
in ter ne to we są na dal czę sto od wie dza ne, ilość wejść
wciąż się zwięk sza. Ta kże licz ba otwie ra nych stron
oraz ścią ga nych pli ków sys te ma tycz nie wzra sta.

Ini cja to rem zgro ma dze nia ca łej li te ra tu ry Pa sto ra
Rus sel la w jed nym miej scu był brat z gro na Wol nych
Ba da czy Pi sma Świę te go. Za je go zgo dą przy łą czy li -

śmy się do te go pro jek tu i ra zem osią gnę li śmy coś, co
sta no wi dla wszyst kich ba da czy Pi sma Świę te go wiel -
ką war tość.

Zdo ła li śmy zgro ma dzić oko ło 2000 ar ty ku łów Pa -
sto ra Rus sel la i bę dzie my na dal gro ma dzić ko lej ne,
w mia rę jak bę dą go to we do umiesz cze nia na stro nie.
Są one rów nież na bie żą co pu bli ko wa ne w cza so pi -
śmie „Straż” (24-stro ni co wym kwar tal ni ku), wy da -
wa nym od je sie ni 2008 ro ku. 

Kie dy oso ba po szu ku ją ca w In ter ne cie wia do mo -
ści na ja kiś te mat wpi sze w wy szu ki war ce GO OGLE
„Pa stor Rus sell”, to otrzy mu je wie le re zul ta tów od -
wo łu ją cych się do stro ny http://pa stor -rus sell.pl i jej
ró żnych wąt ków, któ re są tam za miesz czo ne. Pierw -
szym z tych wąt ków jest link http://pa stor -rus -
sell.pl/PR_SJ.html do ar ty ku łu pt. „Pa stor Rus sell nie
za ło żył or ga ni za cji „„Świad ko wie Je ho wy”.

Ca ła wi try na sta je się po wo li źró dłem wie dzy,
stąd przy kła da my wiel ką uwa gę do ma te ria łów tam
za miesz cza nych, by by ły rze czo we oraz obiek tyw nie
opi sy wa ły fak ty z ży cia, dzia łal no ści i pra cy Pa sto ra
C.T. Rus sel la. Praw da obro ni się sa ma, ale mu si być
w za się gu rę ki! Do te go wła śnie usil nie sta ra my się
do pro wa dzić.

Prze pro wa dzi li śmy przez In ter net bez po śred nią
trans mi sję ze wszyst kich kon wen cji, a bra cia i sio stry po -
zo sta ją cy w do mach łą czy li się z uczest ni ka mi kon wen -
cji przy po mo cy ko mu ni ka to rów, by in for mo wać nas
o swo ich od czu ciach lub prze ka zać nam swo je uwa gi.

Ro zu mie my, że ży je my w po stę pu ją cym cza sie
uci sku, lecz cie szy my się ma jąc spo sob no ści sze rze nia
wspa nia łej Ewan ge lii tym, któ rzy łak ną i pra gną ży -
we go Sło wa Bo że go.

Na dal mo dli my się za Cie bie i człon ków Do mu Bi -
blij ne go pro sząc Pa na, by udzie lał Ci po mo cy w ka -
żdym cza sie po trze by. Bądź bło go sła wio ny w swej
owoc nej słu żbie dla ca łe go lu du Bo że go.

Twój brat i słu ga z Je go ła ski
Piel grzym, Piotr Woź nic ki
Przed sta wi ciel w Pol sce
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P A M I Ę T A M Y

Brat Władysław Sidor ze zboru w DSS Betania (wcześniej Tomaszów Lub. zmarł 15 czerwca 2010 w wieku 89 lat.

Brat Stanisław Dzięcioł ze zboru w Kędzierzynie-Koźlu zmarł 16 czerwca 2010 r. 

Siostra Maryla Walczak ze zboru w Kościanie zmarła 28 czerwca 2010 r.

Brat Mirosław Kulka ze zboru w Lublinie zmarł 23 września 2010 r. w wieku 85 lat.

Brat Jerzy Stegliński ze zboru w Łodzi zmarł 24 września 2010 r. w wieku 84 lat. Pełnił funkcję Sekretarza Ruchu.


