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Brat Józef Montewski, wiosna 2014 rok.

W jaki sposób Prawda pa ru zyj na i epi fa nicz na

dotarła na Litwę?

Część 1.

Py ta nie: W ja ki spo sób praw da pa ru zyj na i epi fa nicz na do tar ła do bra ci i sióstr na Li -
twę po II Woj nie Świa to wej?

Od po wiedź: Oczy wi ście, że nie był to przy pa dek, ale Bo ska opatrz ność i kie row nic -
two, po nie waż „oczy Pań skie prze pa tru ją ca łą zie mię” i do strze ga ją rze czy, któ rych czło -
wiek nie mo że do strzec. I tak by ło tu taj; w ro dzi nie Sir mu li sów, ży ją cej oko ło 120 km
na pół noc od Kow na (Kau nas), po sia da ją cej ok. 20 hek ta ro we go spo dar stwo rol ne, by ło
czwo ro dzie ci – dwóch sy nów i dwie cór ki. 

Naj star szy syn, Ze no nas, uro dził się w 1934 r. Nie da le ko nich miesz ka ła Pol ska ro dzi -
na, rów nież po sia da ją ca dzie ci. I wła śnie z ty mi dzieć mi z pol skiej ro dzi ny ba wił się ma -
ły Ze no nas, a że dzie ci mu sia ły ja koś się po ro zu mie wać ze so bą, a Ze no nas chciał się z ni -
mi za przy jaź nić, na uczył się mó wić po pol sku i ro zu miał pol ską mo wę. I tu taj za czę ła już
dzia łać Bo ska Opatrz ność, któ ra prze wi dzia ła, że Pol ska mo wa bę dzie te mu mło de mu
czło wie ko wi po trzeb na. I nie tyl ko to, ale że Bóg znał je go „ser ce” i wie dział, że bę dzie po -
dat ne na przy ję cie Praw dy, ja ką w przy szło ści usły szy wła śnie w ję zy ku pol skim. W 1941,
gdy woj ska ra dziec kie we szły na Li twę, to żoł nie rze, gdy coś po trze bo wa li, nie mo gli się
po ro zu mieć z Li twi na mi i w tej sy tu acji ten ma ły chłop czyk sta wał ja ko tłu macz mię dzy
miej sco wy mi ludź mi a żoł nie rza mi ro syj ski mi. Zna jąc ję zyk pol ski le piej umiał po ro zu mieć
się z Ro sja na mi niż Li twi ni.

Gdy przy szedł rok 1948, to Ro sja nie wy wieź li ro dzi nę Sir mu li sów na Sy be rię do mia -
sta Tu łun, 385 km na za chód od Ir kuc ka. Tam w Tu łu nie by li już wcze śniej Świad ko wie
Je ho wy, bra cia od Wol nych Ba da czy Pi sma Świę te go, bra cia z Epi fa nii, miesz ka ją cy
na wschod nich te re nach Pol ski przed 1939 r. Do Tu łu nu zo sta li rów nież wy wie zie ni bap -
ty ści. Tu łun nie był za mknię tym obo zem, lu dzie ży li tam jak na wol no ści. Po mię dzy la sa -
mi za czę to bu do wać mia sto (osie dle). Cho ciaż i tam wła dza by ła ko mu ni stycz na, to jed -
nak lu dzie mie li wol ność spo ty ka nia się i urzą dza nia ze brań re li gij nych. Wła śnie w Tu łu -
nie mło dy Ze no nas Sir mu lis spo tkał się z bra tem Wo zi wo dą, któ ry miał to my pa ru zyj -

1



2

ne. I pro szę za uwa żyć, jak w tej sy tu acji przy da ła się te mu mło de mu Li twi no wi zna jo mość
ję zy ka pol skie go, po nie waż po li tew sku nie mógł by się po ro zu mieć z bra tem Wo zi wo dą,
ale po pol sku mo gli swo bod nie so bie roz ma wiać. Wów czas to br. Wo zi wo da za czął przed -
sta wiać Praw dy o Bo gu, a mło dy Ze no nas Sir mu lis stał się ak tyw ny na ty le, że już w ro -
ku 1950 dla ma łej gro mad ki mó wił wy kład. Pod czas te go wy kła du we szła sio stra Em ma
Me jer (Niem ka, ur. w 1923 r.), a z nią rów nież sio stra Le na (Fin ka, ur. w 1918 r.). I to pierw -
sze spo tka nie tak ich sce men to wa ło, że trwa li w mi ło ści bra ter skiej nie ro ze rwal nie aż
do koń ca ich ży cia.

W la tach 1941-1943 do Tu łu nu zo stał rów nież wy wie zio ny br. Ha łusz ka, któ re go
z praw dą za po znał br. Jó zef Woj nar (oj ciec br. Ja na Woj na ra, miesz ka ją ce go obec nie
w USA). I br. Ha łusz ka za po znał bra ci miesz ka ją cych w Tu łu nie z Praw dą Epi fa nii. Jed -
na z sióstr, ży ją cych tam wów czas – s. Fe nia, by ła przed 1990 r. dwa ra zy na kon wen cjach
w Pol sce. W ro ku 1990 by łem po raz pierw szy w Tu łu nie i wów czas po je cha li śmy z br. Ze -
no na sem au to bu sem (ok. 20 min. z cen trum Tu łu nu) od wie dzić sio strę Fe nię. Już wów czas
by ła w po de szłym wie ku, ale jej duch był mło dy, pe łen ener gii i ży wot no ści dla Praw dy (po -
mi mo trud nych wa run ków ma te rial nych). Gdy w ro ku 1991 przy je cha łem do Tu łu nu
po raz dru gi, to s. Fe nia już nie ży ła. Przed śmier cią od da ła sio strom li te ra tu rę, któ rą po -
sia da ła, a śpiew nik, ja ki so bie z Pol ski przy wio zła zo stał póź niej prze ka za ny mi (i mam go
do dzi siaj).

Dro dzy bra cia i sio stry, gdy wspo mi nam so bie tam te cza sy i te cen ne oso by w oczach
Pa na, oso by, któ re Pan tak umi ło wał, że wy pro wa dził je dro gą po ku ty i wia ry (na li nii N)
z sze ro kiej dro gi (li nia R na Bo skim Pla nie Wie ków) do sta nu tym cza so we go uspra wie dli -
wie nia, a wie lu z nich do sta nu po świę ce nia i da lej nad każ dą tą jed nost ką za ta czał krę -
gi Swo jej opatrz no ści, kon tro li i opie ki (Ps. 34:8; Mal. 3:16,17). Te cen ne i cu dow ne klej -
no ty (Ps. 40:3-5) zo sta ły wy cią gnię te z ba gna grze chu i po sta wio ne na ska le zba wie nia.
Ra du ję się, że Bóg po zwo lił mi spo tkać na swej dro dze te cen ne klej no ty. Na sa mo wspo -
mnie nie, że Bóg po sia da tak cen ne klej no ty i że dał mi przy wi lej spo tka nia nie któ rych
z nich na mej dro dze, łzy ci sną się do oczu. Mam wiel ką ra dość, któ rej nie po tra fię wy -
ra zić sło wa mi, że mia łem przy wi lej nie sie nia nie któ rym z nich pew nej po mo cy w po zna -
wa niu i oce nia niu jesz cze bar dziej Bo ga i Je go mi ło sier dzia, któ re go oni umi ło wa li po -
nad wszyst ko jesz cze wcze śniej, niż ja się z ni mi spo tka łem. Po nad to na uczy łem się
od nich jesz cze bar dziej oce niać Pa na, zno sić wie le trud no ści i prze ciw no ści, tzn. żyć bar -
dziej w sa mo za par ciu i po świę ce niu, nie na rze kać na Bo ską opatrz ność, ale ra do wać się
ze wszyst kie go, co Pan da je.

Ale wróć my do ro ku 1950. Tam na Sy be rii, w Tu łu nie, uro dził się jesz cze je den syn
w ro dzi nie Sir mu li sów. Nie dłu go po tym fak cie umarł oj ciec ro dzi ny i naj star szy syn, Ze -
no nas,, ma ją cy w 1950 r. 16 lat, mu siał iść do pra cy, że by za pra co wać na chleb dla ma my,
dwóch sióstr i dwóch bra ci (naj młod szy nie daw no się uro dził). Po mi mo trud nych wa run -
ków, ja kie na sta ły dla mło de go Ze no na sa, wszyst kie wol ne chwi le spę dzał na czy ta niu to -
mów pa ru zyj nych w ję zy ku pol skim. I tak się to czy ło do ro ku 1956, kie dy to na stą pi ła
chwi lo wa „od wilż” od re pre sji ko mu ni stycz nych, tak, że nie któ rzy na wet po wró ci li do do -
mów, z któ rych zo sta li wy wie zie ni. Nie któ rzy wró ci li do Pol ski, in ni na Li twę. Tak też zro -
bi ła ro dzi na Sir mu li sów, ale już bez oj ca, go spo da rza. 

W 1990 r. (po 34 la tach od po wro tu z Sy be rii) rząd li tew ski zor ga ni zo wał spe cjal ną
po moc, po le ga ją cą na spro wa dze niu na Li twę zwłok tych bli skich, któ rzy nie do cze ka li po -
wro tu do oj czy zny i wcze śniej po umie ra li na Sy be rii. I wów czas ten naj młod szy brat Ze -
no na sa za pro po no wał mu, aby ra zem po le cie li sa mo lo tem na Sy be rię po zwło ki oj ca, po -
nie waż rząd li tew ski za pew niał wszel ką bez płat ną po moc w po sta ci prze lo tu sa mo lo tem
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tam i z po wro tem, ocyn ko wa ne trum ny do prze wie zie nia ciał zmar łych, itp. Ale naj waż -
niej sze by ło to, że chciał zo ba czyć, gdzie się uro dził. I Ze no nas się zgo dził. I tu taj też by ła
Bo ska Opatrz ność i Opie ka.

W ro ku 1989, kie dy je cha łem z br. Pa ry la kiem ze Lwo wa po cią giem na Moł da wię, br.
Pa ry lak za py tał mnie, czy je stem w ta kiej kon dy cji, abym mógł po le cieć z nim na Sy be rię
do bra ci. To był po czą tek. On miał ad res na Sy be rię i po omó wie niu pew nych da nych zwią -
za nych z tym za mia rem, jak i kie dy od wie dzi my bra ci na Sy be rii, po da li śmy so bie rę ce z tą
my ślą, że Pan bę dzie rów nież w tej spra wie. I tak też by ło. Umó wi li śmy się, że w na stęp -
nym ro ku, 1990, po le ci my na Sy be rię. 

W ro ku 1990, na kil ka dni przed kon wen cja mi w Pol sce, otrzy ma łem te le fon z Li twy
od br. Sir mu li sa, że je go dwaj sy no wie przy ja dą do War sza wy, aby uczest ni czyć w kon wen -
cjach w Pol sce. I tak pod czas pierw sze go dnia kon wen cji we Wro cła wiu po je cha łem
do War sza wy, aby się z ni mi spo tkać. No co wa łem u mo je go bra ta Zyg mun ta (po nie waż
w War sza wie miesz ka li śmy w la tach 1957 – 1983), a na stęp nie mie li śmy je chać ra zem z ni -
mi po cią giem do Wro cła wia w dru gi dzień kon wen cji. Po kon wen cji we Wro cła wiu przy -
je cha li śmy do Byd gosz czy. Na stęp ne go dnia roz po czy na ła się kon wen cja w Ja no wie – pierw -
szy raz czte ro dnio wa. Od sy nów br. Sir mu li sa do wie dzia łem się, że br. Sir mu lis po le ci w tych
dniach na Sy be rię. Tu trwa kon wen cja, a ja pod czas trze cie go dnia kon wen cji w Ja no wie
w 1990 r. mam o godz. 12.00 sa mo lot z War sza wy do Lwo wa i na stęp nie da lej.

Dla te go dru gie go dnia kon wen cji po po łu dniu wy je cha łem z Ja no wa do War sza wy, za -
trzy ma łem się na noc leg rów nież u mo je go bra ta Zyg mun ta, a o 12.00 na stęp ne go dnia wy -
le cia łem z Okę cia do Lwo wa. Brat Pa ry lak ocze ki wał na mnie we Lwo wie. Gdy spo tka li -
śmy się po kon tro li cel nej, spy ta łem go, czy są bi le ty na sa mo lot. Od po wie dział, że nie, ale
do dał, że ma ko le gę ze szko ły, któ ry pra cu je na lot ni sku i tam do nie go po je dzie my. Jed -
nak brat Pa ry lak nie mógł już le cieć ze mną, po nie waż w lip cu mu siał iść do pra cy, a te raz
koń czył się czer wiec, więc nie zdą żył by wró cić. Skon tak to wa łem się te le fo nicz nie z br. Sir -
mu li sem (jesz cze nie wy je chał, był w do mu) i prze ka za li śmy so bie na wza jem in for ma cje
o na szych pla nach (gdzie i jak). Był czwar tek, a w po nie dzia łek br. Ze no nas miał le cieć
na Sy be rię. Na to miast my w pią tek po je cha li śmy do te go ko le gi br. Pa ry la ka – po cze ka li -
śmy na nie go ok. 20 min., za nim przy szedł z pra cy. Ten czło wiek zo bo wią zał się, że po sta -
ra się dla mnie o je den bi let na sa mo lot do Ir kuc ka. Z na mi by ła sio stra Ko we ło wa, zo sta -
wi ła swój nr te le fo nu, i w na stęp nym ty go dniu we wto rek za dzwo nił do niej, że w śro dę
mo że my przy je chać po bi let.

Był ta ki po rzą dek, że każ dy sa mo lot da le kich li nii miał dwa miej sca wol ne – jed no dla
dy plo ma tów, a dru gie na wy pa dek ja kichś zda rzeń lo so wych – i wła śnie na jed no ta kie
miej sce otrzy ma łem bi let na sa mo lot, któ ry miał od le cieć ze Lwo wa w nie dzie lę
o godz. 22.50. Ma jąc bi let w kie sze ni, po szli śmy w czwar tek z sio strą Sza mą na pocz tę
i nada li śmy te le gram do Tu łu nu, że w po nie dzia łek ra no bę dę w Ir kuc ku. W nie dzie lę wie -
czo rem, w gro nie kil ku bra ci i sióstr, uda li śmy się na lot ni sko i po po że gna niu z bra ter stwem
wsia dłem do sa mo lo tu TU-154, któ ry wy le ciał ze Lwo wa punk tu al nie. Po trzech go dzi nach
wy lą do wa li śmy w Cze la biń sku na Ura lu. Mu sie li śmy wyjść z sa mo lo tu i przejść do bu dyn -
ków. Tam wy pi łem szklan kę so ku z owo ców gra na tu i po go dzi nie sa mo lot wy le ciał z Cze -
la biń ska. Po dwóch mi nu tach od star tu był już po nad chmu ra mi. Na proś bę jed ne go woj -
sko we go za mie ni łem się z nim miej sca mi i sie dzia łem przy oknie sa mo lo tu nad je go le wym
skrzy dłem, skąd mo głem przez 3 godz. i 15 mi nut po dzi wiać pięk no Bo skich dzieł twór -
czych i w li nii pro stej ob ser wo wać po nad chmu ra mi wschód słoń ca.

W Ir kuc ku cze ka łem 20 mi nut i au to bu sem li nii nr 20 do je cha łem do sta cji ko le jo wej.
Dwo rzec skła dał się z kil ku hal, to by ło cen trum Sy be rii. W tym cza sie umia łem już czy tać
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po ro syj sku. By ły po cią gi do Tu łu nu, ale mi nie od po wia da ły, więc znów po je cha łem na in -
ne lot ni sko, bar dziej lo kal ne, i stam tąd, o godz. 10.00 cza su miej sco we go, sa mo lo tem
do Tu łu nu. Na ze gar ku mia łem czas mo skiew ski (5 godz. róż ni cy). Sa mo lot ma ły, le cie li śmy
w chmu rach 1 godz. 15 mi nut. Lą du je my w Tu łu nie na lot ni sku, któ re się znaj du je 6 km
od mia sta. By ło już pod wie czór i się ochło dzi ło, po nie waż dwie go dzi ny przed przy lo tem
wy stą pi ła bu rza. Nie by ło tak só wek, ale dwóch pry wat nych kie row ców. Uda ło mi się wsiąść
do jed ne go z nich i po pół go dzi nie by łem na miej scu – ul. Preu tok 7. Pa trzę, a tu ta kie wy -
so kie bra my sy be ryj skie. Ko ła czę i otwie ra mi sio stra Ema Me jer, pod czas gdy br. Sir mu lis
po je chał na dwo rzec ko le jo wy, po nie waż nie wie dział, w ja ki spo sób przy ja dę. Sio stra Le -
na na tych miast po je cha ła na dwo rzec ko le jo wy i po go dzi nie obo je przy je cha li.

Brat Ze non Sir mu lis prze by wał w Tu łu nie już ca ły ty dzień. Co dzien nie mie li ze bra nia
i to po 34 la tach, ty le bo wiem cza su mi nę ło, od kąd br. Sir mu lis wy je chał w 1956 r. z Sy -
be rii. W so bo tę po je chał ra zem z bra tem, któ ry uro dził się w tu taj w Tu łu nie, na cmen tarz.
Ze no nas po znał to miej sce, gdzie 40 lat wcze śniej (w 1950 r.) po cho wał swe go oj ca. Sam
zro bił wów czas spe cjal ne ogro dze nie – płot z wą skich de sek, któ re w gór nej, za okrą glo nej
czę ści, mia ły prze wier co ne otwo ry. Po od ko pa niu oka za ło się, że trum na jest ca ła, je dy nie
tro chę za ła ma na z jed nej stro ny. Kie dy zdjął wie ko po znał oj ca po uło że niu cia ła (gło wa
od chy lo na w le wą stro nę), któ re 40 lat te mu skła dał do gro bu. Ubra nie by ło w ca ło ści, ale
po do tknię ciu, gu zi ki opa dły na dno trum ny. W cią gu 10 mi nut ze brał ko ści oj ca do spe -
cjal nie przy go to wa ne go wor ka fo lio we go. Ro bił to sam, po nie waż je go brat nie chciał z nim
tam wejść. W koń cu zło ży li ko ści do ma łej ocyn ko wa nej tru mien ki, któ rą za lu to wa li cy -
ną, a na bra mie te go ogro dze nia umie ści li bla chę mie dzia ną z in for ma cją, kie dy zo sta ły za -
bra ne ko ści z gro bu. By łem rów nież na tym miej scu z bra tem Ze no na sem, sam to bar dzo
prze ży wa łem, ale co mu siał prze ży wać brat Sir mu lis, kie dy otwie rał trum nę ze zwło ka mi
swe go oj ca, trud no mi prze ka zać. Jed nak w peł ni ro zu mia łem je go uczu cia, a tak że skut ki
grze chu i upad ku, zgod nie z tym, co jest po wie dzia ne: „umie ra jąc, śmier cią umrzesz”. 

W nie dzie lę wie czo rem brat Ze no na sa po je chał (z tą ma łą tru mien ką) po cią giem z Tu -
łu nu do Ir kuc ka i da lej jesz cze 60 km na in ne lot ni sko, gdzie był punkt zbior czy wszyst -
kich Li twi nów, któ rzy po szu ki wa li szcząt ków swo ich bli skich. Na 70 osób któ re w tym ce -
lu ra zem wy je cha ły z Li twy, tyl ko kil ka osób nie od na la zło miejsc po chów ku swo ich bli -
skich. I tak mu sie li cze kać do wtor ku, kie dy to po dwóch ty go dniach wra ca li spe cjal nym
sa mo lo tem na Li twę (wszyst ko to dzia ło się w lip cu 1990 r.). Przez te dwa ty go dnie br. Ze -
no nas prze by wał w Tu łu nie z brać mi i sio stra mi du cho wej ro dzi ny, z któ rą roz stał się 34
la ta wcze śniej. Mu szę stwier dzić, że to by ła na praw dę Du cho wa Ro dzi na, gdzie je den
za dru gie go od dał by wszyst ko, że by tyl ko mu po móc. Brat Ze no nas był ty dzień przede mną
i ty dzień ra zem ze mną. Co dzien nie mie li śmy ze bra nia, wy kła dy i roz mo wy, a br. Ze no -
nas w opatrz no ści Pań skiej był mi bar dzo po moc ny – tam tej si bra cia i sio stry mo gli mnie
le piej zro zu mieć przy je go po mo cy, niż gdy bym był tam sam. 

Po ty go dniu po by tu, w po nie dzia łek wie czo rem, od je cha li śmy po cią giem z Tu łu nu
do Ir kuc ka, do kąd do tar li śmy we wto rek ra no. Tu na lot ni sku ku pi łem bi let do Ło twy i roz -
sta li śmy się z br. Ze no na sem. On po je chał do swo je go punk tu zbior cze go, a ja, o 23.10 wie -
czo rem sa mo lo tem Tu -138 do Ło twy. Sa mo lot miał 4 go dzi ny opóź nie nia, i wy le ciał oko -
ło 2 w no cy. Mie li śmy przy mu so we lą do wa nie w Kra sno jar sku. Po uzu peł nie niu pa li wa
i jesz cze dwu krot nym lą do wa niu do le cie li śmy do Ry gi na Ło twie. Z lot ni ska w Ry dze
na dwo rzec au to bu so wy, a po tem da lej do Jeł ga wy do bra ta Wró blew skie go, któ ry miesz -
kał tam od 1938 r. Tam rów nież mie li śmy ze bra nia (wy kła dy i roz mo wy) i po kil ku dniach
od je cha łem do Kow na na Li twie, gdzie uczest ni czy łem rów nież w po chów ku ko ści oj ca br.
Ze no na sa, któ re przy wie zio no z Sy be rii. Mie li śmy wie le roz mów oko ło tych spraw z ro -
dzi ną br. Sir mu li sa. 



5

Po raz pierw szy spo tka łem się z br. Ze no na sem Sir mu li sem w 1974 r. we Lwo wie. By -
łem wów czas we Lwo wie po raz trze ci, a mo ja żo na po raz dru gi. Brat Mi ko łaj Ol cho wy,
któ ry znał się już z br. Sir mu li sem, po wia do mił go o na szym przy jeź dzie (by ły to dni wol -
ne od pra cy z oka zji rocz ni cy Re wo lu cji Paź dzier ni ko wej – pią tek, so bo ta i nie dzie la). Brat
Ze no nas Sir mu lis przy je chał z naj star szym sy nem Kost kiem (któ ry miał wów czas 11 lat).
Ro zu miał i mó wił do brze po pol sku, więc ro zu mie li śmy się bar dzo do brze bez żad nych
trud no ści. Nie tyl ko w mo wie, ale i w du chu był do cie kli wym be re ań czy kiem i te trzy dni
upły nę ły nam w wy jąt ko wo du cho wej at mos fe rze na roz mo wach na róż ne te ma ty Praw -
dy. Opo wie dział mi rów nież ca łą hi sto rię swo je go ży cia, od sa mej mło do ści (co po czę ści
opi sa łem po wy żej). W nie dzie lę wie czo rem od je chał do do mu, po nie waż w po nie dzia łek
mu siał być w pra cy. Po nie waż wie dział, że je dzie my do Moł da wii i bę dzie my wra cać przez
Lwów, po dwóch ty go dniach (w nie dzie lę) znów przy je chał z żo ną do Lwo wa, aby się z na -
mi spo tkać. Nie ste ty, do znał za wo du, po nie waż my, nie wie dząc nic o je go pla nach, wró -
ci li śmy do Lwo wa tak sów ką z Tar no po la do pie ro w po nie dzia łek. W dro dze po wrot nej
z Moł da wii za trzy ma li śmy się na so bo tę i nie dzie lę w Tar no po lu, gdzie mie li śmy ze bra nia
i wy kła dy.

O tym na szym po by cie już wie dzia ło NKWD, po nie waż za raz po nie dzie li we zwa li br.
Smo la ka (szwa gra br. Grze go rza Ło ty sza) i do kład nie mó wi li mu, kto był i ja kie by ły te -
ma ty i po now nie po wie dzie li mu, aże by nie urzą dzał ze brań re li gij nych. Jed nak mi mo tych
za ka zów bra cia i sio stry na dal się zbie ra li. Był to czas re pre sji re li gij nych, kie dy to nie wol -
no by ło ob co kra jow com prze miesz czać się z jed nej miej sco wo ści do dru giej. Na le ża ło prze -
by wać tam, skąd przy szło za pro sze nie. Jed nak mi mo te go za ka zu, w Bo skiej Opatrz no ści
od wie dza li śmy bra ci i sio stry w róż nych miej scach. W po nie dzia łek w Tar no po lu nie by -
ło au to bu sów. Wszyst kie rej sy zo sta ły wstrzy ma ne, a au to bu sy (ze zwer bo wa ny mi obo wiąz -
ko wo ludź mi) skie ro wa ne na wio ski, gdzie z po wo du pod to pień trze ba by ło pil nie ze brać
ziem nia ki, bu ra ki, itp. Tak sów ka rze ba li się je chać do Lwo wa, bo to już by ło in ne wo je -
wódz two. Tyl ko je den tak sów karz od wa żył się za brać nas dwo je i jesz cze dwóch męż czyzn
do Lwo wa, od da lo ne go 100 km od Tar no po la. Nie je stem w sta nie opi sać wszyst kich szcze -
gó łów i utrud nień, po da ję tyl ko nie któ re, te waż niej sze.

A te raz opi szę, dla cze go za in te re so wa łem się brać mi i sio stra mi ze Wscho du, o co za -
py tał mnie rów nież br. Ta de usz Za wadz ki z Rdu to wa, któ ry wie dział, że po cho dzę z za chod -
niej Pol ski. Za dał mi do kład nie ta kie py ta nie: „Dla cze go brat in te re su je się brać mi i sio -
stra mi na Wscho dzie, a nie na Za cho dzie?”. Od po wie dzia łem, że wi docz nie Pa nu tak się
upodo ba ło. A ta ki był po czą tek. W Ter. Praw dzie z ro ku 1946 jest wzmian ka, że po wschod -
niej stro nie gra ni cy (usta lo nej po II Woj nie Świa to wej) po zo sta ło oko ło 500 bra ci. Kie dy
to czy ta łem po raz pierw szy w 1946 r., to nie zwró ci łem na to szcze gól nej uwa gi, ale gdy
od stycz nia 1957 r. zna la złem się już w zgro ma dze niu w War sza wie znów przy ja kiejś oka -
zji czy ta łem to spra woz da nie, to za sta no wi łem się nad ty mi sło wa mi i w mo im umy śle zro -
dzi ło się py ta nie: Dla cze go Pan do zwo lił na to, aby ty lu bra ci i sióstr po zo sta ło tam, gdzie
są trud niej sze wa run ki niż w Pol sce i czy Pan nie wie dział o tym? I za raz w mo im umy śle
zna la złem od po wiedź: „Pan wie dział”. To na stęp ne py ta nie: To dla cze go tam po zo sta li?
Przez kil ka lat szu ka łem od po wie dzi na to nur tu ją ce mnie py ta nie. Py ta łem nie któ rych bra -
ci o sy tu ację, ja ka ist nia ła w tam tych cza sach. Du żo szcze gó łów z tam te go okre su po dał
mi brat Pi róg. To wszyst ko za czę ło we mnie wzbu dzać co raz więk sze za in te re so wa nie
i chęć nie sie nia im po mo cy. Dla te go szu ka łem oka zji do spo tka nia się z brać mi ze Wscho -
du i już w 1960 r. przy je chał br. Be gi ze Lwo wa i w dro dze po wrot nej chciał za brać tro chę
li te ra tu ry. Kil ka te raź niej szych Prawd scho wał pod ko szu lę, ale kon tro la gra nicz na od kry -
ła to i zro bi li mu zdję cia. Ja sam do świad czy łem nie raz tych rze czy. A gdy w ro ku 1966
na kon wen cje przy je cha li ze Lwo wa brat Ol cho wy i brat Czo pik (by li szwa gra mi), to już
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otwar cie z ni mi roz ma wia łem na te te ma ty, skut kiem cze go, br. Ol cho wy przy słał nam
w 1967 r. za pro sze nie do Lwo wa i w mar cu 1967 r. by li śmy z żo ną we Lwo wie i oko li cy.
Tam rów nież z Tu łu nu na Sy be rii przy je chał 21 mar ca 1967 r. br. Ha łusz ka, po po wia do -
mie niu go przez br. Czo pi ka. Jed nak in for ma cje te mu sia ły być za szy fro wa ne, nie moż na by -
ło ich roz sy łać tak, jak to się od by wa dzi siaj. Wów czas da łem br. Ha łusz ce za pro sze nie i był
przez ca ły mie siąc pod czas kon wen cji w 1968 r. Za brał spo ro li te ra tu ry i z Tu łu nu przy -
słał mi list na stę pu ją cej tre ści: „Gdy wra ca łem z we se la, to młod szy brat dał mi pre zen ty,
a star szy brat wszyst kie mi je za brał”. Na pi sał szy frem, tak jak się umó wi li śmy, więc już
wie dzia łem, że cel ni cy ro syj scy wszyst ko mu za bra li. Gdy przy był na Sy be rię zo stał ostrze -
żo ny, że je że li nie za prze sta nie tej dzia łal no ści, to go znisz czą, tak jak znisz czy li je go sie -
dem na sto let nią cór kę (zo sta ła uto pio na w rze ce Ija). Szu kał więc oka zji, aby wy je chać z Tu -
łu nu wraz z żo ną i dwo ma ma ły mi sy na mi. Przy je chał w oko li ca Tar no po la, ale nie chcia -
no go tu taj za mel do wać, po nie waż wła śnie stąd był wy wie zio ny. Osie dlił się więc 190 km
na pół noc od Ode ssy.

Kie dy w 1971 r. po je cha łem na za pro sze nie sam do Tar no po la, to w cią gu mie sięcz -
ne go po by tu by łem rów nież we Lwo wie i w Moł da wii, a z br. Ja nem Le cho wi czem uda li -
śmy się au to bu sem z Ode ssy do br. Ha łusz ki. W tym cza sie je go dwu na sto let ni syn był
w wię zie niu, po nie waż na uczy ciel oskar żył go, że nie miał od ro bio nych lek cji. Ta kich
i tym po dob nych prze śla do wań do świad cza li lu dzie wie rzą cy. Kie dy ten syn br. Ha łusz ki
po kil ku la tach zna lazł się w woj sku, zo stał za mor do wa ny ja ko by przez ko le gów, tak że
w trum nie przy wieź li go ro dzi com. A kie dy w 1974 r. by łem tam po raz trze ci (żo na po raz
dru gi) na za pro sze nie ze Lwo wa, to już bez za pro sze nia uda li śmy się do Tar no po la i Moł -
da wii. Tam przy je chał do Sie mio now ki br. Ha łusz ka, za do wo lo ny, że otrzy ma li śmy list (bo
wy słał list do Lwo wa, aby śmy wła śnie na tę so bo tę przy je cha li, po nie waż na na stęp ną on
nie mo że przy je chać). A ja go spy ta łem co i jak pi sał w tym li ście. Na to on mi od po wie -
dział: „Pi sa łem, że by go ście przy je cha li do Iwa na w tę so bo tę, ale skąd i gdzie nie pi sa łem”.
Jed nak ten list nie do szedł do Lwo wa do koń ca li sto pa da 1974 r. Był na pi sa ny szy frem, któ -
re go nie mo gli od czy tać. Dzi siaj, gdy o tym pi szę, nie chce się po mie ścić w gło wie, że jesz -
cze tak nie daw no pa no wał tam ta ki re żim, a jed nak tak by ło.

In ne wspo mnie nie z 1991 r. w cza sie kon wen cji we Lwo wie. Roz ma wia łem z br. Pa -
ry la kiem, czy ktoś po je chał by ze mną na Sy be rię. Na stęp ne go dnia pod szedł do mnie br.
Dy mitr Mar ko wec i mó wi: „Ja mo gę po je chać z bra tem na Sy be rię, dzie ci już nie są ma -
łe”. I od ra zu za czę li śmy oma wiać, w ja ki spo sób bę dzie my je chać. Tu taj po dob nie, ten sam
Duch Praw dy zwią zał na sze „ser ca” nie do ro ze rwa nia. I tak jest do dzi siaj. Mo że my
śmia ło po wie dzieć, że nie ma si ły ziem skiej, któ ra mo gła by nas po róż nić, po nie waż w je -
go umy śle i ser cu oraz w mo im umy śle i ser cu jest ten sam Duch Praw dy, wy zwa la ją cy po -
dob ne pra gnie nia: sta wia nie Bo ga we wszyst kich spra wach ży cia na pierw szym miej scu.
Ten sam Duch Praw dy roz wi ja w na szych umy słach i ser cach te sa me pra gnie nia w sto sun -
ku do bra ci i sióstr, do wszyst kich dzie ci Bo żych – aby być go to wym w każ dej chwi li nieść
im po moc w każ dy moż li wy spo sób i to na wet kosz tem wła sne go ży cia. To wy jąt ko we
oświad cze nie, pod któ rym obaj, za rów no ja, jak i brat Mar ko wec, mo że my bez naj mniej -
sze go opo ru się pod pi sać, po nie waż Bóg jest świad kiem, że ta kie by ły na sze in ten cje i pra -
gnie nia. Pan nas wspól nie do świad czał, pró bo wał i da wał róż ne moż li wo ści, i w Swo jej
Opatrz no ści usu wał prze szko dy po to, aby śmy mo gli do trzeć do naj dal szych miejsc
na Wscho dzie, w ce lu od wie dze nia bra ci i sióstr, po cie szyć ich w Pa nu, wzmoc nić ich wia -
rę, uf ność i po le ga nie na Pa nu. I to wszyst ko w okre sie po nad 20 lat (od 1988 r., gdy po raz
pierw szy by łem w Or łów ce). I to nie był tyl ko brat Mar ko wec, ale wie lu róż nych bra ci
i sióstr, któ rych Pan dał nam po znać w róż nych miej scach – to wza jem na mi łość i mi łość
bez in te re sow na dzia ła ły wspól nie, aby zbli żyć nas do Bo ga. Dla te go nie szczę dzi li śmy sił
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ani zdro wia. Da le kie po dró że i nie prze spa ne no ce nie by ły dla nas za cięż kie, gdy wi dzie -
li śmy bra ci i sio stry, któ rzy szu ka li i mi ło wa li Bo ga. Ta wspól na ra dość w Pa nu by ła więk -
sza niż tru dy i pro ble my, któ re mu sie li śmy po ko nać.

Po dob ne uczu cia i ten sam Duch Praw dy zwią zał nas z brać mi i sio stra mi we Lwo wie,
Tar no po lu i oko li cach oraz na Moł da wii – w Sie mio now ce, Biel cach (i oko li cach) – oraz
w Ru mu nii. To wszyst ko dzia ło się od 1967 r., kie dy po raz pierw szy by łem z mo ją żo ną
(sio strą Ire ną) we Lwo wie i je go oko li cach i gdy zo ba czy li śmy wa run ki w ja kich ży ją, a jed -
no cze śnie wiel ką mi łość do Bo ga i Praw dy, to na sze ser ca wto pi ły się w ich ser ca i za wszel -
ką ce nę chcie li śmy im po móc. Po sta no wi li śmy z żo ną, że mój za ro bek w pra cy (po za środ -
ka mi na wła sne utrzy ma nie) prze znacz my na ten je dy ny cel, aby nieść po moc bra ciom
na Wscho dzie i na po dró że z tym zwią za ne. Ni gdy nie na rze ka li śmy, ale to jed no mie li śmy
wspól nie na uwa dze tj. aby po móc bra ciom i sio strom. Do ce nia li śmy ich mi łość do Bo ga
i Praw dy i to nas mo bi li zo wa ło do tej dzia łal no ści. 

Mógł bym wy mie nić wie le na zwisk osób, któ re my śla ły po dob nie jak my, ale nie ma
tu miej sca. Jed nak wy mie nię cho ciaż kil ka. Sio stra Da ria Sza ma. Brat Sza ma był z pierw -
szą żo ną na kon wen cji w War sza wie, a kwa te rę mie li u nas. Kie dy Je go żo na za cho ro wa -
ła, to pro si ła przed swo ją śmier cią, aby sio stra Da ria (któ ra by ła bra ta ni cą bra ta Ol cho we -
go) za opie ko wa ła się bra tem Sza mą i wy szła za nie go za mąż. Pan tak uło żył im wa run ki,
że przez wie le lat przyj mo wa li na go ści nę bra ci i sio stry. My rów nież mie li śmy tam schro -
nie nie po róż nych mę czą cych po dró żach itp. W r. 1967 br. Grze gorz Pa ry lak miał 10 lat,
je go oj ciec (Jan, był już wów czas cho ry) i ma ma (Ha nia) mie li du żo pra cy, a mi mo to ich
gor li wość do Praw dy nie ma la ła. Sio stra Ha nia po wie dzia ła mi jed ne go ra zu, że wie rzy, iż
przyj dzie ta ki czas, że we Lwo wie od bę dzie się kon wen cja. Gor li wość i wia ra tych bra ci
i sióstr nie sła bła, po mi mo trud no ści, ja kie za ist nia ły. I bra cia i sio stry we Lwo wie (i sio -
stra Ha nia Pa ry lak rów nież) do cze ka li się kon wen cji. Przed II woj na świa to wą, tzn.
przed 1939 ro kiem by ło we Lwo wie wie lu bra ci. Od by wa ły się ze bra nia i kon wen cje, ostat -
nia w 1937 r., na któ rej był br. John son. Brat John son był rów nież na kon wen cji w Gli nia -
nem, 70 km od Lwo wa w kie run ku Tar no po la.

Brat Ho rak (91 lat) opo wia dał róż ne prze ży cia i gor li wość je go nie sła bła. Spo tka nie
się z ta ki mi wspa nia ły mi Klej no ta mi Pań ski mi (Mal. 3:16) to by ły cu dow ne prze ży cia i wie -
le moż na się by ło od nich na uczyć. Dro dzy, nie po tra fię na wet wy mie nić wszyst kich
miejsc, w któ rych Pan po zwa lał nam się spo ty kać ze Swo imi dzieć mi. W nie dzie -
lę 21.03.1967 r. przy je chał z Sy be rii br. Ha łusz ka i za raz po tej nie dzie li po je cha li śmy ra -
zem do Gli nień do br. Ho ra ka i in nej miej sco wo ści nad Dnie strem, któ ra by ła po dzie lo -
na na dwie czę ści przez rze kę Dniestr (po dru giej stro nie rze ki by ła już Ru mu nia, po dob -
nie jak w Pol sce Cie szyn jest po dzie lo ny – na pol ski i cze ski). Miesz ka ło tam kil ka ro dzin,
któ re od wie dzi li śmy, a na stęp nie „bar dzo ra no” w nie dzie lę uda li śmy się au to bu sem
do Tar no po la. Tam znów ra do sne spo tka nie z brać mi i sio stra mi i ze bra nie. Jed nak Pan był
z na mi w tych wszyst kich spo tka niach.

W śro dę, w po ło wie mar ca 1967 r., ob cho dzi li śmy wspól nie Pa miąt kę śmier ci na sze -
go Pa na. Dwa dni przed Pa miąt ką przy je chał na mo to rze z Cze re pi na (40 km za Lwo wem)
syn jed nej sio stry, któ ra zmar ła i któ rej po grzeb był usta lo ny na na stęp ny dzień, czy li dzień
przed Pa miąt ką. Po wspól nej na ra dzie prze ło żo no po grzeb na dzień po Pa miąt ce, po nie -
waż oba wia li śmy się aresz to wań i wów czas nie mo gli by śmy uczest ni czyć w Pa miąt ce. Tak
więc po je cha li śmy do pie ro dzień po Pa miąt ce; na po grze bie by ło prze szło 115 osób. Mó -
wi łem 1 go dzi nę w miesz ka niu, a br. Ol cho wy 30 min. na po dwó rzu i na cmen ta rzu. W tym
cza sie nikt nam nie prze szka dzał, lecz pół go dzi ny póź niej prze jeż dża ła mi li cja na dwóch
ko niach, jed nak my by li śmy w tym cza sie już w do mu. Przed na mi, je sie nią 1966 r. był tam
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br. Jan Ła gow ski z Lu bli na, któ ry tra fił aku rat na po grzeb sio stry Ki co wej. Brat Kic był
u bra ci Wol nych Ba da czy Pi sma św. i w je go do mu od by wa ły się ze bra nia. Kie dy oże nił się
z sio strą z Epi fa nii (sio strą ro dzo ną sio stry Ha ni Pa ry lak, to bra cia Wol ni go wy łą czy li.
Wów czas po wie dział im: „To kto te raz ma się wpro wa dzić z te go do mu? Ja je stem u sie bie,
no i w tej sy tu acji bra cia Wol ni prze sta li się zgro ma dzać w do mu bra ta Ki ca. Brat Kic był
rów nież bar dzo gor li wym bra tem.

Ze Lwo wa wy je cha li śmy 31 mar ca 1967 r., w ma ju te go sa me go ro ku we Lwo wie był
br. An drzej Bor da, a w paź dzier ni ku br. Ju lian Grze sik. Ta pierw sza po dróż do Lwo wa po -
bu dzi ła mnie i mo ją żo nę do dal szej dzia łal no ści na rzecz tam tej szych bra ci i sióstr. We Lwo -
wie spo tka li śmy się z bra tem Ja nem Le cho wi czem, a je go gor li wość nas za chę ca ła.

W 1971 ro ku otrzy ma łem za pro sze nie z Tar no po la, z któ re go sko rzy sta łem. Trzy dzie -
ści pięć ki lo me trów od Tar no po la miesz ka ła sio stra bra ta Le cho wi cza (ciot ka bra ta Ste -
pa na Le cho wi cza) i z nią po je cha łem na Moł da wię. Ta sio stra tam po zo sta ła, a ja po je -
cha łem ra zem z bra tem Ja nem Le cho wi czem do Ki szy nio wa, do bra ci Bap ty stów. Stam -
tąd po je cha li śmy do Ode ssy, a z Ode ssy do br. Ha łusz ki, jak po wy żej wspo mnia łem. Po po -
wro cie z Moł da wii znów Tar no pol i Lwów (oraz oko li ce). To wszyst ko dzia ło się la -
tem 1971 ro ku. 

Po raz trze ci na za pro sze nie ze Lwo wa po je cha łem tam z mo ją żo ną Ire ną w 1974 ro -
ku. I, jak już wspo mnia łem po wy żej, do Lwo wa przy je chał wów czas rów nież br. Ze no nas
Sir mu lis. Tam spo tka li śmy się po raz pierw szy. W 1978 r. wy je cha ła do Lwo wa na 10 dni
tyl ko mo ja żo na, po nie waż ja nie otrzy ma łem ze zwo le nia od mi li cji na wy jazd. Póź niej na -
stą pi ła kil ku let nia prze rwa i do pie ro w 1988 ro ku mo gli śmy po je chać do Lwo wa. Brat Grze -
gorz Pa ry lak był już wów czas do ro sły i bar dzo za an ga żo wa ny w Praw dzie (oj ciec Grze go -
rza, br. Jan Pa ry lak już wów czas nie żył). I tu taj po dob nie, Praw da i duch Praw dy zwią za -
ły na sze ser ca i ta więź bra ter ska utrzy mu je się mię dzy na mi do dzi siaj. Ze Lwo wa po je -
cha li śmy do Moł da wii w sie dem osób – br. Grze gorz Pa ry lak, br. Sza ma. s. Dar cia, br. Kic,
ja z żo ną oraz jesz cze je den mło dy brat (któ ry nie dłu go po tem zmarł). 

Brat Pa ry lak już wcze śniej po wia do mił li stow nie bra ci w Je dliń cach o na szym przy by -
ciu, jed nak tam tej si bra cia by li do nas uprze dze ni i sta ra li się po wstrzy mać nie któ rych bra -
ci od przyj ścia na ze bra nie. Brat Czyr ny (teść br. Stio py Le cho wi cza) przy go to wał sa lę na po -
nad 100 osób, a przy szło oko ło 70. Po czą tek ze bra nia był bar dzo burz li wy, ale z cza sem
się uspo ko iło i at mos fe ra zro bi ła się bar dzo przy ja zna. Brat Pa ry lak prze mó wił ja ko pierw -
szy, prze czy tał Man nę, po tem ja mó wi łem go dzi nę (a br. Grze gorz Pa ry lak tłu ma czył) oraz
od po wia da łem na py ta nia, a o 18.00 by ła prze rwa na po si łek. W póź niej szych la tach spo -
ty ka łem się jesz cze z ty mi brać mi na ich więk szych ze bra niach w Ki szy nio wie i po za Ki -
szy nio wem. Po po wro cie z Moł da wii do Lwo wa za trzy ma li śmy się w Tar no po lu, gdzie spę -
dzi li śmy czas w bar dzo do brej at mos fe rze bra ter skiej. Ze Lwo wa wy je cha li śmy we trój kę
(ra zem z s. Dar cią) do bra ter stwa Sir mu li sów. Wy je cha li śmy o 7.00 ra no po cią giem do Wil -
na, a na stęp nie, po prze siad ce, uda li śmy się do Kow na (Kau nas), od da lo ne go 100 km
od Wil na. To by ło na sze pierw sze spo tka nie z brać mi i sio stra mi w Kow nie.

Po po wro cie do Lwo wa mo ja żo na Ire na by ła tak zmę czo na, że nie by ła w sta nie da -
lej je chać, więc zo sta ła we Lwo wie. A brat Pa ry lak opra co wał dla mnie dal szy plan wy jaz -
du: po cią giem do Ko sto po la, do miesz ka ją ce go tam bra ter stwa. Tam za sta łem te go bra ta
w do mu, za go dzi nę mie li śmy au to bus do Be re zna, a stam tąd do Or łów ki. Wkrót ce przy -
szła do do mu żo na te go bra ta, ale za chwi lę mu sia ła znów wyjść. Kie dy by ła już w dro dze,
za uwa ży ła wy jeż dża ją cy z bocz nej dro gi sa mo chód. Po zna ła, że to sa mo chód bra ta Mi cha -
ła (Mi szy) Hil czu ka z Or łów ki, więc wy sko czy ła na śro dek dro gi i za czę ła ma chać do nie -
go. Brat Hil czuk za uwa żył ją w lu ster ku i się za trzy mał. Wów czas po wie dzia ła mu, że u nich
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w do mu jest brat z Pol ski i szyb ko się wró ci ła, że by nas uprze dzić, za nim wyj dzie my
do au to bu su. Oczy wi ście zo sta li śmy w do mu, a po go dzi nie do do mu bra ta Stop czy ka (gdzie
prze by wa łem) przy je chał br. Mi chał Hil czuk. Brat Hil czuk przy je chał te go dnia do Ko sto -
po la na proś bę są siad ki, i to aku rat w tym cza sie, gdy ja tam przy je cha łem. I spra wa się sta -
ła ja sna jak na dło ni, że i w tym na szym pierw szym spo tka niu kie ro wa ła Pań ska Opatrz -
ność. Już au to bus nie był nam po trzeb ny. 

W Be reź nie mie li śmy dwa wy kła dy. Po tem znów przy je chał br. Hil czuk i po je cha li śmy
do Or łów ki. W Or łów ce bra cia już się ze bra li dość licz nie i znów mie li śmy dwa wy kła dy
od godz. 22.00 do 1.00 w no cy. W do mu bra ta Mi szy Hil czu ka by ło pię cio ro dzie ci – naj -
star szy na wóz ku in wa lidz kim (tak jak ja obec nie). Bar dzo to prze ży łem. No co wa łem u bra -
ta Da nie la Bol czy ka (są siad bra ta Mar kow ca), tam do wie dzia łem się, dla cze go brat Wi tia
(Wik tor) jest na wóz ku. I od te go cza su, pra wie każ de go ro ku, kie dy wy jeż dża łem na Wschód
i do Or łów ki, to brat Wi tia ocze ki wał za wsze, kie dy go od wie dzę. Bar dzo się po lu bi li śmy. Je -
go wia ra i mi łość Bo ga i bra ci za dzi wia ła mnie bar dzo. Je go Ma ma opo wia da ła mi, że kie -
dyś Wi tia bar dzo bał się śmier ci, a te raz się nie boi. Kie dy go za py ta łem, dla cze go te raz nie
boi się śmier ci od po wie dział: „Bra cie, ja wie rzę, że Bóg mnie wzbu dzi i bę dę miał no gi zdro -
we, bę dę cho dził i bę dę mó wił lu dziom, że Bóg jest do bry. Te sło wa wzbu dzi ły we mnie nie
tyl ko po dziw, ale i sza cu nek do nie go, dla je go wia ry. Mó wi łem je go ro dzi com, Na dzi i Mi -
szy, w ja ki spo sób po win ni być mu po mo cą w kształ to wa niu je go cha rak te ru. Znam wie le
ro dzin w Or łów ce i gor li wość tych bra ci i sióstr. Nie dla te go to pi szę, że słu ży li mi po mo cą,
ale że ich mi łość do Bo ga i Je go spra wy kształ tu je ich cha rak te ry god ne ży cia wiecz ne go.

Pro szę mi wy ba czyć, że w tych mo ich wspo mnie niach nie trzy mam się ko lej no ści – ale
tro chę tu, tro chę tam. Jest ta ki ogrom tej dzia łal no ści i tak ob szer ny te mat, że nie mógł -
bym w szcze gó łach i w ko lej no ści te go wszyst kie go opi sać. Nie jest mo im za mia rem pi sa -
nie książ ki, a je dy nie przy po mnieć waż niej sze mo men ty, z któ rych bra cia i sio stry mo gli -
by wziąć pew ne przy kła dy w na szym roz wo ju cha rak te rów na ob raz Bo ży i na sze go Pa na.
Ja ro zu miem, że hi sto ria każ de go z nas nie pój dzie w nie pa mięć, ale gdy zaj dzie po trze ba
bę dzie ujaw nio na, aby by ła prze stro gą lub za chę tą dla in nych. Mo im ce lem nie jest rów -
nież chwa lić i po ni żać nie któ rych.

Przy po mnę tyl ko jed no ostrze że nie, ja kie Pan nam dał przez br. Jol ly’ego w 1960 r., gdy
był po raz dru gi w Pol sce. By ło to na kon wen cji w Byd gosz czy po no mi na cjach. Po wie dział
wów czas do nas: „Kie dy bra cia bę dą was chwa lić i po dzi wiać wa sze usłu gi, to wy to od -
rzuć cie i nie przyj muj cie żad nych uznań i po chwał, bo to są kło dy, któ re sza tan rzu ca wam
pod no gi, aby ście się po tknę li, to wpro wa dza w py chę, am bi cję i za ro zu mia łość. Cho ciaż
bra cia i sio stry czy nią to z do brych in ten cji, to jed nak nie po win ni te go czy nić, bo to nie
wam na le ży się po chwa ła, ale Pa nu. To Je mu po win no się za wszyst ko dzię ko wać, a nie lu -
dziom. I wy nie przy pi suj cie so bie tych za sług, że to wy je ste ście ta cy zdol ni, ale dzię kuj -
cie za to zro zu mie nie Pa nu”. Na stęp nie po dał przy kład gę si, któ ra wy cho dząc z wo dy otrzą -
sa się, aby wo da nie do sta ła się do skó ry. „Tak wy od rzuć cie wszyst kie po chwa ły i uzna -
nia – a to bę dzie was za bez pie czać przed upad kiem” – do dał br. Jol ly. 

Dla te go też mo je wspo mnie nia są nie po to, aby się chwa lić, ale aby po ka zać to, co sa -
mi prze cho dzi li śmy w Pań skiej Opatrz no ści, że by so bie na wza jem po ma gać. Nie dla in te -
re sów, po chwał i uzna nia, ale bez in te re sow nie. I tak jak na Ukra inie Za chod niej, na Ukra -
inie Wschod niej, Moł da wii, Ru mu nii Pan ma Swój lud bę dą cy na dro dze po ku ty, wia ry,
uspra wie dli wie nia i po świę ce nia. Rów nież na te re nach Za chod niej Ro sji: Now go rod, Mo -
skwa, Le nin grad (Pe ters burg), Gat czy na (ok. 60 km na za chód od Pe ters bur ga) oraz bli skiej
i da le kiej Sy be rii Pan ma Swój lud, któ ry po pro stu w cu dow ny spo sób ich ochra nia, za -
cho wu je i kar mi du cho wo, aby mo gli też wzra stać du cho wo. Do tych czas wspo mi na ją te
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trud niej sze cza sy spo wo do wa ne nie to le ran cję re li gij ną. Jed nak od 1988 r. du żo się zmie -
ni ło. Ta sa ma straż gra nicz na, któ ra nie chcia ła prze pu ścić żad nej bro szur ki re li gij nej, na -
gle – po zmia nie na sta wie nia – mó wi: „Przy no ście jak naj wię cej, bo te go nam po trze ba”,
i śmia ło moż na roz ma wiać o re li gii. 

Pa mię tam, jak jed ne go ro ku przy je cha li śmy z bra tem Mar kow cem z Sy be rii do Mo skwy
i br. Mar ko wec mu siał zo stać w Mo skwie, a ja cze ka łem w du żej ha li na po ciąg do Now -
go ro du, któ ry od jeż dżał o 21.20. W pew nym mo men cie tro chę się zdrzem ną łem i prze bu -
dził mnie głos mó wią ce go o Bo gu. Dwie oso by roz no si ły ulot ki i książ ki, ja też wzią łem
te ulot ki. Oka za ło się, że to by li bab ty ści z Ło twy, któ rzy wy bra li się do Mo skwy w kol -
por ter kę. Kil ka lat wcze śniej ta ka sy tu acja by ła nie do po my śle nia. Po ty go dniu br. Mar -
ko wec przy je chał do Now go ro du i ra zem wra ca li śmy znów przez Mo skwę na Wschod nią
Ukra inę (Ni ki tow ka, Kre men ne, Ma jorsk, a tak że jed na ro dzi na za Łu gań skiem). Wszę dzie
tam po tro chu po cie sza li śmy bra ci i sio stry, tj. lu dzi wie rzą cych i szu ka ją cych Bo ga. Nie by -
ło nam cięż ko, ale z ra do ścią to czy ni li śmy i każ de go ro ku, po cząw szy od 1988 aż do 2003,
sta ra li śmy się być na Sy be rii. 

Je śli do brze pa mię tam, w ro ku 1992 był br. Ku charz Fe liks. W 1993 r. mie li śmy kon -
wen cję w Now go ro dzie. Brat Mar ko wec nie mógł po je chać ze mną, ale był tam też br.
Mi chał Ło tysz i uda ło mi się go na mó wić, że by ze mną po je chał na Sy be rię. I tak,
z Now go ro du po je cha li śmy na Sy be rię. W tym cza sie sio stra Em ma Me jer mia ła kon -
takt z brać mi z Ka na dy. Oni przy sła li jej li te ra tu rę, a pa ru zyj ny Tom 6 już w ro ku 1991
ode bra ła na po czcie w Tu łu nie. Aku rat wten czas, kie dy br. Mar ko wec po je chał ze mną
w 1991 r. do Tu łu nu, to mu siał wra cać 6 czerw ca, a ja po zo sta łem do 10 czerw ca. Po -
szli śmy z sio strą Em mą na pocz tę, gdzie ode bra ła ten Tom 6 (w ję zy ku ukra iń skim).
W tym cza sie z Ka na dą na wią za li kon takt in ni bra cia z Kwi to ka, 60 km na pół noc
od Taj sze tu (tam by li wy wie zie ni prze waż nie Świad ko wie Je ho wy). Bra cia z Ka na dy
przy sła li w ko re spon den cji ad res tych bra ci z Kwi to ka, to też by ło w wo je wódz twie Ir -
kuc kim. A my śmy tam aku rat przy je cha li z bra tem Ło ty szem. Sio stra Em ma mia ła już
ten ad res i po ty go dniu po by tu w Tu łu nie wy sie dli śmy w Taj sze cie, i te 60 km do Kwi -
to ka do tar li śmy po cią giem. Tu taj w Kwi to ku za po zna li śmy kil ku bra ci i kil ka sióstr wy -
wie zio nych z re jo nu wo łyń skie go. Naj star szy był brat Efrejm z 1923 r. Spo ro osób
przy szło na to spo tka nie, a roz mo wy to czy ły się ca łe po po łu dnie i prze cią gnę ły się aż
do go dzi ny 1 w no cy. Roz mo wy prze bie ga ły do syć po zy tyw nie i z wie lo ma punk ta mi
się zga dza li. By ła to gru pa osób w opo zy cji do współ cze sne go kie row nic twa w or ga ni -
za cji Świad ków Je ho wy. 

Na stęp ne go dnia o go dzi nie 10.00 od jeż dża li śmy au to bu sem z Kwi to ka do Taj sze tu
i da lej do Mo skwy. W Mo skwie br. Ło tysz udał się jed nym po cią giem do Or łów ki, a ja dru -
gim do Lwo wa. We Lwo wie spo tka łem się z br. Ju lia nem Grze si kiem, a dwa dni póź niej
z br. Jan kiem Grze si kiem. No co wa li śmy u bra ter stwa Sza mów. Pro wa dzi li śmy rów nież dłu -
gie i wszech stron ne roz mo wy na róż ne te ma ty z br. Ju lia nem i br. Jan kiem, ale każ dy z nas
po zo sta wał przy swo jej wer sji. Po dwóch dniach Ja nek chciał je chać na Sy be rię. Od pro wa -
dzi łem go na dwo rzec ko le jo wy we Lwo wie, gdzie 4 go dzi ny cze ka li śmy na po ciąg do Mo -
skwy. Do Mo skwy od je chał, ale tam zre zy gno wał z dal szej jaz dy na Sy be rię. We Lwo wie
roz sta li śmy się rów nież z Ju lia nem – każ dy z nas po je chał w in ną stro nę. Ja po je cha łem
do Moł da wii, gdzie mie li śmy kon wen cję w Ste fan Vo da. Tam przy je chał rów nież swo im
sa mo cho dem br. Wa cław Szpu nar i br. Je rzy Szpu nar. Nie mia łem w pla nie usłu gi na tej
kon wen cji, ale br. Wa cław Ję drzej czyk pi sał, że nie mo że przy je chać i ja w je go miej sce mia -
łem tam wy kład. Ze Ste fan Vo da wra ca łem do Pol ski sa mo cho dem z brać mi Szpu na ra mi
przez Tar no pol i Lwów.
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W na stęp nych la tach Sy be rię czy też bliż sze te re ny wschod nie ob jeż dża li śmy ra zem z br.
Mar kow cem. Tak się zży li śmy, że „na od le głość” że śmy się ro zu mie li i to za wsze w tej do -
brej pra cy dla Pa na i Je go lu du. Gdy by śmy chcie li opi sać każ dy wy jazd czy ob jazd po róż -
nych te re nach – bli skich i da le kich, i róż ne roz mo wy, ja kie prze pro wa dza li śmy w cza sie po -
dró ży z róż ny mi oso ba mi mniej lub bar dziej za in te re so wa ny mi (cho ciaż pa mię ta my te
szcze gó ły), to za ję ło by to wie le stro nic i za miast bro szu ry, prze ro dzi ło by się w dość gru bą
książ kę. Dla te go wspo mi nam tyl ko nie któ re wy da rze nia lub prze ży cia.

Na przy kład, jed ne go ro ku z Po pa snej (Wschod nia Ukra ina) uda li śmy się po cią giem
(na Krym) do Sym fe ro po lu i da lej au to bu sem po nad 70 km do por tu Jał ta nad Mo rzem
Czar nym. Brat Mar ko wec był już tu taj kie dyś, po nie waż miesz ka li tu taj Bap ty ści. Gdy wie -
czo rem we szli śmy do blo ku, gdzie miesz ka ła jed na ro dzi na bra ci Bap ty stów, spo tka li śmy
się z ni mi, gdy aku rat wy cho dzi li z win dy. My śmy szli do nich, a oni w tym cza sie wy cho -
dzi li na ze bra nie śpie wów. Bez wa ha nia da li nam klu cze do miesz ka nia, po wie dzie li, gdzie
jest lo dów ka, skąd mo że my so bie wziąć coś do je dze nia, po czym uda li się na ze bra nie,
z któ re go po wró ci li po 3 go dzi nach, oko ło 22.00. Gdy już by li śmy w tym miesz ka niu, to
po wie dzia łem do Mi tii (br. Mar kow ca): „Słu chaj, to co tu taj spo ty ka my, to tak, jak by śmy
by li już w Kró le stwie na sze go Pa na. Ta szcze rość, otwar tość, pro sto ta, brak oba wy
przed czło wie kiem. Prze cież ja by łem dla nich nie zna jo mym, co praw da Cie bie już wi dzie -
li”. W tym wi dzi my, jak Bóg prze wi dział przed wie ka mi, że ta kie ser ca mo gą się znaj do -
wać w po tom kach Ada ma, któ re moż na wy rwać z te go ba gna grze chu. (wg Ps. 40:2,3) i po -
sta wić na ska le zba wie nia, tj. przy pro wa dzić ich dro gą po ku ty, wia ry, na dro gę tym cza so -
we go uspra wie dli wie nia (z li nii R, na li nię N na Bo skim Pla nie Wie ków), a wie lu z nich
– do sta nu po świę ce nia.

I tak od Abla aż do tąd – wy bie rał na sie nie Abra ha ma ja ko gwiaz dy i ja ko pia sek.
Oczysz czał ich, po le ro wał przez pró by i róż ne do świad cze nia i to bez róż ni cy, gdzie się znaj -
do wa li, po nie waż lud Bo ży był i jest w róż nych sys te mach re li gij nych. Są oni rów nież dla
nas przy kła dem, jak ma my się przy bli żać do Bo ga i jak kształ to wać cha rak te ry na ob raz
Bo ży, utra co ny przez grzech i nie po słu szeń stwo pra wu Bo że mu. 

Na praw dę, mie li śmy cu dow ne prze ży cia z ty mi brać mi. Lecz po dwóch dniach mu sie -
li śmy od jeż dżać, po nie waż brat Mi tia do stał wy so kiej tem pe ra tu ry i z po wo du je go osła -
bie nia mu sie li śmy zre zy gno wać z dal szych pla nów wy jaz du do Moł da wii i w in ne miej sca.
Ale to wszyst ko po zo sta je w na szej wiecz nej pa mię ci.

In ne spo strze że nie: Gdy w trak cie 1993 ro ku by ła kon wen cja w Ste fan Vo da, jak
wspo mnia łem już po wy żej, to dru gi sy nek bra ta Stio py Le cho wi cza miał 3 lat ka (też Stio -
pa). Od tam tej po ry upły nę ło osiem lat, za nim po now nie mo głem być w Moł da wii (cho -
ciaż w tym cza sie ob jeż dża li śmy in ne te re ny). I kie dy po ośmiu la tach po now nie zna la złem
się w Moł da wii, a ma ły Stio pa miał już 11 lat, przy szedł do mnie wie czo rem i po wie dział:
„Bra cie, za śpie wam Bra tu pie śni, któ re znam”. „Do brze” – po wie dzia łem. I śpie wał ca łą
go dzi nę: dwie pie śni po moł daw sku, trzy po pol sku i resz tę po ro syj sku. Na stęp ne go dnia
ra no mó wi do mnie: „Bra cie, jesz cze jed ną pieśń Ci za śpie wam, ale gdy tę pieśń się śpie -
wa, to pła kać się chce”. By łem wzru szo ny ty mi sło wa mi, po nie waż ni gdy przed tem nie spo -
tka łem czło wie ka, któ ry w tak mło dym wie ku za sta na wiał by się nad tym, co mó wi, co śpie -
wa, i umiał by to prze ży wać tak jak do ro sły czło wiek.

Zda je się, że wie lu z nas czy ni to au to ma tycz nie, to zna czy, że śpie wa, bo śpie wa, nie
za sta na wia jąc się nad zna cze niem tych słów, któ re śpie wa. Po dob nie gdy czy ta, czy też mó -
wi, to nie za sta na wia się nad tym, co czy ta i co mó wi, dla cze go to mó wi, ja kie są po bud -
ki i mo ty wy je go ser ca, co jest przy czy ną ta kiej lub in nej mo wy, ro bi to w spo sób nie kon -
tro lo wa ny itp. I tu taj mo że my po sta wić so bie py ta nie: Ja kie re zul ta ty są z jed ne go spo so -
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bu po stę po wa nia, a ja kie z dru gie go? Od po wiedź jest na stę pu ją ca: Pierw szy spo sób po stę -
po wa nia kształ tu je uspo so bie nie (cha rak ter) czy ste, przy jem ne i praw do mów ne, a nie ob -
łud ne, dwu li co we – Jak. 1:8. A we dług Tyt. 1:15,16 ta kie po stę po wa nie two rzy czy ste ser -
ce, w któ rym nie znaj dzie miej sca nie czy sta myśl, pod stęp na i ob łud na, po nie waż każ da
nie czy sta su ge stia lub myśl, po bud ka lub mo tyw, zo sta nie od ra zu roz po zna na. Ta kie jed -
nost ki, kształ tu ją ce stop nio wo cha rak ter po do ba ją cy się Bo gu, zo sta ną na gro dzo ne ży wo -
tem wiecz nym -1 Ja na 2:25. Ta cy bę dą rów nież sta no wić wg obiet ni cy da nej Abra ha mo -
wi na sie nie Abra ha ma – ja ko gwiaz dy lub ja ko pia sek na brze gu mor skim. 

Tu taj mo że my so bie po sta wić py ta nie: Dla cze go aku rat pia sek na brze gu mor skim, dla -
cze go wła śnie ta ki pia sek zo stał wzię ty pod uwa gę, a nie in ny? Dla te go, że wo da mor ska,
któ ra jest sło na, zmy wa wszyst kie nie czy sto ści z pia sku, któ ry le ży na brze gu mo rza. Wie -
my, że w mo rzu są tzw. przy pły wy i od pły wy, mniej wię cej co 6 go dzin. Pod czas przy pły -
wu fa le mor skie ude rza ją o brzeg mor ski i dla te go tyl ko ta ki pia sek Bóg po dał ja ko ilu stra -
cję, po nie waż sym bo licz ny pia sek, tj. człon ko wie ziem skiej fa zy Kró le stwa Bo że go, od klas
God nych do naj niż szych (rów nież i kla sa re sty tu cyj na – „dru gie owce”), i to każ da jed nost -
ka, mu si być do słow nie oczysz czo na ze zma zy cia ła i du cha (2 Kor. 7:1; Man na na 12 ma -
ja, kom. Epi fa nicz ny). Mo rze sym bo li zu je ma sy ludz kie, któ re nie na wi dzą świa tło ści
– Praw dy o Bo gu – i dla te go prze śla du ją spra wie dli wych. Ja ko przy kład po da my 1 Ja na 3:11-
16. Czy ta my, że już na po cząt ku hi sto rii ludz ko ści Ka in nie na wi dził swe go bra ta Abla. Dla -
te go sło na wo da mor ska i „wście kłe” fa le mor skie są do brą ilu stra cją środ ków oczysz cza -
ją cych, przez któ re mu si przejść każ da jed nost ka, któ ra chce wejść do Kró le stwa. Obj. 21:27.
W 1 Moj. 22:17,18 jest cu dow na myśl po ka zu ją ca, że aby wejść w skład du cho wej (gwiaz -
dy) lub ziem skiej fa zy Kró le stwa Bo że go (pia sek mor ski), trze ba być w 100% oczysz czo -
nym. Stąd i z w/w lo gicz ny wnio sek jest ta ki, że je że li ktoś nie bę dzie w 100% oczysz czo -
ny od grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści (i to róż ne go ro dza ju), to nie bę dzie miał
żad nej szan sy na ży wot wiecz ny. I to wła śnie jest cu dow nie po ka za ne w oczysz czo nym
„pia sku mor skim”, po nie waż jest rze czą nie moż li wą, aże by ja kieś zia ren ko pia sku na brze -
gu mor skim mo gło za trzy mać na so bie na wet mi kro sko pij ne śla dy ja kiejś sub stan cji z gli -
ny, mu łu, itp. – w za leż no ści od te go, gdzie znaj do wa ło się po przed nio. Nie oszu kuj my sa -
mych sie bie, że ja koś się prze śli zgnie my i rów nież tam wej dzie my.

Dam ta ki przy kład: do zgro ma dze nia w Za ro ślu za raz po woj nie (II fa zie) przy cho dził
przez ja kiś czas na ze bra nia pe wien czło wiek (oj ciec po nad dzie się cior ga dzie ci). Żo na jed -
nak by ła prze ciw na te mu, że by cho dził na ze bra nia do Ba da czy. W koń cu nie wy trzy mał
dłu żej tej pre sji i prze stał przy cho dzić na ze bra nia. Pew ni zna jo mi, któ rzy zna li tę sy tu ację,
za py ta li go, dla cze go nie cho dzi na ze bra nia, na co on od po wie dział: „Mo ja du sza nie jest
śle pa i pój dzie tam, gdzie pój dzie du sza ba da czy”. Nie wy obra żaj my so bie tak tej spra wy.
Ps. 50:16-23; Jak. 2:8-13. Je ste śmy w szko le Chry stu so wej i w skoń czo nym ob ra zie, je że li
cho ciaż 1% bę dzie ko muś bra ko wać do do sko na ło ści, to nie otrzy ma świa dec twa doj rza -
ło ści i nie bę dzie god ny ży cia wiecz ne go, bez wzglę du na to, na ja kim po zio mie. Czy stość,
czy stość po win na nas ce cho wać i to nie tyl ko z ze wnątrz, ale też od we wnątrz (Man na na 5
lu te go). 

Lecz uwa ga: chcąc być czy stym, to po pierw sze trze ba uznać, że się jest brud nym
(grzesz ni kiem), i to tak jak w lu strze – tak w świe tle Sło wa Bo że go. Rzym. 3:10; 5:12; 2
Tym. 3:15-17. Nie łudź my się, że ze wnętrz na po boż ność jest wy star cza ją ca. Mógł bym się
dłu go jesz cze roz wo dzić na ten te mat, ale wra cam do lat 1993 i 2001 w Moł da wii. Niech
ten ma leń ki przy kład 11-let nie go chłop ca bę dzie dla nas za chę tą do wła ści we go po stę po -
wa nia i po waż ne go za sta no wie nia się nad so bą: jak my w tych spra wach po stę pu je my. Czy
te rze czy trak tu je my po bież nie, po wierz chow nie, czy do głęb nie i po waż nie, a w ten spo -
sób mo że my so bie za skar bić wiecz ne do bro lub nie do bro. Mat. 6:19-21. 
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A te raz wró cę jesz cze my śla mi do Lwo wa. Pew ne go ra zu spy ta łem br. Pa ry la ka: „Jak ten
Twój sa mo chód (ma szy na) cho dzi?”. On mi od po wie dział: „Bra cie, to nie mój sa mo -
chód”. By łem za sko czo ny ta ką od po wie dzią, wie dząc, że był to je go sa mo chód. Po chwi -
li mó wi: „To Pa na sa mo chód. Pan mi stwo rzył wa run ki, że mo głem go so bie ku pić, ale
za Pań skie pie nią dze i jest w mo ich rę kach”. Wten czas od po wie dzia łem: „No z tym zu peł -
nie się zga dzam”. I na stęp nym ra zem py tam: „Jak ten Pa na sa mo chód w Two ich rę kach
cho dzi?”. Od po wie dział: „Gdy by to był mój sa mo chód, to daw no bym już go roz wa lił, ale
że to Pa na, nie mój, to jeż dżę ostroż nie i w Pań skiej Opatrz no ści jesz cze mi słu ży. Ktoś mo -
że po wie: „I cóż to ta kie go?”., ale ja tak nie pa trzę, ja wni kam w od po wie dzi i tak sa mo
w roz mo wach – z ja kie go źró dła to po cho dzi: czy szcze rych, głę bo kich uczuć (z ser ca) czy
tyl ko z po wierz chow no ści i mo że jesz cze upięk szo ne dla for my ja kimś za bar wio nym, nie -
na tu ral nym kwiat kiem – i we dług te go oce niam. Dla te go i wów czas od po wiedź uzna łem
za szcze rą i ser decz ną. 

Mó wię lub pi szę o tym sam bę dąc upew nio ny i bio rąc przy kład, aby wła ści wie ro zu -
mieć i po stę po wać. I tak od mło dych lat, gdy mój oj ciec (Piotr) w ro ku 1930 przy niósł Bi -
blię, wszyst kie sześć to mów pa ru zyj nych i pra wie ca łą li te ra tu rę pa ru zyj ną, któ ra by ła wy -
da na w ję zy ku pol skim do ro ku 1930. Li te ra tu rę epi fa nicz ną otrzy ma li śmy do pie ro po woj -
nie (II fa zie). Gdy wró ci łem do do mu 20 ma ja 1945 r. to też w Bo skiej Opatrz no ści na wią -
za li śmy kon takt z brać mi z Epi fa nii (z któ ry mi przed ro kiem 1939 nie mie li śmy kon tak -
tu) w Byd gosz czy. By li to bra cia: Mil czew ski, Fi szer, Lesz czyń ski, Pa kul ski i in ni. W ro -
ku 1946 był br. John son. Przed woj ną (II fa za) br. John son był w Pol sce kil ka ra zy, ostat -
ni raz w 1937 ro ku, a w 1946 r. był ostat ni raz w Byd gosz czy (na kwa te rze u br. Wi tuc kie -
go, przy ul. War szaw skiej 5). Kon wen cja od by ła się przy ul. Po mor skiej w ka pli cy Me to -
dy stów. Po tem by ła kon wen cja w Po zna niu – tam bra łem sym bol chrztu w rze ce War cie.
W na stęp nym ro ku, w ma ju, po bra li śmy się i rów nież w Po zna niu mo ja żo na Ire na bra ła
sym bol chrztu.

I tak, wspól nie z in ny mi brać mi, zna leź li śmy się w szko le Chry stu so wej, a Pan uczył
nas, oraz in nych bra ci i sio stry, jak ma my po stę po wać, aże by być god nym ży cia w Kró le -
stwie, o któ re się mo dli my. Dla te go ca łe ży cie się uczy my, a Pan jest głów nym na uczy cie -
lem i Je go wska zó wek po win ni śmy się uczyć, to jest – co czy nić, a cze go nie czy nić. Ja nie
my ślę o so bie, że już je stem wy uczo ny i ze nie po trze bu ję już żad nych wska zó wek i uwag.
Stąd też uwa żam, że je że li dziec ko mi zwró ci uwa gę, to je stem w sta nie się za sta no wić
nad so bą, bo mo że ono wi dzi to, cze go ja nie do strze gam i chęt nie mu za to po dzię ku -
ję. I dla te go by łem i na dal je stem skłon ny uczyć się nie tyl ko z li te ra tu ry Praw dy, ale z ob -
ser wa cji i przy kła dów in nych bra ci i sióstr. Prze cież je ste śmy w jed nej szko le, w któ rej nasz
Pan jest Głów nym na uczy cie lem, a my Je go ucznia mi. Ja kie są wa run ki ucznio stwa?
Na przy kład Mat. 16:24, nie wy star czy to wie dzieć, ale trze ba to prak ty ko wać, a gdy za -
czy na my to prak ty ko wać, to bę dą też wzlo ty i upad ki i od te go się nie uchro ni my. Dla te -
go z każ de go błę du i uchy bie nia wy cią gaj my lek cje, to zna czy uczmy się, jak po win ni śmy
da lej po stę po wać, aby po dob nych uchy bień nie czy nić. A cho ciaż nie za wsze nam się to
uda je, to nie znie chę caj my się róż ny mi nie po wo dze nia mi, ale pro śmy Pa na o prze ba cze -
nie na szych uchy bień (1 Ja na 2:1,2) i o wska zów ki, jak da lej po stą pić w tej czy dru giej spra -
wie.

My ślę, że wró cę jesz cze do bra ta Ha łusz ki. Wi dzia łem je go po trze by, ale ni gdy nie chciał
przy jąć żad nej po mo cy fi nan so wej i tak by ło przez la ta. Wró cę jesz cze do ro ku 1971
po je go po wro cie z Sy be rii i osie dle niu się na pół noc od Ode ssy, w wo je wódz twie Ni ko ła -
jew skim. Już o tym wspo mi na łem, ale chcę zwró cić uwa gę na to, jak ci bra ter stwo ra do -
wa li się z te go, co mie li. Od pro wa dza jąc nas do au to bu su brat Jan Le cho wicz szedł z br.
Ha łusz ką, a ja z sio strą, żo ną br. Ha łusz ki. Szli śmy nie da le ko za ni mi. Ja nie mo głem prze -
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bo leć, że nie mo głem nic po móc i zde cy do wa łem dać sio strze Ha łusz ko wej 150 ru bli, my -
śląc, że ona chęt nie to przyj mie. Ale sta ło się od wrot nie, nie chcia ła przy jąć. A gdy ja na -
dal usi łu ję dać jej te pie nią dze, nie wy trzy ma ła i za wo ła ła do mę ża: „Iwan, brat mi tu chce
dać pie nią dze”. Oni się za trzy ma li, a my śmy do nich do szli i ja wy ja śniam, że wi dzę ich
po trze by i dla te go pro po nu ję, aby tę ma leń ką po moc przy ję li. No i po chwi li na my słu do -
pie ro to przy ję li – to by ło dla mnie też god ne za sta no wie nia, że kon ten to wa li się z te go,
co mie li. Dla te go bar dzo ich do ce nia łem.

Pa mię ta łem rok 1959, gdy z br. Ro gu skim by łem na po grze bie bra ta Ba sa (3 km
od Za ro śla). Miesz kał w Du so ci nie z żo ną w wy na ję tym po ko ju z nie zbęd nym wy po sa że -
niem, ale był za do wo lo ny i ni gdy nie na rze kał. Mó wi łem wy kład w do mu, a br. Ro gu ski
na cmen ta rzu w Mo krem za Gru dzią dzem. Brat Ro gu ski zwró cił na to uwa gę, że duch za -
do wo le nia jest du chem Pań skim. Ja to wów czas wzią łem so bie do ser ca i to mi po mo gło
bar dziej do ce niać bra ci i sio stry na Wscho dzie, któ rzy rze czy wi ście oka zy wa li ta kie go
Pań skie go du cha za do wo le nia.

Tak też by ło w ro ku 1991, gdy z br. Mar kow cem za le cie li śmy z Mo skwy na Sy be rię.
Do sa mo lo tu moż na by ło wziąć ba gaż do 25 kg na jed ną oso bę. To gdy za je cha li śmy
na miej sce i wy ło ży li śmy z na szych ba ga ży pew ne rze czy dla nich, to oni mó wią do nas:
„Dla cze go wy się tak mę czy li ście, prze cież my ma my wszyst ko, co nam po trze ba. Oczy wi -
ście, był czas, że nie mie li śmy te go, a te raz to, co ma my, to nam star cza”. Lecz z na szych
ob ser wa cji wy ni ka ło, że oni nie mie li ani po ło wy z tych rze czy, któ re my mie li śmy, a mi -
mo te go zda je się nam, że ma my ma ło i że po win ni śmy mieć wię cej. A na zdo by cie wię -
cej, jak by na za pas, mu si my mieć wię cej cza su. A skąd go zdo być, je że li do ba ma tyl ko 24
go dzi ny, a my chce my być uczci wy mi. Nie moż na w in te re sach ko goś oszu kać, okraść, po -
dejść czy też ko goś „osku bać”, gdy nada rzy się ja kaś oka zja. Nie zro bię te go nie dla te go,
ze to jest za ka za ne, ale su mie nie mi na to nie po zwo li, bo to jest grzech prze ciw bliź nie -
mu (nie chciał bym, że by mnie ktoś pod szedł) i po wsta je pro blem. Mam ma łe miesz ka nie,
ma łe go spo dar stwo, ma ły in te res, by le ja ki sa mo chód i co tu wy kom bi no wać? No i przy -
cho dzi po moc, su ge stia: „Po słu chaj, już ty le lat stu diu jesz li te ra tu rę Praw dy, co dzien nie czy -
tasz man nę i go dzi nę, dwie lub pół ba dasz w do mu, cho dzisz na każ de ze bra nie. Czy nie
ro zu miesz tak du żo, że mógł byś być star szym lub piel grzy mem? Czy to ci nie wy star czy?
Po patrz na in nych, mniej wie dzą od Cie bie, a ma ją do my lub miesz ka nia wła sno ścio we,
kon ta w ban ku, a ty re zy gnu jesz z tych rze czy. Ja kie bę dziesz mieć za pew nie nie na sta rość
lub dla twe go po tom stwa?” I te su ge stie z cza sem się na si la ją i do cho dzi na stęp na: „Użyj
zdro we go roz sąd ku, kto tak ro bi jak ty? Po każ ko goś z bra ci czy sióstr, nie wpa daj w fa na -
tyzm, nie chciej być święt szym od in nych”. No i nie ma koń ca tym na po rom i to z róż nych
stron. To nie tyl ko obec nie, ale daw niej też tak by ło. Po pa trz my na Ijo ba. Żo na mu mó -
wi ła: „Do kąd bę dziesz trwać w swo jej świę to ści”? itp. A co Ijob od po wia da? „Mó wisz tak,
jak wszyst kie sza lo ne nie wia sty”. Lecz po pa trz my, ja ki mo że być sku tek ta kich su ge stii. Po -
my ślę so bie: „To praw da, trze ba tro chę zwol nić. Wiem już wy star cza ją co du żo. Nie za prze -
sta nę stu dio wać ani cho dzić na ze bra nia, ale tro chę cza su mo gę so bie po zwo lić na wzię -
cie ja kiejś pra cy itp. A po pew nym cza sie, od cza su do cza su, mo gę opu ścić ja kieś ze bra -
nie”. I tak się za czy na ścią gać z oł ta rza.

Po dob nie by wa ło przez ca ły Wiek Ewan ge lii. I jak hi sto ria Wie ku Ewan ge lii do wo dzi, to
więk szość z tych, co po świę ci li się i zo sta li spło dze ni z Du cha św., zło ży li w ślu bach po świę ce -
nia wszyst ko, co mie li i sa mych sie bie na oł ta rzu. Ps. 50:5. A póź niej, po ja kimś cza sie, po ma -
leń ku, krok po kro ku, za miast do przo du, co fa li się. I jak by za czę li ścią gać ofia ro wa ne czę ści
z oł ta rza dla sa mo lub nych ce lów, a w swej sa mo wo li prze sta li wi dzieć i ro zu mieć, że to, co ro -
bi li by ło prze ciw ne pier wot nym ich za mia rom. Za sa dy po świę ce nia są na dal ta kie sa me i aby
być uczniem i iść za Pa nem trze ba zre zy gno wać z ziem skich praw i przy wi le jów.
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Pa mię tam sło wa bra ta Jol ly’ego, gdy był trze ci raz w Pol sce w 1964 r. na kon wen cji
w Po zna niu (w Izbie Rze mieśl ni czej). Po wie dział wów czas: „Ja wi dzę tu bar dzo ma ło kan -
dy da tów z kla sy Mło do cia nych God nych”, a na sa li by ło oko ło 900 bra ci i więk szość tych,
co się po świę ci li (oka za li sym bol w wo dzie) przed ro kiem 1954 (i to mnie też za sta no wi -
ło). Co się sta ło, że 10 lat po ro ku 1954 br. Jol ly był w sta nie to roz po znać? By ło to krót -
ko po woj nie (II fa zie), za sa dy po świę ce nia ni gdy się nie zmie nia ją (przed in au gu ra cją No -
we go Przy mie rza). To jest we dług Rzym. 12:1,2. Praw dzi we po świę ce nie po le ga na tym,
że trze ba być umar łym dla sie bie i świa ta, a ży wym dla Bo ga i Je go spra wy. In ny mi sło wy,
we wszyst kich spra wach na sze go ży cia Bóg na pierw szym miej scu, a spra wy na sze i na szych
bli skich – na dru gim miej scu. A tu po woj nie ogra ni cze nia i nie moż ność zdo by wa nia róż -
nych rze czy się skoń czy ły. Na tu ral nym dla lu dzi te go świa ta by ło za an ga żo wać si ły do pra -
cy, aby po lep szyć so bie wa run ki ży cia. A po świę ce ni też sta nę li przed po dob nym wy bo rem.
Nie wie lu z nas się za sta na wia ło nad tym, że nasz czas i si ły ży wot ne po świę ci li śmy Pa nu
– a na wet me to da mi nie grzesz ny mi mo gli śmy coś wię cej zdo być. Ale co naj waż niej sze, nie
po win ni śmy przy kła dać ser ca do tych rze czy. Cho ciaż nie by ło grze chem zdo by cie pew nych
rze czy i uspraw nie nie so bie wa run ków by to wych, ale dla po świę co ne go by ło grze chem
przy kła da nie ser ca do tych rze czy. Ro zu miem, ze nie któ rzy, chcąc się uspra wie dli wić mó -
wią: „Prze cież nie by li śmy spło dze ni z Du cha i nie by li śmy No wym Stwo rze niem”. To praw -
da, że nie by li śmy ni mi. Ale chcę przy po mnieć, jak lu dzie też po świę ce ni i nie spło dze ni
z Du cha, ani nie No we Stwo rze nie, ro zu mie li i wi dzie li to: Ijo ba 1:13-22, a szcze gól nie w. 21
i 22 („Pan dał, Pan wziął”). Jest wie le ta kich przy kła dów z daw nych lat i póź niej szych, aż
do na szych cza sów. Brat Sta cho wiak po wie dział mi pew ne go ra zu: „Wy jeż dża cie
na Wschód, uwa żaj cie, że by Was nie wy wie zio no na Sy be rię.

Przy szedł czas, że nie mu sie li nas wy wo zić na Sy be rię, gdyż Pan stwo rzył ta kie wa run -
ki i oko licz no ści, że my sa mi do bro wol nie po je cha li śmy na Sy be rię, aby tam po móc bra -
ciom i sio strom le piej po znać Bo ga i ra zem przy bli żyć się do Bo ga. Kie dyś brat Mach nio
za py tał mnie, czy nie bo ję się ob jeż dżać tam na Wscho dzie, gdzie wie lu mło dych ba ło by
się je chać. Od po wie dzia łem mu: „Ja nad tym ni gdy się nie za sta na wia łem, ale mu szę Ci od -
po wie dzieć, że się nie bo ję i zda je mi się, że gdy bym gdzieś w dżun gli spo tkał czar ne go czło -
wie ka, to bym nie ucie kał, ale sta rał bym się z nim po ro zu mieć”. Ta kie jest mo je od czu -
cie. I wten czas po raz pierw szy mó wię do br. Mach nio: „Słu chaj, mó wisz, że mło dzi by się
ba li. Mo że to i praw da. Wy cho wa ni pod spód ni cą ma my i bez do świad czeń w trud no ściach,
na pew no by ina czej re ago wa li na róż ne tru dy. Ja nie wiem – mó wię do br. Mach nio – ale
Pan mo że to miał na uwa dze, że gdy w bar dzo mło dym wie ku po zna łem Praw dę, to w cza -
sie bar dzo trud nych i nie bez piecz nych wo jen nych wa run ków mu sia łem zna leźć się po za do -
mem ro dzin nym po śród ob cych lu dzi, nie tyl ko o od mien nych oby cza jach i zwy cza jach,
ale o cał kiem in nym ję zy ku. I tam, w róż nych miej scach, trze ba by ło po ro zu mie wać się z ty -
mi ludź mi, po cho dzą cy mi z ta kich kra jów, jak Niem cy, Fran cja, Ho lan dia, Cze chy, Sło wa -
cja (w Sło wa cji, gdzie są Hu sy ci zna la złem w jed nej ro dzi nie, nie da le ko Bra ty sła wy, Fo to -
dra mę Stwo rze nia w ję zy ku sło wac kim).

Lecz Pan po ma gał mi już od szkol nych lat roz wi jać du cha Praw dy i każ de go dnia sta -
ra łem się po stę po wać pod wpły wem te go Pań skie go Du cha, obo jęt nie gdzie by łem, i to trzy -
ma ło mnie z da la od róż nych nie mą drych rze czy, ja kie ist nia ły po mię dzy ludź mi. Tak też
w tym sa mym Du chu i pod je go wpły wem sta ra łem się po stę po wać z dnia na dzień i po -
mię dzy róż ny mi zmien ny mi ko le ja mi ży cia ni gdy nie na rze ka łem na Pań ską Opatrz ność,
lecz z ra do ścią i oce ną dzię ko wa łem za wsze Pa nu za wszyst ko, co mnie spo ty ka ło.

Dla te go gdy Pan wy two rzył wa run ki i po bu dził mo je ser ce, abym za in te re so wał się
brać mi i sio stra mi na te re nach wschod nich, to bez naj mniej sze go opo ru i chwi li na my słu
za an ga żo wa łem się w tę spra wę, aby nieść po moc po trze bu ją cym, po nie waż umia łem
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wnik nąć w ich po ło że nie w tych trud nych wa run kach. I wi dzia łem róż ne go ro dza ju spra -
wy, w któ rych był Pan i prze zwy cię żał róż ne prze szko dy, któ re prze ciw nik sta wiał na dro -
dze, aby nie do pu ścić do nie sie nia po mo cy Je go lu do wi.

W tym miej scu po dam pew ną rzecz. Brat Jol ly ob ser wo wał to, jak wie lu bra ci i sióstr
oka zy wa ło za do wo le nie z po sia da nych rze czy, jak je ce ni li, i po tym był w sta nie roz po -
znać i pu blicz nie wy po wie dzieć to, co za uwa żył. By ło to po śred nio na po mnie nie, że nie
tę dy dro ga dla praw dzi wie po świę co nych (pieśń nr 150 – „Nie dla mnie skar by świa ta te -
go”). Ob ser wo wa łem też na kon wen cjach, jak two rzy ły się róż ni ce – bra cia bied niej si i bra -
cia bo gat si, a te róż ni ce u po świę co nych po win ny za ni kać, o czym też mó wi Ja kub 2:14-
16. Ja dzię ku ję Bo gu, że Pan tak po kie ro wał w tej spra wie, że z żo ną nie mie li śmy róż nic
w poj mo wa niu te go pro ble mu i że spra wy Pa na i Je go lu du mie li śmy na pierw szym miej -
scu. Gor li wość bra ci i sióstr by ła za wsze przez nas ce nio na.

In ny przy kład z 1970 r., kie dy do zgro ma dze nia w War sza wie przy szedł br. Sta ni sław
Pięt ka z żo ną i ma leń ki mi dzieć mi. Sy nek miał 4,5 ro ku, a có recz ka 1,5 ro ku. Aby zdą żyć
do pra cy na godz. 6.00 mu siał ry chło wsta wać, a od chwi li przyj ścia do Praw dy, to wsta -
wał wcze śniej o jed ną go dzi nę, w tym cza sie czy tał man nę, tek sty, pie śni. Nikt z nas o tym
nie wie dział, aż po ro ku i sze ściu mie sią cach je go żo na po wie dzia ła to mo jej żo nie.
Przy pew nej oka zji roz ma wia łem z nim o tym i spy ta łem, skąd wziął ta ki przy kład. A on
mó wi: „Bra cie, ra no po no cy je stem tro chę wy po czę ty, to przez jed ną go dzi nę sko rzy stam
wię cej niż po pra cy przez dwie lub trzy go dzi ny”. Gdy ze psuł mu się te le wi zor, od sta wił
go i przez dłuż szy czas nie uru cha miał, tak bar dzo był chłon ny praw dy. A co jesz cze bez -
piecz nie mo że my stwier dzić, że nie tyl ko szyb ko wzra stał w zna jo mo ści Praw dy, ale rów -
no le gle roz wi jał du cha Praw dy, i to się Pa nu po do ba ło. 

Chcę jesz cze wró cić do mo men tu, jak wspo mnia łem, gdy przez pa rę lat nur to wa ło
mnie py ta nie, dla cze go Pan po zwo lił, że wie lu bra ci i sióstr zo sta ło po wschod niej stro nie
gra ni cy pol skiej, któ ra po woj nie (II fa zie) zo sta ła prze su nię ta na za chód. Stop nio wo py -
ta nie to zo sta ło mi wy ja śnio ne. To by ły oso by, któ re przed woj ną, przed 1939 r., za miesz -
ki wa ły na tam tych te re nach i dla te go po zo sta li tam, na wet gdy gra ni ca po nad ich gło wa -
mi zo sta ła prze nie sio na bar dziej na za chód. Ale mo ja nie zna jo mość (wów czas) tych fak -
tów zo sta ła wy ko rzy sta na do bez po śred nie go za in te re so wa nia się ty mi brać mi i sio stra mi,
za co je stem bar dzo wdzięcz ny na sze mu Pa nu.

In ny przy kład, jak de mo ny ob ser wo wa ły na sze po dró że.

By ło to w Po pa snej i w Kre men nem (Wschod nia Ukra ina). Gdy śmy przy je cha li z bra -
tem Mar kow cem z Sy be rii przez Mo skwę i by li śmy już w Po pa snej w do mu br. Wa le re go,
to po nie dłu gim cza sie, za dzwo ni li śmy wie czo rem do bra ter stwa Ocze ret nych w Kre men -
nem, po wia da mia jąc ich, że na stęp ne go dnia przy je dzie my do nich po cią giem. I tak by ło.
Ra no po go dzi nie 7.00 od jeż dżał po ciąg z Po pa snej. Po po że gna niu z br. Wa le rym, któ ry
nas od pro wa dził na po ciąg, po trzech go dzi nach by li śmy w Kre men nem. Na dwor cu był
już brat Ocze ret ny Mi chał (Mi sza). By ło to w li sto pa dzie lub grud niu i pa mię tam, że by ło
już spo ro śnie gu. Au to bu sem do je cha li śmy do ich do mu. Sio stry Ocze ret nej nie by ło w do -
mu, po nie waż wy szła do ma my za py tać, czy chce, aby śmy ją od wie dzi li. Oj ciec sio stry
Ocze ret nej, z któ rym w po przed nich la tach roz ma wia li śmy, już nie żył. Był pre zbi te rem (ka -
zno dzie ją) u Bap ty stów – bar dzo od da ny i po świę co ny dla Bo ga. Rok wcze śniej, gdy jesz -
cze żył po wie dział nam, że zga dza się z na mi i że czło wiek nie ma du szy nie śmier tel nej.
Po dłuż szej roz mo wie trud no mu by ło nie któ re rze czy zro zu mieć i dał przy kład wróż ki, któ -
ra na proś bę Sau la wy wo ła ła (ni by) Sa mu ela. Je go żo na mó wi na to do nie go (do mę ża):
„To two ja dum ka (myśl), ale Ty po słu chaj, co Sło wo Bo że mó wi na ten te mat. Stąd wie -
dzia łem, że rów nież ma ma s. Ocze ret nej jest oso bą po świę co ną i in te re so wa ła się Praw -
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dą. I dla te go cór ka po szła do ma my za py tać, czy chce, aby śmy ją od wie dzi li. Tym cza sem
ma ma mia ła sen, któ ry opo wie dzia ła cór ce. Śni ło się jej, że by ła na sa li Bap ty stów i przy -
szło dwóch męż czyzn, je den sta ry, a dru gi mło dy, i za czę li gło sić Ewan ge lię. Po chwi li wstał
je den ze słu cha czy i po wie dział: „Nie słu chaj cie ich, bo oni in ną Ewan ge lię gło szą”. I gdy
s. Ha nia wró ci ła od ma my opo wie dzia ła nam sen, ja ki mia ła jej ma ma. Wten czas sam się
po waż nie za sta no wi łem i mó wię: „Czu je my się bez piecz ni w Bo skiej Opatrz no ści. Wie my
rów nież, że de mo ny nas ob ser wu ją i wie dzą, że Wa sza ma ma in te re su je się Praw dą i to się
im nie po do ba i dla te go był ten sen. Te go mo że my być pew ni, że gdy by nie Bo ska Opatrz -
ność, to by śmy do Was nie do je cha li, ale de mo ny spo wo do wa ły by, że al bo po ciąg by się
wy ko le ił, al bo by nas po bi to, lub coś in ne go, dla te go dzię ku je my Bo gu, że tu taj mo gli śmy
się spo tkać. Oczy wi ście wie czo rem od wie dzi li śmy tę sio strę, aby ją po cie szyć w Pa nu.

Po dob ne zda rze nie mie li śmy, gdy wra ca li śmy z Sy be rii po cią giem. Wsia dło kil ka osób,
za czy na ją się krę cić, ob ser wu ją nas, a my ich (wie dzie li śmy o ta kich przy pad kach). I tak
sie dzi my w na pię ciu: oni nas ob ser wu ją, a my ich. Na dru giej lub trze ciej sta cji wsiadł mło -
dy czło wiek i oni z miej sca się nim za ję li – ustą pi li mu miej sca i bar dzo mi le z nim roz ma -
wia li. Je den z nich wy cią gnął bu tel kę i za czę li go rów nież czę sto wać. Wle wa ją mu do szklan -
ki, a on po cząt ko wo chęt nie po pi ja, a gdy już nie chciał, to si łą zmu sza ją go do pi cia (to
wszyst ko dzia ło się nie da le ko nas w wa go nie). Gdy już nie mógł utrzy mać się na no gach,
to dwóch wy pro wa dza go do to a le ty, prze cho dząc obok nas. Po nie dłu gim cza sie wra ca ją
i spo koj nie zaj mu ją swo je miej sca. Po chwi li wra ca i on, sia da obok nas, za pła ka ny i roz -
szar pa ny; po ka zu je ro ze rwa ne ubra nie i spodnie i gło śno py ta, co on te raz ma zro bić? Je -
dzie pod Mo skwę do dziad ka, a oj ciec za szył mu w ubra niu 600 ru bli i nie ka zał mu z ni -
kim roz ma wiać w dro dze ani pić, a on nie po słu chał oj ca. „Pa trz cie, co mi zro bio no: ro -
ze rwa li za szy cie i za bra li mi ru ble” – mó wił. Ca łą dro gę sie dział przy nas, bo bał się iść
do nich. I tu taj za uwa ży li śmy Pań ską Opatrz ność i by li śmy świad ka mi, jak dzia ła ją de mo -
ny. Nie raz Pan mó wi: „Do tąd, a nie da lej”, za co je ste śmy bar dzo wdzięcz ni Pa nu.

W ro ku 1991 wra ca łem sam z Sy be rii po cią giem sy pial nym. Dwie sta cje da lej wsia -
da ją trzy mło de nie wia sty. Po nie dłu gim cza sie roz po czy nam z ni mi roz mo wę na te mat Bo -
ga. Chęt nie słu cha ły, a na wet włą cza ły się w tę roz mo wę. Mia łem przy so bie kil ka ulo tek
w ję zy ku ro syj skim i ukra iń skim. Jed na z nich mia ła mę ża Ukra iń ca i chęt nie wzię ła też
dla nie go w ję zy ku ukra iń skim, bo po wie dzia ła, że on też bę dzie chęt nie czy tał. Wspo mi -
nam też i to, po nie waż są róż ne oko licz no ści.

A jesz cze in nym ra zem, w Rów nem, przy ka sie na dwor cu ko le jo wym ku pu je my bi -
le ty na Sy be rię przez Mo skwę. Oka zu je się, że przez Mo skwę wszyst kie bi le ty są wy ku pio -
ne, ale są jesz cze dwa miej sca przez Char ków. Z Char ko wa rów nież je dzie my w wa go nie
sy pial nym, w tym sa mym wa go nie, ale w róż nych prze dzia łach. Chwi lę się za sta na wia li -
śmy, co zro bić, ale sprze daw czy ni w ka sie za czę ła nas przy na glać, mó wiąc, że za chwi lę mo -
że tych miejsc nie być, mo że ktoś in ny gdzie in dziej wy ku pić. Więc mó wię do Mi tii: „Ku -
puj”. I wy ku pił te dwa bi le ty na na stęp ny dzień wie czo rem po 20.00. Tym cza sem ku pu -
je my bi le ty do Char ko wa na dzi siaj wie czór, ca łą noc je dzie my (1500 km ze Lwo wa). Ra -
no za je cha li śmy do Char ko wa i ca ły dzień cze ka my na po ciąg. Wie czo rem po 20.00 od -
jazd – nie da le ko do gra ni cy ro syj skiej. Ja mia łem w prze dzia le (dru gim lub trze cim od wej -
ścia) miej sce u gó ry. Oprócz mnie w prze dzia le by ło jesz cze mał żeń stwo z dziec kiem. Brat
Mar ko wec trzy prze dzia ły da lej na miej scu dol nym, i sa me ko bie ty, na gór nym miej scu ko -
bie ta z dziew czyn ką w wie ku 6-7 lat (na jed nym po sła niu). Ra no brat Mi tia sia da na do -
le i za czy na mo wę o Bo gu. Wszyst kie słu cha ją, a po chwi li ta ko bie ta na prze ciw ko nie go
u gó ry mó wi: „Mam py ta nie”. „Do brze, a ja kie?” – py ta br. Mi tia. „Czy wszy scy lu dzie ma -
ją do bre go anio ła stró ża?” – py ta ko bie ta. „No, nie wszy scy” – od po wie dział br. Mi tia
– „a dla cze go py ta cie?”. Na to ta ko bie ta od po wia da: „Bo do mnie przy cho dzi do bry anioł
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itd., da ję mu też jeść”. A Mi tia mó wi: „A co na to Wasz mąż?”. „Mąż od szedł, jest ko ło
Ode ssy” – ona na to. Brat Mar ko wec za czął ja prze ko ny wać, że to nie do bry anioł, lecz ona
ze zło ścią pa trzy ła na nie go. Jed nak po pew nym cza sie się uspo ko iła. I wów czas br. Mi tia
za czy na wy py ty wać, czy ktoś w jej ro dzi nie nie miał do czy nie nia ze zły mi du cha mi. Ona
na to, że nie. Do pie ro po pew nym cza sie mó wi, że dwa ra zy, gdy wy jeż dża ła, to u ma my
zo sta wia ła kot kę, a gdy wra ca ła, to z kot ki wy szły wszyst kie wło sy, ca ła sierść, zo sta ła tyl -
ko go ła skó ra. Tak by ło dwa ra zy. I wów czas br. Mar ko wec, bę dąc upew nio ny, mó wi, że
to de mo ny ro bią i że jej ma ma ma do czy nie nia z ni mi. I py ta: „A co na to wasz oj ciec?”.
„On też od szedł od ma my” – od po wie dzia ła. No to ma cie do wód, że to są de mo ny. Ja mia -
łem przy so bie Bi blię dla dzie ci w j. ro syj skim i da łem im. Py ta ją, co ma ją ro bić, że by zły
anioł nie przy cho dził. Od po wie dzie li śmy, ze trze ba wie rzyć Bo gu. Wie le wska zó wek da wa -
li śmy przez te dwa dni wspól nej jaz dy. Ca ły czas roz ma wia li śmy, aż w koń cu ta ma ła dziew -
czyn ka mó wi: „To gdy ja bę dę się mo dli ła do Pa na Je zu sa, to ten zły anioł nie bę dzie przy -
cho dził do ma my na koj ki (łóż ko)”. Zmar twio ne i po cie szo ne wy sia dły (ma ma z có recz -
ką) w Alek san drii, du żym mie ście na Ura lu, tam gdzie Ro sja nie re mon to wa li sa mo lot, któ -
ry roz bił się w Smo leń sku w kwiet niu 2010 r.

To wy da rze nie po waż nie nas za sta no wi ło, po nie waż Pan wie dział, że ta nie wia sta
z dziec kiem po trze bu je po mo cy i aku rat dla nas z br. Mar kow cem nie by ło w tym cza sie
bi le tów z Mo skwy, tyl ko przez Char ków. I tyl ko te dwa bi le ty Pan chro nił, aby nikt ich nie
wy ku pił, po nie waż mie li śmy je chać przez Char ków, aby spo tkać się z tą ko bie tą i jej có -
recz ką, gdyż po trze bo wa ły tej po mo cy. Rów nież miej sce by ło wy pi sa ne na bi le cie na kon -
kret ne na zwi sko i nie mo je na zwi sko wpi sa no na bi le cie do te go prze dzia łu, gdzie by ły oso -
by po trze bu ją ce te go ro dza ju po mo cy, ale br. Mar kow ca, któ ry był tam bar dziej po żą da -
ny. Ra dzi li śmy, aby pro si ła mę ża o po wrót do do mu i od pę dzi ła od sie bie złe go anio ła. Na -
praw dę, w spo sób za dzi wia ją cy dzia ła ła Bo ska Opatrz ność na tak ob szer nym te ry to rium,
od le głym o ty sią ce ki lo me trów (jed na rzecz od dru giej). Oso ba po trze bu ją ca po mo cy, nie
ma te rial nej itp., ale wyż sze go rzę du, nie ludz kie go i ziem skie go po cho dze nia – w wal ce po -
mię dzy złem a do brem. Bóg wi dział tę ro dzi nę i wie dział, jak do ta kiej sy tu acji do szło, wi -
dział zmę cze nie tej nie wia sty, a szcze gól nie te go dziec ka, 6-7 let niej dziew czyn ki. I to Bóg
i nasz Pan Je zus Chry stus po sta no wi li w Swo im wiel kim Mi ło sier dziu i Li to ści po móc ro -
dzi nie za miesz ka łej w tym wiel kim mie ście Alek san dria, le żą cym na tra sie li nii ko le jo wej
po mię dzy Char ko wem (Wschod nia Ukra ina), a Cze la biń skiem na Ura lu.

W po przed nich la tach ni gdy nie je cha li śmy tą tra są na Sy bir, w na stęp nych też nie je -
cha li śmy. Tyl ko wów czas, ten je den raz, cho ciaż pla no wa li śmy ina czej. To Bo ska Opatrz -
ność wy ko na ła kil ka czyn no ści. Wie dząc, o ja kim cza sie tam te go ro ku po je dzie my do na -
szych dro gich w Pa nu bra ci i sióstr miesz ka ją cych na da le kiej Sy be rii. Po sta no wi ła, aże by
ta oso ba, mat ka z có recz ką, po je cha ła gdzieś na Ukra inę i wra ca ła z Char ko wa do do mu
w Alek san drii. I to aku rat te go dnia i tym po cią giem, któ ry Bo ska Opatrz ność nam wska -
że, i to w tym sa mym wa go nie, w któ rym po ja dą te oso by, a na wet w tym sa mym prze -
dzia le. Pan przy go to wał miej sce dla bra ta Mar kow ca, a dla mnie obok. Wów czas nie zda -
wa li śmy so bie spra wy z te go, co się dzia ło, zda wa ło się, że to nor mal na spra wa. A Pan za -
blo ko wał nam na tra sie na Sy bir w Mo skwie wszyst kie bi le ty, któ re zo sta ły wy ku pio ne
przed na mi. I to Pan za trzy mał dwa miej sca w po cią gu, w wa go nie i prze dzia le, gdzie mie -
li śmy się spo tkać z oso ba mi, któ re po trze bo wa ły tej nie zwy kłej po mo cy. Co wię cej, nie my
wy bra li śmy tę tra sę (nie my śle li śmy o tym), ale tu Pan dzia łał przez oso bę ob cą, to jest przez
ka sjer kę w Rów nem i to nie na na szą proś bę. Sa ma mó wi ła nam: „Przez Mo skwę nie ma -
cie szans, bo nie ma już bi le tów w Mo skwie”. I da lej mó wi ła: „Ma cie moż li wość po je chać
in ną tra są, przez Char ków. Za raz po pa trzę” (mia ła do dys po zy cji już no wo cze sne urzą dze -
nia). Spoj rza ła w kom pu ter i po wie dzia ła: „Są aku rat dwa miej sca”. Py ta my ją, jak uło żo -



ne. „W jed nym wa go nie, ale w dwóch róż nych prze dzia łach” – od po wie dzia ła. Chwi lę się
za sta na wia my, ale ona na le ga: „Za chwi lę mo że ich nie być”. No i ku pu je my. Po la tach
uzmy sła wia my so bie, że to Pan tak dzia łał, nie za leż nie od sy tu acji, ja ka na stą pi ła tam póź -
niej, ja ka się wy two rzy ła po na szym wspól nym spo tka niu. Je ste śmy jed nak prze ko na ni, że
ra dy, któ re da li śmy w Pań skiej opatrz no ści – je że li zo sta ły szcze rze przy ję te i wpro wa dzo -
ne w ży cie, mo gły by po móc w tej sy tu acji.

Po dam po dob ne wy da rze nie, któ re upew ni nas, że Bóg prze glą da ser ca ludz kie i zna
ich po trze by. Oto ono. Jed nej zi my pod ko niec grud nia br. Mar ko wec po je chał z sy nem Ko -
lą po cią giem z Mo skwy na Sy be rię. Wsie dli do wa go nu, w któ rym rów nież z Mo skwy je -
cha ło dwóch Świad ków Je ho wy i gdy br. Mar ko wec w wa go nie (jak zwy kle) za czął mó wić
o Bo gu, nie któ rzy z pa sa że rów za czę li się włą czać do roz mo wy i za da wać py ta nia. A ci dwaj
męż czyź ni nie włą cza li się do roz mo wy. Spo koj nie sie dzie li i słu cha li. Do pie ro oko ło go -
dzi ny 2.00 w no cy, gdy wszy scy spa li (rów nież syn br. Mar kow ca), bu dzą br. Mar kow ca i py -
ta ją: „Kim wy je ste ście?; my śmy Was słu cha li i wy wo dy Wa sze są bar dzo lo gicz ne”. A brat
Mar ko wec od po wia da na to: „Ja czy tam To my”. Wów czas je den z nich mó wi: „Ja szu kam
To mu 1 już od dzie się ciu lat”. Brat Mar ko wec miał przy so bie Tom 1 pa ru zyj ny w ję zy ku
ro syj skim i dał te mu, któ ry go 10 lat szu kał. A oni mó wią: „Je ste śmy Świad ka mi Je ho wy”.
No i po to czy ła się roz mo wa. Da li swój ad res i br. Mar ko wec miał go z so bą, gdy na stęp -
ne go ro ku w mar cu zno wu je cha li śmy ra zem do bra ci i sióstr na Sy be rii. I gdy mi o tym
mó wił od ra zu po dej mu je my de cy zję i w Mo skwie ku pu je my bi le ty do Aba ka nu, sto li cy
Cha ka sji, i po 73 go dzi nach jaz dy po cią giem do je cha li śmy z Mo skwy do Aba ka nu. Jest oko -
ło godz. 6.00 ra no, kil ka stop ni mro zu i nie zbyt du ży śnieg. Wsia da my do tak sów ki i je -
dzie my pod wska za ny ad res, ale to nie był ad res do mo wy, tyl ko miej sce je go pra cy. Za sta -
li śmy tam stró ża te go obiek tu i do pie ro po ja kimś cza sie mo gli śmy się po ro zu mieć, po nie -
waż był bar dzo ostroż ny i pe łen obaw, gdyż nas nie znał. A gdy po wie dzie li śmy mu o ce -
lu na sze go przy jaz du i o po zna niu w po cią gu 3 mie sią ce wcze śniej, wów czas do pie ro
otwo rzył swo je ser ce i po wie dział, że on też jest Świad kiem Je ho wy. Da li śmy mu na pa li -
wo do sa mo cho du i po je chał z na mi do do mu te go Świad ka Je ho wy, któ ry szu kał To mu 1
przez 10 lat. 

Ten brat, do któ re go je cha li śmy miesz kał w blo ku, na II pię trze, w miesz ka niu 2-po -
ko jo wym. Kie dy je cha li śmy sa mo cho dem, to ten stróż po wie dział nam, że na stęp ne go dnia
Świad ko wie Je ho wy ma ją kon gres. My śle li śmy, że by po zo stać na tym kon gre sie, ale cze -
ka li śmy, jak sy tu acja się roz wi nie. Tam tej no cy, gdy je cha li śmy po cią giem, ten brat, któ ry
szu kał To mu 1 i któ ry chciał się spo tkać z na mi, po wie dział br. Mar kow co wi, iż wi dzi, że
je go ży cie jest już krót kie (cho ro wał i miał pro ble my z wą tro bą). Nie mógł się zgo dzić ze
wszyst kim, co mó wio no u Świad ków Je ho wy i dla te go z oce ną i po waż nie pod cho dzi li śmy
do tej spra wy. Miesz kał, a wła ści wie wy naj mo wał miesz ka nie, któ re by ło wła sno ścią jed -
nej Po lki, po cho dzą cej z Miń ska Ma zo wiec kie go, któ ra je wy ku pi ła (tu w Aba ka nie, sto li -
cy Cha ka sji). Nie mógł otwar cie wy ja wiać swo ich po glą dów, lecz Pan był tak ła ska wy dla
nie go, że jesz cze za ży cia otrzy mał to, cze go pra gnął przez 10 lat. Był to dla nie go jak by
dar od Pa na, dzię ki któ re mu mógł za spo ko ić pra gnie nie swe go ser ca jesz cze przed śmier -
cią. Stąd słusz nie moż na wnio sko wać, a wła ści wie być pew nym w 100%, że Pan był tro -
skli wy na po trze by ser ca wszyst kich swo ich dzie ci i in dy wi du al nie każ dym się opie ko wał,
jak to wi dzie li śmy wo bec te go bra ta w Aba ka nie. Gdy we szli śmy do te go miesz ka nia, któ -
re wy naj mo wał, za uwa ży li śmy, że żył w trud nych wa run kach, je że li cho dzi o spra wy du -
cho we (je go wa run ków ma te rial nych nie zna li śmy). By ła tam wła ści ciel ka te go miesz ka -
nia – po zna ła, ze nie je ste śmy Świad ka mi Je ho wy, był tam rów nież 26-let ni syn te go bra -
ta, wie rzą cy fa na tycz nie, że wszy scy zgi ną w Ar ma ge do nie. Oj ciec mó wi mu: „Tak nie mów,
prze cież Bóg jest Mi ło ścią i On mi łu je wszyst kich lu dzi”. By ło też kil ka ko biet od Świad -
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ków Je ho wy. Te mat o Ada mie, że nie bę dzie wzbu dzo ny itd. Po pew nym cza sie mó wię
do nich: „Po słu chaj cie. Je że li Adam nie bę dzie wzbu dzo ny, to za ko go Je zus umarł, i we -
dług za ko nu „je den za jed ne go”, a do te go Je zus był do sko na ły i ja ko do sko na ły mógł
umrzeć tyl ko za do sko na łe go, i to za Ada ma, aby by ła rów no waż na ce na itd. Idź my da lej:
Je zus był męż czy zną do sko na łym i Adam był męż czy zną do sko na łym, i tu by ła rów no waż -
na ce na – „an ty lu tron”, okup itp. A je że li wy twier dzi cie, że Je zus nie umarł za Ada ma, to
po wiedz cie wy, nie wia sty, w ja ki spo sób Je zus za was mógł umrzeć, je że li od rzu ca cie na -
uki Bi blij ne i sło wa Apo sto ła Paw ła, że Je zus za wszyst kich umarł itd”. Ale to nie prze ma -
wia ło do ich sfa na ty zo wa nych po glą dów, dla te go uzna li śmy, że nie ma po trze by tam dłu -
żej po zo sta wać i wie czo rem od je cha li śmy po cią giem z Aba ka nu nad rze ką Je ni sej na pół -
noc aż do Kra sno jar ska, a stam tąd do Tu łu nu.

I to, co w krót ko ści po wy żej wspo mnia łem do wo dzi, że Bo ska Opatrz ność by ła i jest
nad każ dą jed nost ką, któ ra szu ka Bo ga i jest wraż li wa na je go Sło wo. A pró by, do świad -
cze nia i prze ciw no ści, któ re nas ota cza ją po ma ga ją wy kształ to wać cha rak ter god ny Bo skie -
go uzna nia. Dla cze go tu rów nież do pa tru je my się Bo skie go spe cjal ne go kie row nic twa? Za -
uważ my, że czło wiek, któ ry prze by wał w Re pu bli ce Cha ka skiej, w Aba ka nie, miał ja kąś po -
trze bę do za ła twie nia w da le kiej Mo skwie. I wra cał po cią giem przez trzy dni. Mo że nie by -
ło by w tym nic dziw ne go. I mo że nie by ło by na wet nic dziw ne go w tym, że br. Mar ko wec
wy brał się aku rat o tej póź nej, zim nej po rze ro ku (by ło -40°C) i za brał sy na, aby mu to -
wa rzy szył w tej po dró ży, cho ciaż w jed ną stro nę (po nie waż syn wcze śniej wra cał, a br. Mar -
ko wec zo stał i wra cał do pie ro w stycz niu na stęp ne go ro ku). Ale dziw ne jest do pie ro to, że
je cha li aku rat te go dnia i tym sa mym po cią giem, co br. Mar ko wec, po cią giem, któ ry wca -
le nie je chał bez po śred nio do Aba ka nu. Oni mu sie li póź niej wy siąść i po cze kać na po ciąg
w ich kie run ku. A na stęp na dziw na spra wa to ta, że oni wsie dli do te go sa me go wa go nu,
w któ rym był br. Mar ko wec, ina czej by się nie spo tka li. I czy ktoś chciał by to za kwe stio -
no wać i po wie dzieć, że to zwy kły przy pa dek? Ja tak bym nie po wie dział. Nie tyl ko wie -
rzę, ale je stem świę cie prze ko na ny, że tu nie za prze czal nie dzia ła ła Bo ska Opatrz ność i Bo -
skie Kie row nic two (Man na na 6 lu te go, ko men tarz br. John so na).

Wspo mnę o nie co po dob nej spra wie, jak Bóg otwie ra oczy zro zu mie nia lu dziom
wraż li wym na wszel ką nie spra wie dli wość i nie rów no ści spo łecz ne. Mój oj ciec w 1914 r.
zo stał za bra ny do ar mii nie miec kiej, był tam pół ro ku i do stał się do nie wo li ro syj skiej,
w któ rej był trzy i pół ro ku. Naj pierw w obo zie, a póź niej u go spo da rza w gu ber ni Ki -
jow skiej. Ale za nim jesz cze do stał się do nie wo li (z ca łej kom pa nii po zo sta ło przy ży ciu
tyl ko 30 osób), to przed jed ną z po ty czek był przez ja kiś czas spo kój i Niem cy wy ko rzy -
sta li to, aże by za chę cić żoł nie rzy do wal ki – od dziel nie ewan ge li ków i ka to li ków. Ka pe -
lan woj sko wy za rzą dził dla ka to li ków spo wiedź i ko mu nię (roz da nie opłat ków), a póź -
niej na zro bio nym pod wyż sze niu wy gło sił 20-mi nu to we ka za nie, bar dzo emo cjo nal ne.
Mó wił, że im wię cej za bi ją prze ciw ni ków, tym lep sze miej sce bę dą mie li w nie bie. Sam
oj ciec mi mó wił, że ja ko 19-la tek był rów nież za chę co ny do wal ki. Ale po 20 mi nu tach
Ro sja nie za czę li ostrzał i po ci ski ar mat nie pa da ły w ko ło, no i by ło już po ka za niu
i każ dy żoł nierz wró cił na swo je miej sce. I po dwóch dniach, gdy mój oj ciec stał na war -
cie w ro wach strze lec kich, prze biegł obok nie go ten sam ka pe lan z krzy żem w rę ku. I oj -
ciec po raz pierw szy w ży ciu za czął tak my śleć o tym ka pe la nie: To ty ży jesz, a zda wa ło
się, żeś za bi ty. Wi docz nie ze sko czy łeś z pod wyż sze nia i ucie kłeś. Ale my śli idą da lej
do gło wy. Je że li w tym nie bie jest tak do brze, to byś cze kał, aż by cię za bi li i chciał byś
pierw szy być w ta kim nie bie, ale tu wi docz nie nie jest tak, jak tyś mó wił. I tam rów nież
po raz pierw szy przy szło mu na myśl, czy re li gia nie jest wy ko rzy sty wa na do ce lów po -
li tycz nych. A nie wie dział, kto jest po dru giej stro nie, ale gdy się wspól nie po za bi ja my,
to co bę dzie my w tym nie bie ro bi li?

20



Da lej ob ser wo wał wa run ki po dru giej stro nie, gdy był w nie wo li. Wi dział jesz cze
więk sze prze sa dy re li gij ne niż tu taj, w ka to li cy zmie. Tam, w pra wo sła wiu, car był gło wą
ko ścio ła i w każ dej izbie na ścia nie wi siał je go por tret. A gdy car zo stał za bi ty, to wiel ki
la ment i płacz – te raz słoń ce nie bę dzie świe ci ło i deszcz nie przyj dzie w po rę. Po woj nie
wró cił do do mu (cho ciaż pod War sza wą zo stał za trzy ma ny i za bra no go do ar mii Pił sud -
skie go. Otrzy mał sto pień ka pra la i ko nia do po now nej wal ki – to wszyst ko spo wo do wa -
ło, że za czę ły mu się otwie rać oczy. Oże nił się i do jeż dżał 18 km ro we rem do pra cy w Fa -
bry ce Gu my w Byd gosz czy. W ro ku 1930 przy niósł do do mu Bi blię, wszyst kie To my pa ru -
zyj ne i du ży za sób li te ra tu ry (w tym Ga zet ki Ge de oń skie i in ne książ ki wy dru ko wa ne przez
To wa rzy stwo Bi blii i Bro szur do 1930 r.). Za czął nam wszyst ko ob ja śniać i tłu ma czyć. Jak
już pi sa łem na po cząt ko wych stro nach mo ich wspo mnień, to wszyst ko mi bar dzo od po -
wia da ło. W tych wszyst kim mo ich wspo mnie niach i zwią za nych z tym róż ny mi prze ży cia -
mi je stem bar dzo wdzięcz ny Bo gu, że dał mi ten przy wi lej, iż mo głem wspól nie z róż ny -
mi brać mi i sio stra mi spo tkać się w roz ma itych miej scach, w któ rych za miesz ki wa li. Rów -
nież za to, że mia łem moż li wość od by wa nia nie ma łych po dró ży po cią ga mi z nie któ ry mi
brać mi i sio stra mi w ce lu od wie dze nia in nych bra ci i sióstr. 

Wspo mnę jesz cze rok 1991, kie dy to mie li śmy w pla nie od wie dzić po raz pierw szy
Now go rod, nie zna jąc do kład nie je go po ło że nia i prze bie gu tra sy. Na str. 8 wspo mnia łem,
jak z br. Mar kow cem po je cha li śmy po cią giem do Mo skwy, a z Mo skwy sa mo lo tem do Ir -
kuc ka i na stęp nie z Ir kuc ka po cią giem do Tu łu nu i że w Tu łu nie br. Mar ko wec za py tał
mnie, czy nie bę dę się bał sam zo stać na Sy be rii, bo on chciał by prę dzej wy je chać. Gdy po -
wie dzia łem, że się nie bo ję, to na stęp ne go dnia po je chał na dwo rzec ko le jo wy. Przy je chał
o 13.30 i do koń czył tłu ma cze nie mo je go wy kła du, po nie waż przed tem sio stry tłu ma czy -
ły z pol skie go na ję zyk ro syj ski. Po tem dał mi bi let na po ciąg sy pial ny na po nie dzia łek 10
czerw ca, a sam od je chał jesz cze te go sa me go dnia (6 czerw ca 1991 r.). Ale umó wi li śmy się,
że gdy przy ja dę do Mo skwy 13 czerw ca 1991 r. po po łu dniu, ok. godz. 15.30 (cza su mo -
skiew skie go), to je go młod szy brat Piotr (Pie tia), któ ry miesz kał w Mo skwie (był tam
w woj sku, oże nił się i po zo stał, a my wie lo krot nie mie li śmy u nie go kwa te rę) bę dzie
na mnie ocze ki wał i da mi bi let na po ciąg lub na sa mo lot do Rów ne go. Po przy by ciu
do Rów ne go mia łem od ra zu je chać po cią giem przez Wil no do Now go ro du, w kie run ku
Le nin gra du (Pe ters bur ga). To by ły pla ny z do kład no ścią jak w ze gar ku. I je że li bi let bę dzie
na po ciąg, to z po cią gu ja dą ce go z Sy be rii to prze sią dę się i po ja dę po cią giem przez Ki jów
do Rów ne go. Ale brat Pie tia miał dla mnie bi let na sa mo lot, więc prze no co wa łem u nich
w Mo skwie. Ale tu spo tka ła mnie ma ła nie spo dzian ka. Gdy by łem już w miesz ka niu br.
Pio tra Mar kow ca, nie dłu go po mnie przy szedł tam br. Ju lian Grze sik. Przez dwie go dzi ny
roz ma wia li śmy w dość przy ja znym du chu, a po tem on wy szedł. By ły to cza sy, kie dy był
śle dzo ny każ dy nasz ruch. 

A na stęp ne go dnia, w pią tek, mia łem o godz. 14.00 od lot do Rów ne go. Brat Piotr pod -
wiózł mnie sa mo cho dem z pra cy o godz. 11.00 na lot ni sko (40 km od Mo skwy) i po zo -
sta łem sam. Ostrzegł mnie tyl ko, abym uwa żał na żu li ków (zło dziei). Od lot na stą pił
o 14.10 i po dwóch go dzi nach wy lą do wał już na lot ni sku w Rów nem. Cze ka ło tu na mnie 6
osób. Bra cia i sio stry z pro wian tem na dal szą dro gę. Je dzie my z lot ni ska na dwo rzec ko le -
jo wy w Rów nem, ku pu je my dwa bi le ty do Łu gi (134 km przed Pe ters bur giem). Je den bi -
let dla mnie, dru gi dla br. Mar kow ca. Je go nie by ło wów czas w Rów nem, ale cze kał na sta -
cji w Sar nach i z Sarn je cha li śmy ra zem do Łu gi, gdzie do je cha li śmy na stęp ne go dnia, w so -
bo tę wie czo rem. I jak by w ga lo pie prze sko czy li śmy przez to ry i w ostat niej chwi li wsko -
czy li śmy go po cią gu elek trycz ne go (elek trycz ki) i za raz za na mi za mknę ły się drzwi, a my
bez bi le tów. Ku pi li śmy bi le ty u kon duk tor ki. I od pa sa że rów do wie dzie li śmy się, ja kim au -
to bu sem do je chać na wska za ne miej sce. By ła już póź na po ra. Win dą wje cha li śmy na 7. pię -
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tro, ale drzwi za sta li śmy za mknię te, ni ko go nie by ło w do mu. W drzwiach by ła kar tecz -
ka: „By łam o 8.00”. Po zna li śmy po tym, że ni ko go nie ma w do mu, więc mó wię do br. Mar -
kow ca: „Idź, po szu kaj ho te lu, bo nie wia do mo, czy oni przyj dą. I brat Mi tia po szedł, a ja
po zo sta łem. Po 20 mi nu tach otwie ra się win da i wy cho dzi br. Alo sza z żo ną. Po zna li śmy
się, po nie waż rok wcze śniej był na kon wen cji we Lwo wie. Wkrót ce wró cił też br. Mar ko -
wec i już na sta ła wspól na ra dość i roz mo wa.

Ra no przy szła mło da dziew czy na szu ka ją ca Bo ga – przez dwie go dzi ny dziw na i ser -
decz na roz mo wa. Mó wi ła, ze ro dzi ce jej są nie wie rzą cy, a ona in stynk tow nie wy czu wa, że
mu si być Bóg, dla te go chcia ła by po znać Bo ga itd. Po jej odej ściu, o godz. 10.00 przy szło
dwóch Ad wen ty stów, z któ ry mi prze pro wa dzi li śmy krót ką roz mo wę, bo o 11.00 by ło ze -
bra nie, na któ rym by ło oko ło 40 stu den tów. Po po łu dniu znów przy szło tych dwóch Ad -
wen ty stów i pro wa dzi li śmy roz mo wy do póź nych go dzin. To wszyst ko da wa ło ra dość na -
szym ser com, że spo ty ka li śmy ta kich lu dzi. Te le gram do Now go ro du zo stał wy sła ny
przed na szym wy jaz dem na Sy be rię, ale go nie otrzy ma li, więc nie wie dzie li, że przy je dzie -
my. Z Mo skwy do Now go ro du jest 600 km. Każ de go dnia z Mo skwy do Now go ro du od -
jeż dżał o godz. 21.20 po ciąg i ra no oko ło godz. 7.00 był w Now go ro dzie. I od wrot nie:
z Now go ro du rów nież o godz. 21.00 od jeż dżał po ciąg do Mo skwy. A my śmy te go w 1991
r. nie wie dzie li. Z Mo skwy do Rów ne go jest 1200 km, a z Rów ne go przez Wil no 1800 km.
Tak więc ten pierw szy raz prze je cha li śmy aż 3000 km, aby do stać się z Mo skwy do Now -
go ro du. Jed nak póź niej, zna jąc tra sę, nie by ło już żad ne go pro ble mu, aby prze je chać 600 km
z Sy be rii przez Mo skwę i do je chać do Now go ro du. Przez la ta sta ra li śmy się każ de go ro ku
tam być. I tu taj zży li śmy się z ty mi brać mi i sio stra mi, a ser ca na sze się sce men to wa ły mi -
ło ścią nie tyl ko bra ter ską, ale i bez in te re sow ną.

Rok póź niej mia ło tam być (no i by ło) we se le. I w Or łów ce przy go to wa li śmy się
na wy jazd do Now go ro du. By ło wy ku pio nych 14 bi le tów z Ma łyń ska do Łu gi. W no cy spa -
dło spo ro śnie gu i ra no po je cha li śmy więk szym sa mo cho dem do Ma łyń ska. W tym cza -
sie w Ma łyń sku u br. Gri szy Ko wal czu ka był br. Fe liks Ku charz i przy szedł na dwo rzec
na ten po ciąg ze Lwo wa przez Rów ne, Ma łyńsk, Sar ny, Wil no do (wów czas) Le nin gra du
(dzi siej szy Pe ters burg). Jed na z na szych osób nie przy szła, więc zo stał je den wol ny bi let.
Ale prze szedł ja kiś czło wiek z cór ką, któ rą od pro wa dzał na ten po ciąg od jeż dża ją cy
o godz. 7.00. Ale bi le tów w ka sie już nie by ło, więc ten je den bi let da li śmy tej cór ce. Ona
przy je cha ła od wie dzić ro dzi ców, a miesz ka ła z mę żem i dzieć mi 60 km od Le ni gra du (Pe -
ters bur ga). Je cha ła aż do Łu gi na ten bi let, któ ry jej da li śmy, a da lej mia ła do ku pić bi let
w po cią gu u kon duk to ra. Ca ły dzień i ca łą noc je cha li śmy, a br. Mar ko wec przez ca ły ten
czas roz ma wiał z tą pa nią. Chęt nie da ła nam swój ad res, a my obie ca li śmy, że ją od wie -
dzi my. W Łu dze, po nie dłu gim cza sie, o godz. 7.00, mie li śmy au to bus do Now go ro du (100
km). Ku pi li śmy bi le ty na au to bus do Now go ro du, w któ rym miej sca by ły ozna czo ne
i obok mnie przy oknie mia ła miej sce jed na z na szych młod szych sióstr. Mia ła to miej sce,
ale by ła zi ma, a ona by ła lek ko ubra na, więc po pro si łem o za mia nę miejsc (po my śla łem,
że zmar z nie przy oknie). W dro dze (po mię dzy la sa mi) by ła kon tro la bi le tów. Ja też tro chę
się zdrzem ną łem i po mi mo, że mia łem pal to na zi mę, a szal po ło ży łem pod pal to na no -
gę (ko la no i udo), to jed nak od czu wa łem zim no przy ścia nie au to bu su. I tak do je cha li śmy
do Now go ro du, a przy wy cho dze niu z au to bu su po czu łem ból w pra wym bio drze.

W Now go ro dzie cze ka li na nas bra cia i po po łu dniu, w sa li na pię trze, mie li śmy dwa
wy kła dy dla mło dej pa ry. Je den ja, a dru gi – br. Ku charz. By ło spo ro osób. Po ko la cji bra -
cia nas roz lo ko wa li, ja by łem u br. Alo szy. Lecz ból w bio drze się wzma gał i po pro si łem
br. Alo szę, aby przy go to wa li mi cie płą ką piel w wan nie, bo my śla łem, że to spra wy reu -
ma tycz ne, ale ból nie ustę po wał. Na stęp ne go dnia, w nie dzie lę, idzie my na ze bra nie i zno -
wu do syć du żo osób, w tym stu den ci. Brat Ku charz mó wi do mnie, abym mó wił wy kład
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ja ko pierw szy, a ja mu mó wię: „Nie, ty mów pierw szy”. A on na to: „Ale Ty je steś star szy,
to mów pierw szy”. No to po wie dzia łem, że by mó wił pierw szy, a ja przez ten czas tro chę
od pocz nę, bo reu ma tyzm za ata ko wał mi no gę. I tak mó wi łem dru gi wy kład, jed nak ból tak
mi do ku czał, że le d wo mo głem stać. Po po łu dniu wszy scy się roz je cha li, a ja po zo sta łem
u br. Alo szy i do pie ro na stęp ne go dnia, w po nie dzia łek ra no, ra zem z br. Alo szą po je cha -
li śmy do Pe ters bur ga i do Gat czy ny na ten ad res, któ ry otrzy ma li śmy w po cią gu. Do tar li -
śmy na miej sce wie czo rem, roz mo wa bar dzo przy ja zna. Alo sza za po znał się z tą ro dzi -
na i obie cał, że ich od wie dzi i na stęp ne go dnia oko ło po łu dnia od je cha li śmy (ale ból w no -
dze nie ustę po wał).

Z Le nin gra du (dzi siaj Pe ters burg) Alo sza od je chał o godz. 17.00 do Now go ro du, a ja
mia łem po godz. 20.00 po ciąg do Wil na, a z Wil na (rów nież po cią giem) do Kow na.
W Kow nie ze bra nie u bra ter stwa Sir mu li sów każ de go dnia. Brat Ze no nas na cie rał mi no -
gę i bio dro każ de go dnia, ale ból nie ustę po wał, tak że od je cha łem po kil ku dniach i gra -
ni cę li tew sko -pol ską prze je cha łem 10. dnia z bó lem no gi. Po po wro cie do do mu po sze dłem
do le ka rza reu ma to lo ga i pa ni dok tor po wie dzia ła po zba da niu: „Nerw kul szo wy jest „ze -
psu ty”, ale bę dzie my go ra to wać”. Oczy wi ście za strzy ki, ta blet ki, ale ból da lej nie ustę po -
wał. I do kład nie po 5 ty go dniach do pie ro ustą pił. Ca ły ten czas nie zno śne go bó lu na wet
nie mo głem spać, a je śli przy sną łem, to co pół go dzi ny mnie bu dził. Tak że my śla łem so -
bie, jak to bę dzie, gdy kie dyś nic nie bę dzie bo leć. I dzi siaj mi nie raz żo na mó wi, że nie
wiem, co to ból, a ja od po wia dam, że ból mi nie ustę po wał przez 5 ty go dni. Na to żo na mi
od po wia da: „A mnie przez pa rę lat do ku cza i nie ustę pu je”. Naj gor sze jest to, że za rów no
so bie, jak i naj bliż szym nie mo żesz po móc i ulżyć w bó lu. 

Dla te go do zwo le nie zła i skut ki prze kleń stwa: bó le, cier pie nia, cho ro by itp. oraz
śmierć to naj lep si na uczy cie le w roz po zna niu, czym jest nie po słu szeń stwo, ja kie go do pu -
ścił się nasz pierw szy ro dzic Adam. Ta lek cja bę dzie na wie ki w pa mię ci u tych, któ rzy ją
prze szli i wy cią gną z niej wła ści wą na ukę. Isto ty du cho we (jak anio ło wie) nie mo gą zro -
zu mieć czło wie ka w cier pie niu, po nie waż oni nie od czu wa ją bo le ści ani cier pie nia w swych
cia łach nie ska zi tel nych. Na wet nasz Pan ja ko Lo gos też te go nie ro zu miał, lecz do pie ro
w cie le ziem skim, cho ciaż do sko na łym, przez do świad cze nie mógł to zro zu mieć. Żyd. 4:15:
Dla te go na na uczy cie li dla in nych w spra wach mo ral nych i re li gij nych Bóg nie mógł użyć
anio łów, tj. istot w du cho wych cia łach, tak też za rów no dla ludz ko ści w Re sty tu cji, jak i dla
istot w cia łach ma te rial nych, ja kie bę dą stwa rza ne na in nych pla ne tach. Żyd. 2:16: Ale ta -
cy, któ rzy prze szli oso bi ście do świad cze nie cier pień i bo le ści bę dą naj lep szy mi na uczy cie -
la mi w spra wach mo ral nych i re li gij nych. I tak, ca łe na sie nie Abra ha ma ja ko gwiaz dy i ja -
ko pia sek na brze gu mor skim bę dzie się do te go nada wać.

No do brze, tro chę się roz pi sa łem, ale wra cam do mo je go do świad cze nia – 5 ty go dni
za pa le nia ner wu kul szo we go, do tąd od czu wam, cho ciaż nie tak bo le śnie. I po po wro cie
do do mu w koń cu 1992 r. na pi sa łem list do br. Woź nic kie go, przy po mi na jąc mu mo je prze -
ży cia i do świad cze nia, że my nie bę dzie my w sta nie po do łać tej pra cy, ja ką Pan ma do wy -
ko na nia i pro si łem go, aże by z mo dli twą za sta no wił się nad tą spra wą. I za uwa ży łem, że
po pa ru la tach zro bio no plan usług dla zgro ma dzeń na Ukra inie, co w du żej mie rze od cią -
ży ło na sze wy sił ki. My ślę, że i tu taj nie by ło przy pad ku, ale Pan wy ko rzy stu je na tu ral ne
rze czy i spo so by. Przez pa rę lat od wie dza łem bra ci i sio stry ma Li twie, ob jeż dża li śmy z br.
Ze no na sem Sir mu li sem kil ka miej sco wo ści, w tym rów nież Wil no, gdzie by li za in te re so -
wa ni. W ję zy ku li tew skim są dwa To my pa ru zyj ne – I i II (dwa eg zem pla rze to mu II mam
u sie bie w do mu), są też nie któ re bro szur ki w ję zy ku li tew skim. Tłu ma czeń na j. li tew ski
do ko ny wa li bra cia li tew scy, któ rzy by li na Za cho dzie, w Ame ry ce lub w Ka na dzie. No tat -
ka na se rii II (Tom II) po ka zu je, że wy dał go Dawn.
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Gdy w 1997 r. te le fo no wa łem z Now go ro du do Kow na, że tam przy ja dę, to br. Ze no -
nas Sir mu lis po wie dział, abym się wstrzy mał z po wro tem do Pol ski, bo oni or ga ni zu ją au -
to bus, któ rym po je dzie na kon wen cje do Pol ski bar dzo wie le bra ci i sióstr. I tak wspól nie
z ni mi przy je cha łem do Byd gosz czy, lecz pod czas kon wen cji jed na z sióstr li tew skich za -
sła bła, a w szpi ta lu mu sia ła po zo stać kil ka dni, tak że nie mo gła wró cić tym au to bu sem
do do mu. A brat Sir mu lis bar dzo to prze ży wał, gdyż z na tu ry był bar dzo wraż li wy na wszel -
ką nie spra wie dli wość i cier pie nie dru gie go czło wie ka. Tak bar dzo trosz czył się o każ dą jed -
nost kę, któ ra przy cho dzi ła na ze bra nie i rów nież o tę sio strę, że to do pro wa dzi ło go do za -
wa łu ser ca. A gdy po krót kim cza sie zno wu by łem w Kow nie, to brat Ze no nas mó wi
do mnie: „Je stem bar dzo sła bień ki i ser ce pę kło mi na dłu go ści 8-9 cm”. Lecz od te go cza -
su żył jesz cze do koń ca 2000 ro ku. Gdy otrzy ma łem wia do mość z Li twy od bra ta Sau lu -
sa, że ta to nie ży je, po wie dzia łem mu, że przy ja dę, a do br. Woź nic kie go za dzwo ni łem, że
ja dę do Kow na i bę dę na po grze bie br. Sir mu li sa. Mó wi łem wy kład przy trum nie i na cmen -
ta rzu (by ło spo ro osób). Od szedł je den z Pań skich sług, któ re go Pan przy go to wy wał
od mło dych, dzie cię cych lat i przez nie go Pan dał praw dę pa ru zyj no -epi fa nicz ną dla swe -
go lu du dla swe go lu du tu na Li twie po II fa zie woj ny świa to wej. 

Tro chę mó wi łem już o tym pod czas kon wen cji w Kow nie w 2012 r. na proś bę bra ci
li tew skich. Oni te mo je wy po wie dzi na gra li, że by mieć wia do mo ści i wspo mnie nia na te -
mat te go, co dzia ło się tu dzia ło przed ni mi i jak Pan przy go to wy wał wa run ki, aby oni po -
zna li praw dę o Bo gu. Dla te go po win ni śmy wszy scy oce nić to Bo skie kie row nic two i je go
mi ło sier dzie i na pod sta wie na szych do świad czeń oso bi stych i tych, któ re ob ser wu je my, mo -
że my śmia ło wnio sko wać, że tak Bóg czy nił od sa me go po cząt ku, gdy za czął wy bie rać „na -
sie nie Abra ha mo we”. Dla każ dej jed nost ki Bóg czy nił przy go to wa nie nie tyl ko ogól ne, ale
i w szcze gó łach, aby ją wy rwać z bło ta i ba gna grze chu i nie pra wo ści Ps. 40:2,3; Mat. 11:28-
30. Nie tyl ko po to, aby ją oczy ścić z grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści, ale że -
by w niej od two rzyć i roz wi nąć cha rak ter god ny Bo skie go uzna nia. I nie tyl ko, aże by dać
jej ży cie wiecz ne, ale rów nież roz wi nąć w niej zdol no ści do uży tecz no ści w pra cy dla dru -
gich. 2 Kor. 7:1; Man na 12 ma ja. 

Rów nież br. Rosz ko spo tkał w po cią gu oso bę, któ rej przed sta wiał Praw dę o Bo gu. Ta
oso ba da ła mu ad res i ten ad res ja rów nież otrzy ma łem. I jed ne go ro ku po je cha li śmy ra -
zem z sio strą Ta nią (obec nie żo ną br. Igo ra Maj stry szy na) z Now go ro du do Le nin gra du
(obec nie Pe ters burg) od wie dzić pew ną ro dzi nę, któ rej przed sta wia li śmy Praw dę o Bo gu. Pa -
no wa ła tam bar dzo ser decz na at mos fe ra, a je den z człon ków ro dzi ny był po cho dze nia he -
braj skie go. Po roz sta niu się z tą ro dzi ną po je cha li śmy pod ten ad res, któ ry mia łem przy so -
bie. Zo sta li śmy przy ję ci bar dzo ser decz nie i ta sio stra (mo gę tak mó wić, po nie waż by ła oso -
bą bar dzo wie rzą cą) opo wia da ła nam z ra do ścią, jak spo tka ła br. Rosz ko w po cią gu i jak
on przed sta wiał jej Praw dę i że nie tyl ko słu cha ła, ale to, co mó wił za czę ła ukła dać so bie
w gło wie, tak jak na pół kę w sza fie. Kie dy przy je cha ła do do mu, to każ dą rzecz za czę ła ana -
li zo wać po je dyn czo i po rów ny wać z tym, co już na ten te mat wie dzia ła z pra wo sła wia
i w ten spo sób za czę ło jej się stop nio wo roz ja śniać zro zu mie nie Praw dy o Bo gu.

Dla te go i tu ma my ja sno jak na dło ni, że to nie przy pa dek, ale Bóg znał in ten cje i pra -
gnie nia (głód Praw dy o Bo gu) u tej wie rzą cej sio stry i na pew no ani ona, ani brat Rosz ko
nie my śle li wcze śniej, że spo tka ją się w po cią gu. Ale bę dąc wła ści wie uspo so bie ni z miej -
sca na wią za li ze so bą roz mo wę. Na wet wsia da jąc do po cią gu nie my śli my, gdzie wsiąść, ale
tyl ko o tym, że by zdo być miej sce. Tak jest u nas, ale tam miej sca są wy zna czo ne już na bi -
le tach i Pan tak kie ro wał, aże by za rów no on, jak i ona otrzy ma li bi le ty na ten sam prze -
dział. Każ dy po ciąg ma kil ka lub kil ka na ście wa go nów, a każ dy wa gon kil ka prze dzia łów,
to da je w su mie kil ka set miejsc w ta kim po cią gu. I po myśl my, czy w tej sy tu acji, aby umie -
ścić dwie oso by w tym sa mym prze dzia le, któ re po win ny się spo tkać, a któ re przed tem się
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nie zna ły, ludz ka si ła, mą drość i umie jęt ność by ła by w sta nie tak po kie ro wać, aby tak się
sta ło? Na pew no nie. I dla te go jest to nie za prze czal ny do wód, że Bóg ma wszyst ko pod Swo -
ją kon tro lą, a wg Ps. 139:4-10, Bóg zna my śli, za nim zo sta ną one wy po wie dzia ne. Tak też
znał my śli Lu cy fe ra, za nim ten za czął prze wrot nie po stę po wać.

Niech to wszyst ko na uczy nas więk szej uf no ści i po le ga nia na Bo gu w róż nych na szych
trud no ściach, wie dząc, że Bóg nas ni gdy nie opu ści ani za nie cha, jak śpie wa my w jed nej
pie śni. Bóg tak kie ru je, że wszyst kie rze czy wy cho dzą na do bro du cho we tym, któ rzy Bo -
ga mi łu ją po nad wszyst ko. Rzym. 8:28. Dla te go nie tyl ko je stem wdzięcz ny Bo gu za to, że
dał mi ten przy wi lej, że mo głem po świę cić swo je ży cie w służ bie dla Pa na i Je go lu du, ale
że mo głem czy nić to bez in te re sow nie, ma jąc ra dość, że in ni mo gli z te go ko rzy stać i przy -
bli żyć się do Bo ga. 

Mo gę bez piecz nie z czy stym su mie niem wy znać przed Pa nem, że przy ją łem ostrze że -
nie i na po mnie nie, ja kie Pan dał nam w ro ku 1960 przez Bra ta Jol ly’ego, aby nie przyj mo -
wać żad nych uznań i nie przy pusz czać do swo je go ser ca żad nych po chwał, gdyż są to si -
dła i po ku sy ze stro ny prze ciw ni ka. I wma wia nie so bie: „Wi dzisz, ja ki ty je steś zdol ny; nie
ma ni ko go, kto by ci mógł do rów nać”. Uwa żaj my, bo je że li tyl ko ta ką myśl do pu ści my
do na sze go umy słu i ser ca, to od ra zu zba cza my z wła ści wej dro gi sa mo za par cia i po świę -
ce nia. Tyl ko na chwi lę po zwól my so bie na sa mo za do wo le nie i za cznij my się roz ko szo wać
z róż nych przy wi le jów, a od ra zu prze ciw nik pod su wa nam su ge stię: „Wi dzisz, masz do -
wód na to, że masz za pew nio ne zba wie nie, po nie waż przy wi le je da ją zba wie nie”. Ale gdy
się za sta no wi my, czy to jest Praw dą i uni ży my się przed Pa nem, to Pan roz ja śni na sze zro -
zu mie nie, po nie waż błąd za ciem nia zro zu mie nie. Nasz Pan po wie dział, że przyj mo wa nie
hoł dów i uzna nia od lu dzi jest rze czą bar dzo nie bez piecz ną, po nie waż to pro wa dzi do nie -
wia ry. Nasz Pan po wie dział do Swo ich uczniów: „Wy ście wszy scy brać mi, a tyl ko je den jest
Mistrz wasz”. Je śli kto kol wiek spo śród bra ci chce się wy róż niać i czy ni wy sił ki, aby po ka -
zać swo ją wyż szość nad in ny mi, to nie tyl ko lek ce wa ży i po ni ża swo ich bra ci i sio stry, ale
tra ci wia rę w sło wa na sze go Pa na: „Wy ście wszy scy brać mi, a tyl ko je den jest Mistrz
Wasz”. Czyż po trze ba lep szej wy kład ni niż ta, któ rą dał nasz Pan? Dla mą drych w Pa nu
to jed no sło wo wy star czy – Ja na 5:44 i po ja śnie nie w 12:42,43.

Wnio sku jąc ze słów na sze go Pa na ro zu miem to tak: lu dzie praw dzi wie wie rzą cy i rze -
czy wi ście po świę ce ni nie mo gą przyj mo wać ja kich kol wiek hoł dów i uzna nia dla sie bie, po -
nie waż hołd i uzna nie na le ży się naj wyż szej Isto cie, to jest Bo gu Je ho wie. Je że li ma my ja -
kie kol wiek od chy le nia od tej nor my, to na ty le brak nam praw dzi wej wia ry. Po wsta je py -
ta nie, co to jest praw dzi wa wia ra – Jak. 2:14-19. Wi dzi my, że chwa le nie się wia rą, a na wet
sil ną wia rą, nie ma u Bo ga żad nej war to ści, je że li ta wia ra nie ma po par cia w uczyn kach.
A na wet nie wy star czy wie rzyć, Żyd. 11:6, bo to też za ma ło, ta wia ra mu si być po par ta czy -
na mi - Jak. 2:20-26. Co jesz cze wi dzi my? Nie któ rzy z nas po wo łu ją się na wer set 1
Tym. 5:17 i mó wią otwar cie: „Nam, star szym, na le ży się po dwój ne uzna nie”. Lub też mó -
wią: „Star sze go na le ży ce nić wy żej nad sie bie”. Ma ło te go, my ma my kłaść ży cie za bra ci
(1 Ja na 3:16), ale żą da nie, aby ktoś kładł ży cie za mnie jest złą rze czą – po mi mo, że tak jest
na pi sa ne. Nie jest to na pi sa ne po to, aby śmy te go żą da li, ale aby śmy to czy ni li, i to do bro -
wol nie, nie pod przy mu sem. I w tym tkwi wła śnie róż ni ca – czy nić a żą dać. Po dob nie sa -
mo żą da nie uzna nia dla sie bie jest rze czą na gan ną, a na wet złą, po nie waż nic nie jest na -
szą za słu gą, ale na sze go Pa na. Je że li my żą da my uzna nia i wy wyż sze nia dla sie bie, na ty le
po ni ża my na szych bra ci i na sze sio stry, a czy niąc to po ni ża my Pa na, a więc jest po dwój -
nym złem. Tak po wie dział nasz Pan w przy po wie ści o owcach i ko złach – Mat. 25:40,45;
Mat. 18:3-6,10. Rów nież Ja na 12:42,43 roz róż nia chwa łę ludz ką od chwa ły Bo żej. Ksią żę -
ta to człon ko wie ra dy (No wy Prze kład). Stąd wi dzi my, że Fa ry ze usze przy własz czy li so bie
peł nię wła dzy, cze go nie da wał im Za kon Moj że szo wy, któ re go mie li być przed sta wi cie la -
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mi – Mat. 23:12,23. Dla te go Ci z nas, któ rzy żą da ją dla sie bie więk sze go uzna nia i więk -
szych przy wi le jów od lu dzi, mó wią i my ślą, że przy wi le je da ją zba wie nie, ta cy są prze ciw -
ni na sze mu Pa nu wg Ja na 12:42,43 i rów nież nie zga dza ją się z Apo sto łem Paw łem (1
Kor. 13:1-3). To nie przy wi le je da ją zba wie nie, ale prze ciw nie, od pro wa dza ją od zba wie -
nia (1 Kor. 9:16,27), po nie waż roz wi ja ją py chę, za ro zu mia łość, pew ność sie bie, aro gan cję
i am bi cję. Ta cy na pew no nie otrzy ma ją ży cia wiecz ne go, po mi mo, że mie li róż ne przy wi -
le je, je że li ich nad uży wa li, to roz wi nę li cha rak te ry nie god ne Pań skie go uzna nia. 

Mo im pra gnie niem, przy pi sa niu tych róż no rod nych wspo mnień i wspól nych prze żyć,
a tak że spo łecz ność z brać mi i sio stra mi, jest to, że by śmy rów nież na uczy li się roz wi jać naj -
wyż szą mi łość do Bo ga i Je go spra wy, a spra wy oso bi ste i na szych bli skich sta wia li na dru -
gim miej scu, po nie waż in ne po stę po wa nie nie po do ba się Pa nu. Bądź my go to wi kłaść ży -
cie za bra ci (1 Ja na 3:16). Na tru dy nie na rze kaj my. Wszyst ko po ru czaj my Pa nu. Nie czyń -
my wła snej wo li, ale szu kaj my i czyń my wo lę Pa na. Nie chaj bra cia na Li twie, Ukra inie, Ro -
sji i Pol sce wspo mną so bie, że wszyst kie na sze spra wy są pod Bo skim nad zo rem i nic nie
dzie je się z przy pad ku (Man na na 6 lu te go, ko men tarz br. John so na).

Te raz opi szę tro chę spra wy w Ru mu nii, gdy tam by łem z bra tem Wio re lem. To bar ter -
stwo Mat can, An drzej i sio stra Ze nia oraz dwóch sy nów – Ru slan i Wio rel. Obaj do brze
mó wią po pol sku, by li też u nas w do mu w Byd gosz czy. Z młod szym, bra tem Wio re lem,
by łem pa rę ra zy w Ru mu nii. Je cha li śmy po cią giem z Bielc na Moł da wii do Ru mu nii. Brat
Gut z żo ną ma ją dwóch sy nów. Od wie dzi li śmy z bra tem Gu tem czte ry zgro ma dze nia. Tam
są te re ny gó rzy ste, jest to po łu dnio wa stro na Kar pat. W Pol sce jest stro na pół noc na Kar -
pat. W Ru mu nii są bra cia Wol ni i w czte rech zgro ma dze niach u bra ci Wol nych mie li śmy
wy kła dy.

Z re gu ły nie po ru sza łem spra wy wy so kie go po wo ła nia, ale sta ra łem się przed sta wić,
czym jest po świę ce nie i sa mo za par cie (to są te ma ty nie wy czer pa ne), a tak że co trze ba zro -
bić, aże by otrzy mać ży wot wiecz ny. A w pew nym zgro ma dze niu po wy kła dzie jed na z sióstr
mó wi, że ma py ta nie. Otóż za py ta ła mnie, jak ja ro zu miem spra wę wy so kie go po wo ła nia
i czy wg mnie jest już za koń czo ne. A ja mó wię do br. Wio re la: „Po wiedz sio strze, że ja je -
stem świę cie prze ko na ny, iż wy so kie po wo ła nie się już skoń czy ło, ale ja nie mo gę sio strze
na rzu cać mo ich my śli ani rów nież sio stra nie mo że mi na rzu cać swo ich my śli”. I da lej mó -
wię: „Po wiedz też sio strze, że naj le piej to Bóg wie, czy Ko ściół jest już ca ły skom ple to wa -
ny i za bra ny, czy też nie, a my czyń my to, co do nas na le ży, a Bóg w słusz nym cza sie wszyst -
ko ob ja wi i nie ma po trze by, aby śmy się spie ra li”. Wszy scy by li za do wo le ni z tej od po wie -
dzi. Jed ne go ra zu brat Gut z żo ną przy je cha li z na mi na kon wen cję do Lwo wa. Szcze rość
tych bra ci i sióstr jest oczy wi sta, po nie waż mi łu ją Bo ga i pra gną mu słu żyć. Gdy ostat ni raz
tam by łem w 2008 r. (już na wóz ku in wa lidz kim) to za wio złem bra tu An drze jo wi Mat ca -
no wi tom epi fa nicz ny o Bo gu. Był bar dzo za do wo lo ny, po nie waż umie czy tać po pol sku.
Bar dzo ce ni łem to bra ter stwo Mat ca nów w Moł da wii i Gu tów w Ru mu nii, i wszyst kich,
któ rych spo tka łem w Moł da wii i w Ru mu nii, po nie waż ich ser ca lgnę ły do Bo ga. I to był
je dy ny cel wszyst kich z kla sy wia ry od Abla, aż do tąd. Bóg i je go spra wy na pierw szym miej -
scu. Wró cę jesz cze do Ja na 12:42,43; kim są ci, któ rzy szu ka ją uzna nia i chwa ły u lu dzi,
a nie u Bo ga? W myśl tych słów na sze go Pa na z w. 42,43 są to ci, któ rzy ro zu mie ją i wie -
rzą, ale dla tak zwa ne go „świę te go spo ko ju”. I cho ciaż wi dzą nie wła ści we po stę po wa nie
nie któ rych jed no stek, nie chcą zwró cić im uwa gi na nie wła ści we po stę po wa nie, po nie waż
bo ją się na ra żać, cho ciaż w ser cu nie zga dza ją się z ich po stę po wa niem. Jed nak oba wa, że
mo gą utra cić ich uzna nie i pew ne przy wi le je ozna cza, że kie ru ją się sa mo lub stwem i pra -
gnie niem sza cun ku dla sie bie, na wet za ce nę to le ro wa nia zła i lek ce wa że nia Pań skich
wska zó wek. Czy to Pa nu się po do ba, je że li w w. 42 i 43 dał na ga nę Ksią żę tom, że ba li się
fa ry ze uszów? Tak na pew no jest i dzi siaj. Je że li wi dzi my zło, błąd czy dep ta nie za rzą dzeń,

26



a nie sta je my otwar cie w obro nie Praw dy i jej za rzą dzeń, a tak że nie sta je my w obro nie tych,
co bro nią Praw dy i do zwa la my, aby błąd i zło mo gło się swo bod nie roz wi jać, to po myśl -
my, czy za ta ką po sta wę mo że my się spo dzie wać Pań skie go uzna nia, czy na ga ny. Na pew -
no nie uzna nia, tyl ko na ga ny. A co po wie my o tych, któ rzy dla sa mo lub nych ce lów otwar -
cie sta ją w obro nie zła i prze wrot no ści zło czy nią cych? Ta cy na pew no nie otrzy ma ją Pań -
skiej apro ba ty, ale prze ciw nie.

Na su wa się też py ta nie: Co czy nić, aby zaj mo wać wła ści we sta no wi sko w tak róż nych
skom pli ko wa nych sy tu acjach? Naj pierw sa mi mu si my oczy ścić swój stan umy słu i ser ca
od wszel kiej nie czy sto ści i prze wrot no ści wro dzo nej i na by tej. Wy rzu cić to z ser ca i umy -
słu, a opróż nio ne miej sce na peł nić czy sty mi my śla mi i pra gnie nia mi, bę dą cy mi w har mo -
nii z Pań ską wo lą. Apo stoł Pa weł na zy wa to czy stym ser cem – Tyt. 1:15,16, a Pan nas też
bę dzie do świad czał, czy ten stan czy ste go ser ca zo sta nie utrwa lo ny i do brze za ko rze nio -
ny w umy śle i ser cu. Wten czas ta kie bę dzie na sze su mie nie, wraż li we na wszel ką nie spra -
wie dli wość. I ła two bę dzie nam roz po znać i od róż nić zło od do bra i od wrot nie – do bro
od zła. Ale do pó ki te go nie uczy ni my, to te oso by z nie czy stym ser cem bę dą uwa ża ły czy -
ste rze czy lub oso by za nie czy ste, i od wrot nie, to co nie czy ste, uzna my za czy ste. To zna -
czy, że przez pry zmat na sze go ser ca bę dzie my oce niać rze czy lub oso by. Tej za sa dy nie da
się zmie nić, dla te go że jest to Bo ska za sa da, któ ra się nie zmie nia – 2 Kor. 7:1 (Man na z 12
ma ja). Rów nież mam na dzie ję w Pa nu, że te mo je krót kie wspo mnie nia, z nie któ ry mi (rów -
nież krót ki mi) ko men ta rza mi bę dą ko rzyst ne dla czy stych serc, a przez ser ca nie czy ste zo -
sta ną zlek ce wa żo ne. Lecz wie rzę, że Bo ską wo lą jest, aby śmy te krót kie wspo mnie nia wy -
da li dla po żyt ku tych, co pra gnę li się za po znać też z na szy mi prze ży cia mi.

Brat w Panu Józef Montewski, wiosna 2014 rok.

*    *    * 

Cześć 2. 

Po ni żej po da ję od po wiedź na list, któ ry sio stra Ta nia z No wo gro du (Ro sja) na pi sa ła
do nas w stycz niu 2006 ro ku. Na wstę pie po da łem od po wiedź w for mie wy kła du, a po nim
da ję od po wiedź na je list. (Dzi siaj jest nie dzie la 27.04.2014 r., prze czy ta łem ten list z 2006
ro ku i uzna łem, że treść je go mo że być bu du ją ca i dla te go pro szę do łą czyć do tej bro szu ry
o mo ich wspo mnie niach).

A oto treść mo je go li stu:

„Bo skie Ta jem ni ce: Kol. 1:26; Rzym. 16:25; Efez. 3:9,10; 2 Tym. 1:10; 1 Tes. 1:20”

Py ta nie: co ozna cza sło wo „Ta jem ni ca”? 

Od po wiedź: „Jest to coś, co nie jest zro zu mia łe i trud ne do przy ję cia przez nie wta jem -
ni czo nych”.

I. We dług 5 Moj. 29:29 Bóg, Stwór ca ca łe go Wszech świa ta jest naj więk szym Twór cą
naj więk szych ta jem nic (Izaj. 55:8-11; Mat. 13:35). W Pi śmie Świę tym czy ta my, że Bóg
Stwór ca jest Isto tą wiecz ną (bez po cząt ku i koń ca), po sia da wspa nia łe przy mio ty – atry -
bu ty cha rak te ru: Moc, Mą drość, Spra wie dli wość i Mi łość. Je go ce le, za mie rze nia i per spek -
ty wy są wspa nia łe, cu dow ne i do bro tli we tj. peł ne mi ło sier dzia i do bro ci.
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Przez usta pro ro ka Iza ja sza mó wi o So bie (Izaj. 40:21,22; 42:8,9; 43:21), łą czy myśl z 1 Moj. 22:17,18
i 44:24 i tu wi dzi my ta jem ne rze czy, z gó ry za pla no wa ne; 1Moj. 45:11,12,18; Psalm 102:19; Ijo -
ba 38:31-33, czyż to nie ta jem ni ce, w stwo rze niu ca łe go ko smo su ma te rial ne go?

Ow szem, to wszyst ko jest też bar dzo nie zro zu mia łe dla czło wie ka.

II. Po omó wie niu nie któ rych z po wyż szych rze czy, nie tyl ko po czę ści i ogól nie, chce -
my omó wić tro chę waż niej szych rze czy, do ty czą cych nas ja ko lu du Bo że go. Ale naj pierw
po rów naj my, co czy nią nie któ rzy lu dzie, gdy chcą zre ali zo wać swo je pla ny, ce le i za mie -
rze nia.

Spo ty ka my w tym „złym świe cie” (Gal. 1:4) po mię dzy ludź mi róż ne taj ne sto wa rzy -
sze nia, któ re obej mu ją znacz ną licz bę lu dzi. Oso by po stron ne zna ją ich mo ty wy i ce le, lecz
ich szcze gól ne me to dy, na dzie je i dą że nia są za cho wy wa ne w ta jem ni cy.

W ce lu do cho wa nia ta jem ni cy i ochro ny in te re sów tych róż nych sto wa rzy szeń są sto -
so wa ne spe cjal ne przy się gi, zo bo wią za nia i ka ry za zdra dy itp. Wszyst ko jest opar te na sa -
mo lub stwie i ego izmie. Idąc da lej śla dem „taj nych sto wa rzy szeń” mo że my po wie dzieć, że
Sam Wszech mo gą cy Bóg jest Za ło ży cie lem Taj ne go Sto wa rzy sze nia, lecz dzia ła ono na in -
nych za sa dach, po nie waż Bo skie za sa dy są wyż sze, nie sa mo lub ne i nie ego istycz ne, ma ją
na uwa dze do bro nie tyl ko wą skiej gru py osób, ale ca łej ludz ko ści (1 Tym. 2:4-6).

Za sad ni cza róż ni ca jest też w tym, że:

1. taj ne ludz kie związ ki za bra nia ją człon kom wy no sić wia do mo ści na ze wnątrz itd.

2. tym cza sem w Bo skim po rząd ku tej rze czy, nie ma ta kich ogra ni czeń od no śnie prze -
ka zy wa nia Je go ta jem nic (Mat. 24:14). Bo skie Ta jem ni ce to Bo ski Po rzą dek, usta no wio ny
przed stwo rze niem świa ta (Mat. 13:35), cho ciaż głów ne ce le i Obiet ni ce Bo skiej do bro ci
(Ja na 3:16) po win ny być gło szo ne (Mat. 6:10; Łuk. 2:10,11).

Wzglę dem tych, któ rzy ma ją „uszy otwar te” i chcą zro zu mieć te Sło wa Bo skiej Ta jem -
ni cy ist nie je je dy ne ogra ni cze nie, któ re jest za pi sa ne w Mat. 7:6 („psy i świ nie”).

Jest kla sa wia ry i kla sa nie wia ry (Żyd. 11:6). Od Abla aż do tąd, nie licz na jest kla sa wia ry.

III. Ośrod kiem tej „Ta jem ni cy za kry tej od Wie ków” jest Je zus Chry stus (Kol. 1:26-29, 1
Kor. 2:12; 1:18). Dla kla sy wia ry to po sel stwo i Praw da o Bo gu i Chry stu sie jest zba wien -
ną, a dla kla sy nie wia ry jest obrzy dli wo ścią, głu po tą i nie god na do przy ję cia, dla te go kla -
sa nie wia ry ją od rzu ca i nie przyj mu je, cho ciaż to cu dow ne po sel stwo o Bo gu, Chry stu sie
i Zba wie niu od wy ro ku Ada mo we go dla wszyst kich lu dzi – Re sty tu cja – i moż ność ubie -
ga nia się o ży wot wiecz ny, nie mu si być trzy ma ne w Ta jem ni cy, mi mo to sta je się ob ce i nie -
zro zu mia łe.

Przy kła dy: Ży dzi a no mi nal ni chrze ści ja nie, Ja no wo i lu dzie w oko ło nas (Mat. 18:20),
i tak by ło przez wszyst kie Wie ki i ca łe Dys pen sa cje – Żyd. 11 roz dział. I cho ciaż Bo skie Ta -
jem ni ce nie są trzy ma ne w „za mknię ciu”, tak jak ludz kie ta jem ni ce, jed nak ma ło jest jed -
no stek, któ re się ni mi in te re su ją. Na to miast ci, któ rzy się in te re su ją obiet ni ca mi za war ty -
mi w Bo skiej Ta jem ni cy, mo gą zro zu mieć Bo ski Plan i Bo skie za mie rze nia idą ce w róż nych
kie run kach i do ty czą ce róż nych rze czy, np. dzieł twór czych, za rów no nie oży wio nych, jak
i oży wio nych, tj. stwa rza nie róż nych istot, na róż nych po zio mach ist nie nia, in te li gent nych
i ro zum nych oprócz sa mej przy ro dy oży wio nej i nie oży wio nej. 

Te cu dow ne Bo skie My śli i Pla ny są ukry te w Bi blii i cho ciaż do stęp ne dla wszyst kich
nie są zro zu mia łe.
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Bóg w pro sty spo sób po czę ści za krył Swo je My śli zwy kłą me to dą – Izaj. 28:10-13.
Rów nież in ne tek sty mó wią oko ło tej li nii; 1 Kor. 2:14-16. „Cie le sny czło wiek (nie po -
świę co ny) nie mo że po znać głęb szych rze czy ze Sło wa Bo że go”. Co ozna cza sło wo „du -
chow ny” wg wer se tu 15? Po pierw sze, „du chow ny” lub po świę co ny, to ta ki, co odłą czył
sa me go sie bie od rze czy te go grzesz ne go świa ta i od sa me go sie bie, przed tem uznał, że
jest grzesz ni kiem i wszedł na dro gę po ku ty i wia ry, od wró cił się o 180 stop ni z dro gi „sze -
ro kiej” (grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści) (Rzym. 5:1. A po dru gie trze ba uznać
Je zu sa ja ko Od ku pi cie la (Rzym. 5:1) – „mie dzia ny Oł tarz wg Przy byt ku”. I w tym sta -
nie uspra wie dli wie nia trze ba żyć zgod nie z za sa da mi spra wie dli wo ści (Ma rek 12:30,31),
tj. prak ty ko wać ją. Je że li ktoś to czy ni to jest czło wie kiem wie rzą cym i uspra wie dli wio -
nym, ale nie po świę co nym. 

Nie któ rzy z tej kla sy uspra wie dli wio nych wzię li sym bol chrztu w wo dzie wg
Rzym. 12:1, do ko na li te go w jed nej chwi li i od tąd uwa ża ją, że są w „peł ni po świę ce -
ni Bo gu”, ale nie idą da lej wg Rzym. 12:2, ży ją na dal i po stę pu ją tak jak po przed nio,
„zgod nie z du chem te go świa ta”. Ta cy po pierw sze my ślą tyl ko o so bie i o naj bliż szych,
tak jak wszy scy lu dzie (Mat. 24:37-39), a po dru gie, wy peł nia ją swo je po trze by i po -
trze by naj bliż szych kosz tem bliź nich, czy li wbrew za sa dom spra wie dli wo ści. Tym spo -
so bem grze szą prze ciw bliź nie mu i po mi mo, że mó wią, iż są po świę ce ni, to nie czy nią
na wet te go, co lu dzie wie rzą cy i uspra wie dli wie ni po win ni czy nić tj. żyć zgod nie z za -
sa da mi spra wie dli wo ści, aże by mieć Bo skie uzna nie – że ży ją spra wie dli wie, czy li że
prak ty ku ją spra wie dli wość (Psalm15:1-5; 2 Kor. 7:1, cu dow ne są Obiet ni ce ży cia wiecz -
ne go; 1 Ja na 2:25, Man na 12 ma ja). Kto na dal, po wej ściu w stan uspra wie dli wie nia,
prak ty ku je rze czy grzesz ne, nie uczci we i pod stęp ne wo bec swo ich bliź nich, nie tyl ko
bra ci i sióstr w Praw dzie Sło wa Bo że go, ale na wet wo bec dal szych bliź nich w Ada mie,
czy li lu dzi świa to wych i czu je za do wo le nie z te go, że w ten spo sób mu się le piej po wo -
dzi niż in nym lub tym, któ rych chy trze pod szedł i oszu kał, ta ki ka la swój stan umy -
słu i ser ca (Gal. 5:19-21).

Ta cy, trwa jąc w tym nie czy stym sta nie, oszu ku ją sa mych sie bie, lecz za po mi na ją, że
Bóg nie da się oszu ki wać. Ta cy tra cą praw dę i z cza sem wy pad ną cał ko wi cie z pod ła ski
i mi ło sier dzia Bo że go.

IV. Ci, któ rzy wg Rzym. 12:1 od da li sa mych sie bie – wy rze kli się wła snej „sta rej wo -
li” – po win ni przy jąć Wo lę Bo żą za swo ją i żyć od tej chwi li nie wg „sta rej wo li”, ale wg
„no wej wo li” i roz wi jać Du cha Praw dy w swo im umy śle i ser cu, po win ni to czy nić do bro -
wol nie, nie pod przy mu sem.

Wten czas Bóg do pie ro uzna po świę ce nie ta kiej jed nost ki i przyj mie w Swo je krę gi „Spe -
cjal nej Opatrz no ści”, lecz wg wier sza 2 z 12 roz dzia łu do Rzy mian ta ka jed nost ka mu si wy -
peł niać swe zo bo wią za nia, tj.: odłą czyć się od du cha te go świa ta (czy li być umar łym dla
sie bie i świa ta, a ży wym dla Bo ga i Je go Spra wy. „Prze mia na umy słu i ser ca” ozna cza roz -
wój no wej we wnętrz nej isto ty, czy li No wej Wo li, Umy słu i Ser ca wg 2 Kor. 4:16, i to sto -
sow nie do każ dej kla sy z wy bo ru. Wszy scy po świę ce ni od Abla aż do na szych cza sów roz -
wi ja ją „we wnętrz ne go czło wie ka”.

W umy śle i ser cu każ dej po świę co nej jed nost ki roz wi ja ją się no we uczu cia, pra gnie -
nia, na dzie je, zgod nie z Bo ski mi Obiet ni ca mi, a sta ra ludz ka na tu ra ze sta rą wo lą są prze -
ciw ne tej No wej Wo li i no wym pra gnie niom no we go umy słu i ser ca. To jest „we wnętrz -
na wal ka” po mię dzy sta rą i No wą Wo lą i trwać bę dzie do koń ca na sze go po świę co ne go ży -
cia (Gal. 5:16, 17; Efez. 4:22-32; Mat. 18:1-4; 16:24-27). 
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I tu wi dzi my wiel ką róż ni cę po mię dzy sta nem uspra wie dli wio nych a sta nem osób praw -
dzi wie i w peł ni po świę co nych, któ rzy „umar li dla sie bie i świa ta”, nie tyl ko czę ścio wo, ale
cał ko wi cie, ta cy są na wyż szym po zio mie, ich sta ra wo la jest w „peł ni po grze ba na”.

„No wa Wo la” gó ru je i ta cy ży ją tyl ko wg „No wej Wo li” i tyl ko ta cy są w sta nie zro -
zu mieć „głę bo kie rze czy” ze Sło wa Bo że go (Psalm 25:14). Trud ne do zro zu mie nia by ło Bo -
skie Po sta no wie nie (1 Moj. 22:17,18; Gal. 3:16,29). Wy bór Na sie nia Abra ha ma po sta no -
wio ny przez Stwór cę Nie ba i Zie mi, na sze go Bo ga, był głów ną czę ścią te go Taj ne go Po rząd -
ku, był Ta jem ni cą po sta no wio ną przed stwo rze niem świa ta (Mat. 13:35).

Dwie fa zy Kró le stwa po ka za ne ja ko „gwiaz dy i ja ko pia sek”, wy bie ra ne od Abla aż do -
tąd – spo sób ich wy bo ru, ich roz wój, opatrz ność, ochro na i ukoń cze nie ich roz wo ju pod -
czas I i II dys pen sa cji by ło, jest i jesz cze dłu go bę dzie „Ta jem ni cą” dla nie wy bra nych.

Dla te go tyl ko kla sa wia ry by ła uprzy wi le jo wa na po czę ści do zro zu mie nia nie któ rych
frag men tów tej „za kry tej Ta jem ni cy”, ty le by ło po trzeb ne dla ich roz wo ju. Ich na dzie je
i przy szłe dzie dzic two nie jest i ni gdy nie bę dzie zro zu mia ne przez cie le sne go czło wie ka,
na wet w do sko na łym sta nie w przy szłych wie kach, po Ma łym Okre sie (1 Kor. 2:9). Przy -
szłe dzie dzic two pię ciu po świę co nych klas jest po ka za ne w Izaj. 56:1, 2, 4-8. Ktoś mógł -
by po wie dzieć, że aby zro zu mieć cho ciaż część tych Bo skich Wy ma gań za war tych w tym
Bo skim Taj nym Po rząd ku, to chy ba trze ba wie le to mów prze stu dio wać, aby stać się człon -
kiem te go Po rząd ku. Od po wia da my: Nie!

Ca łe Pra wo te go Po rząd ku jest zwięź le stresz czo ne w jed nym sło wie: Mi łość. Od każ -
de go człon ka te go Po rząd ku żą da się i wy ma ga, aby mi łość by ła te stem nie tyl ko ich czy -
nów, ale tak że ich słów, a na wet my śli, gdyż Mi łość jest wy peł nie niem Za ko nu
(Rzym. 13:8-10).

Nie bądź my w błę dzie mó wiąc, że tyl ko człon ko wie naj wyż szej wy bra nej kla sy ja ko
No we Stwo rze nia ma ją ten obo wią zek „wza jem nie się mi ło wać”, a my, nie spło dze ni z Du -
cha, je ste śmy wol ni od tych wy ma gań. Nie któ rzy tak my ślą i nie raz gło śno tak mó wią,
wpro wa dza jąc w błąd słu cha ją cych.

Nie ste ty, nie ta kie są za sa dy wy bo ru. Kie dy pa trzy my na hi sto rie Sta re go Te sta men tu
wg Rzym. 15:4 wszę dzie wi dzi my, że Mi łość do Bo ga i bliź nie go by ła głów nym te stem
w pró bie człon ków kla sy Sta ro żyt nych God nych.

Na przy kład: Jó zef i je go bra cia, Jó zef i Pu ty far, Da wid i Saul – by ła to mi łość na wet
wyż sze go rzę du niż mi łość obo wiąz ko wa, by ła to mi łość do wro gów, któ ra nie pra gnę ła
od we tu, czy li ze msty (Ps. 24:2-4; 15; np. ca ły roz dział 11 Li stu do Ży dów i 12:1).

Ca łe „Na sie nie Abra ha ma”, któ re Bóg wy bie ra z po tom stwa Ada mo we go wg 1
Moj. 22:17, mu si sto czyć wal kę z sa mym so bą i roz wi nąć „no we go czło wie ka” w swo im
umy śle i ser cu (Przyp. Sal. 4:23; 3:3-7 itd. Ps. 32:8, Man na z 23 lu te go). 

Ci, któ rzy w pró bach mi ło ści do Bo ga i bliź nie go za nie dbu ją się i zwra ca ją swe uczu -
cia do róż ne go bó stwa, oka żą się nie god ni w swo im po wo ła niu. Tekst Rocz ne go Go dła:

2 Pio tra 1:8-11; 1 Jan 5:21; Man na 27 grud nia 1 Kro nik 16:31; Mar. 4:39,40 na rok 2006. 

To wer se ty z 1 Kron. 16:31 i Mar. 4:39,40 mó wią, jak lud Bo ży po wi nien roz wi jać peł -
ną wia rę i uf ność w Bo ską Opatrz ność, Opie kę i Bo skie kie row nic two w spra wach ich co -
dzien ne go ży cia – po mi mo wszech świa to we go nie po ko ju i po więk sza ją ce go się uci sku już
od 1914 ro ku (Mat. 24:21,22; Dan. 12:1 i Ps. 46:1-12).

Umi ło wa ni Bra cia i Sio stry w Pa nu na szym Je zu sie Chry stu sie, sta raj my się każ de go
dnia wy ko ny wać na sze co dzien ne po win no ści i obo wiąz ki – zgod nie z za sa da mi spra wie -
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dli wo ści. Za sa da spra wie dli wo ści to mi łość obo wiąz ko wa do Bo ga i bliź nie go wg
Mar. 12:30,31; zna czy to, że Bo ga i Je go spra wy mi łu je my na pierw szym miej scu, a bliź -
nie go jak sie bie sa me go. Nie czy ni my bliź nie mu te go, co nie chcie li by śmy, aby bliź ni nam
czy nił Gal. 2:9,10; 

Wten czas „Ob raz Bo ży” bę dzie my roz wi jać w na szym umy śle i ser cu (1 Moj. 1:26,27;
Mat. 6:44-48; 2 Piotr 1:5-11).

Dzię ku ję rów nież za list (pi smo), któ ry sio stra Ta nia do nas na pi sa ła na po cząt ku stycz -
nia te go 2006 ro ku, za po zdro wie nia i za Wa szą pa mięć z ży cze nia mi na ten 2006 rok.

„Na praw dę że czas szyb ko upły wa i wg Apo sto ła Pio tra 2 Pio tra 3:10-18 sta ry świat
prze mi ja, a przy bli ża się No wy Po rzą dek, w któ rym spra wie dli wość bę dzie miesz kać.
W wier szu 11 ma my py ta nie: „ja ki mi ma my być” (w. 11 i 12). Je że li na praw dę mo dli my
się i cze ka my (Łuk. 11:2; 2 Piotr 3:13,14) czyń my coś (czy li zmie niaj my sa mych sie bie),
roz wi jaj my cha rak ter na „Ob raz na sze go Pa na i po ma gaj my tym, któ rzy po trze bu ją tej po -
mo cy (Man na z 10,11,12,13 mar ca).

Wie rzę i wiem, że je że li na dal bę dzie cie wier ni Bo gu i Je go spra wie – Bóg Was nie opu ści
i bę dzie Was pro wa dził na dro dze do ży cia Wiecz ne go w je go Kró le stwie Ps. 34:8 (33:8), 91
(90) Przyp. Sal. 4:20-23 itp.

Je stem też wdzięcz ny Pa nu i za do wo lo ny z te go, że w Swej cu dow nej Opatrz no ści dał
mi przy wi lej przez wie le lat już od 1967 ro ku za po znać się z Je go lu dem na te re nach
na wschód od Pol ski i na da le kiej Sy be rii i z Wa mi Dro dzy Bra cia i Sio stry w Now go ro dzie.
Oce niam bar dzo tą cu dow ną spo łecz ność z Je go lu dem i dla te go mam wiel ką proś bę
do Was Dro ga sio stro Ta niu i Bra cie Igo rze, wie rzę że Pan kie ro wał tą spra wą, że zna la złeś
się w Now go ro dzie. Wi docz nie Pan wi dział tę po trze bę w zbo rze w Now go ro dzie i tam Cię
po słał, bądź po mo cą tak w ro dzi nie, któ rą Pan przy go to wał dla Cie bie, jak i w zgro ma dze -
niu bra ciom i sio strom – tj. w tej du cho wej ro dzi nie.

Ale jesz cze jed ną mam proś bę do Was – my ślę, że Pan chciał by, aby ście by li też po -
mo cą dla Je go lu du na Sy be rii w Tu łu nie. Otrzy mu ję li sty z Tu łu nu od Sióstr (by łem tam 8
ra zy) pi sa ne rę ką Sio stry Em my Me jer – któ ra w imie niu wszyst kich sióstr pi sze. Pi smo
jest w ję zy ku ro syj skim, a ja czy tam to pi smo i rów nież sio stra Dan ka mi po ma ga już
od wie lu lat; ja od pi su ję po pol sku, a sio stra Dan ka prze kła da to na ję zyk ro syj ski i pi -
sze po ro syj sku. Ję zy ka ro syj skie go uczy ła się w szko le 40 lat te mu, po za tym nie pi sa ła
i nie czy ta ła po ro syj sku, ale od wie lu lat po ma ga mi w tym tłu ma cze niu do bra ci i sióstr
w ję zy ku ro syj skim. Lecz ja wi dzę, że cho ciaż jest chęt na i w swej gor li wo ści dla Praw -
dy i Pa na i bra ci i sióstr to czy ni, ale jest to bar dzo trud ne i mo zol ne dla niej. Wie le in -
nej pra cy w tej dzie dzi nie zro bi ła – Fo to dra my w ukra iń skim kse ro wa ła, w ro syj skim też
„Cie nie Przy byt ku”.

Spo tka łem się z br. Mar kow cem Mi tią (na Sy be rii Tu łu nie), jed na sio stra mia ła tą bro -
szu rę i brat Mi tia po my ślał, że moż na by po mno żyć ich ilość na kse ro – uzna łem że to do -
bry po mysł i za bra łem tę bro szu rę do Pol ski. Mam ją jesz cze u sie bie w do mu, a sio stra Dan -
ka na kom pu te rze kse ro wa ła. Da ło to się opra wić w bro szu ry i prze szło 100 sztuk prze wieź -
li śmy na te re ny wschod nie. Rów nież na kom pu te rze s. Dan ka po więk szy ła Plan Wie ków
z 1. To mu ro syj skie go – zda je się, że u was w Now go ro dzie jest po więk szo ny ta ki Plan Wie -
ków (nie wszy scy wie my o tym, ale Pan zna i wie, co wspól nie ro bi my jed ni dla dru gich
Żyd. 6:10).

Mo ja proś ba jest ta ka, aby ście na wią za li kon takt ze zbo rem w Tu łu nie – tam są pra -
wie sa me sio stry i je den brat Wo ło dia, któ ry w 1993 ro ku przy szedł tam do zbo ru lecz wa -
run ki ma trud ne i ma ło mo że po móc sio strom. Zgro ma dze nie w Tu łu nie ist nie je od 1950
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ro ku. Brat Syr mu lis Ze no nas ur. w 1934 r., wy wie zio ny na Sy be rię w 1948 r. z ca łą ro dzi -
ną (Oj ciec, mat ka, dwie sio stry, on i je den brat, a dru gi naj młod szy uro dził się na Sy be rii
w Tu łu nie i miał 8 mie się cy, gdy ich oj ciec zmarl w 1950 r. w wie ku 52 lat). Wten czas naj -
star szy Ze no nas (lat 16) mu siał pra co wać na ca łą ro dzi nę i w tym cza sie za po znał się z bra -
tem Wo zi wo dą (brat od bra ci Wol nych), któ ry miał to my pa ru zyj ne w ję zy ku pol skim. Ten
mło dy Li twin Syr mu lis Ze no nas znał tro chę pol ski ję zyk (bo są sie dzi by li Po la ka mi i z ich
dzieć mi się ba wił, więc roz ma wiał po pol sku) to mógł się po ro zu mieć z br. Wo zi wo dą w ję -
zy ku pol skim. Brat Wo zi wo da był Ukra iń cem, ale ży jąc w Pol sce znał ję zyk pol ski i miał
To my w je zy ku pol skim.

Te mu mło de mu Li twi no wi spodo ba ła się na uka o Bo gu i na uka z To mów pa ru zyj nych,
lecz po za nim nikt z tej ro dzi ny Syr mu li sów nie po znał Praw dy.

Brat Wo zi wo da był wy wie zio ny z Pol ski (z te re nów wschod nich) na Sy be rię – do Tu -
łu nu. Tam zna la zło się kil ka osób, któ rych Bóg ze brał z róż nych stron i za wią za ło się zgro -
ma dze nie w Bo skiej Opatrz no ści. Tam też przy wie zio no z róż nych La grów dwie Ukra in ki
– Anię (ur. w 1923 r.) z Tar no po la i Ste fę (ur. w 1925 r.) z Wo łyń skie go. Do łą czy ły do zgro -
ma dze nia i z ni mi s. Em ma Me jer (ur. 1923 r., Niem ka) i s. Le na (ur. w 1918 r., z Fin lan -
dii). Obie jesz cze ży ją. Przy szły do zbo ru w Tu łu nie w 1950 r. i to by ło ich pierw sze spo -
tka nie z mło dym (16 let nim) Ze no nem. On wten czas już mó wił wy kład – i ta cu dow na du -
cho wa przy jaźń i spo łecz ność trwa ła i trwa na dal w tym zgro ma dze niu w Tu łu nie
(Mat. 18:20).

Brat Syr mu lis Ze no nas zmarł w koń cu grud nia 2000 r., a 1.01.2001 r. by łem na je go
po grze bie w Kow nie (Kau nas) na Li twie. On, Ze no nas, z Sy be rii po wró cił na Li twę w 1956
r., a w 1990 r. po 34 la tach zno wu sa mo lo tem po le ciał na Sy bir do Tu łu nu. Trud no opi -
sać tą cu dow ną ra dość i spo tka nie tych jed no stek mi łu ją cych Bo ga – ty dzień po ich wspól -
nym spo tka niu Pan dał mi też ten przy wi lej zo ba czyć ich ra zem.

Ze Lwo wa sa mo lo tem wy le cia łem w nie dzie lę 24.07.1990 r. no cą (godz. 22:50) do Ir -
kuc ka – po trzech go dzi nach sa mo lot lą do wał na Ura lu w Cze la biń sku – uzu peł nił pa li -
wo i po 1 go dzi nie – wzbił się w gó rę (Tu 154), a po 3 go dzi nach i 15mi nu tach był w Ir -
kuc ku (o godz. 10:00 cza su mo skiew skie go). Ir kuck i po 5 godz. da lej, tj. po 15:00, wy le -
cie li śmy ma łym sa mo lo tem 15-oso bo wym (a by ło nas 13 pa sa że rów i dwóch pi lo tów) z Ir -
kuc ka do Tu łu nu i po 1 godz. i 15 min. lą do wał w Tu łu nie. Da lej pry wat nym sa mo cho -
dem do je cha łem do do mu s. Em my. Bra ta Ze no na sa nie by ło tam – po je chał na dwo rzec
ko le jo wy.

Le na po je cha ła po nie go i po 1- godz. by li śmy ra zem. Dro dzy Bra ter stwo, tych cu dow -
nych chwil i spo tka nia tam, a tak że w wie lu miej scach z lu dem Pa na, nie da się ni gdy za -
po mnieć – to po zo sta je na wiecz ność w na szych umy słach i ser cach. Ps. 48:13-15 i 102:19. 

Ja po dam Wam ad res z Tu łu nu – na pisz cie w Wa szym i ich ję zy ku (ro syj skim), że ad -
res otrzy ma li ście ode mnie i że ja pro si łem Was, aby ście na wią za li kon takt li stow ny przez
pi smo. Sta raj cie się na pi sać sło wa po cie sze nia i ra do ści w Pa nu, ja ką ma cie i ja ką oni ma -
ją, po nie waż są da le ko od lu du Pa na. Sio stra Em ma (lat 82) z sio strą Ta nią (lat oko ło 56).
W 2005 r. w czerw cu przy je cha ły (6000 km) z Tu łu nu do Or łów ki na kon wen cję. Chcia -
łem się z ni mi zo ba czyć, lecz cho ra no ga mi nie po zwo li ła, bar dzo ubo le wa ły, że ja cho ru -
ję, dla te go bar dzo pro szę sta raj cie się ich po cie szyć.

Bra cie Igor – zwróć się w mo dli twie do Pa na, mo że to jest Wo lą Pa na, abyś mógł z bra -
tem Mi tią Mar kow cem też po je chać do Tu łu nu. Pro szę, na wiąż kon takt z br. Mi tią w tej
spra wie, a Pan bę dzie Wam szcze gól nie bło go sła wił w po cie sza niu bra ci i sióstr. Brat Mi -
tia bar dzo oce nia gor li wość i wia rę sióstr w Tu łu nie.
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Pro szę prze każ cie po zdro wie nia od nas z Byd gosz czy i z Pol ski od bra ci i sióstr dla bra -
ci i sióstr w zgro ma dze niu w Now go ro dzie i w Tu łu nie.

Brat w Panu Józef Montewski, wiosna 2014 rok.
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