Porównanie poglądów:
Adam Urban (Obrona Prawdy, lipiec 2017)
Pastor Johnson (Teraźniejsza Prawda nr 117 rok 1948)
Adam Urban
A.U. Dlaczego podaję tę uwagę, skoro nie ma

w niej błędu? By
pokazać, że bracia stojący przy prawdzie Paruzji i Epifanii
mają podstawę w zarządzeniach prawdy do spotykania się
dzisiaj w szerszym gronie niż tylko swój własny zbór i że
zebrania te mają charakter zebrań domowych lub
zamiejscowych danego zboru, a ich celem jest:
- przyprowadzanie braci odchodzących od sfery prawdy
Paruzji i Epifanii jako ich figuralnego domu
(co masowo i na coraz większa skalę czynią bracia
utożsamiający się lub w jakiś sposób zniewoleni
przez LHMM) z powrotem do tej sfery jako ich figuralnego
domu – zarówno w jej formie
paruzyjnej, jak i epifanicznej;
- publiczna obrona prawdy przed zalewem błędów obecnego
kierownictwa LHMM, czego żaden zbór
nie zrobi w pojedynkę we własnym gronie, zwłaszcza że jak
dotąd zborów całkowicie wolnych od
LHMM jest dopiero kilka;
- głoszenie Prawdy Paruzji i Epifanii w jej czystej formie, tak
jak Pan podał ją przez członków
gwiezdnych i bronił przed skażeniem przez następnych Swych
sług do roku 2004, tak by osoby
zainteresowane prawdą nie musiały przechodzić przez
kolejną sektę.

Pastor Johnson
P.J. Wyrażenie zgromadzenie domowe nasuwa myśl, że są

niektórzy co opuścili sferę Prawdy, jako ich symboliczny
dom; głównym celem tych zgromadzeń domowych jest,
aby takich braci na powrót sprowadzić do sfery Prawdy,
jako symbolicznego domu…
… Zgromadzenia domowe zawierają w sobie dużą dozę
tego, cośmy za czasów brata Russella nazywali pracą
pozamiejscową (extension work), lecz teraz wysiłki
zgromadzeń domowych mają na celu, oprócz
przyprowadzania braci na powrót do sfery Prawdy jako
ich domu, również pozyskiwanie ludzi poza Prawdą,
naprzód przyprowadzania ich do Prawdy w formie
parousyjnej, a później do Prawdy w formie epifanicznej.

z tego wynika że:
- Zgromadzenie zebrania domowego jest skierowane do tych co opuścili sferę Prawdy
- Zebranie zamiejscowe danego Zboru nie jest zamiejscowym dlatego, że odbywa się w innej miejscowości ale dlatego, że
jest skierowane na pozyskiwanie osób, które jeszcze nie zetknęły się z Prawdą.
Nie mają więc te zebrania nic wspólnego z obecnie organizowanymi. Bo jeśli by tak było, to obecni na tych zebraniach
byliby (w zależności od definicji tego zebrania) tymi co albo opuścili sferę Prawdy albo tymi którzy nigdy z nią się nie
zetknęli.
A TAK NIE JEST.
Wg 2Kor. 12:18 „ Izaliśmy nie jednym duchem postępowali? Izali nie jednymi stopami?”
CZY NIE WZROŚLIŚMY W TEJ SAMEJ PRAWDZIE? I Apostoł pyta: Któż Cię różnym czyni…
A.U. Zgodnie z zarządzeniami Prawdy zapraszanie do usługi
P.J. Pytanie: — Kto ma prawo urządzać zgromadzenia
w takich zebraniach leży w gestii organizujących je zborów,
domowe (home gatherings)? Odpowiedź: —Najpierw to
które – znowu zgodnie z zarządzeniami Paruzji i Epifanii –
prawo należy do zboru, który może zarządzić na
mają prawo zaprosić „dowolnego wykwalifikowanego
zgromadzenie domowe, zapraszając ewangelistów,
brata”, o którym zbór wie, że może usłużyć Słowem Bożym z
którzy zostali naznaczeni przez Ruch Świecko Misjonarski
Epifanii, ażeby przemawiali na takich zgromadzeniach…
korzyścią dla słuchaczy i dla chwały Boga.
… Radzimy braciom, ażeby nikogo nie zapraszali do
przemawiania na zgromadzeniach domowych, gdy kto
nie ma oficjalnego naznaczenia jako ewangelista R. Ś. M.
E. Zbory mogą jednak naznaczyć któregokolwiek ze
S W O I C H zdolnych starszych do przemawiania na
pozamiejscowych zebraniach, które są przeznaczone dla
publiczności.

A.U.

Nie ma tu też żadnych ograniczeń terytorialnych, więc
zbór w Chełmie, organizujący je w całej Polsce, nie narusza
pod tym względem żadnych zarządzeń.

P.J.

Pytanie (1948): Czy zbór ma prawo zaprosić dowolnego
brata, którego uważa za kompetentnego do przemówienia do
niego, czy też przemowa taka może być zaplanowana tylko
przez posłannika Epifanii lub jego przedstawiciela? (PT 352,
1948, p.44; TP 1948, 29)
Odpowiedź: Ani posłannik Epifanii, ani jego przedstawiciel
bez zaproszenia zboru nie ma prawa wyznaczać mówcy do
przemówienia do niego; zbór ma prawo zaprosić dowolnego
brata, którego uważa za kompetentnego do przemówienia
do niego na temat prawdy. To właśnie z tego powodu
prosimy zbory, które pragną wizyt pielgrzymskich, by
przysyłały zaproszenie tej treści do posłannika Epifanii lub
jednego z jego przedstawicieli w odnośnych krajach.

P.J.

A.U.

Pytanie: — Co znaczy wyrażenie zgromadzenia
domowe (home gatherings)? Odpowiedź: — Jest to
nazwa, jaką bracia brytyjscy używają na oznaczenie pracy
ewangelicznej, jaka bywa zarządzana przez zbór (eklezję) i
przeprowadzana w POŚRÓD SWOICH lub
S Ą S I E D Z T W A.
Odpowiedź: Ani posłannik Epifanii, ani jego
przedstawiciel bez zaproszenia Zboru nie ma prawa
wyznaczać mówcy do przemówienia do niego; Zbór ma
prawo zaprosić dowolnego brata, którego uważa za
kompetentnego do przemówienia do niego na temat
prawdy. To właśnie z tego powodu (że Zbór ma prawo
zaprosić) prosimy Zbory, które pragną wizyt
pielgrzymskich, by przysyłały (swoje – Zborowe)
zaproszenie tej treści do posłannika Epifanii lub jednego z
jego przedstawicieli w odnośnych krajach.
W nawiasach moje zrozumienie logiki tekstu odpowiedzi.

I wniosek (A.U.) z wypowiedzi:
Już samo pytanie dowodzi, że chodzi o mówców z dwóch
różnych źródeł:
- dowolny brat uznany przez zbór za kompetentnego
- ktoś zaplanowany przez posłannika Epifanii lub jego
przedstawiciela,

I wniosek (W.S.) z wypowiedzi:
Nie może to być „ktoś zaplanowany przez Posłannika Epifanii” bo właśnie Posłannik Epifanii odpowiada:
„posłannik Epifanii, ani jego przedstawiciel …nie ma prawa wyznaczać mówcy do przemówienia do niego (do Zboru)”
Zaproszenie od Zboru jest niezbędne do zaplanowania usługi.
Wydaje się, że jest poważna rozbieżność między tym co myśli Adam Urban, a tym co nauczał Pastor Johnson…
I ostatnie.
Jeżeli już tak powołujemy się na Brata Hedmana i przedstawiamy jego pismo o mianowaniu na pielgrzyma posiłkowego to
zadajmy sobie trud przeczytania ze zrozumieniem:
„Mianowanie Cię na Pomocniczego Pielgrzyma (czyli od tego momentu gdy zostałeś mianowany – nie wcześniej – dopisek
mój) daje Ci przywilej przyjmowania zaproszeń do przemawiania na zebraniach domowych, i konwencjach oraz specjalnych
lokalnych zgromadzeniach zborowych w Twoim macierzystym Zborze lub gdzie indziej pod auspicjami Epifanicznego Domu
Biblijnego Świeckiego Ruchu Misyjnego.”
I dalej:
„Każdy Zbór poza Twoim macierzystym Zborem „jako Pani swego domu” w swoim zakresie działania ma prawo zapraszać Cię
do usłużenia Jemu. Jednakże odkąd jesteś mianowany przez Epifaniczny Dom Biblijny wolałbym aby wszystkie takie usługi
były potwierdzane przeze mnie (a w innych krajach przez moich przedstawicieli)”
Jeżeli uznajemy autorytet Brata Hedmana jako Wodza Ludu Bożego, uznajmy autorytet jego wypowiedzi.

I skan mianowania z 2015 roku który otrzymałem od Brata Leona Snyder:
Gdzie w nim jest mowa, że nauki tomów Parauzyjnych i Epifanicznych są nieważne?
Czym te dwa mianowania w swoich intencjach różnią się od siebie?
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