18 lipca, 2013
Drogi Bracie Urban, Chrześcijańskie pozdrowienia!
Piszę do Ciebie obecnie, życząc Ci wszystkiego najlepszego w Twojej służbie Panu w duchu
prawdy oraz w harmonii z Jego zarządzeniami. Dziękuję Ci za wyznaczone tłumaczenia, jakich
dokonujesz pod kierunkiem Br. Woźnickiego dla Pana oraz braci w Polsce.
Rozumiem, Bracie, że z Twojej strony występują pewne różnice zdań co do poselstwa Prawdy, jakie
jest podawane z Domu Biblijnego w Ameryce, a szczególnie w kwestii rozumienia doktryny o
usprawiedliwieniu, która była przedstawiana przez Br. Puzdrowskiego na różnych konwencjach w
Polsce w czasie minionego roku. Bracie, prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, że musisz wziąć
pod uwagę kłopoty / zmagania Br. Puzdrowskiego z językiem angielskim. Musisz też wziąć pod
uwagę swoje własne osobiste braki pod względem poselstwa Prawdy, które od lat fragmentami
wychodzi tutaj w USA na temat usprawiedliwienia i poświęcenia.
Co więcej, Ty nie musisz zgadzać się z każdą propozycją i zrozumieniem prawdy podawanym z
Domu Biblijnego, ale nie wolno Ci mówić o Twoim sprzeciwie wszędzie w każdym zborze czy
konwencji, na której służysz. Czy nie widzisz, że takie zachowanie niepokoi braci, nawet jeśli to, co
mówisz, jest prawidłowe? Brat Russell radził, że jeśli napotkamy różnice w kwestiach
doktrynalnych, powinniśmy odłożyć je na półkę na pewien czas, gdy Pan prawdopodobnie rozjaśni
je naszemu umysłowi.
Mam dwa odnośniki w pismach Prawdy, które chcę Ci przedstawić do rozważenia przez Ciebie.
Dotyczą one doświadczenia Br. Johnsona w czasie Paruzji i być może znasz ten epizod. Tak czy
inaczej, wydaje się, że jeszcze za życia Br. Russella niektórzy bracia na konwencji zapytali Br.
Johnsona na temat jakiegoś zagadnienia Prawdy, które Br. Russell wcześniej podał, a Br. Johnson z
tym się nie zgadzał. Br. Johnson podał swoją myśl, która zaprzeczała poglądowi Br. Russella.
Wiem, że relacja do dzisiejszych wypowiedzi nie jest dokładnie taka sama, ale zasada jest taka
sama. Pan wskazał Br. Johnsonowi, że wypowiadanie osobistego poglądu wobec braci na
konwencji, który stał w sprzeczności do poglądu Br. Russella, który był wyznaczonym wodzem
ludu Bożego – było pogwałceniem zarządzeń Pana na tamten czas. Odnośniki to: E. 9 s. 294:1 300:1; E
10 s. 128-129:1. Proszę przeczytaj.

Twój (brat) w służbie Mistrza,
Ralph Herzig

