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Dom Biblijny w USA wysyła ten list do Braci w Polsce, aby poinformować wszystkich 
o koniecznym kroku podjętym przeciwko tym, którzy kontynuują działania sprzeciwiające się 
zarządzeniom naszego Ruchu! 

Dom Biblijny w USA postępuje zgodnie z dobrą zasadą przedstawioną  przez Pastora 
Johnsona, który stwierdził, że „z oczywistych powodów należy unikać pochopnego osądu” (E 
4, s. 280). Niektórzy bracia znajdują powody do kontynuowania  działań odstępczych od 
zasad, którymi kieruje się Świecki Ruch Misyjny [LHMM]. W chrześcijańskiej miłości do nich, 
pod kierownictwem naszego wielkiego Boga Jehowy, postanowiłem pozbawić ich wszystkich 
przywileju jakiegokolwiek związku ze Świeckim Ruchem Misyjnym [LHMM].

Jest tylko JEDEN wydawca słowa Boskiej Prawdy: Ruch Prawdy! Te zarządzenia zostały 
przedstawione przez wielkiego Boga Jehowę za pośrednictwem Jego naczyń, które On 
wybrał do ziemskiej służby i ta praktyka jest kontynuowana aż do obecnego czasu! Świecki 
Ruch Misyjny musi występować przeciwko każdemu, kto świadomie i uparcie agituje przeciw 
ważniejszym zarysom Prawdy Paruzji i Epifanii oraz jej zarządzeniom. PAN postanowił na 
urzędzie osobę, która właściwie będzie sprawować to przedstawicielstwo i która będzie 
właściwym przykładem dla innych braci. 

Jeśli ktoś uważa, że rozumie posłannictwo Prawdy, a nie może zgodzić się z jednym 
lub kilkoma ważnymi zarysami Prawdy przedstawianymi w Teraźniejszej Prawdzie i 
Sztandarze Biblijnym, powinien najpierw skontaktować się ze mną w tej sprawie, a jeśli po 
tym, gdy otrzyma moją odpowiedź lub odpowiedzi, nadal nie może zgodzić się ze 
stosownymi zarządzeniami lub naukami, to ten błądzący powinien zaprzestać agitowania 
przeciwko takim zarządzeniom. Przypominamy, że Ruch posiada wewnętrzne przepisy, które 
określają jak mamy działać w zgodzie z prawami danego kraju! 

My wszyscy, którzy podjęliśmy się służby dla Boga, strzeżmy każdego kroku naszego 
poświęconego biegu! Chociaż nie możemy czytać serc każdego ze współsług, to musimy 
rozpoznać, kiedy ktoś czyni samego siebie rozbitkiem przez odrzucanie zarządzeń, przeciw 
czemu otwarcie występujemy.

Takie dyscyplinarne działanie zostało podjęte przeciwko: Adamowi Urbanowi, 
Leszkowi Rzepkowskiemu, Augustynowi Bochniakowi i Stanisławowi Krechowiczowi. 

Ruch wysłał listy do każdego z nich, by mogli zrozumieć to konieczne działanie! 
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