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Pan wie
o wszystkim
Starym Testamencie jest napisane, ˝e Pan niekiedy zst´powa∏
na ziemi´, aby bli˝ej przyjrzeç
si´ sytuacji. Mowa jest o tym w przypadku
Sodomy i Gomory, gdzie rozprzestrzeni∏
si´ grzech. Pan powiedzia∏ Abrahamowi,
˝e zst´puje po to, aby zobaczyç, jak si´
rzeczy majà. Tak˝e w przypadku budowy
wie˝y Babel czytamy: „Wtedy zstàpi∏ Pan,
aby zobaczyç miasto i wie˝´”. To sà symboliczne opisy dzia∏ania Bo˝ego, odpowiadajàce wyobra˝eniom starotestamentowym oraz próby opisania przez ludzi
dzia∏ania Bo˝ego i uczynienia go zrozumia∏ym. Za tym stoi jednak˝e pocieszajàca myÊl: Wszechmocny nie jest skazany na
to, aby Mu coÊ donoszono, lecz On sam
wie o wszelkich rzeczach i wszystko ocenia
ze swojego, Bo˝ego punktu widzenia.
Ka˝dego jednego dnia wie, co si´ dzieje
z ka˝dym cz∏owiekiem. Pozostajàc przy tej
symbolice – On zst´puje, aby dok∏adnie
zobaczyç i dok∏adnie zbadaç, co jest w twojej duszy. Jakie myÊli, zmartwienia i potrzeby dr´czà dziecko Bo˝e. Pan wie o
wszystkim. To jest prawdziwe pocieszenie!
Przekonani jesteÊmy, ˝e Pan zna nas lepiej
ni˝ my samych siebie.
Pana nie mo˝na niczym omamiç. U
ludzi niewàtpliwie jest to inaczej. Cz´Êciej
polega si´ na tym, co si´ widzi i s∏yszy, odpowiednio do tego si´ reaguje, a póêniej
cz´sto trzeba stwierdziç, ˝e rzeczy wcale
nie majà si´ tak, jak by∏y opowiadane.
Zosta∏o si´ zmylonym lub samemu wprowadzi∏o si´ w b∏àd.
U Pana nie ma zmylenia, tam wszystko
jest jasne, tam jest tylko Êwiat∏oÊç. W
ka˝dym nabo˝eƒstwie chciejmy oÊwieciç
si´ tym Êwiat∏em, a jego promienie niech
nas przeniknà. Niechby to stale porusza∏o
naszà dusz´, nas pociesza∏o oraz dawa∏o
pokój i radoÊç.

W

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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Historyczna fisharmonia
Kościół w Quelle/Steinhagen

Sobota i niedziela 2 i 3 czerwca
2007 roku w Bielefeldzie/
Steinhagen (Nadrenia
Pó∏nocna-Westfalia) sta∏y pod
znakiem diamentowych godów. Aposto∏ okr´gowy w stanie
spoczynku Hermann Engelauf i jego ˝ona Ruth obchodzili
60-rocznic´ zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Z tej okazji G∏ówny
Aposto∏ Wilhelm Leber udzieli∏ im b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego.

G∏ówny Aposto∏
w Steinhagen - Niemcy
S´dziwi jubilaci dzielnie trzymali si´
podczas swojej diamentowej uroczystoÊci. Promieniowali radoÊcià, szcz´Êciem i zadowoleniem, ch´tnie podawali r´ce wszystkim, którzy do nich wyciàgali, a przyjació∏ i znajomych serdecznie brali w ramiona.
UroczystoÊç diamentowa ulubionego by∏ego aposto∏a okr´gowego Nadrenii Pó∏nocnej-Westfalii i jego ˝ony
rozpocz´∏a si´ w sobot´ koncertem w
koÊciele Bielefeld-Brackwede.
Na poczàtku koncertu G∏ówny
Aposto∏ zwracajàc si´ do diamentowej
pary wyjaÊni∏ przyczyn´ wielkiej popularnoÊci, tak˝e po latach w stanie
spoczynku i stwierdzi∏: „…poniewa˝
wszystko u was jest takie prawdziwe”.
G∏ówny Aposto∏ Leber scharakteryzowa∏ jubileuszowà par´ jako szczególnà jednoÊç, która ukszta∏towa∏a si´
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po szeÊçdziesi´ciu latach ma∏˝eƒstwa,
przy czym zwróci∏ uwag´ na ich pokor´
serca, która czyni ich tak wielkimi.
Nadmieni∏ te˝ o ci´˝kich dniach
choroby, która mia∏a miejsce w ostatnich dziesi´ciu latach, kiedy to „…nie
mo˝na by∏o przewidzieç, jak to si´
wszystko skoƒczy, ale aposto∏ okr´gowy w stanie spoczynku z wielkim zaufaniem do Boga i z ˝elaznà wolà
upora∏ si´ ze swojà chorobà”.
G∏ówny Aposto∏ w stanie spoczynku
Richard Fehr zwracajàc si´ do jubileuszowej pary powiedzia∏: „...trzeba
by∏o was pomno˝yç stokrotnie i zaanga˝owaç wsz´dzie na ca∏ej ziemi w
dziele Bo˝ym”. Nast´pnie podkreÊli∏
wielkie b∏ogos∏awieƒstwo, w którym
˝yjà jubilaci, ale te˝ wielkie b∏ogos∏awieƒstwo, które przez nich by∏o
rozszerzane.
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„Błogosław, duszo moja, Panu
i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego!
On odpuszcza wszystkie winy twoje,
leczy wszystkie choroby twoje.
On ratuje od zguby życie twoje;
On wieńczy cię łaską i litością”.
– Psalm 103, 2-4 –

oi serdecznie umi∏owani bracia i siostry. Chór Êpiewa∏ o
o∏tarzu, który zaprawd´ jest
centralnym punktem naszego ˝ycia.
Przy tym nie mam na myÊli o∏tarza,
który widzimy, ale to, co dzieje si´ tu,
mi´dzy niebem a ziemià. Tu objawia
si´ Pan. Tu dowiadujemy si´ o Jego
woli. Tu przyjmujemy ∏ask´. UÊwiadommy to sobie dziÊ na nowo, tak
abyÊmy byli wdzi´czni, ˝e poÊród nas
jest o∏tarz, miejsce objawiania si´
Pana.
Kilka dni dopiero min´∏o od Zielonych Âwiàt, a ju˝ ponownie prze˝ywamy nabo˝eƒstwo transmisyjne. Dla
dzieci nie jest sprawà prostà dwa razy
pod rzàd uczestniczyç w nabo˝eƒstwie
transmisyjnym. Dlatego pomyÊla∏em,
˝e na tym nabo˝eƒstwie postàpi´ nieco

M

inaczej, a mianowicie kilkoma s∏owami i myÊlami zwróc´ si´ najpierw do
dzieci, a tak˝e do m∏odzie˝y. Niemniej
dotyczà one nas wszystkich. Chcia∏bym teraz zwróciç si´ do dzieci, innymi
s∏owy postawiç je w centrum i przeczytaç im podobieƒstwo Pana Jezusa z
Ew. Mateusza 21, 28-31:
„Pewien cz∏owiek mia∏ dwóch synów. Przyst´pujàc do pierwszego,
rzek∏: Synu, idê, pracuj dziÊ w winnicy.
A on, odpowiadajàc, rzek∏: Tak jest,
panie! (W tamtych czasach by∏o si´
jeszcze bardzo uprzejmym, tak˝e wobec ojca.) Ale nie poszed∏. I przyst´pujàc do drugiego, powiedzia∏ tak
samo. A on, odpowiadajàc, rzek∏: Nie
chc´, ale potem zastanowi∏ si´ i poszed∏. Który z tych dwóch wype∏ni∏
wol´ ojcowskà? Mówià: Ten drugi”.
4

To jest prosty obraz, ale bardzo wymowny. Pan Jezus potrafi∏ ma∏ymi epizodami wyraziç wiele. Wy, dzieci,
mo˝e ju˝ nieraz si´ z tym spotka∏yÊcie,
˝e wasi rodzice mówili coÊ do was, a
jaka by∏a wasza pierwsza reakcja?
„Nie!” Nie chce si´. Czasami jest si´
nawet upartym i tupie nogà. Mo˝na
sobie to wyobraziç. Jednak póêniej coÊ
si´ porusza we wn´trzu, budzi si´ sumienie, zastanawia si´ i czuje, ˝e takie
zachowanie i decyzja sà niedobre.
Pi´knie jest, kiedy daje si´ kierowaç
swoim sumieniem i jednak si´ czyni to,
co mówià matka i ojciec.
Pan Jezus wyraênie pokaza∏, ˝e nie
to jest tak bardzo znaczàce, co si´
powiedzia∏o, jak si´ zachowa∏o, czy co
si´ prezentuje na zewnàtrz. DoroÊli
bardzo dobrze potrafià ukrywaç to, co

zachodzi wewnàtrz. Na zewnàtrz prezentuje si´ coÊ, co wcale nie wyst´puje
wewnàtrz. Pana jednak nie mo˝na
zmyliç.
W nadmienionym podobieƒstwie
jeden z synów na poczàtku powiedzia∏:
„Tak”. Byç mo˝e chcia∏ uspokoiç ojca,
ale nie poszed∏ pracowaç w winnicy.
Nie czyni∏ tego, co chcia∏ ojciec.
Teraz zwracam si´ do m∏odzie˝y, w
przypadku której ta sprawa jest ju˝
nieco bardziej skomplikowana. Nie od
razu mówi si´ bezpoÊrednio „nie”. Podejmuje si´ dyskusje. Ma si´ swoje
w∏asne myÊli i zdanie. Prezentuje si´
swojà wol´. Póêniej jednak budzi si´
wewn´trzna myÊl: „Czy to by∏o dobrze? Czy s∏usznie postàpi∏em?”. W
tym jednym zdaniu, które Pan zaprezentowa∏ w podobieƒstwie, zawarte

jest nieskoƒczenie wiele: „…ale potem
zastanowi∏ si´ i poszed∏”.
Mili m∏odzi bracia i siostry bàdêcie
zawsze otwarci na inspiracj´ Ducha. A
gdy wewn´trznie budzi si´ myÊl: To nie
by∏o dobre, co zrobiliÊmy, to zmierza∏o
w b∏´dnym kierunku, dyskusja osiàgn´∏a punkt, który nie przynosi b∏ogos∏awieƒstwa, wtedy dobrze jest, kiedy
si´ ws∏ucha w swoje wn´trze, nie jest
si´ upartym, ale podà˝a si´ za g∏osem
Ducha Âwi´tego, który mieszka w nas i
czyni si´ to, co odpowiada woli Bo˝ej.
Mili bracia i siostry, te s∏owa dotyczà
nas wszystkich. Ile mówimy i czynimy
w trakcie dnia. Gdy si´ nad tym zastanowimy w spokojnej minucie, wtedy
trzeba sobie powiedzieç: To nie by∏o
dobre. Czasami mo˝na jeszcze coÊ
skorygowaç, czasami mo˝na si´ prze5

∏amaç i sk∏oniç do tego, aby podporzàdkowaç si´ woli Bo˝ej i odpowiednio czyniç. Pami´tajmy o tym: Pan
widzi wszystko. Jego nie mo˝emy omamiç. Nie bàdêmy tymi, którzy wmawiajà sobie, ˝e danà spraw´ nale˝y widzieç
szerzej, a konkretne szczegó∏y nie
majà znaczenia przed Bogiem. Pami´tajmy, ˝e wa˝ny jest czyn.
To by∏o kilka myÊli, które chcia∏em
przedstawiç wam mi∏e dzieci i mi∏a
m∏odzie˝y. Ch´tnie mo˝ecie o tym
rozmawiaç ze swoimi rodzicami. Dla
was mi∏a m∏odzie˝y mo˝e to byç równie˝ tematem waszych spotkaƒ m∏odzie˝owych lub gdziekolwiek si´ z sobà
spotykacie i rozmawiacie. Przekonany
jestem, ˝e pod tym wzgl´dem wzbudzà
si´ w was jeszcze liczne myÊli. Przede
wszystkim zwróçcie uwag´ na to jedno
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zdanie: „…ale potem zastanowi∏ si´ i
poszed∏…”. Niechby ono towarzyszy∏o
wam w ˝yciu. Czasami czuje si´ t´
skruch´ w sercu i zastanowienie dochodzi do g∏osu. Kierujcie si´ tym.
Pójdêcie i czyƒcie to, co odpowiada
woli waszych rodziców. Czyƒcie to, co
odpowiada woli Bo˝ej. To s∏u˝y ku
b∏ogos∏awieƒstwu.
Zwróçmy teraz uwag´ na nasze
s∏owo biblijne. Wybra∏em je majàc na
wzgl´dzie naszà diamentowà par´,
poniewa˝ wiem, ˝e treÊç tego Psalmu
˝yje w ich sercach: „B∏ogos∏aw, duszo
moja, Panu i nie zapominaj wszystkich

dobrodziejstw Jego…”.
Wasze ca∏e ˝ycie, mi∏y apostole
okr´gowy Hermannie Engelauf, mi∏a
Ruth Engelauf, jest uwielbianiem
Boga. Do tego wniosku si´ dochodzi,
gdy si´ wszystko podsumuje. Byç mo˝e
powiecie: By∏y te˝ i inne momenty…
Niemniej pod kreskà pozostaje: „B∏ogos∏aw, duszo moja, Panu”.
Mili bracia i siostry chcia∏bym w∏o˝yç do waszych serc: Uwielbiajcie Pana. To jest b∏ogos∏awieƒstwem, jeÊli
tylko nie czynimy tego okazjonalnie.
Uwielbianie nie mo˝e byç sprawà
chwili, poniewa˝ akurat jest jakiÊ
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powód do chwalenia Boga. Uwielbianie musi byç treÊcià ˝ycia. „B∏ogos∏aw,
duszo moja, Panu”, niech to b´dzie
mottem naszego ca∏ego ˝ycia.
Pismo Âwi´te Êwiadczy o tym, ˝e i w
ci´˝kich sytuacjach mo˝na wielbiç i
s∏awiç. Na ten temat jest mowa o
Pawle i Sylasie, którzy byli w wi´zieniu
i prze˝ywali m´czarnie. Nawet w tej
sytuacji s∏awili Pana i byli gotowi Jemu
dzi´kowaç. (por. Dz. Ap. 16, 25) Podstawà ˝ycia musi byç „B∏ogos∏aw,
duszo moja, Panu i nie zapominaj
wszystkich dobrodziejstw Jego!”. Gdy
podsumowujemy wszystko i przypominamy sobie dobre rzeczy, które prze˝yliÊmy, to te˝ wcià˝ na nowo znajdziemy powody do dzi´kowania i
s∏awienia. Nie zapominajmy o uwielbianiu Boga. Cz´sto ju˝ mówi∏em:
S∏awiàcy zbór jest b∏ogos∏awionym
zborem. Rodzina uwielbiajàca Boga
jest b∏ogos∏awionà rodzinà. Kto s∏awi i
dzi´kuje, ten doÊwiadcza b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego.
„…i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego!” W Êlad za tym
wezwaniem nast´puje wyliczenie tego
wszystkiego, co Pan dobrego czyni:
„…On odpuszcza wszystkie winy
twoje, leczy wszystkie choroby twoje.
On ratuje od zguby ˝ycie twoje; On
wieƒczy ci´ ∏askà i litoÊcià”. Te cztery
punkty chcia∏bym przedstawiç jako
has∏a: Odpuszczenie – uzdrowienie –
wybawienie – koronacja. To jest bieg
˝ycia dzieci Bo˝ych. Moim wielkim
˝yczeniem jest, aby to by∏o zakotwiczone w narodzie Bo˝ym. Rozpoczyna si´
odpuszczeniem, czyli ∏askà Bo˝à.
MyÊl´, ˝e czasami zbyt powierzchownie obchodzimy si´ z ∏askà Bo˝à.
DoÊwiadczamy jej regularnie na nabo˝eƒstwach. Dost´pujemy odpuszczenia. Zasadnicze pytanie jednak brzmi:
Jaki wyciàgamy z tego po˝ytek? Czy
∏aska i odpuszczenie okreÊlajà nasze
˝ycie? Interesujàce sà na ten temat
relacje Pisma Âwi´tego. Pan Jezus w
okreÊlonych sytuacjach mówi∏ o od-

W 1. rzędzie od prawej: Będący w stanie spoczynku
Główny Apostoł Fehr, apostołowie okręgowi Higelin i
Karnick oraz apostołowie: Skielka, Homburg i Viktor.

puszczeniu grzechów. Odpuszczenie
grzechów zawsze pociàga∏o za sobà
konsekwencje: ˚ycie mia∏o biec w
innym kierunku, a ˝e odpuszczenie
zwiàzane by∏o z okreÊlonym b∏ogos∏awieƒstwem, nowy bieg ˝ycia móg∏ byç
podj´ty. W skrócie przedstawi´ to na
przyk∏adzie.
Pewnego razu do Pana zosta∏ przyniesiony sparali˝owany cz∏owiek. Pan
widzia∏ sparali˝owanego, jak i wierzàcych, którzy byli woko∏o. Pan powiedzia∏ wprost: „odpuszczone sà
grzechy twoje”. (Ew. Mateusza 9, 2)
Uczeni w PiÊmie oburzyli si´ i myÊleli:
„Jak On mo˝e odpuszczaç grzechy?”.
Wtenczas Pan powiedzia∏: „Lecz abyÊcie wiedzieli, ˝e Syn Cz∏owieczy ma
moc na ziemi odpuszczaç grzechy –
rzek∏ do sparali˝owanego: Wstaƒ, weê
∏o˝e swoje i idê do domu swego!”.
(Ew. Mateusza 9, 6) W ten sposób Pan
uwidoczni∏ moc odpuszczenia grzechów na przyk∏adzie uzdrowienia chorego. Cz∏owiek, który tego doÊwiadczy∏, w przysz∏oÊci móg∏ prowadziç
swoje ˝ycie zupe∏nie inaczej. Wolny by∏
od udr´ki swojej choroby. Nie by∏ ju˝
sparali˝owany, ale naprawd´ wolny.
Je˝eli Pan powiàza∏ to z odpuszczeniem grzechów, to jest te˝ obraz dla
naszego ˝ycia.
Je˝eli korzystamy z odpuszczenia
grzechów, je˝eli s∏yszymy s∏owo ∏aski,
to wówczas naprawd´ stajemy si´
wolnymi, mo˝emy inaczej kszta∏towaç
nasze ˝ycie, ani˝eli w przypadku
zwiàzania tym lub tamtym.
MyÊl´ o grzesznicy, do której Pan
powiedzia∏: „Odpuszczone sà grzechy
twoje, (…) idê w pokoju”. (Ew. ¸ukasza 7, 48. 50) Tu Pan wskaza∏ na pokój
i wezwa∏ jà, aby nie da∏a si´ wi´cej
uwik∏aç w jakieÊ sprawy, ale strzeg∏a
pokoju. By∏a te˝ cudzo∏o˝nica. Jej
równie˝ Pan darowa∏ ∏ask´, poniewa˝,

gdy wszyscy oskar˝yciele odeszli, powiedzia∏: „I Ja ci´ nie pot´piam: Idê i
odtàd ju˝ nie grzesz”. (Ew. Jana 8, 11)
Konsekwencja ∏aski. Moi mili, ∏aska
ma coÊ zdzia∏aç i o tym Êwiadczà s∏owa
Psalmu, które zyskujà na wadze w
Êwietle Nowego Testamentu. „…On
odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy
wszystkie choroby twoje”.
W Starym Testamencie oczekiwania
przede wszystkim zwiàzane by∏y z
uzdrowieniami. Dzisiaj, zgodnie ze
zrozumieniem udost´pnionym przez
Syna Bo˝ego, widzimy i odnosimy to
do wewn´trznego cz∏owieka. Przez
∏ask´ majà byç wyleczone niejedne
u∏omnoÊci duszy. Czy pozwalasz si´
uzdrawiaç? Dla jasnoÊci chcia∏bym
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dodaç, ˝e tych u∏omnoÊci nie nale˝y
myliç z chorobami psychicznymi. To
jest inna p∏aszczyzna. Od leczenia
chorób psychicznych sà lekarze specjaliÊci.
Jakie sà u∏omnoÊci duszy, które dziÊ
sà rozprzestrzenione, a z których mamy byç uwolnieni przez odpuszczenie?
Niepokój – choroba tego czasu. Je˝eli
zaznaliÊmy odpuszczenia, to zachowujmy pokój. Niezadowolenie jest
ÊciÊle zwiàzane z niepokojem. Choroba, u∏omnoÊç tego czasu. Gdy skorzystaliÊmy z ∏aski i zosta∏y nam odpuszczone grzechy, wtedy niech ju˝ w nas
nie b´dzie nawet resztki niezadowolenia, ale bàdêmy zadowoleni z tego, co
Bóg nam daje.
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Nieprzejednanie – jaka straszliwa
u∏omnoÊç duszy! Je˝eli zadzia∏a∏o
odpuszczenie, wtedy ju˝ nie ma miejsca dla nieprzejednania. Wtenczas nie
ma tego w naszym ˝yciu. BeznadziejnoÊç tak˝e jest chorobà, która jest
rozprzestrzeniona. Rozmawiajàc z
ludêmi mo˝na stwierdziç, ˝e wielu nie
ma nadziei. Je˝eli dzia∏a ∏aska Bo˝a,
je˝eli korzysta si´ z odpuszczenia grzechów, to mo˝na zostaç uzdrowionym.
Wówczas dusza mo˝e byç uwolniona
od tych wszystkich u∏omnoÊci: od niepokoju, niezadowolenia, nieprzejednania i beznadziejnoÊci.
Po odpuszczeniu i uzdrowieniu
nast´puje wybawienie. W przypadku
wybawienia widz´ przede wszystkim
wp∏ywy zewn´trzne, pràdy duchowe.
Na przyk∏ad ziemskie usposobienie,
ziemski sposób myÊlenia. Czy nie jest
to duch, który ca∏kowicie ubezw∏asnowolni∏ ludzi? Na przyk∏ad myÊlenie
karierowicza, które wszystko opanowuje. Sprawy nam nie obce, ale one
nie mogà opanowaç naszego ca∏ego
˝ycia. Pozwólmy si´ wybawiç z wy∏àcznego ukierunkowania na to, co ziemskie. Ju˝ za czasów Jezusa istnia∏a taka
postawa duchowa. Mam tu na uwadze
bogatego gospodarza, który troszczy∏
si´ tylko o to, co ziemskie. (por. Ew.
¸ukasza 12, 16-21) Pan takà postaw´ i

post´powanie okreÊli∏ jako niemàdre.
Czy te˝ spójrzmy na bogatego m∏odzieƒca, który musia∏ dokonaç wyboru
mi´dzy naÊladownictwem a swoim
bogactwem. Opowiedzia∏ si´ za bogactwem, za tym, co ziemskie. (por. Ew.
¸ukasza 18, 18-27)
My równie˝ niekiedy znajdujemy si´
w sytuacjach, w których musimy decydowaç pomi´dzy tym, co ziemskie a
naÊladownictwem Chrystusa. Z w∏asnego doÊwiadczenia wiem, ˝e mo˝e to
byç ostra walka. Nie zawsze ∏atwo jest
podjàç w∏aÊciwà decyzj´. Gdy jednak
zadzia∏a∏o odpuszczenie i nastàpi∏o
uzdrowienie duszy, wtedy te˝ chce si´
zostaç wybawionym. Pozwólmy si´
wybawiç z przywiàzania do spraw
ziemskich. Naród izraelski odla∏
z∏otego cielca. (por. 2. Moj˝eszowa
32, 4) To nie podoba∏o si´ Panu.
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Izraelici s∏u˝yli innym bogom. To te˝
jest aktualne jeszcze dziÊ, nawet jeÊli
ju˝ nie w tej formie, ˝e potrzebuje si´
symbolu przedstawiajàcego inne bóstwo. Nowoczesny z∏oty cielec to jest
przywiàzanie do tego, co ziemskie.
Dajmy si´ od tego wybawiç.
Odpuszczenie – uzdrowienie – wybawienie. Niechby i dziÊ dokona∏o si´
wybawienie, abyÊmy stali si´ wolni od
wszelkich wi´zów i trzeêwo widzieli
wszelkie sprawy. Nie musi to prowadziç do tego, abyÊmy si´ ze wszystkiego ca∏kowicie wycofali, abyÊmy prowadzili ˝ycie gdzieÊ na pustyni. Daç si´
jednak wybawiç od przeró˝nych wi´zów jest i pozostaje naszym zadaniem.
Wówczas nast´puje to, co pi´kne –
koronacja. Pan koronuje nas ∏askà i
mi∏osierdziem. W ten sposób kràg si´
zamyka. Rozpoczà∏ si´ ∏askà i koƒczy
∏askà. Wszystko jest ∏askà. W tej ∏asce,
w tej koronacji widz´ te˝ b∏ogos∏awieƒstwo, które Pan daje. To jest
doÊwiadczenie dzieci Bo˝ych: Gdzie
rzeczywiÊcie si´ korzysta z odpuszczenia i wbudowuje si´ do swego ˝ycia
jako dar ∏aski Bo˝ej, gdzie ma miejsce
uzdrowienie i wybawienie, tam dost´puje si´ koronacji. Nie mo˝e byç inaczej. Pan daruje swoje wieƒczàce b∏ogos∏awieƒstwo. To b∏ogos∏awieƒstwo
jest widoczne w ˝yciu. Wieƒczàca ∏aska
Bo˝a i Jego b∏ogos∏awieƒstwo widoczne sà te˝ w ˝yciu naszej diamentowej
pary. To b∏ogos∏awieƒstwo b´dzie te˝
wam dalej towarzyszy∏o, poniewa˝
korzystaliÊcie z tego, co Pan wam proponowa∏. Wszyscy post´pujmy podobnie moi mili. Najwi´ksza koronacja
b´dzie w dniu Paƒskim, gdy wype∏ni
si´ obietnica i otrzymamy koron´ ˝ycia
wiecznego. Kto chce prze˝yç t´ chwil´,
koronacj´ u Pana, ten ju˝ dziÊ musi si´
daç uwieƒczyç ∏askà i mi∏osierdziem
Bo˝ym.
Jest to pi´kne s∏owo. Weêmy z sobà
na dalszà drog´ ˝ycia i wiary te cztery
punkty: odpuszczenie, uzdrowienie,
wybawienie i koronacj´.

L I S T

Korzystajàc z okazji diamentowych godów aposto∏a okr´gowego w stanie
spoczynku Hermanna Engelaufa i jego ˝ony Ruth,
chcia∏bym co nieco napisaç o naszych stosunkach.
W dniu 28 lutego 1983
roku, dla mnie zupe∏nie
niespodziewanie, aposto∏
okr´gowy Engelauf ustanowi∏ mnie ewangelistà
okr´gowym. Przedstawiajàc obszar i zakres mojego
dzia∏ania powiedzia∏: „On
b´dzie s∏uchaç tylko moich poleceƒ, czyniç to, co ja
mu powiem i mnie osobiÊcie b´dzie podporzàdkowany”. Zanim zdo∏a∏em
na dobrze si´ zastanowiç, co to oznacza,
dziesi´ç tygodni póêniej otrzyma∏em
urzàd aposto∏a. Z moim aposto∏em
okr´gowym nawiàza∏a si´ relacja, jak
mi´dzy ojcem a synem. Pyta∏em si´ go o
wszystko, czego nie wiedzia∏em, a tego
by∏o wiele. Móg∏ mi powiedzieç wszystko, a czasami te˝ i swoje zdanie. Ponad
wszystkim byliÊmy powiàzani braterskà
mi∏oÊcià.
Po wielu wspólnych podró˝ach, przejmujàcych prze˝yciach, Bo˝ych cudach
∏aski i doÊwiadczeniach silnej ochrony
anielskiej aposto∏ okr´gowy Engelauf w
1991 roku przeszed∏ w stan spoczynku.
Nasta∏a intensywna wymiana myÊli.
Nigdy nie spotka∏em si´ z krytykà lub
niezrozumieniem. Maksymalnà rzeczà,
na którà sobie czasami pozwala∏, to by∏o
stwierdzenie: „Nie musz´ wszystkiego
rozumieç – wa˝ne, abym we wszystko
wierzy∏”. Wszystkie spotkania cechowa∏y
si´ wzajemnym szacunkiem i g∏´bokim
zaufaniem. Przy tym w centrum naszych
rozmów zawsze sta∏o dokoƒczenie dzie∏a
Bo˝ego, praca w regionach misyjnych
oraz ma∏e, jak i wielkie troski dzieci
Bo˝ych.
Up∏yn´∏y kolejne lata. Teraz sam
wype∏niam urzàd, który pe∏ni∏ mój ce-

A P O S T O L S K I

Apostołowie okręgowi Brinkmann
(2. z prawej) i Engelauf (w st. sp.)
ze swoimi żonami Brigitte i Ruth
w Karlsruhe, w kwietniu 2006 roku

zówki odnoszàce si´ do
dobrych przyjació∏. O Dawidzie i Jonatanie jest
mowa, ˝e ich serca by∏y z
sobà zwiàzane, a mi∏owali
si´ nawzajem, jak samych
siebie. (por. 1. Samuela 18,
1) Przyjaêƒ ich wyrazi∏a si´
w tym, ˝e jeden drugiemu
ocali∏ ˝ycie.
Hiob mia∏ swoich przyjació∏, którzy w jego niedoli i
cierpieniach wspierali go w
ten sposób, ˝e byli u niego przez siedem
dni i milczeli. (por. Hioba 2, 13) OczywiÊcie mi´dzy Hiobem a przyjació∏mi
dochodzi∏o te˝ do kryzysów. Ostatecznie
jednak wstawiennictwo Hioba za przyjació∏ sprawi∏o, ˝e Pan odmieni∏ los Hioba
ku dobremu. (por. Hioba 42, 10)
Jakim przyjacielem jest Jezus Chrystus? Swojà przyjaêƒ wyrazi∏ s∏owami, ˝e
nikt nie ma wi´kszej mi∏oÊci od tego,
który oddaje za przyjació∏ swoje ˝ycie.
(por. Ew. Jana 15, 13) Przedstawi∏ te˝
oczekiwania, jakie mia∏ wobec przyjació∏: „JesteÊcie przyjació∏mi moimi, jeÊli
czyniç b´dziecie, co wam przykazuj´”.
(Ew. Jana 15, 14)
Przyjaêƒ to jest dawanie i branie. Dobrze jest, kiedy b´dziemy utrzymywali
przyjaênie s∏u˝àce wzajemnemu wsparciu i szcz´Êciu.

Dobrzy przyjaciele
niony nauczyciel. Mojà wielkà radoÊcià i
wewn´trznym ukojeniem jest to, ˝e mam
w nim kogoÊ, kto w pe∏ni wie, co wszystko wià˝e si´ z urz´dem aposto∏a okr´gowego. Wszelkie rozmowy sà b∏ogim dawaniem i braniem, na bazie zrozumienia,
wspólnoty i wzajemnego wstawiennictwa
w modlitwach. Nasz wzajemny stosunek
rozwinà∏ si´ dalej – po prostu jesteÊmy
dobrymi przyjació∏mi.
Ta myÊl mnie szczególnie porusza∏a,
gdy myÊla∏em o diamentowych godach.
Dobrzy przyjaciele sà wa˝ni w ˝yciu. JeÊli
ktoÊ ma kogoÊ, na kim mo˝e polegaç, z
kim mo˝e dzieliç radoÊç i cierpienie, z
kim mo˝e wszystko omawiaç, ten jest bogaty. Dobrzy przyjaciele. Tu widz´ te˝
m´˝a i ˝on´, którzy poprzez wià˝àcà
mi∏oÊç dzielà radoÊç i cierpienie, idà
przez ogieƒ i wod´ oraz wspólnie pokonujà trudnoÊci. Jako dobrych przyjació∏
widz´ te˝ rodziców i ich doros∏e dzieci, z
którymi po d∏ugoletnim czasie wychowawczym sà przyjacielsko zwiàzani.
Jakie wzbogacajàce i uszcz´Êliwiajàce
jest to, kiedy ze swoimi dzieçmi mo˝na
wszystko omawiaç, ma si´ wzajemne zrozumienie, a spotkania cechujà si´ harmonià.
W PiÊmie Âwi´tym równie˝ sà wska-
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Armin Brinkmann

Apostoł okręgowy Armin Brinkmann urodził się 11 listopada 1948 roku. Apostołem został ustanowiony 22
maja 1983 roku,a od 26 czerwca 2005 roku jako apostoł okręgowy prowadzi Kościół terytorialny Nadrenia
Północna-Westfalia. Jego obszar działania obejmuje
kraje w Europie,Azji,Afryce i Ameryce Południowej.

N A U K A

I

P O Z N A N I E

Ksi´ga Daniela jest czwartà, wielkà ksi´gà
proroczà Pisma Âwi´tego po Ksi´gach:
Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela.
Rozdzia∏y 1-6 zawierajà cz´Êç biograficznà, a rozdzia∏y 7-12
cz´Êç proroczà, w której po raz pierwszy w Biblii wyst´puje
poj´cie „Syn Cz∏owieczy”. Wizje Daniela zawierajà
pewnà paralel´ do Objawienia Jana.

Prorok
Daniel

Awans na dworze królewskim i zachowanie jego przyjaciele po zdobyciu wykszta∏cenia zostali
wiary
przyj´ci do osobistej s∏u˝by wielkiego króla
Nebukadnesara.

Nebukadnesar II na prze∏omie 587/86 r. p.n.e.
uprowadzi∏ ˚ydów do niewoli babiloƒskiej. ˚ydzi
z arystokratycznych rodzin zostali uprowadzeni
do Babilonu ju˝ kilka lat wczeÊniej. W ten sposób
na dwór Nebukadnesara w Babilonie trafi∏o
czterech m∏odzieƒców: Daniel, Ananiasz, Miszael
i Azariasz. Tam otrzymali nowe imiona: Daniela
nazwano Baltazarem, Ananiasza – Szadrachem,
Miszaela – Meszachem, a Azariasza – AbedNegem. (por. Daniela 1, 6. 7) Mieli utraciç swoje
hebrajskie imiona, a tym samym hebrajskà
to˝samoÊç ukierunkowanà ca∏kowicie na Boga,
poniewa˝ imiona ich oznacza∏y: Daniel – „Bóg
jest s´dzià”, Ananiasz – „Pan okazuje ∏ask´”,
Miszael – „Któ˝ jest jak Bóg?”, Azariasz – „Pan
pomocà”. Ich nowe chaldejskie imiona w przeciwieƒstwie by∏y pochodnymi imion bo˝ków.
M∏odzieƒcy jednak wiernie trwali przy Panu i
zasadach czystoÊci Zakonu Moj˝eszowego.
Dlatego te˝ odmówili spo˝ywania pokarmów z
kuchni królewskiej, poniewa˝ nie by∏y przygotowywane wed∏ug zaleceƒ Zakonu Moj˝eszowego,
a poza tym istnia∏o podejrzenie, ˝e by∏y ofiarami
pokarmów dla bo˝ków. Daniel i jego przyjaciele
na w∏asne ˝yczenie mogli si´ ˝ywiç w sposób
wegetariaƒski i wyglàdali lepiej i zdrowiej ni˝
pozostali, którzy jedli ze sto∏ów królewskich.
(por. Daniela 1, 15) Ci czterej m∏odzi m´˝czyêni
zostali przez Boga wyposa˝eni „…w znajomoÊç i
rozumienie wszelkiego pisma i màdroÊci”. Daniel
ponadto zosta∏ wyposa˝ony w szczególny dar
proroczy, co jest podstawà Ksi´gi Daniela. Daniel
„zna∏ si´ na wszelkiego rodzaju widzeniach i
snach”. (Daniela 1, 17) WyjaÊnienia snów, których dokonywa∏ Daniel odgrywajà wa˝nà rol´ w
pierwszej cz´Êci Ksi´gi Daniela. (rozdzia∏y 1-6)
Druga cz´Êç Ksi´gi Daniela (rozdzia∏y 7-12)
sk∏ada si´ przewa˝nie z wizji proroczych. Daniel i

Sen Nebukadnesara – olbrzymi posàg na
glinianych nogach
Szacunek i respekt, jakim cieszy∏ si´ Daniel na
dworze królewskim, wynika∏ z wyjaÊnienia snu
Nebukadnesara, którego tylko on dokona∏. Wi´cej jeszcze, tylko on by∏ w stanie przypomnieç sen,
który mia∏ król, a którego treÊç zapomnia∏: „Ty,
królu, mia∏eÊ widzenie: Oto olbrzymi posàg sta∏
przed tobà; wielki by∏ ów posàg, pot´˝ny jego
blask, a straszny jego wyglàd. G∏owa tego posàgu
by∏a ze szczerego z∏ota, jego pierÊ i jego ramiona
ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego
golenie z ˝elaza, jego nogi po cz´Êci z ˝elaza, po
cz´Êci z gliny”. (Daniela 2, 31-33) Nagle z wysokoÊci spada kamieƒ i rozbija posàg „olbrzyma na
glinianych nogach”. Daniel powiedzia∏ do Nebukadnesara: „Ty jesteÊ g∏owà ze z∏ota, ale po tobie
powstanie inne królestwo, s∏absze ni˝ twoje, a
potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje
ca∏à ziemi´. Czwarte królestwo b´dzie mocne jak
˝elazo, bo ˝elazo wszystko kruszy i ∏amie; i jak
˝elazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i
zdruzgocze”. (Daniela 2, 38-40) Póêniejszy bieg
historii pokazuje, o jakie królestwa chodzi∏o.
Pierwszym królestwem jest Babilonia. Drugim
jest Królestwo Medów. Trzecim królestwo
Persów, a czwartym hellenistyczne królestwo
Aleksandra Wielkiego.
Po wyjaÊnieniu snu król uczyni∏ Daniela
ksi´ciem nad Babilonem i prze∏o˝onym wszystkich m´drców, chocia˝ by∏ obcym w Babilonii.
Wyk∏ad snu do tego stopnia wstrzàsnà∏ królem, ˝e
pad∏ na twarz i modli∏ si´ do Boga, poniewa˝
pozna∏ wy˝szoÊç màdroÊci danej od Boga. Daniel
pozosta∏ na dworze królewskim, a jego trzej
przyjaciele na jego ˝yczenie zostali prze∏o˝onymi
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nad prowincjami królestwa. (por. Daniela 2, 49)
Pomimo ˝yczliwoÊci króla babiloƒskiego i awansu
w chaldejskich urz´dach, Daniel i jego przyjaciele
nie zostali oszcz´dzeni od prób wytrwania w
wierze w pogaƒskim Êrodowisku.

aby z nich piç wraz ze swoimi goÊçmi. Wtedy
ukaza∏y si´ palce i wypisa∏y na Êcianie zagadkowy
napis: „Mene, mene, tekel, uparsin”. Król by∏
przera˝ony na Êmierç. Kaza∏ przybyç wró˝bitom i
astrologom, aby wyjaÊnili znaczenie napisu.
Nikomu to si´ jednak nie uda∏o. Wezwano wi´c
Daniela, który wy∏o˝y∏ napis: „Mene: Bóg policzy∏
dni twojego panowania i doprowadzi∏ je do
koƒca. Tekel – jesteÊ zwa˝ony na wadze i
znaleziony lekkim. Peres – twoje królestwo b´dzie
podzielone i oddane Medom i Persom”.
(Daniela 5, 26-28)

Trzej m´˝owie w piecu ognistym
Nebukadnesar poleci∏ sporzàdziç posàg, któremu czeÊç mia∏ oddawaç ka˝dy w ca∏ym królestwie.
Wezwa∏ dostojników z ca∏ego kraju, a wÊród nich
Ananiasza, Miszaela i Azariasza, w celu poÊwi´cenia posàgu. Wszyscy mieli paÊç na ziemi´ przed
posàgiem i si´ modliç. Trzej Judejczycy odmówili.
Chcieli si´ modliç tylko do ˝ywego Boga i Jego
s∏awiç. Niektórzy Chaldejczycy udali si´ do
Nebukadnesara i zadenuncjowali tych trzech.
Król kaza∏ ich wrzuciç do roz˝arzonego pieca, aby
spalili si´ ˝ywcem. (por. Daniela 3, 20) Gdy
Nebukadnesar sprawdza∏, co si´ sta∏o z trzema
skazanymi, zobaczy∏, ˝e w piecu jest czterech
m´˝czyzn, a tym trzem przyjacio∏om nic si´ nie
sta∏o. Czwartego uzna∏ za anio∏a Bo˝ego. Trzej
towarzysze zostali zrehabilitowani, a ponadto
zosta∏a wydana ustawa, która gwarantowa∏a im
wolnoÊç wyznaniowà. (por. Daniela 3, 28-30)

Prorocze wizje Daniela – królestwa i Syn
Cz∏owieczy
W pierwszej wizji przedstawione sà cztery
zwierz´ta, które symbolizujà cztery królestwa
Êwiatowe. Lew z orlimi skrzyd∏ami – Babiloƒczyków. Niedêwiedê – Medów. Pantera – Persów.
Zwierz´ z dziesi´cioma rogami – Królestwo
Aleksandra Wielkiego. (por. Daniela 7, 4-8)
Wszystkie te królestwa ginà, gdy z tronu Bo˝ego
wychodzi ognisty strumieƒ. Powstaje nowe królestwo – Królestwo Syna Cz∏owieczego. (por. Daniela 7, 13. 14) Jest to wskazanie na Jezusa
Chrystusa, który przyjdzie jako Syn Cz∏owieczy.
Daniel w drugim widzeniu opisuje walk´ koz∏a
z baranem. Ta wizja zostaje jemu wyjaÊniona
przez anio∏a Gabriela. (por. Daniela 8, 19-25) Tu
Daniel podobnie jak w relacjach opisanych w
rozdziale 7. otrzymuje wejrzenie daleko w przysz∏oÊç a˝ do wybuchu powstania Machabeuszy przeciwko królowi Antiochowi IV Epifanesowi ok.
167 r. p.n.e.
Nadmieniç nale˝y jeszcze czwartà wizj´,
(rozdzia∏y 10 i 11) dzi´ki której Daniel mo˝e
wejrzeç w czasy ostateczne. Powstanie ksià˝´
anielski Micha∏, aby wybawiç lud – wszystkich
zapisanych w ksi´dze. Jest to informacja, którà
odnajdujemy równie˝ w Objawieniu Jana.
(por. Obj. Jana 3, 5; 13, 8; 21, 27) Zapowiedziany
jest tak˝e ucisk, podobny do tego, który opisany
jest w Objawieniu Jana. (por. Obj. Jana 7, 14)
Koronujàcym zakoƒczeniem Ksi´gi Daniela
jest proroctwo o zmartwychwstaniu: „A wielu z
tych, którzy Êpià w prochu ziemi, obudzà si´, jedni
do ˝ywota wiecznego, a drudzy na haƒb´ i
wieczne pot´pienie”. (Daniela 12, 2) Daniel
zosta∏ upowa˝niony do zapiecz´towania ksi´gi a˝
do czasu ostatecznego. (por. Daniela 12, 4)

Daniel w lwiej jamie
Nowy król Dariusz chcia∏ uczyniç swoim
zast´pcà Daniela. Niektórzy nie˝yczliwi namiestnicy postanowili go zlikwidowaç. Nak∏onili króla
do wydania rozporzàdzenia, ˝e karze Êmierci
podlegaç b´dzie ten, kto w ciàgu trzydziestu dni
b´dzie si´ modli∏ do jakiegokolwiek innego boga
lub cz∏owieka ni˝ do króla. (por. Daniela 6, 8)
Daniel kontynuowa∏ swojà trzykrotnà modlitw´ w
kierunku Jeruzalemu. (por. Daniela 6, 11) W
wyniku tego zosta∏ zaskar˝ony do króla, a ten
musia∏ skazaç Daniela. Daniel zosta∏ wrzucony do
lwiej jamy. Nazajutrz wyszed∏ stamtàd ca∏y i
zdrowy. Król Dariusz pozna∏ swój b∏àd i ukara∏
z∏oczyƒców, którzy oskar˝yli Daniela wydajàc go
na Êmierç. Król Persów w wydanym przez siebie
postanowieniu obowiàzujàcym w ca∏ym królestwie, wyzna∏, ˝e odtàd nale˝y si´ modliç tylko do
˝ywego Boga. (por. Daniela 6, 26-28)

Napis na Êcianie
Król Belsazar, wnuk Nebukadnesara, podczas
uczty kaza∏ przynieÊç naczynia, które Nebukadnesar zrabowa∏ ze Êwiàtyni Bo˝ej w Jeruzalemie,
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Europa/Ameryka Południowa
Apostoł Raymond
Estrade rozmawia
z dziećmi

Finlandia: Nowa placówka misyjna
Aposto∏ okr´gowy Karlheinz Schumacher (Niemcy
Pó∏nocne) w ubieg∏ym roku zatwierdzi∏ w Finlandii kap∏ana
przyby∏ego z Sudanu. 10 lutego br. aposto∏ Eckehard Krause uda∏ si´ do Kotki, fiƒskiego miasta portowego, aby tam
przeprowadziç pierwsze nabo˝eƒstwo i za∏o˝yç placówk´
misyjnà. W Kotce mieszka przyby∏y z Sudanu kap∏an, który
wraz ze swojà rodzinà tworzy rdzeƒ nowego zboru.
Z licznymi chrzeÊcijaƒskimi przyjació∏mi z jego ojczyzny
zbiera si´ regularnie, aby g∏osiç S∏owo Bo˝e i o˝ywiaç nadziej´ na ponowne przyjÊcie Chrystusa. Nabo˝eƒstwa odbywajà si´ dwa razy w miesiàcu w wynaj´tej sali Centrum M∏odzie˝owego.

Apostoł Eckehard Krause
za ołtarzem z tłumaczem

Brazylia: Piecz´towanie w Arajara
W lutym 1992 roku, w liczàcej 4000 mieszkaƒców miejscowoÊci Arajara, le˝àcej w pó∏nocno-wschodniej Brazylii,
zosta∏ za∏o˝ony ma∏y zbór. 9 marca 2007 roku aposto∏ Geraldino Aires z polecenia aposto∏a okr´gowego Guillerma
J. Vilora przeprowadzi∏ tam nabo˝eƒstwo z udzia∏em 43
wiernych, w tym siedmiu goÊci. Kulminacyjnym punktem
nabo˝eƒstwa by∏o Êwi´te piecz´towanie.
Rodzina z
pieczętowanym
dzieckiem

Francja: Pi´çset kilometrów na nabo˝eƒstwo dla
dzieci
Aposto∏ Raymond Estrade, 13 maja 2007 roku, w koÊciele
w Limoges przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla dzieci z okr´gu
Tuluzy. Najd∏u˝szà drog´, liczàcà oko∏o 500 kilometrów,
mia∏y dzieci z Perpignan. S∏owem biblijnym nabo˝eƒstwa
by∏ werset z 1. Samuela 2, 26: „A pachol´ Samuel stale
wzrasta∏o i by∏o mi∏e zarówno Panu, jak i ludziom”. Po
przeczytaniu s∏owa biblijnego aposto∏ odszed∏ od o∏tarza i
stanà∏ poÊród dzieci. W rozmowie z dzieçmi wyjaÊni∏, w jaki
sposób mo˝na byç przyjemnym Bogu i ludziom. Dziewczynkom i ch∏opcom radzi∏, ˝eby s∏uchaç tak, jak Samuel,
aby rozpoznaç g∏os Bo˝y. Po nabo˝eƒstwie odby∏a si´ jeszcze próba chóru dzieci´cego, na której przygotowywano
repertuar pieÊni na nabo˝eƒstwo regionalne, które
odb´dzie si´ we wrzeÊniu w Tuluzie. Dzieci, które mia∏y
najd∏u˝szà podró˝, przed odjazdem zosta∏y jeszcze zaproszone przez pewnà siostr´ ze zboru Limoges na typowy
afrykaƒski obiad.

Anglia: Koncert i nabo˝eƒstwo
Biskup David Middleton
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w zborze Worthing.
Przed nabo˝eƒstwem Êpiewa∏ chór kameralny, który
tworzà bracia i siostry z siedmiu zborów. Chór ten wyst´puje
na szczególnych uroczystoÊciach. Rano biskup Middleton
na antenie radiowej BBC informowa∏ o uroczystoÊci i zaprosi∏ wszystkich zainteresowanych. Po koncercie zach´ci∏
goÊci do wspólnego prze˝ycia nabo˝eƒstwa. Nast´pny koncert odb´dzie si´ w Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia.

Zdjęcie tytułowe: Przemowa Głównego Apostoła do diamentowej pary Ruth i Hermanna Engelauf
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