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Pokój podstawą wiary
rzed nabo˝eƒstwami ch´tnie szukam szczególnego s∏owa w PiÊmie Âwi´tym. Pewnego
razu zwróci∏em uwag´ na tekst z Ksi´gi
Daniela przedstawiajàcy wizj´, jakà mia∏ Daniel:
„Wtedy ponownie dotknà∏ mnie ktoÊ podobny do
cz∏owieka i posili∏ mnie, i rzek∏: Nie bój si´, m´˝u
mi∏y, pokój ci! Bàdê m´˝ny, bàdê m´˝ny!”.
Czy nie doÊwiadczyliÊmy ju˝ czegoÊ podobnego? Nasz Ojciec Niebieski dotyka naszego serca,
a my otwieramy si´ na to, co nam jest oferowane.
Je˝eli nasze serce zostaje poruszone i odczuwamy
mi∏oÊç Boga, i ˝e jest blisko nas, to dodaje nam
si∏y, to nas wzmacnia.
Nast´pnie jest mowa: „Nie bój si´, m´˝u mi∏y”.
Nie musimy si´ baç, poniewa˝ jesteÊmy w r´kach
naszego Ojca Niebieskiego i jesteÊmy mi∏owani
przez Boga. Je˝eli coÊ nas obcià˝a, je˝eli coÊ
prze˝ywamy, co nie pasuje do naszych planów, to
czasami zapominamy o tym, ˝e jesteÊmy mi∏owani
przez naszego Ojca Niebieskiego.
„Pokój ci!”. Pokój jest czymÊ wartoÊciowym,
poniewa˝ ˝yjemy na Êwiecie niepokoju, gdzie
krà˝à ró˝ne mniemania i poglàdy. Dlatego takie
wa˝ne jest, ˝ebyÊmy byli w r´kach naszego Ojca
Niebieskiego i mieli pokój. Z pokojem wià˝e si´
˝yczenie bycia silnym w wierze.
Niech charakteryzuje nas to, ˝e mamy silnà
wiar´ i mocnà nadziej´ na dzieƒ Paƒski, ˝e
czekamy na Niego, ale nie tak, jakby mia∏ przyjÊç
dopiero za sto lat, ale tak, jakby mia∏ przyjÊç
ponownie dziÊ albo jutro.
Przy tym bàdêmy aktywni w ˝yciu zborowym,
wspierajmy prac´ s∏ugów Bo˝ych, a tym samym
dzie∏o zbawienia naszego Ojca Niebieskiego.
Moim ˝yczeniem jest, abyÊmy byli wzmacniani na
ka˝dym nabo˝eƒstwie, na ka˝dych odwiedzinach
duszpasterskich oraz zachowali silnà wiar´ a˝ do
przyjÊcia Pana, a wtedy b´dziemy na wieki u
Niego.
Nie zapominajmy o tym, ˝e wszystko zaczyna si´
od tego, ˝e dajemy si´ poruszyç przez S∏owo naszego Ojca Niebieskiego, ˝e odczuwamy Jego
bliskoÊç. Wówczas zostajemy wzmocnieni i
wiemy, ˝e jesteÊmy mi∏owani! To zapewnia pokój,
wzmacnia wiar´ i nadziej´ oraz pozwala osiàgnàç
cel.

P

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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Lwy i fontanna
na przystani jachtowej w Zurychu

Z prawej: Wóz transmisyjny na posesji kościelnej
w Zurychu;
U dołu: Przed nabożeństwem w pokoju dla sługów

Podczas nabo˝eƒstwa 6 kwietnia
2008 roku w koÊciele ZurychHottingen G∏ówny Aposto∏ przeniós∏ w stan spoczynku aposto∏a
okr´gowego Armina Studera, który prawie przez dziesi´ç lat
prowadzi∏ KoÊció∏ terytorialny Szwajcaria, do którego nale˝y
oko∏o 57000 wiernych. Jego nast´pcà zosta∏ ordynowany
aposto∏ okr´gowy Markus Fehlbaum.

G∏ówny Aposto∏
w Zurychu - Szwajcaria
Dzieƒ 6 kwietnia by∏ szczególnym
dniem dla KoÊcio∏a terytorialnego Szwajcaria. W wieku 66 lat urz´dujàcy od 1998
roku aposto∏ okr´gowy Armin Studer
przeszed∏ w stan spoczynku. G∏ówny
Aposto∏ Leber w trakcie nabo˝eƒstwa
wyrazi∏ swojà wdzi´cznoÊç aposto∏owi
okr´gowemu za jego dzia∏alnoÊç i prac´
duszpasterskà przy powierzonych duszach. Z tego powodu G∏ówny Aposto∏
przeczyta∏ fragment z Listu do Efezjan 3,
14-17: „Dlatego zginam kolana moje
przed Ojcem, […] ˝eby Chrystus przez
wiar´ zamieszka∏ w sercach waszych, a wy,
(bylibyÊcie) wkorzenieni i ugruntowani w
mi∏oÊci”.
Z wielkim entuzjazmem, zapa∏em i
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radoÊcià aposto∏ okr´gowy Armin Studer
prawie dziesi´ç lat przewodniczy∏ braciom i siostrom KoÊcio∏a terytorialnego
Szwajcaria. Jego urz´dowanie zdominowane by∏o licznymi podró˝ami do pi´tnastu krajów obs∏ugiwanych duszpastersko przez KoÊció∏ terytorialny Szwajcaria.
Przy tym ka˝dego wiernego darzy∏ wielkà
mi∏oÊcià, zrozumieniem i respektem.
Nowy aposto∏ okr´gowy Markus Fehlbaum ma 56 lat, jest ˝onaty i ojcem dwóch
córek. OsiemnaÊcie miesi´cy temu dyplomowany in˝ynier budownictwa przeszed∏
do pe∏nej s∏u˝by duszpasterskiej w KoÊciele. Do tego czasu jako biskup i aposto∏
obs∏ugiwa∏ oko∏o 11000 wiernych w kantonach Berno, Argowia oraz w Bazylei.
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„A jedenastu uczniów poszło do
Galilei, na górę, gdzie im Jezus
przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu
pokłon, lecz niektórzy powątpiewali”.
– Ew. Mateusza 28, 16. 17 –

oi serdecznie umi∏owani bracia i siostry. Chór przed
chwilà Êpiewa∏ o S∏owie Bo˝ym i wyrazi∏ ˝yczenie, aby ono otwiera∏o drzwi i wrota. Takie te˝ jest moje
˝yczenie. Na tym nabo˝eƒstwie S∏owo
Bo˝e ma si´ swobodnie rozwijaç i
wniknàç do wszystkich serc, a wszystko,
co sta∏oby na drodze, niech sforsuje
mocà Ducha Âwi´tego.
To nabo˝eƒstwo rozpocz´liÊmy z
uwielbieniem i dzi´kczynieniem. Bracia i siostry Êwiadomie piel´gnujmy
wdzi´cznoÊç! Nie tylko wtedy, gdy
mamy radosne dni i przyjemne sytuacje, ale nawet wtedy, kiedy musimy
prze˝ywaç cierpienia, zmartwienia i
niedole równie˝ bàdêmy wdzi´czni za
wszelkie dobro, które daje Pan. Dzi´kujmy te˝ za poznanie, które mo˝emy
mieç. Dzi´kujmy te˝ za wspólnot´,
która jest dla nas znaczàca i dzi´kujmy

M

te˝ za dary Bo˝e.
Wasz aposto∏ okr´gowy na tym nabo˝eƒstwie przejdzie w stan spoczynku, a
sàdz´, ˝e wszyscy jesteÊmy wdzi´czni i
oddajemy Bogu chwa∏´!
Niech nigdy nie brakuje wdzi´cznoÊci. Ona powinna byç istotnà cz´Êcià
naszego ˝ycia wiary.
Kalendarzowo ˝yjemy w czasie
pomi´dzy Wielkanocà a Wniebowstàpieniem. Pismo Âwi´te relacjonuje
liczne wydarzenia z tego okresu. Ewangelie Êwiadczà o wielokrotnych pojawieniach si´ Zmartwychwsta∏ego w
ró˝nych miejscach. Relacje poÊwiadczajà, ˝e ukaza∏ si´ wielu ludziom, tak
˝e nawet nie wszystko zosta∏o uj´te w
Ewangeliach, a tylko pewien wybór.
Moim g∏´bokim przekonaniem jest, ˝e
dalece nie wszystko zosta∏o przekazane, co wówczas si´ dzia∏o, ale ju˝ te
nieliczne relacje, o których mo˝emy
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czytaç, mówià ju˝ same za siebie.
Pewnego razu Pan Jezus ukaza∏ si´
uczniom nad Morzem Tyberiadzkim.
Wieczorem poprzedniego dnia uczniowie postanowili wyp∏ynàç w morze.
Piotr powiedzia∏: „Id´ ∏owiç ryby”,
(Ew. Jana 21, 3) a pozostali uczniowie
si´ przy∏àczyli. Ca∏à noc ∏owili bezskutecznie. Gdy rankiem wrócili na brzeg,
sta∏ tam Jezus. Poczàtkowo Go nie
poznali. Powiedzia∏ jednak do nich:
„Dzieci! Macie co do zjedzenia?”. Oni
odpowiedzieli: „Nie”. Wówczas Pan
powiedzia∏: „ZapuÊçcie sieç po prawej
stronie ∏odzi, a znajdziecie”. (Ew. Jana
21, 4-6) Tak te˝ si´ sta∏o. Na Jego
polecenie zarzucili sieci po prawej
stronie i z∏owili mnóstwo ryb.
Takich prze˝yç ˝ycz´ te˝ nam wcià˝
na nowo. W naszym ˝yciu postanawiamy sobie, ˝e uczynimy to lub tamto.
Czasami jednak musimy stwierdziç, ˝e

ostatecznie nie mieliÊmy sukcesu. Niekiedy, na zasadzie analogii, jest tak,
jakby si´ ∏owi∏o ca∏à noc, wszystkiego
si´ próbowa∏o, a bez po˝àdanego skutku. Wtenczas zrób inaczej, mi∏y bracie
i mi∏a siostro! Zwa˝aj na S∏owo Bo˝e!
S∏uchaj, co Pan mówi! Mogà to byç
proste wskazania, takie jak: „ZapuÊçcie
sieç po prawej stronie”. Uczniowie
wówczas nie zastanawiali si´ d∏ugo, ale
po prostu to zrobili, a skutek by∏
przeogromny.
Je˝eli si´ czyni to, co Pan mówi, to
zawsze z tym jest zwiàzany sukces.
Trzeba jednak zwa˝aç na g∏os Bo˝y.
Pozwólmy kierowaç si´ przez Pana.
JeÊli si´ nam coÊ nie powiod∏o, wtedy
zwa˝ajmy na g∏os Pana i post´pujmy
zgodnie z Jego s∏owem. Podejmijmy
nowà prób´. Je˝eli s∏uchamy Pana, to
mamy obfitoÊç.
Inne wydarzenie, które przypada

pomi´dzy Wielkanocà a Wniebowstàpieniem, dochodzi do g∏osu w s∏owie
biblijnym tego nabo˝eƒstwa: „A jedenastu uczniów posz∏o do Galilei, na
gór´, gdzie im Jezus przykaza∏. I gdy go
ujrzeli, oddali mu pok∏on, lecz niektórzy powàtpiewali”.
Dziwne! Dlaczego powàtpiewali?
Przecie˝ widzieli Jezusa! Szed∏ im
naprzeciw. WyjaÊnienie jest takie, ˝e to
powàtpiewanie nie oznacza∏o, ˝e byli
niedowiarkami. Przecie˝ Go widzieli.
Mieli z Nim bezpoÊredni kontakt i
oddali Mu pok∏on. Jednak wewn´trznie byli zdystansowani. Nie wiemy, co w
tamtej chwili myÊleli, ale by∏ pewien
dystans. Nie byli stuprocentowo przekonani: „Tak, to jest Pan”! W∏aÊnie na
tym polega∏o powàtpiewanie, co wynika z kontekstu wydarzenia.
W PiÊmie Âwi´tym w innym miejscu
jest opisana podobna sytuacja. Ucznio5

wie byli na morzu. Pana wÊród nich nie
by∏o. Nagle jednak szed∏ do nich po
wodzie. Na osobistà proÊb´ Piotra Pan
do niego zawo∏a∏: „Przyjdê”! Piotr szed∏
po wodzie. Nagle zobaczy∏ silny wiatr,
zlàk∏ si´ i zaczà∏ tonàç. Bezradny
zawo∏a∏: „Panie, ratuj mnie”! Jezus
chwyci∏ go za r´k´ i powiedzia∏:
„Czemu zwàtpi∏eÊ?”. (Ew. Mateusza
14, 25-31)
Piotr przecie˝ wiedzia∏, ˝e to by∏ Syn
Bo˝y, ˝e to Pan go wezwa∏. Gdy jednak
nasta∏ wiatr, to nie tylko patrzy∏ na
Pana. Zlàk∏ si´. Istotà powàtpiewania
jest w∏aÊnie to, ˝e ju˝ si´ nie oddaje stuprocentowo Panu, ale ma si´ zastrze˝enia i powstaje pewien dystans.
Wyraênie chc´ podkreÊliç, ˝e to jest te˝
niebezpieczeƒstwem tego czasu dla
narodu Bo˝ego!
Sàdz´, ˝e poÊród nas nie ma nikogo,
kto jest niewierzàcy. Wszyscy wierzy-
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my, ˝e Pan objawia si´ dziÊ w swoim
S∏owie, wierzymy w sakramenty, wierzymy w ponowne przyjÊcie Syna Bo˝ego. Tu i tam jednak czasami pojawia si´
swoisty wewn´trzny dystans. Co prawda wiemy, ˝e to Pan jest tym, który
przemawia do nas na nabo˝eƒstwie, ale
te˝ widzimy cz∏owieka za o∏tarzem,
który byç mo˝e wyra˝a si´ niezr´cznie,
czy te˝ ma te lub owe s∏aboÊci. Widzimy
to , co ludzkie, a nie widzimy ju˝ szlachetnego S∏owa Bo˝ego. To jest poczàtek powàtpiewania.
Czy korzystamy z si∏y, która zawarta
jest w Êwi´tej wieczerzy? Czy Êwiadomi
jesteÊmy obecnoÊci Syna Bo˝ego, czy
uroczystoÊç Êwi´tej wieczerzy jest dla
nas tylko ceremonià, w której uczestniczymy z przyzwyczajenia i tradycji?
Powàtpiewanie rozpoczyna si´ od tego,
˝e ju˝ nie oddaje si´ stuprocentowo Synowi Bo˝emu i nie odczuwa si´ Jego
obecnoÊci.
Oczekiwanie na ponowne przyjÊcie
Syna Bo˝ego mo˝na tak˝e rozpatrywaç
analogicznie. OczywiÊcie wszyscy wierzymy, ˝e Pan przyjdzie ponownie. Jaka
˝ywa jednak jest ta wiara? To jest
kluczowe pytanie. Czy w praktyce
naszego ˝ycia codziennego poÊwiadczamy, ˝e oczekujemy Pana? Czy w
naszym sercu istnieje pewnoÊç, ˝e to
jeszcze dziÊ mo˝e nastàpiç? Czy te˝

góruje myÊl, ˝e to mo˝e si´ zdarzyç w
przysz∏ym stuleciu? Niebezpieczeƒstwem tego czasu jest to, ˝e oczekiwanie na dzieƒ Paƒski nie jest ju˝ stuprocentowe, ˝e nasze ˝ycie nieca∏kowicie na to ukierunkowujemy, ale ˝e do
naszego serca wnika coraz wi´cej tego,
co ludzkie.
Gdy jesteÊmy na nabo˝eƒstwie, to
chciejmy prze˝ywaç Pana i nic innego.
Niech to zawsze b´dzie naszym dà˝eniem. Gdy obchodzimy uroczystoÊç
Êwi´tej wieczerzy, to obecnoÊç Syna
Bo˝ego niech jest dla nas wielka.
Âwi´ta wieczerza musi byç prze˝yciem
mocy Bo˝ej, inaczej tracimy to, co
najwa˝niejsze.
PrzyjÊcie Pana miejmy w Êrodku dnia
powszedniego. Nadzieja na to ka˝dego
dnia musi byç w nas ˝ywa. Nadzieja jest
czymÊ innym ani˝eli uczuciem, ˝e
kiedyÊ wszystko si´ skoƒczy. My oczekujemy Pana codziennie. To musi byç
˝ywe w naszej duszy. W Êwietle tego
aktualne sà dla nas s∏owa: „I gdy go
ujrzeli, oddali mu pok∏on, lecz niektórzy powàtpiewali”.
Jeszcze jedna okolicznoÊç, która
mia∏a miejsce pomi´dzy Wielkanocà a
Wniebowstàpieniem, jest wymowna, a
mianowicie wydarzenie z uczniami z
Emaus.
Dwaj uczniowie byli niepewni i nie
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wiedzieli, w co w∏aÊciwie jeszcze majà
wierzyç i wed∏ug czego si´ orientowaç.
Wydarzenia relacjonowali ze swego
punktu widzenia, a Pan powiedzia∏ do
nich coÊ bardzo wa˝nego: „O g∏upi i
gnuÊnego serca, by uwierzyç we wszystko, co powiedzieli prorocy”. (Ew. ¸ukasza 24, 25)
GnuÊne serce, w∏aÊnie to jest to!
GnuÊne serce nie prze˝ywa ju˝ Pana na
nabo˝eƒstwie, ale kieruje si´ ludzkimi
spostrze˝eniami. GnuÊne serce zwyczajowo przyjmuje Êwi´tà wieczerz´.
Tak nie mo˝e byç! GnuÊne serce mówi:
„Mój Pan jeszcze d∏ugo nie przyjdzie!”.
GnuÊne serce niech staje si´ p∏omiennym sercem. Tak jak to mia∏o miejsce w
przypadku uczniów z Emaus, którzy
póêniej powiedzieli: „Czy˝ serce nasze
nie pa∏a∏o w nas”. (Ew. ¸ukasza 24, 32)
Wydalmy z siebie gnuÊne serce! Z tego
gnuÊnego serca niech si´ stanie ˝arliwe
serce. W∏aÊnie to jest dziÊ potrzebne.
Niezb´dny materia∏ zapalny otrzymujemy na nabo˝eƒstwie.
Zatem koniec z gnuÊnoÊcià i oci´˝a∏oÊcià! Na nowo wyka˝my ˝ywà wiar´!
Niech nie b´dzie w nas nawet odrobiny
powàtpiewania. Niech nie b´dzie ˝adnego dystansu w sensie: „No zobaczymy, co to b´dzie”. Chciejmy powiedzieç „tak” dla Pana, „tak” dla objawieƒ Bo˝ych, „tak” dla ponownego
przyjÊcia Syna Bo˝ego i zachowujmy
nadziej´, ˝e mo˝e to nastàpiç jeszcze
dziÊ.
Jak ju˝ zaznaczy∏em, dziÊ jest szczególny dzieƒ, w którym wasz aposto∏

okr´gowy przechodzi w stan spoczynku. U niego nigdy nie by∏o powàtpiewania w sensie wewn´trznego dystansu,
ale on powiedzia∏ „tak” do Bo˝ego
polecenia, aby przewodniczyç braciom
i siostrom w sensie i w duchu Chrystusa,
ich mi∏owaç i nosiç w cierpliwoÊci nie
baczàc na wszelkie niedoskona∏oÊci i
s∏aboÊci. Nigdy nie pojawia∏ si´ u niego
wewn´trzny dystans, ale w nim zawsze
˝y∏o ˝yczenie, ˝eby wszystkim pomagaç. Wiem o tym z niejednych osobistych rozmów. Jego dzia∏anie by∏o
przeniknione ˝yczeniem bycia pomocà
i b∏ogos∏awieƒstwem dla wszystkich,
tak˝e dla tych, którzy z oboj´tnie
jakiego powodu sà oci´˝ali.
Chcia∏bym mu zadedykowaç s∏owa,
które zawarte sà w LiÊcie do Efezjan:
„Dlatego zginam kolana moje przed
Ojcem, […] ˝eby Chrystus przez wiar´
zamieszka∏ w sercach waszych, a wy
(bylibyÊcie) wkorzenieni i ugruntowani
w mi∏oÊci”. (Efezjan 3, 14-17) Tak te˝
nasz mi∏y aposto∏ okr´gowy jest zakorzeniony i ugruntowany w mi∏oÊci.
Mi∏oÊç do Boga i Jego Syna wycisn´∏a
pi´tno na jego dzia∏alnoÊci. Jaki mia∏by
byç inny motyw? Z tej mi∏oÊci wynika
mi∏oÊç do braci i sióstr, do nas wszystkich. W gronie aposto∏ów okr´gowych
równie˝ to zauwa˝yliÊmy i z tego korzystaliÊmy. Pi´knie jest, ˝e tak˝e dziÊ
sà obecni wszyscy aposto∏owie okr´gowi i aposto∏owie okr´gowi pomocniczy. Wszyscy otaczamy naszego przyjaciela i aposto∏a okr´gowego Armina
Studera. Niech nikt nie myÊli, ˝e tu
kogoÊ wywy˝szamy pod niebiosa, przeciwnie, Bogu oddajemy chwa∏´. On jest
dawcà wszystkich dobrych darów, ale
On te˝ poprzez tego m´˝a, naszego
aposto∏a okr´gowego, dokona∏ wielkich rzeczy. Za to jesteÊmy wdzi´czni z
ca∏ego serca. Bàdêmy równie˝ mocno
zakorzenieni i ugruntowani w mi∏oÊci.
Gdzie mi∏oÊç rzàdzi w sercu, mi∏oÊç do
Boga i Jego dzie∏a, gdzie wzajemnie si´
darzy mi∏oÊcià, tam nie mo˝e si´ zal´gnàç powàtpiewanie. Tam nie po-

wstaje wewn´trzny dystans. Jaki sens
mia∏by dystans, gdy objawia si´ mi∏oÊç?
Przeciwnie, w takim przypadku szuka
si´ pe∏nej bliskoÊci. Gdzie rzàdzi mi∏oÊç, tam wàtpliwoÊç nie ma szans.
Bàdêmy zakorzenieni i ugruntowani w
mi∏oÊci! Niech b´dzie tak, jakbyÊmy

ka˝de nabo˝eƒstwo prze˝ywali jako
osobiste spotkanie z Panem, a Êwi´tà
wieczerz´ jako êród∏o si∏y, która przenosi nas przez wszystkie uwarunkowania, zaÊ oczekiwanie na bliskie, ponowne przyjÊcie Pana niech nape∏nia
nasze serca!

Zdjęcie środkowe: od
lewej: Główny Apostoł
w st. sp. Richard Fehr
oraz apostołowie
okręgowi w st. sp.
Saur, Higelin
i Dessimoz

W 1. rzędzie od lewej:
apostołowie okręgowi
pomocniczy Hebeisen,
Higelin i Bezgans
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P O Z N A N I E

W tym artykule zajmiemy si´ celem
wiary. Zestawienie wypowiedzi Starego
i Nowego Testamentu uka˝e ró˝nice
i cechy wspólne tego zagadnienia.
Nast´pnie zajmiemy si´ celem wiary – Chrystusem i Jego ponownym przyjÊciem.

Cel wiary

Wprowadzenie

stawione jako cel (spo∏ecznoÊç z Bogiem),
dzi´ki obecnoÊci Bo˝ej na drodze do tego
celu jest ju˝ po cz´Êci osiàgni´ciem tego celu:
„Po czym bowiem mo˝na poznaç, ˝e znalaz∏em ∏ask´ w oczach twoich, ja i lud twój, jak
nie po tym, ˝e Ty pójdziesz z nami”. (2. Moj˝eszowa 33, 16) Co Moj˝esz kierowa∏ w formie pytania i stwierdzenia do Boga, to
wyjaÊnia swoistà zale˝noÊç, a mianowicie, ˝e
obecnoÊç Bo˝a na drodze do celu zapewnia
osiàgni´cie obiecanego celu. Dlatego te˝ Bóg
ostro pot´pia wszelkà form´ powàtpiewania
w wype∏nienie si´ Jego obietnicy. Przy tym cel
dla ojców wiary i póêniej dla Moj˝esza by∏
ca∏kowicie usytuowany w doczesnoÊci i w
zakresie ich horyzontu ˝yciowego, a wyra˝a∏
si´ przyrzeczeniem opacznoÊci, rozmno˝eniem potomstwa, powi´kszeniem ich dobytku, a tak˝e zwiàzany by∏ z obietnicà: „zaznasz
spokoju ode mnie”. (2. Moj˝eszowa 33, 14)
Zatem stanowi∏ zapewnienie bezpiecznej
przysz∏oÊci i bezpiecznego miejsca.

Przyzwyczajeni jesteÊmy rozmawiaç o celu
naszej (nowoapostolskiej) wiary, a mamy przy
tym na uwadze ponowne przyjÊcie Chrystusa.
Chciejmy jednak zg∏´biç zagadnienie, ˝e
wiara w ˝ywego Boga od samego poczàtku
jest ukierunkowana, czyli ma poczàtek i koniec. W tym celu przyjrzyjmy si´ dziejom zbawienia, które nam niejedno wyjaÊnià i zajmijmy si´ konkretnie celem wiary.

Powo∏anie, droga i cel w Starym Testamencie
Objawienia Bo˝e za czasów patriarchów i
póêniej za czasów Moj˝esza pokaza∏y, ˝e Bóg
zbli˝ajàcy si´ do ludzi w S∏owie, jest Bogiem
obietnicy. „Jestem, który jestem”. (2. Moj˝eszowa 3, 14) Bóg, który objawi∏ si´ Moj˝eszowi w p∏onàcym krzewie, nie jest tym, który
czuwa nad poczàtkiem i koƒcem ˝ycia oraz
obiegiem natury lub tym, który rankiem z
nicoÊci si´ pojawia, a wieczorem do nicoÊci
powraca, ale jest tym, który mówi do ludzi i
narodów i ich powo∏uje, to znaczy wskazuje
im drog´, na koƒcu której jest cel.
Do Abrama Bóg powiedzia∏: „Wyjdê z
ziemi swojej […] do ziemi, którà ci wska˝´.
[…] i b´dà w tobie b∏ogos∏awione wszystkie
plemiona ziemi”. (por. 1. Moj˝eszowa 12, 13) To powo∏anie i wytyczenie celu przez Boga
od tego momentu okreÊla∏o ˝ycie Abrahama.
To samo nastàpi∏o w przypadku Moj˝esza.
Bóg go powo∏a∏ i pos∏a∏: „Przeto teraz idê!...”
i wytyczy∏ mu cel: „Wyprowadê lud mój,
synów izraelskich, z Egiptu”. (2. Moj˝eszowa
3, 10) Bóg jednak nie tylko wskaza∏ drog´ do
obiecanego kraju, ale sam kroczy∏ tà drogà,
towarzyszy∏ ka˝demu przez siebie powo∏anemu, jak te˝ póêniej ca∏emu ludowi na wyznaczonej drodze. Zatem to, co jest przed-

Wy˝szy cel w Nowym Testamencie
Z punktu widzenia Nowego Testamentu,
stare przymierze, a tym samym starotestamentowe obietnice nabierajà ponadziemskiego znaczenia i wskazujà na wy˝szy cel
ani˝eli ten, do którego zmierzali patriarchowie. Przy tym oni ju˝ korzystali na swojej
drodze z gwaranta wype∏nienia si´ wszystkich
obietnic Bo˝ych: „i wszyscy [lud izraelski na
pustyni] ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej ska∏y, która im towarzyszy∏a, a ska∏à tà by∏ Chrystus”. (1. Koryntian
10, 4) Niemniej ten wy˝szy cel dla ojców
wiary, Abrahama i Moj˝esza, nie by∏ jeszcze
osiàgalny: „Wszyscy oni poumierali w wierze,
nie otrzymawszy tego, co g∏osi∏y obietnice,
lecz ujrzeli i powitali je z dala; wyznali te˝, ˝e
8

zmartwychwstania Chrystusa na arenie dziejów Bo˝ych. Wraz ze Êmiercià i zmartwychwstaniem ju˝ rozpocz´∏o si´ wype∏nienie
obietnicy: „…jednà ofiarà uczyni∏ na zawsze
doskona∏ymi tych, którzy sà uÊwi´ceni”. (Hebrajczyków 10, 14) Dlatego te˝ wiara chrzeÊcijaƒska jest zarazem pewnoÊcià zbawienia i
obietnicà zbawienia. Zbawienie stworzone
przez ofiar´ Chrystusa nie mo˝e ju˝ byç
niczym przewy˝szone. W wyniku tego dzieje
zbawienia osiàgn´∏y cel. Realizacja jednak
tego zbawienia na Êwiecie jeszcze jest otwarta,
„W tej bowiem nadziei zbawieni jesteÊmy”.
(Rzymian 8, 24) Ta nadzieja, tak jak w przypadku patriarchów, ma swoje ugruntowanie w
powo∏aniu Bo˝ym: „a których przeznaczy∏,
tych i powo∏a∏, a których powo∏a∏, tych i
usprawiedliwi∏, a których usprawiedliwi∏, tych
i uwielbi∏”. (Rzymian 8, 30) Ostateczne urzeczywistnienie tego zabawienia poÊwiadcza
obecnoÊç Syna Bo˝ego w sakramencie Êwi´tej
wieczerzy, wieczerzy wspólnoty na pamiàtk´
Êmierci, zmartwychwstania i ponownego
przyjÊcia Chrystusa.
Wiara osiàgnie cel wraz z ponownym przyjÊciem Chrystusa: „Umi∏owani, teraz dzieçmi
Bo˝ymi jesteÊmy, ale jeszcze si´ nie objawi∏o,
czym b´dziemy. Lecz wiemy, ˝e gdy si´
objawi, b´dziemy do niego podobni, gdy˝
ujrzymy go takim, jakim jest”. (1. Jana 3, 2)
Ten cel mo˝na okreÊliç czasowo, jednak bez
podania konkretnej chwili, godziny, dnia i
roku: „Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie:
ani anio∏owie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy
ten czas nastanie”. (Ew. Marka 13, 32. 33) Tu
jest mowa o ponownym przyjÊciu Chrystusa,
podczas którego Pan zabierze tych, którzy do
Niego nale˝à spoÊród ˝yjàcych i umar∏ych.
W Êlad za tym nastàpi wesele Baranka w
niebie. (por. Obj. Jana 19, 6-9) RównoczeÊnie
na ziemi b´dzie mia∏ miejsce wielki ucisk. Po
tym Chrystus ze swoimi powróci na ziemi´ i
ustanowi Królestwo Pokoju.
Po Sàdzie Ostatecznym nowe stworzenie
zajmie miejsce starego. Wówczas wype∏nià si´
s∏owa: „Oto przybytek Boga mi´dzy ludêmi! I
b´dzie mieszka∏ z nimi, a oni b´dà ludem
jego, a sam Bóg b´dzie z nimi”. (Obj. Jana
21, 3)

sà goÊçmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówià, okazujà, ˝e ojczyzny szukajà. I
gdyby mieli na myÊli t´, z której wyszli, byliby
mieli sposobnoÊç, aby do niej powróciç; lecz
oni zdà˝ajà do lepszej, to jest do niebieskiej.
Dlatego Bóg nie wstydzi si´ byç nazywany ich
Bogiem, gdy˝ przygotowa∏ dla nich miasto”.
(Hebrajczyków 11, 13-16)
To lepsze, „niebieskie”, to co ju˝ widaç by∏o
z dala, podobnie jak Moj˝esz z dala ujrza∏
obiecany kraj, ale nie dane mu by∏o do niego
wejÊç, udost´pnione zosta∏o poprzez „nowà
drog´”, jakà Bóg udost´pni∏ w Chrystusie i
Jego ofierze. (por. Hebrajczyków 10, 20) W
Chrystusie staje si´ jawne to, ˝e wszelka wiara, zarówno ta ojców starego przymierza, jak i
nasza wiara, ma jeden cel, a mianowicie wiecznà wspólnot´ z Trójjedynym Bogiem.

Jezus Chrystus – poczàtek i cel wiary
Syn, poprzez którego Ojciec przemawia w
dniach ostatecznych, jest poczàtkiem i celem
wiary. (por. Hebrajczyków 1, 2; 12, 2) W Nim
ugruntowana jest wszelka wiara. On jest najwy˝szym celem. W Nim znajduje si´ wype∏nienie wiary. W Nim wszystko, co widzialne i
niewidzialne, ca∏e stworzenie, osiàga cel: „On
jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, poniewa˝ w
nim zosta∏o stworzone wszystko, co jest na
niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie w∏adze, czy zwierzchnoÊci; wszystko
przez niego i dla niego zosta∏o stworzone. On
te˝ jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko
na nim jest ugruntowane, On tak˝e jest G∏owà Cia∏a, KoÊcio∏a; On jest poczàtkiem, pierworodnym z umar∏ych, aby we wszystkim by∏
pierwszy, poniewa˝ upodoba∏ sobie Bóg, ˝eby
w nim zamieszka∏a ca∏a pe∏nia boskoÊci i ˝eby
przez niego wszystko, co jest na ziemi i na
niebie, pojedna∏o si´ z nim dzi´ki przywróceniu pokoju przez krew krzy˝a jego”. (Kolosan
1, 15-20)

PewnoÊç zbawienia i obietnica zbawienia
Wype∏nienie obietnic, w wyniku czego wiara dochodzi do celu, nie nast´puje w jakimÊ
pomieszczeniu na tamtym Êwiecie i nie tylko
w duchowej sferze, ale podobnie do Êmierci i
9
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„Zasłużony” stan spoczynku
Termin mojego przejÊcia w stan spoczynku, po uzgodnieniu z G∏ównym Aposto∏em,
zosta∏ obwieszczony we wszystkich obs∏ugiwanych przeze mnie krajach. W nast´pstwie
tego cz´sto bracia i siostry zwracali si´ do
mnie, mówiàc: „Po wszystkich ucià˝liwych
podró˝ach w kraju i za granicà, po licznych
nabo˝eƒstwach, spotkaniach, konferencjach, seminariach, przeprowadzonych w
ciàgu ponad 40-letniej s∏u˝by Bo˝ej, a ponadto po dodatkowych realizacjach zadaƒ z
polecenia G∏ównego Aposto∏a, a tak˝e po
duszpasterskiej opiece trudnych przypadków, odwiedzinach chorych, przeprowadzonych pogrzebach, jak i obszernych zadaniach w administracji koÊcielnej, naprawd´
b´dzie to przejÊcie w zas∏u˝ony stan spoczynku”.
Budzi si´ pytanie: Czy „zas∏u˝ony” stan
spoczynku jest nagrodà za wykonanà prac´
w dziele Bo˝ym? Czy nie jest to raczej ∏aska,
która pozwala s∏udze Bo˝emu w duchowej i
cielesnej sprawnoÊci a˝ do osiàgni´cia wieku
emerytalnego trwaç w s∏u˝bie Jezusa? Odpowiedê na te pytania w cudowny sposób
przekaza∏ do mojej duszy nasz Ojciec Niebieski. Wieczorem przed moim ostatnim
nabo˝eƒstwem dla s∏ugów okr´gowych
otworzy∏em Pismo, a mój wzrok pad∏ na
werset z Ew. ¸ukasza 17, 10: „Tak i wy, gdy
uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: S∏ugami nieu˝ytecznymi jesteÊmy, bo co
winniÊmy byli uczyniç, uczyniliÊmy”.
Przez chwil´ walczy∏em z sobà i si´ pyta∏em: Czy rzeczywiÊcie jest to w∏aÊciwe s∏owo
do pokrzepienia s∏ugów okr´gowych? Nie
ma tu mowy o zas∏u˝onej nagrodzie, ale o
nieu˝ytecznych s∏ugach, którzy w najlepszym przypadku wywiàzujà si´ ze swoich
zobowiàzaƒ. Z tego wzgl´du, ˝e by∏em niezdecydowany, jeszcze raz rozmawia∏em z
mi∏ym Bogiem, który odpowiedzia∏ mi
wzbudzonym impulsem: „U˝yj tego s∏owa
biblijnego za podstaw´ nabo˝eƒstwa, ale te˝
weê dodatkowo inne s∏owo biblijne”. Tak
wi´c jeszcze raz otworzy∏em Pismo Âwi´te,

Główny Apostoł Leber i apostoł okręgowy Studer
podczas spaceru

a mojà uwag´ przyku∏ werset z Ew. Mateusza 25, 21: „Dobrze, s∏ugo dobry i wierny!
Nad tym, co ma∏e, by∏eÊ wierny, wiele ci
powierz´; wejdê do radoÊci pana swego”.
Teraz by∏em spokojny i mog∏em przeprowadziç b∏ogos∏awione nabo˝eƒstwo.
„…gdy uczynicie wszystko, co wam polecono”. Chyba nikt z nas z g∏´bi sumienia nie
mo˝e powiedzieç: „Uczyni∏em wszystko”.
To nie jest mo˝liwe. Jak jednak˝e mo˝emy
przybli˝yç si´ do tego stanu? Czyniàc to, co
mo˝emy. Ten czy tamten mo˝e teraz stwierdziç, ˝e to jest bardzo elastyczne sformu∏owanie. To jednak nieprawda. Je˝eli zastosujemy Bo˝à miar´, kiedy szczerze i rzetelnie
spojrzymy na siebie, wtedy wy∏àcznie sami
b´dziemy mogli stwierdziç, czy zawsze
czyniliÊmy to, co mogliÊmy czyniç.
Bóg zna wszystkie swoje dzieci na wskroÊ
i wie, ˝e tu i ówdzie zredukowana jest
zdolnoÊç dzia∏ania, czy to przez choroby, czy
to przez troski i problemy. Gdy jednak pod
koniec swego aktywnego pe∏nienia urz´du
mo˝na szczerym sercem powiedzieç: „Uczyni∏em to, co mog∏em”, wtedy zostaje to
ocenione wed∏ug miary Bo˝ej, a nie ludzkiej
kalkulacji.
W Êwietle powy˝szego sedno drugiego
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wersetu biblijnego mo˝na by sformu∏owaç
w ten sposób: „Wszystko uczyni∏em wówczas, kiedy to, co czyni∏em, czyni∏em ca∏ym
sercem”. To sà mierniki, jakimi nasz Ojciec
Niebieski mierzy nasze dzia∏anie.
„…mówcie: S∏ugami nieu˝ytecznymi jesteÊmy”. To zdanie trzeba czytaç dok∏adnie. Pan
Jezus nie powiedzia∏ do swoich uczniów:
„Wy jesteÊcie nieu˝yteczni, jesteÊcie nic
niewarci”, ale „gdy uczynicie wszystko, co
wam polecono, mówcie: S∏ugami nieu˝ytecznymi jesteÊmy”. S∏owo „nieu˝yteczny”
mo˝na te˝ prze∏o˝yç jako zb´dny, a to
oznacza, ˝e Bóg mo˝e swój lud i swoje dzie∏o
dokoƒczyç tak˝e bez nas, a to sk∏ania nas do
pokory.
„…bo co winniÊmy byli uczyniç, uczyniliÊmy”. Co jesteÊmy winni Bogu? My, s∏udzy
Bo˝y, poprzez nasze „tak” przed o∏tarzem
przy naszym powo∏aniu na urzàd , z∏o˝yliÊmy Êlubowanie wiernoÊci. Zatem jesteÊmy
zobowiàzani, tak˝e w stanie spoczynku,
zachowywaç i wype∏niaç to Êlubowanie. To
znaczy post´powaç w ten sposób, jak wierny
s∏uga, o którym mowa w nadmienionym
wersecie z Ewangelii Mateusza.
Na koniec, gdy wejdziemy do sali weselnej, to us∏yszymy: „…s∏ugo dobry i wierny!
Nad tym, co ma∏e, by∏eÊ wierny, wiele ci
powierz´; wejdê do radoÊci pana swego”.
Byç wiernym oznacza pozostaç i trwaç
niezale˝nie od tego, co si´ dzieje i nastàpi.
To znaczy nigdy nie odwracaç si´ od Pana.
To sà przes∏anki nie dla zas∏u˝onego, ale dla
b∏ogos∏awionego stanu spoczynku.
Armin Studer
Apostoł okręgowy Armin Studer urodził się 4
marca 1942 roku. Apostołem został ustanowiony 13
lipca 1997 roku,a apostołem okręgowym 21 czerwca
1998 roku. Aż do przeniesienia w stan spoczynku 6
kwietnia 2008 roku prowadził Kościół terytorialny
Szwajcaria. Ponadto służył w Andorze, Bułgarii, we
Włoszech, w Chorwacji, Mołdawii, Austrii, Rumunii,
Słowenii, Hiszpanii, Czechach, na Węgrzech i
Gibraltarze.
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Afryka i Ameryka Północna
RPA: Dodatkowe odwiedziny
G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber spotka∏ si´ z m∏odzie˝à Afryki Po∏udniowej. Z tej okazji towarzyszyli mu niektórzy aposto∏owie okr´gowi i
aposto∏owie okr´gowi pomocniczy z innych
kontynentów. Z tego faktu skorzysta∏ m.in.
zbór Saxonsea, nale˝àcy do aglomeracji Kapsztad. W Êrod´ 20 lutego br. aposto∏ okr´gowy pomocniczy Frank Dzur (Kanada)
obs∏u˝y∏ tam 1500 braci i sióstr.

1500 braci i sióstr zebrało się na nabożeństwo w Saxonsea

Apostoł Cecil van der Merwe (z lewej) żegna się
z apostołem okręgowym pomocniczym Dzurem

RPA: Duszpasterstwo na najwy˝szym poziomie

Republika Konga: 74 m∏odych chrzeÊcijan, 16 marca
2008 r., w koÊciele w Brazzaville-Tsaba z∏o˝y∏o swoje
Êlubowanie konfirmacyjne. B∏ogos∏awieƒstwa udzieli∏
im aposto∏ Vincent Kalala (z prawej w przedostatnim
rz´dzie). W cz´Êci Konga obs∏ugiwanej przez KoÊció∏
terytorialny Kanada, Êlubowanie konfirmacyjne z∏o˝y∏o ogó∏em 495 konfirmantów.

W dniu 24 lutego 2008 roku Departament of Correctional
Services przyzna∏ KoÊcio∏owi Nowoapostolskiemu Kraj
Przylàdkowy wyró˝nienie za duszpasterstwo na najwy˝szym
poziomie Êwiadczone w sposób sta∏y i sumienny na rzecz
wi´êniów. Ministerstwo to odpowiada za sprawy wi´ziennictwa w RPA. Podstawà przyznanego wyró˝nienia jest program duszpasterski uruchomiony w 2003 roku z inicjatywy aposto∏a Johna Kriela. Wówczas poleci∏ starszemu
okr´gowemu C. Loubserowi lepiej i efektywniej zorganizowaç opiek´ duszpasterskà wi´êniów w wi´zieniu Pollsmoor. Podj´ty trud nie by∏ daremny. W minionych latach
39 wi´êniów dostàpi∏o do chrztu, 35 do Êwi´tego piecz´towania, a 14 otrzyma∏o b∏ogos∏awieƒstwo konfirmacyjne.
W ramach programu socjalnego tamtejszy KoÊció∏ co drugi
miesiàc przekazuje nawróconym wiernym paczki z artyku∏ami toaletowymi.

USA: Dzieci zbierajà dary dla Kenii
Aposto∏ okr´gowy Richard C. Freund poinformowa∏ braci i siostry o
niedoli, jakà dotkni´te sà dzieci Bo˝e w Kenii z powodu zaistnia∏ych
tam w swoim czasie rozruchów. W Êlad za tym dzieci szkó∏ki niedzielnej ze zboru Springfield (Missouri) podj´∏y inicjatyw´ zebrania
darów na rzecz wiernych tego wschodnioafrykaƒskiego kraju. W salce
katechetycznej na miesiàc postawi∏y skarbonk´. Dzieci, jak i doroÊli,
przy ka˝dym przybyciu do koÊcio∏a wrzucali do niej pieniàdze.
Dziewczynki i ch∏opcy mieli nadziej´, ˝e w ten sposób uzbierajà 100
dolarów. Ku ich radoÊci na koniec akcji w skarbonce by∏o 212,30
dolarów amerykaƒskich. Zebranà kwot´ przekazali na rzecz potrzebujàcych braci i sióstr w Kenii.
Dzieci szkółki niedzielnej w Springfield
dumnie prezentują czek z uzbieraną kwotą
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Ameryka Północna i Europa
USA/Haiti: Dzie∏o Bo˝e na Karaibach
Ewangelista okr´gowy Steve Tilders i brat Brian Paetzold na poczàtku
lutego br. udali si´ na Haiti. Na spotkaniu ze s∏ugami, w poniedzia∏ek
4 lutego, omawiano zagadnienia organizacyjne, natomiast 5 lutego
trzydziestu trzech s∏ugów z okr´gu Haiti-Wschód uczestniczy∏o w
seminarium. Nast´pnego dnia na podobne szkolenie spotka∏o si´
dwudziestu oÊmiu s∏ugów z okr´gu Haiti-Po∏udnie. Wieczorem tego
dnia w koÊciele w Leogane zebra∏o si´ 141 braci i sióstr na nabo˝eƒstwo. Na czwartek 7 lutego przewidziana by∏a wizyta w szkole w
Leogane. Szko∏´ t´, w której jest wielu nowoapostolskich uczniów,
prowadzi ewangelista okr´gowy Davanel. Ze wzgl´dów politycznych
przez trzy lata bracia z USA nie mogli odwiedzaç zachodniej cz´Êci
wyspy. Od 2007 roku ponownie mogà odwiedzaç tamtejszych braci i
siostry oraz wspieraç miejscowych s∏ugów Bo˝ych.

Chorwacja/S∏owenia: Odwiedziny aposto∏a Kainza
W dniach 27-30 marca br. aposto∏ Rudolf Kainz z Austrii przeprowadzi∏
trzy nabo˝eƒstwa w Chorwacji i S∏owenii. W chorwackim zborze
Varaïdin, 27 marca, w obecnoÊci 39 wiernych ochrzci∏ i piecz´towa∏
wnuczka tamtejszego przewodniczàcego zboru. 29 marca odby∏o si´
spotkanie zborowe, a nast´pnie nabo˝eƒstwo w koÊciele w Mariborze/S∏owenia. Nast´pnego dnia w Zagrzebiu/Chorwacja aposto∏ Kainz
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo konfirmacyjne s∏owem biblijnym z Przyp.
Salomona 3, 5. 6, w którym uczestniczy∏o 35 braci i sióstr oraz 30 goÊci.
UroczystoÊç upi´kszy∏ chór ze zborów Zagrzeb i Varaïdin wzmocniony
kilkoma Êpiewakami z Grazu/Austria i Villach/S∏owacja.

Ewangelista okręgowy Tilders (pośrodku) ze sługami na Haiti

Apostoł Kainz
przemawia do konfirmantek

Śpiewacy w Zagrzebiu

Francja/Polinezja: Naszyjnik z muszli na po˝egnanie
Starszy okr´gowy Marc Roland, w dniach 27-29 lutego 2008 roku, po raz
pierwszy uda∏ si´ na oceaniczne wyspy Nowà Kaledoni´ i Tahiti. Z polecenia
aposto∏a okr´gowego Jeana-Luca Schneidera obs∏uguje duszpastersko
tamtejszych braci i siostry poczàwszy od 7 wrzeÊnia 2007 roku. Przebywajàc na
Nowej Kaledonii przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwa w Houaïlou i Numei, odwiedzi∏
rodziny i odby∏ spotkanie dla s∏ugów. Nast´pnie w towarzystwie ewangelisty
okr´gowego André Baudiera uda∏ si´ na Tahiti. Tam przygotowa∏ braci i siostry
na nabo˝eƒstwo dla umar∏ych. Podczas swej pierwszej podró˝y na Tahiti starszy okr´gowy Roland pozna∏ dotychczas mu nieznane owoce tropikalne, a
tak˝e obyczaje tamtejszej ludnoÊci. Jednym z obyczajów jest przekazywanie
goÊciowi na po˝egnanie naszyjnika z muszli.

Starszy okręgowy Roland (z tyłu z prawej)
w gronie braci i sióstr

Zdjęcie tytułowe: Główny Apostoł przenosi w stan spoczynku apostoła okręgowego Armina Studera; ordynacja apostoła okręgowego Fehlbauma
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