
1

Henryk Szarkowicz
Speyer 2020

Temat: „(Siedem) Radości”

Kiedy Pan Jezus był na ziemi po raz pierwszy. I gdy rozmawiał z ze swoimi uczniami i Apostołami.
Kiedy ich nauczał, powiedział: „maluczko a nie ujrzycie mnie”. Bo odejdę do Ojca w niebie.
Powiedział również, że niewiasta gdy rodzi to najpierw ma smutek. Jednak kiedy narodzi się
dziecko, nie pamięta tego uciśnienia. Wypełnia ją radość, bo człowiek na świat się narodził.
Czytamy dalej w Jn 16:22 I wy teraz smutek macie: ale zasię ujrzę was, a będzie się radowało serce
wasze, a radości waszej nikt nie odejmie od was. Jak myślicie Braterstwo o jakim smutku i o jakiej
radości mówił Nasz Pan? Apostołowie wówczas, na ile zrozumieli to co za chwilę miało się
wydarzyć , to mieli smutek. Chociaż Św. Piotr powiedział, przecież to niemożliwe żeby to na
Ciebie Panie przyszło. Ale gdy zaczęły następować kolejne wydarzenia dotyczące Naszego Pana, to
i smutek Apostołów się wzmagał. Potem wyrazili ten fakt dwaj zdążający do Emaus, a myśmy
myśleli że Pan odkupi Izraela, a tu został ukrzyżowany.

Obecnie jesteśmy w czasie wiosennym przed pamiątkowym. Ludzie ogólnie tak spostrzegają, że
święta w grudniu są świętami radosnymi, bo nawiązują do tego że się urodził Nasz Pan. Tak też
powiedział Anioł, bo oto zwiastuję wam radość wielką. Natomiast święta na wiosnę, są zabarwione
nutką smutku, bo mówią o śmierci Pańskiej. Ale tak naprawdę nas chrześcijan to co nas powinno
napawać większą radością. Czy to że Jezus urodził się jako dziecię? Myślę że TEŻ. Chociaż
bardziej to że umarł i zmartwychwstał, że odkupił Adama a w nim cały rodzaj ludzki ze śmierci
wiecznej. Myślę że to drugie bardziej, bo dzięki temu że umarł i zmartwychwstał mamy naszą
nadzieję. I dzięki temu mamy radość, że Bóg daje człowiekowi możliwość życia wiecznego. Dla
tego na ten temat chcemy dzisiaj mówić. Apostoł Paweł powiedział, że mówić o Jezusie to jemu się
nie nudzi. Że nie potrzebuje nawet nic innego umieć, jak tylko Jezusa i to ukrzyżowanego. Taki ten
temat jest ważny i potrzebny.

Pan powiedział, ale zasię ujrzę was, a będzie się radowało serce wasze, a radości waszej nikt nie
odejmie od was. To powstaje pytanie, kiedy się to stanie? Bardzo często odnosimy tą myśl, i
uważam że dobrze rozumiemy, że dotyczy to czasu kiedy nastąpi wesele Barankowe tam w niebie.
Gdy Oblubienica zobaczy swego Oblubieńca, Pana Naszego Jezusa Chrystusa także i Samego
Boga, tak jako jest. Zapewne że będzie to radość niekończąca się, bez końca, i nikt nie będzie w
stanie jej odebrać. Ani nikt nie będzie w stanie jej zakłócić, mamy na to wiele dowodów Słowa
Bożego. N.p. Jan.17:13

Ale gdy przeczytamy następne wersety tego 16 rozdziału 23: A dnia onego nie będziecie mnie o nic
pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu mojem, da
wam. (24): Dotąd o niceście nie prosili w imieniu mojem: proścież, a weźmiecie, aby radość wasza
była doskonała. Co nam mogą sugerować te wersety? Do tego czasu niczego wam nie brakowało, o
wszystkie potrzeby starał się Pan. Ale od dnia onego gdy ze smutkiem wracali z Golgoty, a
szczególnie od dnia zesłania Ducha Świętego mieli, już, i mogli prosić o wszystko Ojca w niebie w
imieniu Jezusowym. Powiedział, i weźmiecie to, otrzymacie to po to aby radość wasza była
doskonała. A gdy po kilkudziesięciu godzinach zobaczyli zmartwychwstałego Pana, to pamiętamy
jak zareagowała Maria?

Jan 20:16: Rzekł jej Jezus: Maryjo! Która obróciwszy się, rzekła mu: Rabbuni! co się wykłada:
Nauczycielu! I co zrobiła- pobiegła z radości opowiedzieć o tym Apostołom. A gdy Pan stanął
wpośród nich to czytamy (20): A to rzekłszy pokazał im ręce i bok swój: a uradowali się
uczniowie, ujrzawszy Pana. Dwanaście razy ukazywał się Pan Apostołom po swoim
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zmartwychwstaniu. Najpierw przeżywali smutek że trudne chwile przychodzą na Pana, ale gdy
zasię zobaczyli zmartwychwstałego Pana jakże wielce się radowali. I ta radość towarzyszy
wszystkim naśladowcom Pańskim przez cały czas wyboru Oblubienicy. Bo Pan zapewnił nas, że ta
radość będzie z nami przez cały ten czas.

Ale gdybym zapytał Braterstwo, w związku z tym że Pan umarł i zmartwychwstał , to czy
potrafilibyśmy wyliczyć jakie my dzisiaj mamy powody do radości? Czy mamy jakieś powody? -
myślę że tak i to wiele. Kolejne pytanie. A czy Pan Jezus zgadzając się na oddanie swego życia,
miał jakieś powody do radości? Kiedyś powiedział: o jakom jest ściśniony puki się to nie wykona.
Było to wcześniej, zanim dokończył swojej ofiary na krzyżu, a w Ogrójcu się modlił i krwawym
potem pocił ze zmartwienia, czy wszystko właściwie dokonał.

Apostoł Paweł opisując te chwile Naszego Pana, to pisze że Pan miał powody do radości. Że miał
pewne motywacje żeby się podjąć dzieła okupu. W Hebr.12:2: Patrząc na Jezusa, wodza i
dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy sromotę, i
usiadł na prawicy stolicy Bożej. Mówi że Pan miał pewien wystawiony cel, i że realizacja tego celu
była dla Niego radością, i dla tego podjął się krzyża. Jakie to przyczyny sprawiały tą radość
Naszemu Panu, jakie to radości miał, że podjął się tak trudnego dzieła ofiary? Możemy wymienić
siedem takich powodów do radości, być może ktoś z braterstwa zauważyłby jeszcze więcej, ale
zastanowimy się tylko nad tymi.

1. Pan miał niewątpliwie radość z realizacji Planu Bożego. Bo wiedział że gdy przyjdzie realizować
Boży Plan, to Ociec będzie z tego zadowolony. Powiedział w Jan.5:30: Nie mogęć ja sam od siebie
nic czynić: jako słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; bo nie szukam woli mojej, ale woli
tego, który mię posłał, Ojca. A w 36 wersecie: Ale ja mam świadectwo większe niż Janowe;
albowiem sprawy, które mi dał Ojciec, abym je wykonał, te same sprawy, które ja czynię, świadczą
o mnie, iż mię Ojciec posłał. A więc niezaprzeczalną radością dla Pana było wykonać wolę Bożą.
Taki fakt podporządkowania się swemu Ojcu, może być zarazem pięknym przykładem i dzisiaj do
naśladowania dla nas, jak również dla naszej młodzieży.

2. Radością dla Pana było to, że podejmując się dzieła ofiary odniesie osobiste zwycięstwo nad
Szatanem, światem, i ciałem, i taki był Jego cel. Z Szatanem się rozprawił na puszczy: powiedział
krótko, tak napisano. Świat otaczający też Go nie pociągnął, nie pozwolił się usidlić , ani nawiązać
współpracy z faryzeuszami czy nauczonymi w piśmie. Ale powiedział że na tom przyszedł abym
wydał świadectwo prawdzie. Również zwyciężył swoje ciało, bo nie skorzystał z cielesnych
możliwości jakie mu dawało życie. Nie założył rodziny, a przecież mógł. Nie budował domu, a
wielu by mu z chęcią w tym pomogło. Jak sam powiedział, że każdy coś ma, a Syn Człowieczy nie
ma gdzie by głowę schronił. Ta myśl że odniesie zwycięstwo nad Szatanem, światem i ciałem, było
dla Pana radością, i motywacją do działania.

3. Radością dla Pana było że swoich uczni i Apostołów będzie mógł nauczać i otworzyć drogę do
Boga. Modlił się, Jan 17:6: Objawiłem imię twoje ludziom, któreś mi dał z świata; toć byli i dałeś
mi je, i zachowali słowa twoje. Cieszył się że dzięki swojej ofierze będzie mógł usprawiedliwić,
uświęcić, i w końcu wyzwolić z grzechu swoich naśladowców. Tych których umiłowawszy, aż do
końca umiłował.

4. Kolejną radością dla Pana było że dzięki swej ofierze, stanie się realne nie tylko powstanie z
grobów, ale i restytucja świata. Że nie tylko tą garstkę ludzi doprowadzi do Boga, ale całą ludzkość
zbawi. Że doprowadzi do restytucji, i przez tysiąc lat będzie restaurował, naprawiał wszystkich co
tego zechcą. I dla tego gdy zobaczył ten skarb, swoją oblubienicę, którą Bóg Mu daje, to jak
wyraził to w przypowieści. Że skrył ten skarb w roli, poszedł i sprzedał, oddał z radością wszystko
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co miał. Żeby odkupić, żeby nabyć na własność, nie tylko ten skarb , ale i całą rolę , cały świat. Po
to by przez restytucję doprowadzić ludzkość z powrotem to Boga.

5. Radość ze zwycięstwa nad złem. Radował się z tego że doprowadzi raz na zawsze do zniszczenia
wszelkiego grzechu i zła i śmierci, które tak nęka aż do dzisiaj całą ludzkość. Że doprowadzi do
usunięcia ludzi i wszelkich istot, którzy nie potrafią czy nie zechcą skorzystać z Jego ofiary i
odwrócić się od tego złego.

6. Radował się z tego że gdy całą ludzkość doprowadzi do doskonałości, to będzie mógł ją oddać
Bogu wolną od grzechu. Że wolna wola jaką Bóg obdarował człowieka w Raju, skutkowała tak
wielkim doświadczeniem grzechu i śmierci. I to doświadczenie grzechu nie pójdzie na marne, ale je
Chrystus zagospodaruje, wykorzysta. A w końcu przyniesie człowiekowi taką korzyść, że człowiek
nigdy więcej nie powie Panu Bogu ,,NIE,, . Że w końcu obraz Boga na jaki został w Raju
stworzony człowiek, powróci do niego. A dziedzictwa opustoszałe przez lata, takie jak doskonałość
fizyczna, umysłowa i moralna powróci po 6000 lat do człowieka. (Iz. 49:8)

7. Podejmując się dzieła krzyża radością dla Pana było, że w ten sposób zachowa swoje istnienie.
Że pomimo tego że ciało człowieka Jezusa pozostanie zastępstwem Adama w grobie na wieki. Ale
tożsamość Jezusa, Jego istnienie się nie zakończy . Bo Bóg wzbudzi go do życia na duchowym
poziomie w niebie. I że tam znajdzie się również Jego ciało duchowe, to jest Kościół. Oraz że
dzieło restytucji, oraz inne plany Ojca przez całe wieki nie będzie wykonywał sam. Ale będzie
pracował wraz z Kościołem, ze swoją Oblubienicą. Potwierdza tą myśl Ap. do Filip.2:9: Dlatego
też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię; Aby w imieniu
Jezusowem wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i
tych, którzy są pod ziemią. A wszelki język aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale
Boga Ojca.

Możemy zauważyć że to były radości wystawione przed Panem. Czy Pan je znał kiedy się
zdecydował przyjść na ziemię i ratować człowieka? Tak- przekonany jestem że znał Boży Plan.
Może gdy urodził się jako dziecię to nie zupełnie znał szczegóły. lecz wiedział jedno, że w
sprawach Ojca Mojego to być muszę, a gdy po wyjściu z Jordanu badał się pism, i całe noce spędził
na modlitwie, to uważam że poznał , że zrozumiał zupełnie szczegóły.

I dla tego znając i widząc te radości podjął się krzyża. I nie zwracał uwagi na jego sromotę, na
hańbę, która bez wątpienia byłaby nie do zniesienia przez nas, ludzi niedoskonałych. A On
doskonały człowiek, o ileż bardziej doskonale odczuwał i przeżywał to wszystko.

Drodzy Braterstwo zapytam Was, czy zastanawialiście się nad tym gdy wstępowaliśmy na drogę
poświęcenia za Jezusem, dla czego taką decyzję podjęliśmy? Czy wówczas widzieliśmy radości z
tego tytułu że poświęcamy się Bogu na służbę? Często gdy bracia usługują wykładem
okolicznościowym do chrztu, to mówią jakby odwrotnie. Wspominają o ciasnej bramie, wąskiej
ścieżce , że ta droga będzie trudna, ciernista i wyboista. A do osiągnięcia mety trzeba będzie
wynałożyć bardzo dużo starania. Uważam że mówią to dla tego by przestrzec, przed podjęciem
decyzji bez zastanowienia. Że tak ważną decyzję w życiu należy koniecznie przemyśleć, i
potraktować poważnie. Ale gdy wskazują na ten krzyż, który będzie nam towarzyszył naśladowcom
Pana, to również wspominają że w tle jest korona. Która została przez Boga wystawiona dla tych
którzy zbawienie odziedziczyć mają.

Apostoł napisał, że Pan Nasz dla wystawionej sobie radości podjął krzyż. A czy my mamy jakąś
wystawioną radość dla której podjęliśmy się życia w ofierze? Brat Russell podał myśl, w mannie z
6 Listopada, że powinniśmy się podjąć naszej służby dla Boga i naszego poświęcenia nawet jakby
nie było przywiązanej do tego żadnej nagrody. Że czynić Wolę Bożą jest naszym przywilejem i
obowiązkiem.
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Kiedy usiedliśmy na pierwszej ławce do chrztu, to zapewne nie do końca rozumieliśmy wszystkie
zarysy Planu Bożego. Ale z czasem gdy poznajemy Słowo Boże, to dochodzimy do wniosku że te
same motywacje które miał Nasz Pan. To te same są również, i staną się udziałem Jego
naśladowców.

Prześledźmy jeszcze raz te radości jakie widział Nasz Pan. Czy mają one zastosowanie w stosunku
do naśladowców Pańskich?

1 Czy wypełnianie Woli Bożej w naszym życiu, nie powinno być dla nas na pierwszym miejscu.
Czy z tym nie powinna być związana nasza radość? Czy radość ta nie powinna nas pobudzać do co
raz to jeszcze większego naszego ofiarowania? Pan powiedział 1 Jan.2:17 Światci przemija i
pożądliwość jego; ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki. A więc i dla nas jest to wielki powód do
radości gdy udaje nam się spełniać wolę Bożą.

2. Zwycięstwo nad Szatanem światem i ciałem. Chociaż zamysły jego nie są nam tajne. Ale
człowiek ziemski nie jest w stanie sobie z tym sam poradzić. Tak wiele razy upadamy, jak nie świat
to ciało nas pociągnie, a do tego Szatan podszepnie jakąś rewelacyjną myśl. I jako ludzie, sami nie
dalibyśmy rady. Apostoł mówi Rzym 7:24 Nędznyż ja człowiek! Któż mię wybawi z tego ciała
śmierci? Ale czy nie pobudza nas ta myśl do radości, że dopiero rozwijające się w nas Nowe
Stworzenie, spłodzone z Ducha Świętego. Może odnieść zupełne zwycięstwo nad światem ciałem i
Szatanem? Bo Pan powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Ale z Panem w Jego jarzmie,
gdy sami nie dajemy rady, to tak często pomaga nam Jego łaska, i przemożna moc Ducha Świętego.

3. Pan miał radość, że swoich współbraci będzie mógł usprawiedliwić. Że wskaże im drogę do
Boga. A czy my nie możemy zupełnie nic zrobić dla naszych współbraci? I czy to nie wzbudza w
nas radości? -usprawiedliwić nie damy rady, ale czy przyczynić się nie możemy, żeby nasi
współbracia i siostry stali wiernie w prawdzie. Czy nie możemy i nie powinniśmy pomóc bratu czy
siostrze, by imię Ojca wypisała na swoim czole? Ileż to możliwości nadarza się w naszym
poświęconym życiu by bratu siostrze wskazać na właściwą drogę do Ojca. Tylko pytanie, czy te
możliwości z radością wykorzystujemy. Apostoł powiedział że się z tego powodu raduje i jest Bogu
wdzięczny, 2 Tes. 1:3: Powinniśmy Bogu zawsze dziękować za was, bracia! tak jako się godzi, iż
bardzo rośnie wiara wasza i pomnaża się miłość każdego z was, jednych przeciwko drugim. Takie
działanie by pomagać współbraciom w ich poświęceniu, powinno być naszym staraniem, radością i
motywacją by podejmować się na co dzień krzyża.

4. Restytucja świata. Czy nie napawa nas radością?, przecież przygotowujemy się na przyszłych
kapłanów, którzy by się potrafili użalić i nieumiejętnych i błądzących poprowadzić. Taką mamy
nadzieję, i radość z tego że wraz z Chrystusem będziemy mogli usłużyć ludzkości. I ta nadzieja i
radość motywuje nas do starania się aby się tam znaleźć. Jak czytamy Obj.20:6 Błogosławiony i
święty, który ma część w pierwszem zmartwychwstaniu; albowiem nad tymi wtóra śmierć mocy nie
ma; ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi, i będą z nim królować tysiąc lat. Braterstwo
wszelkich starań dołóżmy byśmy mogli się tam znaleźć i stać się pomocnikami Bożymi. Rzym 6:8
Jeźliśmy tedy z Chrystusem umarli, wierzymy, iż też z nim żyć będziemy,

5. Radością dla Pana było że usunie z ziemi śmierć grzech i złe istoty. I w tym dziele też mamy
nadzieję uczestniczyć. Tak w obecnym czasie jak i w czasie restytucji. Nawet napisał 1 Kor.6:3
Azaż nie wiecie, iż Anioły sądzić będziemy? A cóż tych doczesnych rzeczy?

6. Radość Pana była że ludzkość doskonałą odda Bogu, że wróci człowiek do obrazu na jaki został
stworzony. Patrząc na ten dzisiejszy świat, utrudzony co raz bardziej i na wszelki sposób grzechem
i śmiercią. Czy ta wizja wspaniałości nie napawa nas nadzieją i radością? Że przez czas restytucji
wraz z Chrystusem będziemy mogli mieć udział w pomaganiu człowiekowi, i naprawie.
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Człowiekowi który tak bardzo potrzebuje wyzwolenia z grzechu i śmierci. I tą radością naszą jest,
że w końcu Chrystus odda ludzkość Bogu wolną od tego.

7. Radością Pana było że przedłuży swoje dni, że zachowa swoje istnienie, i tożsamość na wieczne
czasy. Taka sama radość napełnia i serca nasze, i pobudza, motywuje, do podjęcia krzyża. Po to by
otrzymać życie wieczne, i razem z Chrystusem, i Bogiem Ojcem przebywać po wieczne czasy. Że
tutaj na ziemi i teraz nie kończy się wszystko. Bo nie wierzymy w wieczne odpoczywanie, ale w
wieczne życie, o które teraz musimy się starać. Wierzymy że nasza istność, charakterystyka i
tożsamość zostanie przedłużona i zachowana każdego kto osiągnie Boski stan.

Nasz Pan widział jasno swój cel, przed nim była wystawiona nadzieja i radość, dla której poświęcił
wszystko, bo wiedział , że wierny jest ten który obiecał. Dlatego wyciągnijmy z tego naukę. Jeżeli
przyłożyliśmy rękę naszą do pługa, to nie oglądajmy się nazad, bo tacy nie sposobni będą do
królestwa(Łuk.9:62) Jeżeli zobaczyliśmy nasz cel, i wystawioną dla powołanych wieku Ewangelii
radość, to zróbmy wszystko co tylko możemy byśmy to otrzymali. Dla tego z radością nieśmy nasz
krzyż, jakikolwiek on jest. Starajmy się o to by te radości stały się dla nas realne. A jak to zrobić-
zapytacie? Tak jak kiedyś Apostołowie Dz. 2:46: A na każdy dzień trwając zgodnie w kościele i
chleb łamiąc po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serdecznej.

Drodzy w Panu, w reprincie 4590 autor napisał; że w tym czasie wielkanocnym, w którym akurat
się znajdujemy, to będziemy obchodzić pamiątkę czterech rzeczy. To znane myśli.

1. Przede wszystkim Pamiątkę Śmierci Naszego Pana jako Baranka Bożego. Tego który dla
wystawionej sobie radości podjął się krzyża, i za nic poczytał sobie jego hańbę, i usiadł na prawicy
tronu Bożego

2. Obchodzimy również pamiątkę naszego stosunku i udziału w cierpieniach Chrystusowych. Więc
jest to dobry czas byśmy przypominali sobie również w tym czasie nasze śluby ofiarowania. Nasze
zobowiązania jakie uczyniliśmy może wiele lat wcześniej. Tak jak powiedział 1Piotr. 2:21
Albowiem na to też powołani jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam
przykład, abyście naśladowali stóp jego. Naśladujmy więc Jego stóp, i naśladujmy przykład Jego
cierpienia, bo na to zostaliśmy powołani.

3. Obchodzimy dzisiaj jakby awansem, pamiątkę wielkiego wyzwolenia. Tak jak Nasz Pan
wyzwolił się ze stanu ludzkiego i przeszedł do świata Ducha. Tak i jego naśladowcy, tak maluczkie
stadko jak i wielkie grono nie za długo opuszczą ten świat, i przejdą w poranku zmartwychwstania
do Duchowego życia. O których powiedział Ap. Paweł do Rzym.2:7 Tym, którzy przez wytrwanie
w uczynku dobrym szukają sławy i czci i nieskazitelności, odda żywot wieczny.

4. Obchodzimy pamiątkę wielkiej uczty tłustych rzeczy które nastąpią po wyzwoleniu Kościoła i
połączeniu z Chrystusem. Izajasz napisał 25:6 I sprawi Pan zastępów na wszystkie narody na tej
górze ucztę z rzeczy tłustych, ucztę z wystałego wina, z rzeczy tłustych, szpik w sobie mających, z
wina wystałego i czystego. I skazi na tej górze zasłonę, która zasłania wszystkich ludzi, i
przykrycie, którem są przykryte wszystkie narody. Połknie śmierć w zwycięstwie, a Pan panujący
otrze łzę z każdego oblicza, i pohańbienie ludu swego odejmie ze wszystkiej ziemi: bo Pan mówił.

Już dzisiaj możemy mieć radość, że na tej górze królestwa, Pan otrze wszelką łzę z oczu ludzkich.

Gdy znajdujemy się w tym właśnie czasie około pamiątkowym, dobrze będzie gdy na pamięci mieć
będziemy te cztery rzeczy. Gdy mówić będziemy o nich i przypominać sobie wzajemnie. Że
skorzystaliśmy z powołania do tak zaszczytnej służby i nagrody. I że podjęliśmy się z radością
dopełnić naszej ofiary, jak kiedyś Nasz Pan. Że bez Jego dzieła ofiarniczego, człowiek pozostałby
na wieczność w grobie. I tak jak Pana Naszego pobudzały do złożenia życia ofiarą, te siedem
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powodów do radości. Również i dla nas by były one nadal motywacją i zachętą w naszym
ofiarowanym Bogu życiu. Apostoł Paweł tak nas zachęca w 1Tym.6:12: Bojuj on dobry bój wiary,
chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany, i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma
świadkami. Przecież wystawione jest przed nami życie wieczne, chwała cześć i nieśmiertelność.

A te rzeczy są pewne tak i amen, upewnia nas Apostoł Hebr. 6:18 (18): Abyśmy przez dwie rzeczy
nieodmienne (w których niemożebne, aby Bóg kłamał), warowną pociechę mieli, my, którzyśmy się
uciekli ku otrzymaniu wystawionej nadziei,

Drodzy Braterstwo mamy wystawioną przed nami nadzieję, mamy wystawione wiele radości do
osiągnięcia, dla tego dołóżmy naszych starań byśmy nie zmarnowali tego, około czego
pracowaliśmy, i jeszcze pracujemy.

A gdy wierni pozostaniemy naszemu ofiarowaniu, to teraz chcę Wam Braterstwo złożyć życzenia
słowami Ap. Piotra. (2Piotr.1:10-11) Przetoż, bracia! raczej się starajcie, abyście powołanie i
wybranie wasze mocne czynili; albowiem to czyniąc, nigdy się nie potkniecie. Tak bowiem hojnie
wam dane będzie wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Amen.


