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Poznanie cząstkowe
ak d∏ugo, jak ˝yjemy na ziemi, nie mamy stuprocentowego poznania dzia∏ania Bo˝ego. Dlatego
Aposto∏ Pawe∏ pisa∏ do Koryntian: „Teraz poznanie
moje jest czàstkowe”. Natomiast odnoÊnie dnia
ponownego przyjÊcia Chrystusa dodaje: „...wówczas poznam
tak, jak jestem poznany”.
Duch Âwi´ty wiele nam ju˝ objawi∏. Mi∏oÊç i wszechmoc
Boga, znaczenie ofiary Jezusa odnoÊnie zbawienia od grzechu,
nasze wybranie i powo∏anie do wiecznej wspania∏oÊci. Za
wszystko, co mogliÊmy poznaç, bàdêmy z serca wdzi´czni.
Nawet jeÊli dziÊ niejedno poznajemy w sposób czàstkowy, to
jednak mo˝emy byç pewni, ˝e Pan nas zna i wszystko widzi.
JesteÊmy przed Nim jak otwarta ksià˝ka, przed Nim niczego
nie mo˝emy ukryç. Nawet by∏oby niemàdrze, kiedy przed
Majestatem Bo˝ym chcielibyÊmy coÊ zataiç. Z jednej strony
jest to dla nas napomnieniem, a z drugiej powodem wielkiej
radoÊci i pocieszenia. Widzi te˝ naszà wiar´ i bój w wierze,
naszà mi∏oÊç do Jego dzie∏a i gotowoÊç ofiarnà. Widzi naszà
nadziej´, ufnoÊç i wiernoÊç oraz nasze usposobienie. Widzi
te˝, kiedy nas gdzieÊ brakuje i nam coÊ brakuje. Widzi, kiedy
po raz setny pope∏niamy ten sam b∏àd i z∏oÊcimy si´ z naszej
s∏aboÊci. Widzi naszà skruch´ i równie˝ po raz setny odpuszcza
nam nasze winy i grzechy. Pan zna te˝ wszystkie troski i
niedole. Niech to b´dzie dla nas wielkim pocieszeniem,
poniewa˝ Pan chce nam pomagaç. Praca Bo˝a ukierunkowana
jest na nasze dokoƒczenie w wierze.
Gdy Jezus Chrystus przyjdzie ponownie, poznamy to w pe∏nym wymiarze. W dniu Paƒskim zobaczymy plan i prowadzenie Bo˝e w wy˝szym Êwietle i stwierdzimy, ˝e doÊwiadczenia i
dopuszczenia, ˝e wszystko, co musieliÊmy prze˝yç, s∏u˝y∏o naszemu dobru. Kiedy widzimy zale˝noÊci dzia∏ania Bo˝ego, to
ze zdumieniem stwierdzamy, ˝e wszystkie Jego dzia∏ania mia∏y
g∏´boki sens!
Mog∏oby to wywo∏aç smutek, ˝e dziÊ mamy poznanie czàstkowe. Niemniej jednak nie jest dla nas mo˝liwe, aby niebiaƒskie rzeczy dziÊ pojàç w sposób pe∏ny, poniewa˝ nasz ludzki
sposób myÊlenia jest ograniczony. Wprawdzie mo˝emy prosiç
naszego Ojca Niebieskiego: „Daruj mi wi´cej poznania i màdroÊci”. Bàdêmy jednak te˝ zadowoleni z tego, co Bóg objawia
nam w swojej mi∏oÊci. Korzystajàc z tego te˝ mo˝na ju˝ byç
szcz´Êliwym i b∏ogos∏awionym. Stàd te˝ nasze czàstkowe poznanie a˝ do osiàgni´cia doskona∏oÊci chciejmy rekompensowaç wiarà i zaufaniem. W ten sposób mo˝emy wiernie czekaç
a˝ do dnia Paƒskiego, na który si´ radujemy i si´ przygotowujemy, a w owym dniu nie b´dziemy ju˝ mieli ˝adnych pytaƒ.
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(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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Zaproszeni apostołowie ze swoimi żonami
po przybyciu do Kigali

Pierwsze odwiedziny G∏ównego Aposto∏a
w Ruandzie zwiàzane by∏y z nabo˝eƒstwem,
w niedziel´ 6 kwietnia br., podczas którego
G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr obs∏u˝y∏
ponad 2700 braci i sióstr, zgromadzonych
w auli uniwersyteckiej w stolicy kraju, Kigali.
Pod koniec nabo˝eƒstwa ustanowi∏ trzech
biskupów i powo∏a∏ dwóch aposto∏ów okr´gowych pomocniczych do
wspó∏dzia∏ania w krajach misyjnych KoÊcio∏a terytorialnego Kanada.

G∏ówny Aposto∏
w Kigali - Ruanda
Ruanda nale˝y do grupy ma∏ych paƒstw
kontynentu afrykaƒskiego. Ze wzgl´du na
atrakcyjny krajobraz zwana jest „Szwajcarià
afrykaƒskà”. Region tego kraju jest bardzo
˝yzny i umo˝liwia zbieranie plonów trzy razy
do roku. Przed dziewi´ciu laty Ruanda trafi∏a
na czo∏ówki Êwiatowych gazet. Gdy 6 kwietnia
1994 roku ówczesny prezydent w niewyjaÊnionych okolicznoÊciach straci∏ ˝ycie w katastrofie lotniczej, wybuch∏a wojna domowa mi´dzy
plemionami Hutu i Tutsi. Zgin´∏o wówczas
oko∏o miliona ludzi, a setki tysi´cy uciek∏y do
krajów sàsiednich. O tym mordzie narodu
wspomnia∏ G∏ówny Aposto∏ w trakcie swojej
s∏u˝by i pami´ta∏ o tych duszach podczas
uroczystoÊci Êwi´tej wieczerzy dla umar∏ych.
Pod koniec lat siedemdziesiàtych KoÊció∏
terytorialny Kanada rozpoczà∏ prac´ misyjnà
i budow´ dzie∏a Bo˝ego w Ruandzie. Aposto∏
Gottfried Schwarzer w latach 1977-1978 piecz´towa∏ tam pierwszych braci i siostry. Dalszà piel´gnacj´ przejà∏ aposto∏ Edward
Deppner i jego syn Stephen. Z wielkim b∏ogos∏awieƒstwem dzia∏a∏ te˝ aposto∏ Murunji
Kiboba, który przesiedli∏ si´ do Ruandy z
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Demokratycznej Republiki Konga i a˝ do
swojej Êmierci w 1999 roku piecz´towa∏ wiele
dusz. DziÊ w Ruandzie ˝yje oko∏o 39 tysi´cy
chrzeÊcijan nowoapostolskich i jest 316
zborów. Na uroczyste nabo˝eƒstwo, 6 kwietnia, bracia wynaj´li wielkà aul´ uniwersytetu
w Kigali. Chocia˝ oko∏o 2700 braci i sióstr
t∏oczy∏o si´ w sali, to i tak zabrak∏o miejsc i
wielu siedzia∏o na zewnàtrz korzystajàc z nabo˝eƒstwa przez otwarte okna. Pod koniec
nabo˝eƒstwa G∏ówny Aposto∏ powo∏a∏ do
urz´du aposto∏a okr´gowego pomocniczego
aposto∏ów Michaela Deppnera i Franka
Dzura. Aposto∏ okr´gowy pomocniczy Deppner b´dzie troszczy∏ si´ o ponad milion
braci i sióstr ˝yjàcych w cz´Êci Demokratycznej Republiki Konga, obs∏ugiwanej misyjnie
przez KoÊció∏ terytorialny Kanada, zaÊ
aposto∏ okr´gowy pomocniczy Dzur b´dzie
obs∏ugiwa∏ Brazzaville/Kongo, Ruand´, Czad
i Republik´ Ârodkowoafrykaƒskà. Ponadto
G∏ówny Aposto∏ ustanowi∏ trzech biskupów,
którymi sà dotychczasowi starsi okr´gowi
Innocent Nzuzi (Ruanda) oraz Ticko Merci i
Dakoua Nadjikouma (Czad).
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„Trwajcie we mnie, a Ja w was.
Jak latorośl sama z siebie nie może
wydawać owocu, jeśli nie trwa
w krzewie winnym, tak i wy,
jeśli we mnie trwać nie będziecie”.
- Ew. Jana 15,4 -

mi∏owani bracia i siostry,
serdecznie witam was przy
o∏tarzu Bo˝ym. DziÊ zgromadziliÊmy si´ na terenie
uniwersytetu w Kigali. Jako dzieci Bo˝e znamy te˝ Bo˝y uniwersytet, wy˝szà
szko∏´ Bo˝à - dom Bo˝y. Tam nie uczà
profesorowie i doktorzy, ale Duch
Âwi´ty. Co s∏yszy u Ojca w niebie, to
zwiastuje nam, abyÊmy to przyjmowali
i zachowywali w naszej duszy. Jak w
szkole sà ró˝ne przedmioty, jak na
uczelni sà ró˝ne wydzia∏y, gdzie mo˝na
to i tamto studiowaç, tak te˝ w „wy˝szej szkole Bo˝ej” sà ró˝ne „przedmioty”. Duch Âwi´ty naucza nas wszystkiego. W szkole na zaj´ciach geografii
poznajemy Êwiat: inne kraje, inne kontynenty, najwy˝sze góry, najwi´ksze
g∏´bie oceanów, zimne regiony ze
Êniegiem i lodem lub takie ciep∏e

U

kraje, jak wasz. Je˝eli Bóg naucza nas
tego przedmiotu, to uczymy si´, ˝e na
tamtym Êwiecie jest wiele krain, a kiedy cz∏owiek opuszcza ziemi´, to idzie
do krainy odpowiadajàcej stanowi jego
duszy. Uczymy si´ te˝, ˝e we wspania∏oÊci mamy ojczyzn´, do której prawo
obywatelstwa otrzymaliÊmy przez
Êwi´te piecz´towanie. Weêmy te˝ na
przyk∏ad taki przedmiot, jak historia.
Czego pod tym wzgl´dem uczymy si´
w „szkole Bo˝ej”. Tego, ˝e Pan nas wybra∏ zanim si´ narodziliÊmy. Tego, ˝e
Jezus Chrystus przed 2000 laty z∏o˝y∏
ofiar´ do zbawienia ludzi i aposto∏om
udzieli∏ pe∏nomocnictwa do odpuszczania grzechów. Wiele mo˝na by jeszcze powiedzieç na temat dziejów zbawienia Bo˝ego, ale przy tym patrzymy
te˝ w przysz∏oÊç, wiedzàc, ˝e nasz Pan
przyjdzie, zabierze swój naród, a po
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weselu w niebie ustanowi Królestwo
Pokoju na ziemi. Tego uczymy si´ w
„wy˝szej szkole Bo˝ej”. W szkole
Bo˝ej uczymy si´ te˝ j´zyków: j´zyka
Ducha Âwi´tego, j´zyka mi∏oÊci i
pokoju.
Mili bracia i siostry, po raz pierwszy
jestem w waszym kraju. Wczoraj
mog∏em si´ nieco rozejrzeç, a przy tym
zauwa˝y∏em, ˝e ten kraj jest bardzo
˝yzny. Wszystko zielenieje i kwitnie.
Jeden z aposto∏ów mi powiedzia∏, ˝e w
tym kraju plony mo˝na zbieraç trzy
razy do roku. Nie wsz´dzie tak jest na
ziemi. Raduj´ si´, ˝e mo˝ecie ˝yç w
takim ˝yznym kraju.
Jako dzieci Bo˝e równie˝ chcemy
mieç trzykrotne ˝niwa. Po pierwsze
wierzymy, a wiara przynosi plony. DziÊ
ju˝ „zbieramy prze˝ycia i doÊwiadczenia w wierze, a w dniu Paƒskim oglà-

danie chwa∏y Bo˝ej. Po drugie modlimy si´, a modlitwa przynosi plony, a
mianowicie wys∏uchanie modlitw. Po
trzecie pracujemy, a praca tak˝e przynosi plony, to znaczy owoce Ducha.
Zatem wierzmy, módlmy si´ i pracujmy, a b´dziemy mogli trzykrotnie
zbieraç plony.
Przed dziewi´ciu laty wasz kraj sta∏
si´ znany z powodu ludobójstwa, w
wyniku którego setki tysi´cy straci∏y
˝ycie, a kolejne setki tysi´cy rzuci∏y si´
do ucieczki. Dzieƒ dzisiejszy chcemy
wykorzystaç, aby pami´taç o ofiarach
tych tragicznych wydarzeƒ. Niechby
znalaz∏y pokój i spokój dla swojej
duszy i niech dostàpià ∏aski! Kiedy dziÊ
b´dziemy obchodziç Êwi´tà wieczerz´
dla umar∏ych, to chciejmy serdecznie
zaprosiç wszystkich szukajàcych ∏aski.
Teraz zwróçmy naszà uwag´ na s∏o-

wo biblijne: „Trwajcie we mnie, a Ja w
was”. Jasno i wyraênie jest mowa:
„Trwajcie we mnie...”, a nie: „Trwajcie
przy mnie...”. Trwaç w Nim oznacza
wyznawaç wiar´ w Pana, zwyci´˝aç,
modliç si´ i ofiarowaç. Nie zapominajmy: Kto ofiaruje ten ma b∏ogos∏awieƒstwo! Byç naÊladowcà, byç wyznawcà,
byç zwyci´zcà, byç tym, który si´ modli
i ofiaruje, to wszystko sà cechy dziecka
Bo˝ego, a one mogà si´ ujawniaç tylko
wtedy, kiedy „trwamy w Nim”. W Nim
te˝ trwamy, kiedy trwamy w modlitwie.
To wszyscy mo˝emy, poniewa˝ mi∏oÊç
Bo˝a jest darowana nam do serc przez
Ducha Âwi´tego. (por. Rzymian 5,5)
Kiedy z o∏tarza przyjmujemy s∏owo i
∏ask´, wtedy trwamy w Nim. Kiedy
dzia∏ajà sakramenty KoÊcio∏a Chrystusa, wtedy trwamy w Nim. Wówczas
∏aska chrztu wodnego i duchowego
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towarzyszy nam przez ca∏e ˝ycie. Z
ka˝dym przyj´ciem Êwi´tej wieczerzy
przyjmujemy Chrystusa i w Nim trwamy.
Jak jeszcze mo˝emy w Nim trwaç?
W wyniku wype∏niania Jego woli!
Chciejmy si´ teraz zatroszczyç o to,
abyÊmy nie tylko w Nim trwali, ale te˝
aby trwa∏ w nas. Gdy mamy pokój w
sercu, wtedy jest to niewàtpliwy znak,
˝e Pan jest w nas. Poprzez Ducha
Âwi´tego w naszym sercu zostaje
zdzia∏ana ufnoÊç, a pewnoÊç ˝ycia
wiecznego jest w nas.
Dalej w przeczytanym s∏owie biblijnym jest mowa, ˝e latoroÊl sama z
siebie nie mo˝e wydawaç owoców,
je˝eli nie trwa w krzewie winnym. My
tak˝e mo˝emy wydawaç owoce tylko
wtedy, kiedy trwamy w Panu. Przypuszczam, ˝e w waszym kraju nie
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W 1 rzędzie od
prawej: apostołowie
E. Deppner,
Kabengele i Bindui
W 2 rzędzie od
prawej: apostołowie
Dzur i Bitayi
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rosnà winoroÊle, poniewa˝ klimat jest
nieodpowiedni. Niemniej jednak wiecie, ˝e owocem krzewu winnego sà
winogrona, z których pozyskuje si´
wino. W symbolice Pisma Âwi´tego
wino jest obrazem si∏y i radoÊci. To
oznacza, ˝e kto trwa w Nim, ten ma
si∏´ i radoÊç. Przy tym pami´tamy o
s∏owie Pisma Âwi´tego: „RadoÊç z
Pana jest waszà ostojà”. (Nehemiasza
8,10) Kto trwa w Panu, wydaje taki
owoc.
Kolejnym owocem jest bojaêƒ Bo˝a.
Wydawajmy tak˝e i ten owoc, mili
bracia i siostry! Kolejnymi owocami sà
jeszcze: pos∏uszeƒstwo w wierze, wiernoÊç, t´sknota za dniem Paƒskim.
Wszystkie te owoce ujawniajà si´, kiedy trwamy w Panu. Dlatego trwajmy w
wierze, w mi∏oÊci i w nadziei. Trwajmy
w Panu i On niech trwa w nas, tak aby
by∏o wiele owoców, aby dzie∏o Bo˝e
tak˝e w waszym kraju jeszcze ros∏o,
abyÊmy wszyscy osiàgn´li cel wiary.
Dlaczego podró˝uj´ po ca∏ym Êwiecie, od kraju do kraju? Nie dlatego,
˝ebym mia∏ takà radoÊç z podró˝owania, lecz po to, ˝eby naród Bo˝y
przygotowaç na dzieƒ Paƒski, aby
wsz´dzie ujawnia∏y si´ owoce, a Pan
móg∏ wnet przyjÊç i zebraç plony.
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Realizować polecenie Boże
KoÊció∏ terytorialny Kanada obs∏uguje dzieci Bo˝e w 28 krajach, które
G∏ówny Aposto∏ da∏ nam do piel´gnacji. W ostatnim czasie, aby sprostaç
temu poleceniu, zintensyfikowaliÊmy
nasze wysi∏ki w ró˝nych kierunkach.
Wiele instytucji i organizacji ma swojà
dewiz´, zawierajàcà zwi´êle sformu∏owane zadania i cele, zarówno dla
indywidualnej jednostki, jak i dla
ogó∏u. Motto to charakteryzuje danà
instytucj´ lub organizacj´. U nas si´
mówi: „Vision without action is a
daydream - action without vision is a
nightmare” (dos∏ownie t∏umaczàc:
wizje bez aktywnoÊci to marzycielstwo,
aktywnoÊci bez wizji to zmora senna).
Dlatego chcemy dzia∏aç zmierzajàc do
konkretnie zarysowanych celów,
którymi sà:
- Doprowadzenie dusz do domu Paƒskiego, jak o tym czytamy w Ew.Mateusza 28,19.20. Dà˝ymy do tego, aby
wype∏niç ˝yczenie naszego G∏ównego
Aposto∏a, wyra˝ajàce si´ tym, ˝eby
dzie∏o Bo˝e w Kanadzie i we wszystkich krajach, za które odpowiadamy,
rozwija∏o si´ w sposób pozytywny i
uregulowany. Rozwój warunkujà organizowane dzia∏ania. Rozwin´liÊmy
programy, którymi chcemy dotrzeç do
serc ludzkich, aby w nich powsta∏o ˝yczenie z zewnàtrz wejÊç do wewnàtrz.
Te programy obejmujà inicjatywy muzyczne, przedsi´wzi´cia dla m∏odzie˝y,
jak i atrakcyjne akcje w zborach. Zadajemy sobie wiele trudu, aby nasze
dzia∏ania w koÊciele kszta∏towaç
„goÊcinnie”.
- Zachowanie dusz przy Panu wg
Ew.Jana 17,24. Je˝eli dusze majà byç
zachowane, to muszà wierzyç i znaleêç
rodzinne i przyjacielskie ciep∏o w zborach. Muszà tam te˝ znaleêç niezb´dny duchowy pokarm, aby wzrastaç i
staç si´ podobnymi do Chrystusa.

Apostoł okręgowy Latorcai (pośrodku)
z braćmi pracującymi misyjnie

Wielkà wag´ przywiàzujemy do zasad
„S∏u˝enia i dzia∏ania w KoÊciele”, do
piel´gnacji dusz i do treÊciwych nabo˝eƒstw we wszystkich okr´gach.
- Przygotowanie dusz jako czytelny list
Chrystusa wg 2.Koryntian 3,2.3. Celem przygotowania dusz, aby sta∏y si´
podobne do Chrystusa, niezb´dne jest
skuteczne nauczanie. Przed oko∏o
dwoma laty poleci∏em opracowanie
programu, który by∏by precyzyjny, rozwojowy i ∏atwy do nauczenia i wdro˝enia. Podstawà tego programu mia∏y
byç zasady „S∏u˝enia i dzia∏ania w
KoÊciele”. Wybrana grupa braci rozwin´∏a standardowy program nauczania,
z którego korzystajà wszyscy bracia
podró˝ujàcy do wielu powierzonych
nam krajów, aby tam nauczaç. Ten zintegrowany program nauczania w krajach misyjnych, skrótowo nazywamy
„matrycà”, poniewa˝ stanowi podstawowy schemat, zawierajàcy wszystkie
materia∏y i formy nauczania, poczàwszy od szkó∏ki niedzielnej, a skoƒczywszy na seminariach dla s∏ug. W ten
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sposób zapewnione zostaje, ˝e wszystkie dzieci Bo˝e zostajà wdro˝one w
dobre podstawy wiary. Potrzebny jest
ca∏y zespó∏ nauczycieli, aby wszystkich zapoznaç ze schematem nauczania, lecz si∏à rzeczy nie muszà to byç
nauczyciele z Kanady. Zespó∏ ten
obejmuje wielu wybranych nauczycieli
z ró˝nych krajów, którzy zostali przeszkoleni, ˝eby wdro˝yç program z ca∏à
swojà g∏´bià. Skutek programu uzale˝niony jest od zachowania o˝ywionej,
wzajemnej komunikacji. Konstruktywne meldunki zwrotne pozwalajà na to,
˝e „matryca” pozostaje dostosowawczym, rozwojowym programem, zapewniajàcym dobre i ukierunkowane
nauczanie oraz pozwalajàcym nauczaç
i stawiaç konkretne wymogi wobec
tych, którzy majà s∏u˝yç i przewodniczyç w KoÊciele.
Nie popuszczamy w pobudzaniu
wszystkich braci i sióstr, aby:
- przychodzili do o∏tarza Jezusa Chrystusa, z którego pochodzà wszystkie
dary i wszystkie ∏aski;
- modlili si´ i zapewniali sobie czas do
zastanowienia si´ nad bliskim, ponownym przyjÊciem Chrystusa, jak i byli
wdzi´czni za wybranie;
- prze˝ywali radoÊç we wspólnocie
braci i sióstr.
Niechby nasz Ojciec Niebieski, tak
jak si´ o to modli∏ nasz G∏ówny Aposto∏, wyposa˝y∏ nas w màdroÊç i si∏´ do
realizowania polecenia i osiàgni´cia
zamierzonego celu ku chwale Pana.
Leslie Latorcai
Apostoł okręgowy Leslie Latorcai urodził się 20
marca 1944 roku, a 21 marca 1993 roku został
powołany do urzędu apostoła. W dniu 7 maja 1995
roku otrzymał polecenie służenia jako apostoł
okręgowy pomocniczy, a od 22 października 2000
roku działa jako apostoł okręgowy.Prowadzi Kościół
terytorialny Kanada,a także obsługuje dzieci Boże w
28 krajach na czterech kontynentach.
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Prorok Elizeusz by∏ nast´pcà Eliasza i ˝y∏ w drugiej po∏owie IX wieku p.n.e. Elizeusz dzia∏a∏
w okresie wojen aramejskich i zachowywa∏ naród przed nieszcz´Êciem. Z polecenia Bo˝ego
dokona∏ zmiany rzàdów w Izraelu.
Znane te˝ sà liczne relacje
z dokonanych przez niego cudów.

Prorok Elizeusz

Pochodzenie i zadania Elizeusza

zetknà∏ si´ kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to
by go wnet uleczy∏ z tràdu”. (2.Królewska 5,3) Mimo
poczàtkowego powàtpiewania Naaman w koƒcu postàpi∏
zgodnie z radà Elizeusza: „Idê i obmyj si´ siedem razy w
Jordanie, a twoje cia∏o wróci do zdrowia i b´dziesz czysty”.
(2.Królewska 5,10) Naaman zosta∏ uzdrowiony z tràdu.
Gehazi, s∏uga Elizeusza, potajemnie za plecami swego
pana, chcia∏ si´ wzbogaciç na tym uzdrowieniu i za˝àda∏
od Naamana nagrody, którà otrzyma∏ w podwójnej
wysokoÊci. Gehazi za swojà swawol´ zosta∏ surowo
ukarany przez m´˝a Bo˝ego. Tràd Naamana przeszed∏ na
Gehaziego: „I wyszed∏ od niego zbiela∏y od tràdu jak
Ênieg”. (2.Królewska 5,27)

Elizeusz pochodzi∏ z Abel-Mechola (dziÊ Tell Abu Sus),
miejscowoÊci po∏o˝onej nad Jordanem, nale˝àcej do
ówczesnego Królestwa Pó∏nocnego. W Samarii mia∏ swój
dom, lecz wiele podró˝owa∏ po ca∏ym kraju. Imi´ Elizeusz
oznacza „Bóg jest zbawieniem, Bóg leczy”. Jest niczym
symbol licznych cudów uzdrowienia dokonanych przez
proroka. Przed swoim powo∏aniem Elizeusz najwyraêniej
by∏ zamo˝nym cz∏owiekiem. DwanaÊcie par wo∏ów (24
zwierz´ta) Êwiadczy o ponadprzeci´tnym standardzie
˝yciowym. Kiedy prorok Eliasz narzuci∏ swój p∏aszcz na
Elizeusza, a tym samym powo∏a∏ go na proroka, wtedy
Elizeusz opuÊci∏ swojà rodzin´ i swoje dobra, aby s∏u˝yç
Eliaszowi. (por. 1.Królewska 19,20) Eliasz, nauczyciel i
prorok, staje si´ duchowym ojcem Elizeusza. (2.Królewska 2,12) Elizeusz prze˝y∏ wniebowzi´cie proroka Eliasza.
Duch Eliasza spoczà∏ na Elizeuszu jako nast´pcy Eliasza.
(2.Królewska 2,15)

Elizeusz - wojny aramejskie
W tamtym czasie Izraelici i Aramejczycy prawie bez
przerwy toczyli mi´dzy sobà wojny. Elizeusz wspiera∏ króla
Izraela, ostrzegajàc jego wojska przed zasadzkami
Aramejczyków: „Wystrzegaj si´, aby ciàgnàç tamt´dy,
gdy˝ tam obozujà Aramejczycy”. (2.Królewska 6,9) Król
Aramejczyków, któremu doniesiono o dzia∏aniach proroka, pos∏a∏ ca∏à armi´ do Dotanu w Samarii, aby pojmaç
Elizeusza. Gdy rankiem s∏uga Elizeusza ujrza∏ wielkà
liczb´ wojowników aramejskich i ich wozy bojowe ogarnà∏
go wielki strach. Elizeusz wskazujàc na Boskà ochron´
anielskà uspokaja∏ go mówiàc: „Nie bój si´, bo wi´cej jest
tych, którzy sà z nami, ni˝ tych, którzy sà z nimi”. Bóg
pokaza∏ wi´c temu s∏udze niebiaƒskà si∏´, która zakryta
by∏a przed oczami ludzkimi: „i przejrza∏, a oto góra pe∏na
by∏a koni i wozów ognistych wokó∏ Elizeusza”. (2.Królewska 6,16.17) Na proÊb´ Elizeusza Bóg porazi∏ Aramejczyków Êlepotà. S∏uga Bo˝y prowadzi∏ oÊlep∏ych wojowników
a˝ do stolicy Samarii. Tam ustàpi∏a ich Êlepota. Elizeusz
poleci∏ królowi izraelskiemu urzàdziç wspólnà uczt´ z
Aramejczykami, a potem w pokoju wypuÊciç ich do domu.

Cudowne czyny proroka
Prorok Elizeusz zaraz po wniebowzi´ciu Eliasza ujawni∏
si´ jako pe∏en mocy mà˝ Bo˝y. Dokona∏ uzdrowienia
wody w êródle, w Jerycho. Odtàd mo˝na by∏o jà piç nie
chorujàc. W tym celu pos∏u˝y∏ si´ nowà misà i solà. (por.
2.Królewska 2,19-22) Póêniej uczyni∏ zdatnà do spo˝ycia
ÊmiercionoÊnà zup´ warzywnà. (2.Królewska 4,38-41)
Przy innej okazji Elizeusz pomóg∏ w biedzie pewnej
wdowie poprzez cudowne pomno˝enie oleju. Przywróci∏
do ˝ycia ch∏opca, który w skwarze po∏udnia najwidoczniej
dozna∏ pora˝enia s∏onecznego. Nast´pnie nakarmi∏ wielu
swoich uczniów niewielkà iloÊcià chleba. (2.Królewska 4)
Sprawi∏ te˝, ˝e siekiera, która wpad∏a do Jordanu, wbrew
prawom natury, wyp∏yn´∏a. W ten sposób pomóg∏
swojemu uczniowi, który u˝ywa∏ po˝yczonej siekiery.
(2.Królewska 6,1-7)
Szczególny akcent ma uzdrowienie Aramejczyka, czyli
wroga. Naaman, dowódca Aramejczyków, cz∏owiek o
pot´˝nej postawie, zarazi∏ si´ tràdem. O cudotwórczych
uzdrowieniach proroka Elizeusza dowiedzia∏ si´ od swojej
s∏u˝àcej, która by∏a Izraelitkà: „Ach, gdyby to mój pan

Namaszczenie Jehu
Inny zakres dzia∏alnoÊci proroka Elizeusza wyra˝a∏ si´ w
tym, ˝e gromadzi∏ wokó∏ siebie uczniów. Powsta∏a
wspólnota uczniowska, której nauczycielem by∏ Elizeusz.
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nast´pnie zmar∏ na ucieczce pod Megiddo. (por.
2.Królewska 9,24.27) Jehu wróci∏ do Jezreela i kaza∏
wyrzuciç z okna Izebel, znienawidzonà matk´ królewskà:
„Zrzuçcie jà! Wtedy oni jà zrzucili, a jej krew obryzga∏a
Êcian´ i konie, które jà stratowa∏y”. (2.Królewska 9,33)
Nast´pnie Jehu wybija wszystkich zwolenników bo˝ka
Baala, a tak˝e domowników dworu Omriego. Nie
powstrzyma∏ si´ te˝ od zg∏adzenia judejskiej rodziny
królewskiej Achazjasza. Rozkaza∏ zabiç wszystkich jego
synów.

OsobiÊcie te˝ odegra∏ znaczàcà rol´ w upadku domu
Omriego. Potajemnie aran˝uje namaszczenie Jehu na
króla i wywo∏uje tym samym przewrót, obejmujàcy
zarówno izraelskie, jak i judejskie dwory królewskie.
Prorok poleci∏ jednemu ze swoich uczniów udaç si´ do
Ramot w Gileadzie, aby namaÊciç Jehu na króla Izraela
oraz zapowiedzieç w imieniu Bo˝ym upadek domu
Achaba. Uczeƒ uczyni∏ tak, jak mu polecono, a nast´pnie
uciek∏ z namiotu Jehu. Wkrótce po tym Jehu przedstawi∏
si´ swoim ˝o∏nierzom jako król. (por. 2.Królewska
9,3.6.12) Natychmiast wojsko czci∏o go jako prawowitego
króla, ustanowionego przez Boga: „Wtedy oni szybko
zdj´li swoje szaty i pod∏o˝yli je pod niego na samych
stopniach, zad´li w tràby i zawo∏ali: Jehu jest królem!”.
(2.Królewska 9,13)

Âmierç Elizeusza
Elizeusz le˝àc na ∏o˝u Êmierci jeszcze wspiera∏ królów
izraelskich. Gdy Joasz, wnuk Jehu, us∏ysza∏, ˝e prorok jest
Êmiertelnie chory, poÊpieszy∏ do s∏ugi Bo˝ego, który by∏
dla niego jak ojciec i zawo∏a∏: „Ojcze mój, ojcze mój,
rydwanie Izraela i konnico jego!”. (2.Królewska 13,14)
Elizeusz przyrzek∏ królowi zwyci´stwo nad Aramejczykami, ale to zwyci´stwo nie mia∏o byç ca∏kowite.
(2.Królewska 13,19.25)
Nawet po Êmierci prorok okaza∏ si´ jeszcze cudotwórcà
i uzdrowicielem. Gdy pewien pogrzeb zosta∏ zak∏ócony
przez wojowników moabskich, to w poÊpiechu rzucono
zmar∏ego do grobu Elizeusza i podj´to ucieczk´. Gdy
zmar∏y dotknà∏ zw∏ok Elizeusza, natychmiast o˝y∏.
(2.Królewska 13,20.21)

Jehu niszczy dom Achaba
Po swoim namaszczeniu Jehu uda∏ si´ do Jezreela. Tam
w swojej letniej rezydencji przebywa∏ Joram, król izraelski.
Joram, syn Achaba, toczy∏ wojn´ z Chazaelem, królem
Aramu i podczas potyczki pod Ramot Gileadzkim zosta∏
ranny. Teraz odpoczywa∏ w swoim pa∏acu i wraca∏ do
zdrowia. Achazjasz, król judzki, odwiedzi∏ Jorama na ∏o˝u.
Gdy nadciàga∏ Jehu, wtedy Joram i Achazjasz na swoich
wozach bojowych ruszyli naprzeciw Jehu. Jehu zabi∏
najpierw Jorama, a póêniej ci´˝ko zrani∏ Achazjasza, który

Słyszano aż w Szwajcarii

Młodzież
z okręgu Netreg
(Kapsztad)
podczas
odwiedzin
w hospicjum

RPA: 1 marca br. 40-osobowa grupa m∏odzie˝y z okr´gu Netreg razem ze swoim
starszym okr´gowym P. A. Hendricksem odwiedzi∏a hospicjum St. Luke’s
w Kenilworth. Po zaÊpiewaniu kilku pieÊni przy wejÊciu do budynku m∏odzie˝ uda∏a
si´ od pokoju do pokoju i ka˝dej z 11 najbardziej chorych osób podarowa∏a koszyk
z owocami. Potem grupa uda∏a si´ do ogrodu przy hospicjum, gdzie pomodlono si´
i zaÊpiewano kolejnych kilka pieÊni.Pewna pacjentka by∏a
poruszona Êpiewem
do tego stopnia, ˝e
zadzwoni∏a do krewnego, do Szwajcarii,
a potem trzyma∏a
swojà komórk´ przed
Êpiewajàcà m∏odzie˝à, aby jej wyst´p by∏
s∏yszalny tak˝e
w Szwajcarii.

9

O S O B I S T E

P R Z E ˚ Y C I E

Modlić się i pracować
siem lat temu pozna∏em m∏odà dziewczyn´, Kasi´, w której od razu si´ zakocha∏em. By∏ jednak pewien problem. Nie
by∏a nowoapostolskà. Ch´tnie chcia∏em
nawiàzaç z nià serdeczniejszà przyjaêƒ, ale z drugiej
strony nie odwa˝a∏em si´ z nià rozmawiaç na temat
mojej wiary. Modli∏em si´ jednak i prosi∏em mi∏ego
Boga, aby sta∏a si´ dzieckiem Bo˝ym, poniewa˝
tylko pod takim warunkiem widzia∏em dla nas
wspólnà i szcz´Êliwà przysz∏oÊç.
W gruncie rzeczy wiedzia∏em, ˝e trzeba si´ modliç
i pracowaç. Mia∏em jednak nadziej´, ˝e w tym
przypadku mi∏y Bóg zrobi dla mnie wyjàtek. Zatem
tylko si´ modli∏em, a prac´ zostawi∏em mi∏emu
Bogu.
Pewnego sobotniego wieczoru moja przyjació∏ka
przy po˝egnaniu zapyta∏a mnie, co wspólnie b´dziemy robiç nast´pnego dnia. Jak ju˝ powiedzia∏em,
jeszcze nigdy nie zdo∏a∏em opowiedzieç jej o moim
stanie dziecka Bo˝ego. Obawia∏em si´ jej reakcji,
oraz ˝e zakoƒczy naszà znajomoÊç. Nie zna∏em te˝
jej stosunku do spraw Bo˝ych. Teraz jednak oczekiwa∏a jasnej odpowiedzi na swoje pytanie. Zatem
chcàc nie chcàc musia∏em „pracowaç”, a mianowicie
wyznaç mojà wiar´. Dr˝a∏y mi kolana, gdy musia∏em
jej opowiedzieç o nabo˝eƒstwie dla m∏odzie˝y, w
którym chcia∏em uczestniczyç nast´pnego dnia.
Zanim jednak zdo∏a∏em dalej ∏amaç sobie g∏ow´
us∏ysza∏em jej odpowiedê: „Jutro idziesz do koÊcio∏a? To pi´knie, pójd´ z tobà!”. Ta obietnica by∏a
równie˝ pi´kna dla mnie. Nast´pnego dnia Kasia
rzeczywiÊcie przyby∏a na nabo˝eƒstwo dla m∏odzie˝y.
Akurat by∏o to pierwsze nabo˝eƒstwo, w którym
nowo konfirmowani byli przyjmowani do grona
m∏odzie˝y. Z tego wzgl´du m∏odzi bracia i siostry
mogli siedzieç ca∏kiem z przodu, w pierwszym
rz´dzie. Stàd te˝ diakon zapyta∏ mojà przyjació∏k´:
„Czy jesteÊ konfirmantkà?”. „Nie” - odpowiedzia∏a „katoliczkà!”. Nast´pnie wyjaÊni∏a mi, ˝e znane jej sà
nabo˝eƒstwa i dlatego ch´tnie si´ zdecydowa∏a. Jej
rodzice dawniej uczestniczyli w nabo˝eƒstwach
ekumenicznych, ale z biegiem czasu tego zaniechali.
Tym samym wi´c i ona przesta∏a chodziç do koÊcio∏a.
Zdradzi∏a mi póêniej, ˝e wieczorem pod ko∏drà si´
modli∏a: „Mi∏y Bo˝e, jeÊli kiedyÊ dorosn´, to te˝
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chcia∏abym z moim m´˝em chodziç do koÊcio∏a!”. To
˝yczenie te˝ nigdy u niej nie zgas∏o.
Przez dwa lata Kasia regularnie ucz´szcza∏a na
nabo˝eƒstwa w KoÊciele Nowoapostolskim. Pewnego dnia mnie zapyta∏a, czy mia∏bym czas we wtorek po po∏udniu. Na moje pytanie, co zamierza,
powiedzia∏a, ˝e oboje jesteÊmy zaproszeni do naszego przewodniczàcego zboru. ˚artobliwie odpowiedzia∏em: „Âwietnie, na kaw´ i ciasto?”. Moja przyjació∏ka powa˝nie zaprzeczy∏a i wyjaÊni∏a, ˝e poprosi∏a
przewodniczàcego zboru o przyj´cie do KoÊcio∏a.
Moje uczucia tryumfowa∏y i nie musz´ ich tu bli˝ej
opisywaç. Dobrze mo˝na je sobie wyobraziç.
Rodzice Kasi sprawiali jej wiele trudnoÊci.
Niech´tnie widzieli fakt i absolutnie nie mogli si´
pogodziç z tym, ˝e ich córka przy∏àcza si´ do sekty,
jak okreÊlali nasz KoÊció∏. Kasia zdecydowanie
jednak sz∏a obranà drogà wiary. Zosta∏a przyj´ta do
zboru i kilka tygodni póêniej piecz´towana.
DziÊ jest mojà Kasià. Od szeÊciu lat jesteÊmy
ma∏˝eƒstwem. Gorliwie wspó∏pracuje w dziele Pana.
Anga˝uje si´ w przystrajaniu o∏tarza, a tak˝e prowadzi szkó∏k´ niedzielnà. Lubi swojà prac´ z dzieçmi. Za kilka miesi´cy oczekujemy tak˝e naszego
pierwszego dziecka.
Jakie obfite b∏ogos∏awieƒstwo daje nasz Ojciec
Niebieski na nasze modlitwy i na naszà prac´!
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RPA: 3 lutego 2003 roku podj´∏a produkcj´ piekarnia hostii KoÊcio∏a
Nowoapostolskiego w Kapsztadzie. Odtàd w hosti´ Êwi´tej wieczerzy
z nowej wytwórni b´dà zaopatrywane przede
wszystkim zbory KoÊcio∏ów terytorialnych RPA
i innych krajów Afryki Po∏udniowo-wschodniej.

Wytwórnia hostii
w Kapsztadzie
Na kontynencie afrykaƒskim ˝yje ponad
siedem milionów cz∏onków KoÊcio∏a Nowoapostolskiego, z tego wi´cej ni˝ pi´ç milionów w krajach po∏o˝onych na po∏udnie
od Sahary. Do tej pory zaopatrywani byli w
Êwi´tà wieczerz´, produkowanà w Bielefeldzie/Niemcy. Przed pewnym czasem aposto∏ okr´gowy Noel Barnes (RPA, Kraj
Przylàdkowy) rozmawia∏ z obecnie b´dàcym w stanie spoczynku aposto∏em okr´gowym Horstem Ehlebrachtem (Nadrenia
Pó∏nocna-Westfalia) o mo˝liwoÊciach produkcji hostii tak˝e w Afryce Po∏udniowej.
Nast´pnie prowadzone by∏y dalsze rozmowy z G∏ównym Aposto∏em, który zaapro-

bowa∏ propozycj´ produkcji w
Kapsztadzie. Z jednej strony powstanà miejsca pracy dla braci i
sióstr, a z drugiej strony przede
wszystkim zostanie wykorzystany
ni˝szy pu∏ap kosztów robocizny i
produkcji w Afryce Po∏udniowej, a ponadto b´dà zaoszcz´dzone wysokie koszty
transportowe. Szybko zosta∏y znalezione
odpowiednie pomieszczenia: kompleks
obiektów, wykorzystywanych do niedawna
jako warsztat budowy organów koÊcielnych
w Kapsztadzie. W marcu 2002 roku rozpocz´∏y si´ obszerne prace remontowo-budowlane. Szczególnà uwag´ zwracano na to,
aby stworzyç wolne od py∏u Êrodowisko
produkcyjne. W paêdzierniku bracia z Niemiec, pod kierownictwem brata Bernda
Noelke z Bielefeldu, rozpocz´li monta˝
linii produkcyjnej, sk∏adajàcej si´ mi´dzy
innymi z pieców piekarniczych, wyt∏acza-

rek, suszarni i paczkarni. Wszystkie urzàdzenia, zanim zosta∏y za∏adowane na statek do Afryki Po∏udniowej, by∏y w Bielefeldzie poddane szczegó∏owej kontroli w
warunkach produkcyjnych. W Kapsztadzie
brat Noelke przeszkoli∏ te˝ dziesi´ciu po∏udniowoafrykaƒskich braci i sióstr - pracowników wytwórni hostii. Ka˝dego dnia nowa piekarnia mo˝e wyprodukowaç 240 tysi´cy hostii. ZdolnoÊç produkcyjna ma
wynieÊç 4,7 miliona hostii miesi´cznie, aby
pokryç zapotrzebowanie zborów w obszarze dzia∏ania aposto∏ów okr´gowych Barnesa (Kraj Przylàdkowy) oraz Kitchinga
(region Po∏udniowo-wschodniej Afryki).
W póêniejszym czasie majà te˝ tam byç
produkowane hostie dla innych regionów
Afryki. W tym celu konieczne b´dzie zainstalowanie dodatkowej linii produkcyjnej
oraz pe∏na automatyzacja obecnego pó∏automatycznego systemu produkcji.

Maszyny zainstalowane w nowej wytwórni hostii w Kapsztadzie
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Uroczystość dla nauczycieli

25-lecie zboru Littleton

Kanada: 9 lutego 2003
roku aposto∏ Frank Dzur
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w zborze Bramalea,
w stanie Ontario. Na t´
uroczystoÊç licznie zostali
zaproszeni nauczyciele
szkó∏ki niedzielnej, religii,
Apostoł Frank Dzur za ołtarzem
jak i zaj´ç konfirmacyjnych
w Bramalea; z lewej ewangelista
z ca∏ej Kanady. Bracia i
okręgowy John Addison
siostry sà odpowiedzialni
za to, aby dzieci stosownie
do ich poziomu rozwoju na ró˝nych zaj´ciach koÊcielnych
wprowadziç w podstawowe treÊci wiary KoÊcio∏a Nowoapostolskiego. Programy nauczania sà tak u∏o˝one, aby
sprawia∏y te˝ dzieciom radoÊç. Wspólny posi∏ek, jak i
ciasto dla tych wszystkich, którzy mieli w lutym urodziny,
stanowi∏y radosny akcent zakoƒczenia spotkania.

USA: 9 lutego br. starszy okr´gowy Jürgen
Pampus przeprowadzi∏ szczególne nabo˝eƒstwo
w Littleton w stanie Kolorado. Zbór obchodzi∏
25-lecie istnienia oraz 15-lecie wyÊwi´cenia
koÊcio∏a. Po nabo˝eƒstwie bracia i siostry Êwi´towali jubileusz raczàc si´ przygotowanym posi∏kiem oraz wspólnie sp´dzajàc czas.
Tablice ze zdj´ciami o˝ywi∏y wspomnienia z
wydarzeƒ oraz uroczystoÊci, jakie mia∏y miejsce
w zborze w minionym czasie.

Chór w Littleton
podczas
nabożeństwa
jubileuszowego

Ustanowienia i powołania

Dzień Dziecka

Ruanda: Podczas nabo˝eƒstwa w Kigali, 6 kwietnia br., G∏ówny
Aposto∏ Richard Fehr powo∏a∏ dotychczasowych aposto∏ów
Michaela Deppnera i Franka Dzura do urz´du aposto∏a okr´gowego pomocniczego. Jako biskupów ustanowi∏ G∏ówny
Aposto∏ dotychczasowych starszych okr´gowych Innocenta
Nzuzi dla Ruandy oraz Ticko Merci i Dakoua Nadjikoum´ dla
Czadu. Nowi aposto∏owie
okr´gowi pomocniczy b´dà
dzia∏ali w krajach Afryki
Centralnej obs∏ugiwanych
misyjnie przez KoÊció∏
terytorialny Kanada. Oko∏o 200 tysi´cy dzieci Bo˝ych
w Brazzaville/Kongo,
Ruandzie, Czadzie
Ustanowienie trzech biskupów i powołanie
i Republice Ârodkowoafrydwóch apostołów okręgowych pomocniczych
kaƒskiej b´dzie obs∏ugiwa∏
aposto∏ okr´gowy pomocniczy Dzur, a oko∏o miliona dusz
w kanadyjskiej cz´Êci Demokratycznej Republiki Konga
b´dzie obs∏ugiwa∏ aposto∏ okr´gowy pomocniczy Deppner.

Polska: Ka˝dego roku w czerwcowy dzieƒ wolny od pracy w ró˝nych regionach kraju organizowany jest „Dzieƒ Dziecka” w KoÊciele
Nowoapostolskim w Polsce. W tym roku mia∏
miejsce 19 czerwca. Dzieci z sàsiadujàcych zborów zebra∏y si´ na uroczyste nabo˝eƒstwo, na
które mog∏y te˝ zaprosiç kolegów i kole˝anki ze
szko∏y lub z podwórka. Po nabo˝eƒstwie spo˝y∏y posi∏ek przygotowany przez m∏odzie˝ oraz
braci i siostry. Szczególnym wzi´ciem cieszy∏y
si´ s∏odkoÊci. Po duchowym i cielesnym pokrzepieniu nasta∏ czas na zabawy i konkursy.
M∏odzie˝ na d∏ugo przed Dniem Dziecka przygotowa∏a program przebiegu i dostosowa∏a go
odpowiednio do grup wiekowych. Dzieci najm∏odsze uczestniczy∏y w zabawach edukacyjnych, a starsze, ucz´szczajàce przez ca∏y rok
szkolny na zaj´cia szkó∏ki niedzielnej i religii,
poza zawodami sportowymi mog∏y si´ te˝
wykazaç w testach z wiedzy biblijnej.

Zdjęcie tytułowe: Chór dziecięcy wita Głównego Apostoła i osoby towarzyszące
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