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WKsi´dze Izajasza szczególne wezwanie skie-
rowane jest do zboru Paƒskiego: „Obudê si´,
obudê si´, oblecz si´ w swojà si∏´, Syjonie!
Oblecz si´ w swojà odÊwi´tnà szat´, Jeru-

zalem, ty Êwi´ty grodzie!”. S∏owa te wa˝ne sà te˝ dziÊ.
Mo˝na si´ zapytaç: Czy wspó∏czesny zbór Pana Êpi? Te
s∏owa „obudê si´” chcia∏bym okreÊliç wspó∏czeÊnie: „Obudê
si´ z letargu”. Mi∏e dziecko Bo˝e, czy czasami nie jesteÊ
nieco znu˝one albo nieco oci´˝a∏e? Obudê si´ z letargu!

Przytoczone s∏owa biblijne sà Bo˝ym wezwaniem do
pobudki, aby oblec si´ w si∏´. Nie chodzi tu o fizycznà si∏´
ani te˝ o si∏´ umys∏u. Tu chodzi o Bo˝à si∏´. Stàd moje
wezwanie: Mi∏a duszo, uÊwiadom sobie si∏´ Bo˝à! Si∏a
objawiajàca si´ w zborze jest potrójna, a mianowicie: stan
dziecka Bo˝ego, modlitwa i wspólnota.

Stan dziecka Bo˝ego jest si∏à z tego powodu, ˝e jako
dzieci Bo˝e nosimy Ducha Âwi´tego. Gdy jest si´ tego
Êwiadomym i wykorzystuje t´ si∏´, wtedy ze stanu dziecka
Bo˝ego wywodzi si´ szczególne powiàzanie z Panem. My
jesteÊmy Jego dzieçmi, a On szczególnie na nas zwa˝a. Stare
powiedzenie g∏osi, ˝e powa˝na modlitwa porusza si∏y nieba.
Nie wystarczy znaç si∏´ modlitwy, ale trzeba z niej korzystaç.
Zatem „oblecz si´ w swojà si∏´”, czyli korzystaj z mo˝liwoÊci
zawartych w modlitwie.

Aposto∏ Pawe∏ pos∏uguje si´ obrazem cia∏a i mówi, ˝e
jesteÊmy cia∏em Chrystusa, a z osobna cz∏onkami. Jeden
organ s∏u˝y drugiemu, a wszystko tworzy ca∏oÊç ujawniajàcà
si∏´ wewn´trznà i zewn´trznà. Zatem si∏à dzieci Bo˝ych jest
wspólnota. Mog´ poÊwiadczyç, ˝e to odczuwam osobiÊcie,
poniewa˝ wiem, ˝e wielu si´ za mnie modli. Ta wspólnota
modlitwy daje mi si∏´ do sprawowania wznios∏ego urz´du.

Te trzy si∏y wcià˝ na nowo muszà byç pobudzane. Nie
mogà zapaÊç w „chorobliwà Êpiàczk´” z utratà ÊwiadomoÊci,
czyli nie mogà paÊç ofiarà letargu.

Nast´pnie prorok Izajasz mówi: „Oblecz si´ w swojà
odÊwi´tnà szat´, Jeruzalem, ty Êwi´ty grodzie!”. Jako
ozdoby naszego serca chcia∏bym przedstawiç wdzi´cznoÊç i
pokor´. Mi∏e Bogu jest to, gdy przyst´pujemy do Niego z
wdzi´cznoÊcià i pokorà. Przystrajajmy si´ tym, gdy˝ to
zapewnia obfite b∏ogos∏awieƒstwo.

Chciejmy nosiç w naszych sercach wezwanie: „Obudê si´,
obudê si´”, a przy tym pami´taç, aby obudziç si´ z letargu!
„Oblecz si´ w swojà si∏´”, w si∏´ stanu dziecka Bo˝ego,
modlitwy i wspólnoty. „Oblecz si´ w swojà odÊwi´tnà szat´”,
czyli we wdzi´cznoÊç i pokor´. W ten sposób Pan mo˝e nas
udoskonaliç. Gdy zaÊ przyjdzie, aby swoich zabraç do siebie,
wtedy b´dziemy mogli z Nim pójÊç jako ci, którzy nie Êpià,
majà si∏´ i sà odÊwi´tnie przyobleczeni. 

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Obudźcie się z letargu

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E
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Na nabo˝eƒstwo w Schwäbisch Hall
zgromadzi∏o si´ ponad 900 wiernych, a
ponad 60 000, zgromadzonych w 353
zborach Badenii-Wirtembergii oraz
Bawarii, prze˝y∏o nabo˝eƒstwo korzys-
tajàc z transmisji satelitarnej. Poza tym
z transmisji korzysta∏y te˝ zbory w
Macedonii i na Ukrainie.

W toku swej s∏u˝by G∏ówny Aposto∏
nawiàza∏ do reklamy, z której po-
wszechnie znane jest miasto Schwä-
bisch Hall: „Na tych kamieniach mo˝na
budowaç”. Przeniós∏ to na p∏aszczyzn´
duchowà i podkreÊli∏, ˝e Jezus Chrystus
jest ˝ywym kamieniem, na którym mo-
˝emy budowaç.

Aposto∏owie Achim Burchard (Dol-
na Saksonia) i Karlheinz Schumacher
(Niemcy Pó∏nocne; od 27 listopada

2005 r. aposto∏ okr´gowy) byli zapro-
szonymi goÊçmi z innych KoÊcio∏ów
terytorialnych. Poza tym G∏ównemu
Aposto∏owi towarzyszy∏ aposto∏ okr´-
gowy Klaus Saur oraz aposto∏owie z
Niemiec Po∏udniowych. Szczególnà
radoÊcià dla wszystkich by∏o to, ˝e w
uroczystoÊci tej uczestniczy∏ G∏ówny
Aposto∏ w st. sp. Richard Fehr oraz
b´dàcy w st. sp. aposto∏owie Emil Fi-
scher, Helmut Keck i Herbert Schnei-
der. W Schwäbisch Hall nabo˝eƒstwa
KoÊcio∏a Nowoapostolskiego odbywajà
si´ od roku 1907, zaÊ zbór zosta∏
za∏o˝ony rok póêniej w 1908 roku.
Obecnie zbór liczy 380 wiernych i
razem z 24 innymi zborami tworzy
okr´g Schwäbisch Hall, liczàcy ponad
2000 nowoapostolskich chrzeÊcijan. 

„Nie chwiaç si´, nie daç
si´ zba∏amuciç, nasz Pan
przyjdzie!” To dodajàce otuchy
wezwanie wyrazi∏ G∏ówny

Aposto∏ Wilhelm Leber w niedziel´ 13 listopada 2005 roku
podczas nabo˝eƒstwa w koÊciele w Schwäbisch Hall. 

G∏ówny Aposto∏
w Schwäbisch Hall - Niemcy

Grupa instrumentalna gra przed nabożeństwem

Kościół w Schwäbisch Hall 
w wieczornym oświetleniu
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„Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego
Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z

Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak
szybko dali się zbałamucić i nastraszyć”.

Umi∏owani bracia i siostry,
na nowo chcemy dziÊ
s∏uchaç g∏osu Dobrego
Pasterza. ˚ycz´ ka˝demu

osobiÊcie, aby prze˝y∏ mi∏ego Boga i
mia∏ spotkanie z naszym Ojcem
Niebieskim, które by odczu∏ w duszy,
i które by mu da∏o nowe si∏y oraz
uzdolni∏o do kontynuowania drogi ku
osiàgni´ciu celu wiary.

Pozwólcie, ˝e spojrzymy wstecz na
ubieg∏à niedziel´, na nabo˝eƒstwo dla
umar∏ych. Mam takà potrzeb´ w
duszy. Przekonany jestem, ˝e wiele
poruszenia mia∏o miejsce na tamtym
Êwiecie. Choç nie mo˝emy tego wi-
dzieç naszymi oczami, to jednak du-
sza odczuwa niejedno. Nie chcia∏bym
po prostu obok tego przejÊç, od∏o˝yç
„ad acta”, ale powinno nas to we-
wn´trznie poruszaç. Niechby to te˝
nastraja∏o nas wdzi´cznie, i˝ mamy to
poznanie, ˝e te˝ w wiecznoÊci istnieje

mo˝liwoÊç dojÊcia do zbawienia i ∏as-
ki! Dzi´kujemy Bogu za to, ˝e stwo-
rzy∏ t´ mo˝liwoÊç w tym czasie.

DziÊ równie˝ istnieje aspekt wià-
˝àcy nas z tamtym Êwiatem. DziÊ w
Niemczech obchodzony jest Dzieƒ
˚a∏oby Narodowej (Volkstrauertag).
Pami´ta si´ o poleg∏ych, o tych, któ-
rzy stracili ˝ycie na wojnach Êwiato-
wych. To dla nas ponownie jest okaz-
jà, aby wejrzeç w tamten Êwiat i wyra-
ziç wewn´trzne zaproszenie wszyst-
kim pragnàcym. Powiàzanie z tamtym
Êwiatem nie ma byç przecie˝ ograni-
czone tylko do nabo˝eƒstw dla
umar∏ych, ale ma byç sta∏e.

Dokoƒczenie dzie∏a Bo˝ego nie
nast´puje tylko tu na ziemi, ale te˝ na
tamtym Êwiecie. Wdzi´cznoÊcià nas-
traja nas to, ˝e mo˝emy pomagaç, ˝e
jesteÊmy w∏àczeni w wielkà prac´ zba-
wiennà Boga. Niechby ponownie
wywo∏a∏o to impuls si´gajàcy na tam-

ten Êwiat.
Powróçmy do teraêniejszoÊci. Od

wczoraj porusza mnie pewna myÊl.
Czyta∏em coÊ interesujàcego w PiÊmie
Âwi´tym i ca∏y czas mnie to absorbu-
je. Pewne wydarzenie z czasów proro-
ka Eliasza, które te˝ i dla nas mo˝e
byç po˝yteczne.

Król Izraela Achazjasz by∏ ob∏o˝-
nie chory. W PiÊmie Âwi´tym jest mo-
wa, ˝e Król wypad∏ przez ogrodzenie
balkonu swej górnej komnaty. Achaz-
jasz le˝a∏ bezradnie w ∏ó˝ku. Pos∏a∏
wys∏anników, którzy mieli zapytaç
bo˝ka, czy wyzdrowieje. Fakt ten zos-
ta∏ ujawniony przez anio∏a Bo˝ego
prorokowi Eliaszowi. Na polecenie
anio∏a poszed∏ do pos∏aƒców, którzy
mieli wypytywaç bo˝ka. Eliasz stanà∏
im na drodze i z polecenia Bo˝ego
powiedzia∏: „Czy nie ma Boga w Izra-
elu, ˝e idziecie zasi´gnàç rady Belze-
buba?”. (por. 2. Królewska 1, 2-18)
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S∏owa: „Czy nie ma Boga w Izra-
elu” poruszy∏y mnie do ˝ywego. Prze-
nieÊmy to do teraêniejszoÊci. MyÊl´,
˝e wspó∏czeÊnie nie ulegamy pokusie
zwracania si´ do jakichÊ bo˝ków, do
martwych przedmiotów. To niebez-
pieczeƒstwo w naszym czasie, w na-
szej kulturze, jest znikome. Czy jed-
nak nie istniejà sytuacje, w których
jest si´ zniech´conym, w których z
powodu smutku i zwàtpienia nie widzi
si´ ju˝ ˝adnego wyjÊcia, a wtedy si´
poddaje i rezygnuje.

Je˝eli poÊród nas jest choç jedna
dusza, która czuje si´ tà myÊlà poru-
szona, to mówi´: Czy nie ma Boga w
Izraelu, ˝e ty si´ tak odciàgasz, ˝e
jesteÊ zdania, ˝e ju˝ dalej nie idzie?
Mo˝e poÊród nas sà te˝ tacy, którzy
ju˝ latami proszà i modlà si´ o
popraw´ i pomoc, a pozornie nic si´
nie dzieje. Wtenczas mo˝na by∏oby
powiedzieç sobie: Có˝ w zasadzie

daje mi modlitwa?, i poddaç si´. Do
takiej duszy mówi´: Czy nie ma Boga
w Izraelu, ˝e jesteÊ tak zniech´cona,
zrezygnowana i myÊlisz, ˝e wszystko
ju˝ nie ma sensu?

Moi mili, nie chciejmy byç znie-
ch´conymi i si´ odciàgaç, ale chciejmy
stale pami´taç, ˝e prawdziwie istnieje
Bóg w „Izraelu”! Mo˝emy Jemu ufaç,
na Nim polegaç. Ostatecznie On
pomo˝e!

JesteÊmy w Schwäbisch Hall. Znaj-
duje si´ tu wielkie przedsi´biorstwo,
które si´ reklamuje: „Na tych kamie-
niach mo˝na budowaç”. Nie chc´
tego komentowaç. Jednak˝e istniejà
równie˝ „kamienie” w przenoÊnym
znaczeniu. W PiÊmie Âwi´tym szcze-
gólnie jest mowa o jednym „kamie-
niu”. Aposto∏ Piotr w swoim pierw-
szym LiÊcie pisze: „do Niego…” – a
zatem do Pana. „Przystàpcie do Nie-
go, do kamienia ˝ywego, przez ludzi

wprawdzie odrzuconego, lecz przez
Boga wybranego jako kosztowny”.
(1. Piotra 2, 4) Jest to Syn Bo˝y. On
jest tym „˝ywym kamieniem”, o
którym jest tu mowa. Na tym kamie-
niu mo˝emy budowaç, moi mili. Na
Nim mo˝emy pok∏adaç naszà ca∏à
nadziej´. Jemu mo˝emy zaufaç bez
jakichkolwiek ograniczeƒ. Trzeba to
jednak czyniç wcià˝ na nowo. Nie jest
to sprawa jednorazowa i za∏atwiona
po wsze czasy, ale to trzeba czyniç
wcià˝ na nowo, praktykowaç codzien-
nie. Powtarzam: Na tym „kamieniu”
mo˝emy budowaç, a mianowicie na
Jezusie Chrystusie! Na ∏asce mo˝emy
budowaç! Na pomocy Pana i Jego
prowadzeniu mo˝emy budowaç! Na
pocieszeniu, które daje i wk∏ada do
serc mo˝emy budowaç. Bàdêmy wi´c
odwa˝ni i odwa˝nie kroczmy na-
przód!

„Czy nie ma Boga w Izraelu?”
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Wówczas sta∏o si´ tak, ˝e król, który
odwo∏ywa∏ si´ do bo˝ka, a nie mia∏
zaufania do Pana, musia∏ ponieÊç z
tego tytu∏u konsekwencje. Prorok do
niego powiedzia∏:  „Dlatego…” –
teraz powiem moimi s∏owami : „˝e nie
wykazywa∏eÊ zaufania do Boga, nie
wyjdziesz ze swojej choroby, nie 
opuÊcisz ju˝ swego ∏o˝a”. (por. 2.
Królewska 1, 4) Brak zaufania, moi
mili, nie przynosi po˝ytku, nie daje
b∏ogos∏awieƒstwa, ale prowadzi do
poniesienia konsekwencji. OczywiÊcie
to nie ma byç groêbà, przecie˝ rozu-
miecie o co chodzi! Chcemy wzajem-
nie sobie pomagaç, aby osiàgnàç
doskona∏oÊç, a do tego niezb´dne jest
ufne budowanie na „kamieniu” Bo-
˝ym i sta∏e okazywanie naszej ufnoÊci
Panu.

Powróçmy do s∏owa biblijnego. Jest
to s∏owo, tak sàdz´, na czasie. W
pewnym sensie jest to s∏owo adwento-
we. Aposto∏ Pawe∏ mówi „Co si´ zaÊ
tyczy przyjÊcia Pana naszego Jezusa
Chrystusa i spotkania naszego z Nim,
prosimy was, bracia” – i te˝ dodam
„siostry” – „abyÊcie nie tak szybko
dali si´ zba∏amuciç i nastraszyç”.
Duchowe pod∏o˝e nie jest ca∏kiem
jasne. W komentarzach biblijnych
sprawdza∏em, co tam ewentualnie
zasz∏o w zborze. Komentatorzy wy-

nym w przekonaniu w wierze i we
w∏asnej postawie, a pod wzgl´dem
szczególnym w wierze w ponowne
przyjÊcie Chrystusa. Nie chwiaç si´,
nie daç si´ zba∏amuciç, nie daç si´
przestraszyç!

Zajrzyjmy do Pisma Âwi´tego, tam
znajduje si´ niejeden przyk∏ad, jak
ludzie si´ chwiali i dali si´ zba∏amuciç.
Mia∏o to ju˝ miejsce w raju, gdy wà˝
przyszed∏ z myÊlà: „Czy rzeczywiÊcie
Bóg powiedzia∏…?”. (1. Moj˝eszowa
3, 1) W wyniku tego ludzie stali si´
niezdecydowani, dali si´ zba∏amuciç.
Mog´ sobie wyobraziç, ˝e przez pe-
wien czas nie wiedzieli, czy nale˝y daç
pos∏uch i zaufaç w´˝owi, czy nie?
Chwiali si´ i z tego chwiejnego stanu
popadli w grzech. Na czym polega∏
b∏àd, jaki pope∏nili? Jednoznacznie
na tym, ˝e za bardzo s∏uchali w´˝a,
zwa˝ali na inne g∏osy!

Je˝eli to odniesiemy w stosunku do
nas, moi mili, to wynika z tego jasno,
i˝ niezdecydowanymi staniemy si´
wtedy, gdy za bardzo b´dziemy s∏u-
chali innych opinii i poglàdów.

Akurat na p∏aszczyênie religijnej
istnieje zalew poglàdów. Wiàzanie si´
z ka˝dym poglàdem jest szkodliwe.
Wtenczas staje si´ niezdecydowanym.
W nast´pstwie tego nie wie si´ ju˝, co
jest naszà wiarà i szybko czyni si´ krok
ku grzechowi – odwraca si´ od ˝ywe-
go o∏tarza.

PrzenieÊmy si´ do czasów proroka
Eliasza. Tam równie˝ istnia∏a sytuac-
ja, w której naród Bo˝y sta∏ si´ chwiej-
ny. Eliasz wymusi∏ decyzj´ do opo-
wiedzenia si´ za ˝ywym Bogiem z jed-
nej strony albo za bo˝kiem Baalem z
drugiej strony. (por. 1. Królewska 18)
Ludzie byli niepewni, byli chwiejni, po
której stronie mieli si´ opowiedzieç.
Próbowali te˝ pogodziç jedno z dru-
gim. CoÊ takiego zawsze si´ êle koƒ-
czy, moi mili! BoskoÊci nie mo˝na
wiàzaç z ba∏wochwalstwem. To nie
funkcjonuje. Wówczas prorok jasno
powiedzia∏ do narodu izraelskiego:
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ra˝ajà ró˝ne poglàdy. Najprawdo-
podobniej u niektórych zapanowa∏o
wówczas przekonanie, ˝e dzieƒ Paƒ-
ski ju˝ nasta∏! Nie do koƒca mo˝emy
zrozumieç tok myÊlenia tamtejszych
braci i sióstr, ale musia∏y wystàpiç
b∏´dne zapatrywania, nauki i poglàdy,
które wzbudzi∏y niepokój w zborze.
Tak wi´c Aposto∏ Pawe∏ mówi, a sfor-
mu∏uj´ to nieco wspó∏czeÊnie w od-
niesieniu do nas: „nie dajcie si´
zba∏amuciç i przestraszyç”!

Pozostawmy histori´ i przejdêmy do
teraêniejszoÊci, gdy˝ s∏owa te sà wyso-
ce aktualne. „Co si´ zaÊ tyczy przyjÊ-
cia Pana naszego Jezusa Chrystusa i
spotkania naszego z Nim”, to jest
przecie˝ cel naszej wiary, „prosimy
was, bracia, abyÊcie nie tak szybko
dali si´ zba∏amuciç i nastraszyç”.

Istnieje niejedno, co chcia∏oby nas
zba∏amuciç. W innych t∏umaczeniach
jest mowa o chwianiu si´, o niezdecy-
dowaniu. Niezdecydowanie aktualnie
wskazuje na mo˝liwoÊç wahania si´ z
powodu ró˝nych mo˝liwoÊci co do
orientacji, jeÊli nie jest si´ pewnym
swojej sprawy. Chwianie si´ wyst´puje
wtedy, gdy si´ jest niepewnym. Nie-
pewnoÊç powstaje tam, gdzie nie ma
jasnej orientacji. Widzàc to w ten spo-
sób, to i dziÊ istnieje niebezpieczeƒ-
stwo chwiania si´ pod wzgl´dem ogól-
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„Jak d∏ugo b´dziecie kuleç na dwie
strony?”. (1. Królewska 18, 21) Byli
zba∏amuceni i niezdecydowani.

Niebezpieczeƒstwem i tego czasu
jest to, ˝e mo˝na staç si´ niezdecydo-
wanym. Dlaczego? Co wówczas by∏o
z∏em? Nie podj´li jasnej decyzji. Zaw-
sze jest êle, kiedy nie podejmuje si´
jednoznacznych decyzji. Wiem, ˝e wy-
daje si´ to ∏atwe, ale w indywidu-
alnych przypadkach nie jest to ∏atwe.
Tego jestem Êwiadomy mili bracia i
siostry! Gdy jednak chodzi o zbawie-
nie naszej duszy, gdy chodzi o osiàg-
ni´cie dnia Paƒskiego, to wówczas
trzeba podejmowaç jasne decyzje.
Wtedy nie mo˝na si´ wymigiwaç pró-
bujàc wiàzaç jedno z drugim i szukaç
„z∏otego Êrodka”. Takiego nie ma. Po-
zostaje si´ wtenczas mi´dzy m∏otem a
kowad∏em. To nigdy nie mo˝e byç
drogà b∏ogos∏awieƒstwa! Zatem nie
staç si´ chwiejnym. Nie staç si´ takim,
jak pierwsi ludzie lub naród izraelski,
który waha∏ si´ pomi´dzy ˝ywym Bo-
giem a martwym bo˝kiem.

Jeszcze jeden przyk∏ad dotyczàcy
chwiania si´. MyÊl´ o Janie Chrzcicie-
lu, o cz∏owieku, który mia∏ wielkie po-
znanie, który pozna∏ Syna Bo˝ego i
wyzna∏: „Oto Baranek Bo˝y, który
g∏adzi grzech Êwiata”. (Ew. Jana 1,
29) Co z tego pozosta∏o? Póêniej, gdy
by∏ w wi´zieniu, poleci∏ si´ dowie-
dzieç: „Czy Ty jesteÊ tym, który ma
przyjÊç, czy te˝ mamy oczekiwaç inne-
go?”. (Ew. Mateusza 11, 3) Jan sta∏
si´ chwiejny. Nie by∏ ju˝ pewny swojej
sprawy. Jak do tego dosz∏o? Wyobra-
˝am sobie, ˝e mia∏ po prostu w∏asne
poglàdy. To, ˝e trafi∏ do wi´zienia nie
by∏o zgodne z jego przekonaniem.
Mo˝e oczekiwa∏, ˝e Syn Bo˝y b´dzie
wyst´powa∏ zupe∏nie inaczej, jako
Ten, który na zewnàtrz w widoczny
sposób b´dzie niós∏ zbawienie, jako
Ten, który b´dzie imponowa∏ lu-
dziom. By∏ rozczarowany, poniewa˝
nie spe∏ni∏y si´ jego w∏asne oczekiwa-
nia.

JeÊli przeniesiemy to na nasz czas,
to widzimy, ˝e mo˝na ulec niezdecy-
dowaniu, gdy zbyt mocno trzyma si´
w∏asnych zapatrywaƒ i nie daje si´
sobie nic powiedzieç. Nie chciejmy
byç niemàdrymi, ale zawsze trzyma-
jàcymi si´ Pana! Na tym „kamieniu”
mo˝emy budowaç! Nie chwiaç si´ i
nie daç si´ zba∏amuciç w czasie, w
którym otoczeni jesteÊmy ró˝nymi
poglàdami i zapatrywaniami! To jest
Êmiertelne!

Nie daç si´ zba∏amuciç, a idàc krok
dalej – nie daç si´ przestraszyç!
OczywiÊcie mo˝na si´ przestraszyç,
jeÊli coÊ nagle si´ dzieje, na przyk∏ad
w ruchu ulicznym. Ró˝ne nag∏e rzeczy
równie˝ w naszym osobistym ˝yciu
mogà spowodowaç przestraszenie si´.
Gdy si´ widzi uwarunkowania tego
czasu, to tak˝e mo˝na si´ przestra-
szyç. Przestraszyç mo˝na si´ te˝
myÊlàc o przysz∏oÊci. Mili, nie pozwól-
my ograbiç si´ z naszej wiary!

OdnoÊnie poj´cia „przestraszyç” w
PiÊmie Âwi´tym jest wymowne wyda-
rzenie. Syn Bo˝y szed∏ po wodzie do
swoich uczniów, którzy byli w ∏odzi.
(por. Ew. Mateusza 14, 22-33) Naj-
pierw Go nie poznali. W koƒcu jed-

nak stwierdzili, ˝e to jest Syn Bo˝y!
Na wezwanie Pana Piotr wyszed∏ z
∏odzi i poczàtkowo móg∏ iÊç do Pana.
Nast´pnie w PiÊmie Âwi´tym czytamy:
„A widzàc wichur´, zlàk∏ si´ i, gdy
zaczà∏ tonàç, zawo∏a∏, mówiàc: Panie,
ratuj mnie”. (werset 30) Przestraszy∏
si´. A jaki by∏ tego powód? Piotr pa-
trzy∏ na wichur´. Tak d∏ugo, jak pa-
trzy∏ na Syna Bo˝ego, wszystko by∏o
dobrze. Gdy zaÊ spojrza∏ na wichur´,
na niebezpieczeƒstwo, wtedy nasta∏
koniec. Nie by∏o ju˝ si∏, które trzy-
ma∏yby go na wodzie. Zaczà∏ tonàç.

To dotyczy równie˝ i nas dzisiaj.
Mo˝na si´ przeraziç, gdy si´ widzi
„wichur´” tego czasu, gdy si´ obser-
wuje niejednà sytuacj´. Trzymajmy si´
wi´c ukierunkowania na Pana! Patrz-
my wcià˝ na cel, a nie tyle na wiatry i
fale; na to, co jest z lewej i z prawej
strony! To niejednokrotnie mog∏oby
ju˝ doprowadziç do upadku. Nie daç
si´ zba∏amuciç, nie chwiaç si´, nie daç
si´ przestraszyç!

Szczególny nacisk i ukierunkowa-
nie zawiera nasze s∏owo biblijne:
„…Co si´ zaÊ tyczy przyjÊcia Pana
naszego Jezusa Chrystusa i spotkania
naszego z Nim”. Ca∏kiem jasno tu jest
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jutro nie przyjdzie?! Nie chciejmy si´
staç chwiejnymi ani nie dajmy si´ zba-
∏amuciç lub przestraszyç, lecz nie-
wzruszenie trwajmy w przekonaniu:
Pan przyjdzie wnet! Przekonany jes-
tem, ˝e w dniu Paƒskim, gdy osiàgnie-
my cel, niejeden raczej powie: Wcale
nie liczyliÊmy, ˝e tak szybko. To, ˝e
przyjÊcie Pana stanie si´ faktem, b´-
dzie niespodziewane, nag∏e. Dobrze
temu, kto b´dzie przygotowany.

W∏aÊnie te dwie sprawy czasami
os∏abiajà naszà wiar´, a mianowicie,
to ziemskie: poÊpiech i gonitwa tego
czasu, a tak˝e myÊli, ˝e ju˝ tak d∏ugo
czekamy, a dotàd Pan jeszcze nie
przyszed∏!

Jest te˝ i trzecia rzecz, która niekie-
dy os∏abia nas w wierze, a to sà te
ma∏e sprawki, przeciwnoÊci i nieprzy-
jemnoÊci w zborze. Moi mili, nie jest
mi to obce. S∏yszy si´ czasami, ˝e je-
den i drugi z∏oÊci si´ z powodu prze-
wodniczàcego zboru albo dyrygenta,
albo z powodu braci i sióstr. To wszys-
tko staje si´ problemem tak wielkim,
˝e ju˝ nie poznaje si´ tego,  co istotne,
a mianowicie ponownego przyjÊcia
Syna Bo˝ego. Dzisiaj jest taki czas, ˝e
ze wszystkich rzeczy robi si´ problem.
Mili bracia i siostry, nie dajmy si´
zba∏amuciç. Dostrzegajmy zale˝noÊci
tych rzeczy i nie pozwalajmy si´
pozbawiç tego, co wielkie w naszej
wierze, z powodu krótkotrwa∏ej z∏oÊ-
ci, zgryzoty, niedoskona∏oÊci, które po
prostu bywajà w sferze ludzkiej. Po-
zostaƒmy stanowczymi, pozostaƒmy
przy tym: Nasz Pan przyjdzie!

Zatem, „Co si´ zaÊ tyczy przyjÊcia
Pana naszego Jezusa Chrystusa i spot-
kania naszego z Nim, prosimy was,
bracia, abyÊcie nie tak szybko dali si´
zba∏amuciç i nastraszyç”. Mottem
niech b´dzie nie daç si´ zba∏amuciç,
nie staç si´ chwiejnym, nie daç si´
przestraszyç, ale jako ugruntowani na
kamieniu Jezusie Chrystusie iÊç pros-
to i odwa˝nie. To z pewnoÊcià zapro-
wadzi nas do domu niebiaƒskiego!

tym czasie. Ka˝dy w jakimÊ stopniu
czuje, ˝e jest goniony, niemniej jed-
nak skutek tego jest taki, ˝e cel naszej
wiary zsuwa si´ nieco na dalszy plan,
˝e nie jest ju˝ taki ca∏kiem ˝ywy w na-
szej duszy. Trzeba mieç si´ na bacz-
noÊci, mili bracia i siostry, ˝eby nie
staç si´ niezdecydowanym. Nie mo˝e
tak byç, ˝e gonitwa tego czasu pozba-
wi nas celu naszej wiary.

Po drugie, dlaczego czasami trudno
zachowaç wiar´, jest to, ˝e nieraz si´
mówi, a to niekiedy s∏ysz´ w zborach:
Ach, tak d∏ugo ju˝ czekamy na Pana!
Tak d∏ugo, przez lata i dziesi´ciolecia!
RzeczywiÊcie tak jest! Musz´ powie-
dzieç, ˝e w czasie, kiedy nale˝a∏em do
m∏odzie˝y, a wychowywa∏em si´ w
wierze nowoapostolskiej, nigdy nie
myÊla∏em, ˝e jeszcze prze˝yjemy rok
2005. ByliÊmy przekonania, ˝e ju˝ da-
wno b´dziemy u Pana. Jest inaczej.

Spójrzmy jednak˝e na t´ spraw´ z
punktu wiecznoÊci! Czym ju˝ jest
dziesi´ç lub dwadzieÊcia lat w Êwietle
wiecznoÊci? Sprawy te musimy pos-
trzegaç w szerszych horyzontach na-
szego widzenia i zawsze z pe∏nym
zaufaniem patrzeç na Pana. Gdy Pan
do dziÊ jeszcze nie przyszed∏, wtedy
nie jest to powód do przypuszczeƒ, ˝e

podany cel naszej wiary, co do które-
go nie chciejmy si´ daç zba∏amuciç
ani przestraszyç. Przy tej okazji chcia∏-
bym wskazaç, ˝e istnieje szczególne
niebezpieczeƒstwo w naszym czasie,
które niekiedy odczuwam, a mianowi-
cie, ˝e ˝ywa nadzieja na ponowne
przyjÊcie Chrystusa i oczekiwanie na
Pana w sercach dzieci Bo˝ych nieco
odsuwa si´ na dalszy plan. Nie chwiaç
si´ mili bracia i siostry: Nasz Pan
przyjdzie! To jest i pozostaje mocnym
przekonaniem naszej wiary!

Jak do tego dochodzi, ˝e w tym cza-
sie budzà si´ inne mniemania, ˝e cza-
sami z trudem nam przychodzi mocno
trwaç w wierze? Liczne sà tego powo-
dy. Chcia∏bym wymieniç kilka spraw,
które utrudniajà nam mocne stanie w
wierze.

Po pierwsze ukierunkowanie na to,
co ziemskie, w powiàzaniu z poÊpie-
chem i gonitwà tego czasu. To jest
rzecz osobliwa! Nasz czas, w którym
do dyspozycji jest wiele osiàgni´ç pod
wzgl´dem naturalnych mo˝liwoÊci,
jest lepszy ani˝eli kiedykolwiek. Ten
czas jednak cechuje si´ tym, ˝e ka˝dy
jest gdzieÊ goniony, ˝e ˝yje si´ w nie-
ustannym poÊpiechu. Nie mo˝emy si´
od tego uchyliç, poniewa˝ ˝yjemy w
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Schwäbisch Hall, gdzie w
listopadzie by∏ nasz G∏ówny
Aposto∏, jest miastem soli.
Obok wielu innych zastoso-
waƒ sól s∏u˝y jako przypra-
wa. Stàd te˝ chcia∏bym tà
„przyprawà”, w postaci wy-
powiedzi G∏ównych Aposto-
∏ów, wzbogaciç nasze ˝ycie w
wierze.

G∏ówny Aposto∏ Krebs:
„Karcenie Bo˝e jest pociàga-
jàcà ∏askà”.

Karcenie oznacza te˝ na-
pominanie, przywo∏ywanie
do porzàdku, wychowywanie.
Bóg dopuszcza niejedno, abyÊmy osiàgn´li
doskona∏oÊç jako oblubienica Jezusa
Chrystusa. W trudnych prze˝yciach dos-
trzeganie ∏askawego dzia∏ania Bo˝ego daje
pokój w duszy oraz pomaga przejÊç zwy-
ci´sko okres próby. (por. Hebrajczyków
12, 11)

G∏ówny Aposto∏ Niehaus: „Gdy dzie-
wi´çdziesiàt dziewi´ç osób ci´ rozczaro-
wa∏o – to znaczy ty rozczarowa∏eÊ si´ nimi
– to jednak nie bàdê podejrzliwy co do set-
nej osoby, lecz zaufaj, poniewa˝ jej mi∏oÊç
mo˝e ci´ w∏aÊciwie wynagrodziç za wszyst-
kie cierpienia”.

Istniejà sytuacje, w których nasuwa si´
pytanie: Czy nie ma nikogo, komu mo˝na
by∏oby zaufaç? OczywiÊcie nie ka˝demu
mo˝emy Êlepo ufaç! To jednak nie wyklu-
cza zaakceptowania drugiego jako bliênie-
go, a w szczególnoÊci bycia dla niego bliê-
nim. Starajmy si´ dostrzegaç to, co dobre w
cz∏owieku, a przede wszystkim nigdy nie
odrzucajmy zaufania do Pana.

G∏ówny Aposto∏ Bischoff: „Poprzez
strach i powàtpiewanie przywo∏ujemy
nieszcz´Êcie i bied´. Poprzez stanowczoÊç
w wierze zapewniamy sobie oparcie i trzy-
mamy na dystans si∏y niszczàce ˝ycie”.

Gdy si´ obawia, ˝e zaraz si´ potknie, to
nied∏ugo trzeba czekaç, a˝ naprawd´ si´
potknie i upadnie. Na duchowej p∏aszczyê-
nie tak˝e istnieje wiele, co chcia∏oby spra-
wiç obawy i wzbudzaç powàtpiewanie.
Poprzez stanowczoÊç w wierze mo˝emy

odwa˝nie uporaç si´ z przeciwnoÊciami
˝ycia. Ponadto nasza wiara uzdalnia nas,
aby z pomocà Bo˝à korygowaç b∏´dy.

G∏ówny Aposto∏ Schmidt: „Jak sejsmo-
graf rejestruje nawet najs∏absze trz´sienie
ziemi, tak Duch Âwi´ty natychmiast rejes-
truje i ostrzega nas, jeÊli zbli˝a si´ do nas
obcy duch”.

Duch Âwi´ty przekazuje nam poznanie
tego, co jest prawdà. W tym celu musimy
ws∏uchiwaç si´ w siebie i zwa˝aç na bodêce
pochodzàce z bojaêni Bo˝ej. W ten sposób
b´dziemy w stanie czuwaç nad naszym
duchowym bytem i b´dziemy w najlepszym
znaczeniu s∏owa „suwerennymi w wierze”. 

G∏ówny Aposto∏ Streckeisen: „Wtóruj-
my wznios∏ej pieÊni: Ty Panie nie pope∏-
niasz ˝adnych b∏´dów”.

Gdy nadzieje si´ nie spe∏niajà, plany si´
krzy˝ujà, modlitwy nie znajdujà wys∏ucha-
nia, trzeba zbieraç niepowodzenia, wtedy
jest to wy˝sza szko∏a wiary, aby Êwiadomie
polecaç si´ Bogu i polegaç na tym, ˝e
swoich nie opuÊci.

G∏ówny Aposto∏ Urwyler: „Nasze ˝ycie
powinno byç modlitwà, nieustannym b∏a-
ganiem duszy o zbawienie, o zabranie do
domu niebiaƒskiego”.

Oznacza to sta∏e wewn´trzne powiàza-
nie z Bogiem. Wówczas w ró˝ny sposób
odczuwamy Jego bliskoÊç, coraz wi´ksza
staje si´ t´sknota za ponownym przyjÊciem
Jezusa, mocne pozostaje zaufanie do Boga,
to pozornie niemo˝liwe czasami staje si´

Apostoł Hans-Peter Schneider urodził się 7 sier-
pnia 1950 r.Na urząd apostoła został powołany 29 lis-
topada 1998 roku.Służy u boku apostoła okręgowego
Klausa Saura w podokręgu Heilbronn/Niemcy Połu-
dniowe.Kilka lat działał również w Gwinei/Afryka Za-
chodnia oraz na Ukrainie i w Rosji.

mo˝liwe, a w koƒcu prze˝y-
jemy zabranie do wspania-
∏oÊci niebiaƒskiej.

G∏ówny Aposto∏ Fehr: „Je-
zus móg∏ oprzeç si´ atakom
piek∏a tak˝e w os∏abionym
stanie, poniewa˝ mia∏ wszech-
obejmujàce poznanie”.

Dobrze temu, kto i w os∏a-
bionym stanie, gdy trzeba
prze˝ywaç próby i pokusy,
pami´ta o swoim pochodze-
niu, o wybraniu i powo∏aniu
Bo˝ym, o stanie dziecka Bo-
˝ego i swojej wielkiej przy-
sz∏oÊci! W sk∏ad poznania

wchodzi tak˝e wiedza o Bo˝ych zamiarach
zbawiennych wobec nas, a tak˝e o tym, na
czym spoczywa Jego upodobanie w naszym
˝yciu i decyzjach, jakie podejmujemy. Gdy
otwieramy si´ na S∏owo Bo˝e i nim si´
zajmujemy, wtedy wzrasta nasze poznanie.

G∏ówny Aposto∏ Leber: „Postawa wier-
nych, którzy sà Êwiadomi znaczenia b∏o-
gos∏awieƒstwa Bo˝ego i majà zaufanie do
Pana, uwidacznia si´ w ten sposób, ˝e
wdzi´cznoÊç stawiajà na czele”.

Przyzwyczajenie, bezmyÊlnoÊç i powierz-
chownoÊç t∏umià wdzi´cznoÊç wobec Daw-
cy wszelkich dobrych darów. Wdzi´cznoÊç
jako podstawowy „nastrój” duszy jest „klu-
czem do b∏ogos∏awieƒstwa”, pozwala nam
byç radosnymi i tworzy dobre pod∏o˝e do
dzia∏ania Bo˝ego przy naszej duszy.

Je˝eli we wszystkich sytuacjach ˝ycio-
wych, nawet w tych najtrudniejszych, na
czele postawimy wdzi´cznoÊç, to utrzyma w
szachu „duchy zmartwieƒ” i u∏atwi nam
dzieƒ powszedni. Wykazywanie wdzi´cz-
noÊci na pierwszym miejscu jest czàstkà
doskona∏oÊci, do której mamy dojrzewaç.

Hans-Peter Schneider

Zaprawieni solą

Apostoł Schneider (z lewej) i biskup Ludwig podczas Dnia Dziecka

L I S T  A P O S T O L S K I
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uciskani, pozbawiani prawa, a korupcja i
bezprawie by∏y na porzàdku dziennym. (por.
Amosa 8, 4-6; 5, 7) Izajasz ostrzega∏ przed
skutkami szerzàcego si´ materialistycznego
nastawienia do ˝ycia: „Biada tym, którzy
przy∏àczajà dom do domu, a rol´ do roli
dodajà, tak ˝e nie ma wolnego miejsca i tylko
wy sami osiedliÊcie w kraju. (…) Biada tym,
którzy od wczesnego rana gonià za trunkiem,
których do póênego wieczora rozpala wino, a
na ich ucztach jest cytra i lutnia, b´benek i flet
oraz wino, lecz na dzie∏o Pana nie patrzà, a
sprawy Jego ràk nie widzà”. (por. Izajasza
5, 8-12) W poetycki sposób usi∏owa∏ pobudziç
lud. Na przyk∏ad w s∏ynnej pieÊni o winnicy
(por. Izajasza 5) porównuje wybrany naród z
winnicà, która pomimo piel´gnacji wydaje z∏e
owoce, a z powodu swej bezowocnoÊci zostaje
skazana przez w∏aÊciciela na spustoszenie.
Apele i ostrze˝enia jednak nic nie zmienia∏y.

Cudowna pomoc Bo˝a
Izajasz nie tylko oznajmia∏ brak Bo˝ego

upodobania co do stanu panujàcego w naro-
dzie i zapowiada∏ sàd nad narodami, ale te˝
przez niego objawia∏a si´ pomoc Bo˝a.
DoÊwiadczy∏ tego na przyk∏ad król Hiskiasz,
b´dàcy wzorowo pobo˝nym królem Judy.
(por. 2. Królewska 18, 1-8) Gdy Asyryjczycy
w 701 r. p.n.e. stan´li przed Jerozolimà, to
król Hiskiasz poleci∏ zgromadziç wszelkie
z∏oto i srebro, a nawet zdjà∏ okucia drzwiowe,
wykonane ze z∏otej blachy, i poleci∏ przekazaç
nieprzyjacio∏om, aby odstàpili od ataku.
Asyryjczycy nie przyj´li jednak tej propozycji
zawarcia pokoju. Sytuacja by∏a beznadziejna.
Jerozolima zdawa∏a si´ zgubiona. Hiskiasz
wys∏a∏ pos∏aƒców do proroka Izajasza, który

Prorok Izajasz
W VIII wieku p.n.e. w Judzie wystàpi∏ Iza-

jasz, syn Amosa. Od jego imienia bierze si´
nazwa ksi´gi. W ostatnim roku króla Uzjasza,
prawdopodobnie 747 r. p.n.e., Izajasz zosta∏
powo∏any na proroka. (por. Izajasza 1, 1;
6, 1) Jego dzia∏alnoÊç trwa∏a prawie pó∏
wieku i obejmowa∏a panowanie Jotama i
Achaza, a tak˝e cz´Êciowo króla Hiskiasza.

W Ksi´dze Izajasza mowa jest o przysz∏ym
Zbawicielu, a proroctwa si´gajà a˝ do Kró-
lestwa Pokoju i powstania nowego stwo-
rzenia.

Ksi´ga nie jest relacjà ˝ycia jednego
proroka, ale przedstawia to, czego dokony-
wali prorocy z polecenia Bo˝ego.

Godne ubolewania uwarunkowania
czasowe

W czasach, w których Izajasz rozpoczà∏
swojà dzia∏alnoÊç, Izrael i Juda, jak cz´sto w
swojej historii, znajdowali si´ w stanie god-
nym po˝a∏owania. Prze˝ywali faz´ nadzwy-
czajnego dobrobytu, który pozwala∏ zwierzch-
noÊci na rozwiàz∏e ˝ycie w luksusie. Szerzy∏o
si´ bezprawie, bezbo˝noÊç i demoralizacja, a
normy Bo˝e by∏y odwracane. „Biada tym,
którzy z∏o nazywajà dobrem, a dobro z∏em,
którzy zamieniajà ciemnoÊç w Êwiat∏oÊç, a
Êwiat∏oÊç w ciemnoÊç”. (por. Izajasza 5, 20)

Prorok w wymowny sposób przedstawi∏
obraz ówczesnego rozkosznego ˝ycia: Wyle-
gujà si´ na ∏o˝ach z koÊci s∏oniowej, zjadajà
jagni´ta i ciel´ta. Pobrz´kujà na strunach
lutni i Êpiewajà pieÊni bachiczne, pijà wino i
namaszczajà si´ najlepszymi olejkami. (por.
Amosa 6, 4-6) Rozkoszne ˝ycie zamo˝nych
pociàga∏o za sobà drugà stron´. Ubodzy byli

W niniejszym artykule zajmiemy si´ kilkoma aspektami z Ksi´gi Izajasza,
zaliczajàcej si´ do znaczàcych ksiàg Starego Testamentu. Nowy Testament

ponad trzysta razy odwo∏uje si´ do
tej ksi´gi. Obejmuje prawie pó∏

tysiàca historii narodu ˝ydowskiego.
Stàd nale˝y przyjàç, ˝e poÊwiadcza

dzia∏alnoÊç wielu proroków powo∏anych przez Boga. Ksi´ga wa˝na jest
przede wszystkim z powodu swoich wskazaƒ na przyjÊcie Zbawiciela.

Księga Izajasza
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powiedzia∏, ˝e asyryjski król Sancheryb
wycofa si´ ze swoim wojskiem. Tak te˝ si´
sta∏o. Wielu Asyryjczyków zgin´∏o, a Sanche-
ryb zosta∏ zabity przez dwóch w∏asnych sy-
nów. (por. 2. Królewska 18 i 19)

Niebawem ob∏o˝nie zachorowa∏ Hiskiasz.
Izajasz przyszed∏ i powiedzia∏, ˝e musi um-
rzeç. Gdy odszed∏, to Hiskiasz p∏aka∏ rzewnie
i si´ modli∏. Bóg upowa˝ni∏ proroka, aby
powróci∏ do Hiskiasza i mu powiedzia∏, ˝e
b´dzie ˝y∏ jeszcze pi´tnaÊcie lat. Izajasz
poleci∏ po∏o˝yç plaster figowy na twarz króla,
aby wyzdrowia∏. Hiskiasz jednak powàtpiewa∏
w swoje uzdrowienie. Wówczas na proÊb´
Izajasza Bóg da∏ mu cudowny znak: Cieƒ
zegara s∏onecznego cofnà∏ si´ o dziesi´ç
stopni. (por. Izajasza 38; zobacz te˝ 2. Kró-
lewska 20)

Proroctwa mesjanistyczne
Z wielkiej iloÊci proroctw przyjrzyjmy si´

tym, które wskazujà na przyjÊcie Mesjasza i
znalaz∏y swoje spe∏nienie w Jezusie Chrys-
tusie. „Oto panna pocznie i porodzi syna, i
nazwie go imieniem Immanuel”. (Izajasza 7,
14; por. te˝ Ew. Mateusza 1, 18-23)

„Albowiem Dzieci´ narodzi∏o si´ nam, Syn
jest nam dany i spocznie w∏adza na Jego
ramieniu, i nazwà Go: Cudowny Doradca,
Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Ksià˝´ Poko-
ju. Pot´˝na b´dzie w∏adza i pokój bez koƒca
na tronie Dawida i w jego królestwie, gdy˝
utrwali jà i oprze na prawie i sprawiedliwoÊci,
odtàd a˝ na wieki”. (Izajasza 9, 5. 6)

„I wyroÊnie ró˝d˝ka z pnia Isajego, a p´d z
jego korzeni wyda owoc. I spocznie na Nim
Duch Pana; Duch màdroÊci i rozumu, Duch
rady i mocy, Duch poznania i bojaêni Pana”.
(Izajasza 11, 1. 2)

„Dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan:
Oto Ja k∏ad´ na Syjonie kamieƒ, kamieƒ
wypróbowany, kosztowny kamieƒ w´gielny,
mocno ugruntowany”. (Izajasza 28, 16)

„Oto s∏uga mój, którego popieram, mój
wybrany, którego ukocha∏a moja dusza”.
(Izajasza 42, 1; por. te˝ Ew. Mateusza 12, 17-
21)

„Duch Wszechmocnego, Pana nade mnà,
gdy˝ Pan namaÊci∏ mnie, abym zwiastowa∏
ubogim dobrà nowin´; pos∏a∏ mnie, abym

opatrzy∏ tych, których serca sà skruszone,
abym og∏osi∏ jeƒcom wyzwolenie, a Êlepym
przejrzenie, abym og∏osi∏ rok ∏aski Pana i
dzieƒ pomsty naszego Boga, abym pocieszy∏
wszystkich zasmuconych, abym da∏ p∏aczà-
cym nad Syjonem zawój zamiast popio∏u,
olejek radoÊci zamiast szaty ˝a∏obnej, pieÊƒ
pochwalnà zamiast ducha zwàtpienia”. (Iza-
jasza 61, 1-3; por. te˝ Ew. ¸ukasza 4, 16-21)

Dalekosi´˝noÊç tych proroctw i obietnic
ujawnia si´ dopiero w Jezusie Chrystusie, w
Jego narodzinach, w Jego ˝yciu i w Jego
zmartwychwstaniu. Tak˝e Jego cierpienia i
Êmierç zaznaczone sà w obrazie cierpiàcego
s∏ugi Bo˝ego:

„Wzgardzony by∏ i opuszczony przez ludzi,
mà˝ boleÊci, doÊwiadczony w cierpieniu jak
ten, przed którym zakrywa si´ twarz,
wzgardzony tak, ˝e nie zwa˝aliÊmy na Niego.
Lecz on nasze choroby nosi∏, nasze cierpienia
wzià∏ na siebie. A my mniemaliÊmy, ˝e jest
zraniony, przez Boga zbity i um´czony. Lecz
on zraniony jest za wyst´pki nasze, starty za
winy nasze. Ukarany zosta∏ dla naszego
zbawienia, a Jego ranami jesteÊmy uleczeni”.
(Izajasza 53, 3-5)

W Ksi´dze Izajasza wymowna jest te˝ za-
powiedê zbawienna Syjonu w czasach osta-
tecznych, w których na Syjon pielgrzymowaç
b´dà narody i modliç si´ do Pana:

„I stanie si´ w dniach ostatecznych, ˝e góra
ze Êwiàtynià Pana b´dzie staç mocno jako
najwy˝sza z gór i b´dzie wyniesiona ponad
pagórki, a t∏umnie b´dà do niej zdà˝aç wszys-
tkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiàc:
Pójdêmy w pielgrzymce na gór´ Pana, do
Êwiàtyni Boga Jakuba, i b´dzie nas uczy∏ dróg
swoich, abyÊmy mogli chodziç Jego Êcie˝ka-
mi, gdy˝ z Syjonu wyjdzie zakon, a S∏owo
Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsàdzaç b´dzie
narody i rozstrzygaç sprawy wielu ludów. I
przekujà swoje miecze na lemiesze, a swoje
w∏ócznie na sierpy. ˚aden naród nie podnie-
sie miecza przeciwko drugiemu narodowi i
nie b´dà si´ ju˝ uczyç sztuki wojennej”.
(Izajasza 2, 2-4)

Ksi´ga Izajasza zawiera takà obfitoÊç
S∏owa Bo˝ego, ˝e ka˝demu czytelnikowi
mo˝na tylko poleciç, aby sam dla siebie
odkrywa∏ ten skarb.



D O O K O ¸ A  Â W I A T A

Argentyna: Ponad 1300 braci i sióstr z dwóch miej-
skich okr´gów La Platy zgromadzi∏o si´ na nabo-
˝eƒstwo aposto∏a okr´gowego, które mia∏o miejsce
jesienià ub.r. w teatrze „Coliseo Podesta”. Apo-
sto∏owi okr´gowemu towarzyszyli: aposto∏ okr´go-
wy pomocniczy Batista, aposto∏ Teti i biskup Canes-
sa. S∏owem biblijnym nabo˝eƒstwa by∏y wersety z
Ew. Mateusza 16, 15. 16. UroczystoÊç upi´kszy∏y
Êpiewem dwa chóry okr´gowe. Miasto La Plata jest
stolicà prowincji Buenos Aires. Zaprojektowane
zosta∏o na desce kreÊlarskiej. Ma kwadratowy zarys
i przekàtnie przebiegajàce ulice.

Paragwaj: W stolicy Asuncion ponad 400 braci i sióstr zgro-
madzi∏o si´ na nabo˝eƒstwo aposto∏a okr´gowego Mario Fiore
(Argentyna). Na t´ uroczystoÊç zosta∏a wynaj´ta sala kongre-
sowa w centrum miasta. Kilka dni przed nabo˝eƒstwem plaka-
ty zwraca∏y uwag´ na to wyjàtkowe wydarzenie. Ponadto bra-
cia i siostry zapraszali goÊci tak˝e w okolicznych miejscowoÊ-
ciach. Pod koniec nabo˝eƒstwa aposto∏ okr´gowy Mario Fiore
ochrzci∏ siedmioro dzieci i piecz´towa∏ 107 wiernych. Poza tym
ustanowi∏ pasterza i diakona. Po nabo˝eƒstwie aposto∏ okr´go-
wy Fiore i aposto∏ Cabanelas rozmawiali z 25. przedstawiciela-
mi plemienia Mak’a, nale˝àcymi do potomków pramieszkaƒ-
ców Paragwaju. Ogó∏em jest ich ponad 350 i obecnie ̋ yjà w rezerwacie. Tam równie˝
istnieje zbór nowoapostolski, gdzie ju˝ kilka lat temu aposto∏ okr´gowy Fiore prze-
prowadzi∏ nabo˝eƒstwo, przy czym piecz´towa∏ niektórych cz∏onków plemienia.

U potomków pramieszkańców

Apostoł okręgowy Fiore (4. z prawej)
i apostoł Cabanelas (z lewej)
z członkami plemienia Mak’a

Podróż apostoła do Brazylii

Brazylia: Liczne zbory po∏o˝one w pó∏nocno-wschodnim regio-
nie Brazylii odwiedzi∏ aposto∏ Raul Montes de Oca w sierpniu ub.r.
Przeprowadzi∏ tam dwa seminaria i pi´ç nabo˝eƒstw z udzia∏em
ponad 300 wiernych. Do Êwi´tego piecz´towania przystàpi∏o dzie-
si´ç dusz. Przede wszystkim wielka radoÊç by∏a w zborze Ouricuri
w stanie Ceara, gdy˝ po raz pierwszy w tym zborze odby∏o si´
nabo˝eƒstwo aposto∏a. Natomiast w zborze Milho Novo aposto∏
przeprowadzi∏ te˝ uroczystoÊç Êwi´tej wieczerzy dla umar∏ych. Ten
fakt szczególnie poruszy∏ braci i siostry, poniewa˝ kilka miesi´cy
wczeÊniej zmar∏ tam dwunastoletni ch∏opiec na skutek ukàszenia
˝mii. Podczas tej podró˝y aposto∏ przeby∏ 1300 kilometrów.

Takim oślim zaprzęgiem niektórzy bracia i siostry
w zborze Milho Novo pokonują drogę na nabożeństwa

Nabożeństwo w La Placie
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