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Wkrajach, w których sà ma∏e zbory i znaczne
odleg∏oÊci mi´dzy nimi, nie zawsze jest pros-
to utrzymywaç powiàzanie z o∏tarzem. Mog´

sobie wyobraziç, ˝e w takich sytuacjach nie zawsze jest
∏atwo ˝yç zgodnie ze swojà wiarà. Co wówczas mo˝na
uczyniç?

Weêmy sobie za przyk∏ad Dawida, który powiedzia∏:
„…chodz´ woko∏o o∏tarza Twojego, Panie”. Winno to
nast´powaç bez zastrze˝eƒ i ograniczeƒ. Pragnienie,
aby byç blisko o∏tarza, powinno byç naszym mottem
˝yciowym.

W dawnych czasach z okazji szczególnych uroczys-
toÊci chodzono wokó∏ o∏tarza, na którym sk∏adano
ofiary ca∏opalne. To jest pi´kny obraz dla naszego
˝ycia w wierze. Przedstawi´ to matematycznie: Gdy
wokó∏ pewnego punktu rysuje si´ okràg, wtedy
odleg∏oÊç pomi´dzy ka˝dym punktem okr´gu a punk-
tem centralnym zawsze jest ta sama. Jakie znaczenie
ma dla nas o∏tarz? Jest miejscem objawiania Trójjedy-
nego Boga i miejscem dzia∏ania ofiary Chrystusa.

Je˝eli o∏tarz naprawd´ pozostaje centralnym punk-
tem naszego ˝ycia, to zawsze jest dla nas tak samo blis-
ko. Odst´p pozostaje zawsze taki sam i nie ma takiej
sytuacji, ˝e raz mamy mniejszy lub wi´kszy we-
wn´trzny dystans do o∏tarza.

OczywiÊcie wydaje si´ to proste, ale w praktyce ˝ycia
czasami jest inaczej, gdy˝ bieg naszych dni jest ró˝ny,
a nasze powiàzanie z Panem i zaufanie do Niego nie
zawsze jest tak samo silne i intensywne. Istniejà dni
radoÊci oraz bywajà dni zmartwieƒ i cierpieƒ. Czy za-
wsze jesteÊmy tak samo blisko o∏tarza, zarówno wtedy,
gdy mamy radoÊci, ale te˝ gdy prze˝ywamy troski i
zmartwienia?

Niejeden szuka wspólnoty i ch´tnie bywa przy
o∏tarzu, gdy si´ jemu dobrze wiedzie. Biada, gdy
nastanà inne czasy. Natychmiast zaczyna narzekaç:
Jak Bóg móg∏ do tego dopuÊciç! W ten sposób si´ dy-
stansuje, wewn´trznie oddala od o∏tarza. Pozostaƒmy
zawsze tak samo blisko w stosunku do punktu central-
nego naszego ˝ycia, do o∏tarza Pana. To s∏u˝y nam ku
zbawieniu. W dniach radosnych bàdêmy wdzi´czni i
dzielmy radoÊç z Panem. W dniach cierpieƒ szukajmy
pocieszenia Bo˝ego, a podczas trosk i potrzeb uchwyç-
my si´ Pana i szukajmy u Niego pomocy. Nie
dopuÊçmy do dystansu wobec o∏tarza, ale niech o∏tarz
zawsze b´dzie naszym punktem centralnym. To jest
wiernoÊç. To prowadzi do b∏ogos∏awionego ˝ycia. To
doprowadzi nas do celu naszej wiary.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Ołtarz w punkcie centralnym

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E
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Na uroczyste nabo˝eƒstwo w wyna-
j´tej sali zgromadzi∏o si´ ponad 1000
braci i sióstr. S∏u˝ba G∏ównego Apos-
to∏a transmitowana by∏a do ca∏ego
obszaru dzia∏ania aposto∏a okr´gowego
Guillerma Vilora. W trzydziestu zbo-
rach w Brazylii i w trzech zborach w
Boliwii w nabo˝eƒstwie uczestniczy∏y
ponad 3000 braci i sióstr. Ponadto z
nabo˝eƒstwa mo˝na by∏o skorzystaç
przez Internet. Pod koniec uroczystoÊci
G∏ówny Aposto∏ powo∏a∏ na aposto∏a
dla Brazylii dotychczasowego biskupa
Geraldina Airesa. Jego obszarem dzia-
∏ania b´dzie pó∏noc kraju oraz przejmie
te˝ kilka okr´gów dotychczas obs∏ugi-
wanych przez aposto∏a Raula Montesa
de Oca z Urugwaju. 

BezpoÊrednio po przylocie w sobotni
poranek 28 paêdziernika G∏ówny Apos-
to∏ spotka∏ si´ w São Paulo z aposto∏ami

i biskupami. S∏u˝y∏ im s∏owem z Tytu-
sa 2, 7. 8 i wezwa∏ do bycia wzorami.

Po po∏udniu G∏ówny Aposto∏ odwie-
dzi∏ najwi´kszy zbór nowoapostolski w
dzielnicy Bosque da Saude i najstarszy
zbór w dzielnicy Santa Clara. W obydwu
miejscach obecni byli bracia i siostry, a
chóry przywita∏y goÊci kilkoma pieÊ-
niami. Niezmiernie wielka by∏a radoÊç z
tego bezpoÊredniego spotkania si´ z
G∏ównym Aposto∏em i aposto∏ami
okr´gowymi Guillermem Vilorem (Bra-
zylia), Arminem Brinkmannem (Na-
drenia Pó∏nocna-Westfalia) i Mariem
Fiore (Argentyna). Ponadto obecni byli
te˝ aposto∏owie z krajów Ameryki
¸aciƒskiej. Po nabo˝eƒstwie w São
Paulo G∏ówny Aposto∏ odlecia∏ do Rio
de Janeiro, gdzie w Êrod´ 1 listopada
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w zborze
Maracanã.

G∏ówny Aposto∏
w São Paulo - Brazylia

G∏ówny Aposto∏ Wilhelm
Leber po raz pierwszy uda∏
si´ z wizytà do Ameryki

Po∏udniowej. W dniach od 28 paêdziernika do 9 listopada 2006 r.
odwiedzi∏ KoÊcio∏y terytorialne Brazylia i Argentyna. Pierwsze
nabo˝eƒstwo podczas tej podró˝y przeprowadzi∏ w niedziel´,
29 paêdziernika, w brazylijskiej aglomeracji São Paulo.

Główny Apostoł Leber w pokoju dla sługów
z tłumaczką, siostrą Köcher oraz apostołami
okręgowymi: Fiore, Vilorem (od lewej)
i Brinkmannem (z prawej).

O˝ywione ulice São Paulo/Brazylia
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„Zwrócę się ku wam,
rozplenię was i rozmnożę

oraz umocnię przymierze moje z wami”.

Mili bracia i siostry, mili przy-
jaciele i goÊcie. Raduj´ si´ z
ca∏ego serca, ˝e mog´ byç u

was. Pozdrawiam wszystkich uczestni-
ków nabo˝eƒstwa w Brazylii i Boliwii.
Gdy spoglàdam w wasze oczy, to mog´
powiedzieç, ˝e jesteÊcie cudownymi
dzieçmi Bo˝ymi i odczuwam wielkà
serdecznoÊç. W ten sposób powiàzani
zmierzamy do celu naszej wiary i
˝ycz´, aby dzisiejszy dzieƒ przyniós∏
wszystkim wiele radoÊci i wiele si∏y.

Zanim zajmiemy si´ naszym s∏owem
biblijnym chcia∏bym przypomnieç, ˝e
w przysz∏à niedziel´ odb´dzie si´
nabo˝eƒstwo dla umar∏ych. To zawsze
jest szczególna uroczystoÊç i na to
nabo˝eƒstwo chciejmy si´ odpowied-
nio nastroiç. Chciejmy w∏aÊciwie si´
przygotowaç i z tego powodu pragn´

skierowaç te˝ do was kilka s∏ów.
MyÊl´ o wydarzeniu, o którym czy-

tamy w Dziejach Apostolskich. Apos-
to∏ Piotr by∏ w wi´zieniu, skàd nie by∏o
˝adnej mo˝liwoÊci uwolnienia. Wyda-
rzy∏o si´ jednak coÊ niezwyk∏ego. W
Biblii czytamy, ˝e zbór modli∏ si´ nie-
ustannie. (por. Dz. Ap. 12, 5) Zapew-
ne nie oznacza to, ˝e bez przerwy si´
modlili, zarówno w dzieƒ i w nocy,
gdy˝ przecie˝ to nie idzie, ale niewàt-
pliwie wcià˝ na nowo kierowali swoje
myÊli ku Bogu i ku uwi´zionemu apos-
to∏owi, a gdy nadarza∏a si´ mo˝liwoÊç,
to si´ modlili i to tak intensywnie, ˝e
modlitwy te wywo∏a∏y okreÊlony sku-
tek. Przyszed∏ anio∏ który uwolni∏
Aposto∏a Piotra z wi´zienia. ˚adne
wi´zy i kajdany nie mia∏y znaczenia, a
drzwi si´ otworzy∏y.

Sprawiaç to mogà powa˝ne modlit-
wy zboru. Czy w przysz∏à niedziel´
równie˝ nie mo˝e si´ wydarzyç coÊ
takiego? Istnieje wiele dusz, które sà
niezbawione, które sà uwi´zione i
same nie mogà si´ uwolniç. Naszymi
modlitwami mo˝emy pomóc. Wa˝ne
jednak jest, aby modliç si´ nieustannie.
Czasami zbyt szybko rezygnujemy z
modlitwy. Dwa, trzy razy si´ modlimy i
uwa˝amy, ˝e wszystko ju˝ powinno byç
pomyÊlnie. Z regu∏y tak nie jest.
Trzeba modliç si´ nieustannie. OdnoÊ-
nie tego jest wiele wskazówek w
PiÊmie Âwi´tym. MyÊl´ o proroku
Eliaszu. Kilka lat nie pada∏o. Wszystko
wysch∏o. Eliasz modli∏ si´ w szczególny
sposób; kl´cza∏, a twarz mia∏ mi´dzy
kolanami. (por. 1. Królewska 18, 42)
Obraz wskazujàcy na to, jak intensyw-
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nie nale˝y si´ modliç. Swego s∏ug´ wy-
s∏a∏ na szczyt góry, aby zobaczyç, czy
nadciàga deszcz. Siedem razy ten s∏uga
musia∏ tam wchodziç. W tym przypad-
ku mo˝na ju˝ by∏o byç zm´czonym.
Mo˝na sobie wyobraziç, ˝e za piàtym
razem s∏uga pomyÊla∏: Teraz ju˝ star-
czy. Eliasz posy∏a∏ go wcià˝ na nowo i
wcià˝ na nowo si´ modli∏. Za siódmym
razem s∏uga powiedzia∏: „Oto maleƒ-
ka chmurka jak d∏oƒ ludzka wznosi si´
z morza”. (1. Królewska 18, 44) Mod-
litwa Eliasza zosta∏a wys∏uchana.

Dlatego, mili bracia i siostry, nie
chciejmy ustawaç w modlitwach. Nie
myÊlmy za trzecim razem, ˝e to ju˝
wystarczy, ale módlmy si´ wcià˝ na
nowo. Siedem dni jest jeszcze do
nabo˝eƒstwa dla umar∏ych. W tych
dniach chciejmy stale kierowaç nasze

serce ku górze i wstawiaç si´ w modlit-
wach za tymi, którzy jako niezbawieni
odeszli na tamten Êwiat. Kiedy wszyscy
to b´dziemy czynili, wtedy nie pozosta-
nie to bez skutku przy tronie Bo˝ym.

Niejeden móg∏by powiedzieç: Za
kogo mam si´ modliç? Z doÊwiadcze-
nia wiem, ˝e intensywnie zajmujàc si´
tamtym Êwiatem, budzà si´ myÊli i
przypomina si´ sobie o tym lub o tam-
tym, czy te˝ o tych, którzy w wyniku
wypadku lub wojen stracili ˝ycie. Za
tych wszystkich mo˝na si´ modliç.
Mi∏y Bóg w tajemniczy sposób spra-
wia, ˝e sobie przypominamy, a tak˝e
otrzymujemy wskazówki o kim szcze-
gólnie trzeba pami´taç.

Niedawno pewna siostra napisa∏a do
mnie coÊ pi´knego, co te˝ chcia∏bym
wam przekazaç. Pisa∏a, ˝e w nocy

obudzi∏a si´ i wcià˝ myÊla∏a o imieniu
Rosemarie. Wydawa∏o si´ jej, jakby
ktoÊ wo∏a∏ Rosemarie, Rosemarie!
Odebra∏a to jako coÊ niezwyk∏ego,
poniewa˝ nikt w rodzinie nie ma takie-
go imienia. Zastanawia∏a si´, co mia∏o-
by to znaczyç i wtedy przypomnia∏a
sobie o czymÊ, co wydarzy∏o si´ przed
wielu laty, gdy by∏a jeszcze dzieckiem.
W sàsiedztwie mieszka∏a ma∏a dziew-
czynka, z którà cz´sto si´ bawi∏a.
Wybuch∏a wojna i pewnego dnia
wydarzy∏o si´ coÊ strasznego. Przez
miasto jecha∏ czo∏g i przejecha∏ t´
dziewczynk´. Przypomnia∏a sobie, ˝e
ta dziewczynka mia∏a na imi´ Rose-
marie. Nasza siostra odczuwa∏a, jak
gdyby ktoÊ z wiecznoÊci wo∏a∏ i dawa∏
znaç, ˝e pragnie pomocy.

OczywiÊcie ten fakt mo˝na próbo-



waç wyjaÊniaç w ró˝ny sposób. W na-
szym umyÊle wiele jest zakodowane,
co nagle nam si´ przypomina. Ja jed-
nak widz´ w tym kierowanie niebios.
Na tamtym Êwiecie jest wielu szuka-
jàcych pomocy, a jednemu i drugiemu
Bóg pozwala, aby da∏ znaç o sobie. Te˝
ju˝ doÊwiadczy∏em, ̋ e nagle myÊli si´ o
osobie, która ju˝ dawno jest w wiecz-
noÊci i choç ju˝ d∏ugo si´ jej nie wspo-
mina∏o. Nagle jednak jej imi´ jest
obecne. To sà wezwania pomocy z
tamtego Êwiata. Módlmy si´ nieustan-
nie i bàdêmy obecni dla wszystkich ser-
decznie s∏u˝àc pomocà, aby dostàpili
zbawienia. Niechby taka fala gotowoÊ-
ci do niesienia pomocy by∏a tu w
Brazylii i w Boliwii, ˝eby wstawiaç si´
za duszami z tamtego Êwiata z pe∏nym
mi∏osierdziem i byç dla nich mostem
ku pomocy Bo˝ej.

Teraz, mili bracia i siostry przejd´ do
naszego s∏owa biblijnego.

Pozwólcie jednak, ˝e coÊ przedtem
powiem. S∏ysza∏em, ˝e wielu z was ma
za sobà dalekà podró˝. Modl´ si´ o to,
˝eby wszyscy, którzy wzi´li na siebie
ten trud, otrzymali za to szczególne
b∏ogos∏awieƒstwo.

W s∏owie biblijnym jest mowa, ˝e
Pan poleci∏ powiedzieç narodowi izra-
elskiemu: „Zwróc´ si´ ku wam, roz-

nych zborów. Ka˝dy z nas mo˝e si´ do
tego przyczyniç, aby by∏y urodzajne
zbory. Dzisiejsze poselstwo Bo˝e
brzmi: zatroszczmy si´ o urodzajne
zbory.

W jaki sposób powstajà urodzajne
zbory? MyÊl´ o podobieƒstwie Pana
Jezusa. On mówi∏ o tym, ˝e zosta∏o
rozsiewane ziarno, które pad∏o na ró˝-
ny grunt. Niektóre pad∏o mi´dzy cier-
nie, inne na drog´, ale te˝ na urodzaj-
ny grunt. OdnoÊnie tego Pan Jezus
powiedzia∏: „A to, które pad∏o na do-
brà ziemi´, oznacza tych, którzy szcze-
rym i dobrym sercem us∏yszawszy
s∏owo, zachowujà je i w wytrwa∏oÊci
wydajà owoc”. (Ew. ¸ukasza 8, 15)
Przyjàç S∏owo Bo˝e i staraç si´ we-
d∏ug niego post´powaç – to jest ca∏a
tajemnica! Kiedy wszyscy b´dà przyj-
mowaç S∏owo Bo˝e z wierzàcym ser-
cem i postarajà si´ zgodnie z nim
post´powaç, wówczas powstanà z tego
urodzajne zbory. A gdzie b´dà uro-
dzajne zbory, tam te˝ b´dzie wzrost i
pomno˝enie, a Pan wkrótce b´dzie
móg∏ zakoƒczyç swoje dzie∏o. Teraz
niech ka˝dy przyjrzy si´ samemu sobie
i odpowie na pytanie: W jaki sposób
przyczyniam si´ do tego, ˝eby by∏
urodzajny zbór?

Chcia∏bym bli˝ej scharakteryzowaç
taki urodzajny zbór: Urodzajny zbór,
to serdeczny zbór, w którym jeden z
drugim obchodzi si´ serdecznie.
Urodzajny zbór, to zbór pokorny,
gdzie wielkodusznie obchodzi si´ ze
s∏aboÊciami drugiego, poniewa˝ wszy-
scy jesteÊmy ludêmi z b∏´dami i s∏aboÊ-
ciami. Urodzajny zbór, to zbór
mi∏ujàcy pokój, w którym ka˝demu
zale˝y na utrzymaniu pokoju. A kiedy
czasami dzieje si´ coÊ, co nie jest dob-
re, wtedy jest si´ gotowym do pojedna-
nia. Urodzajny zbór, to tak˝e radosny
zbór, w którym ka˝dy raduje si´ z tego,
˝e Pan przyjdzie. Urodzajny zbór, to
równie˝ modlàcy si´ zbór, w którym
nieustannie jeden modli si´ za drugie-
go. Urodzajny zbór, to te˝ ofiarny
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pleni´ was i rozmno˝´ oraz umocni´
przymierze moje z wami”. To odnosi∏o
si´ do Izraela i dotyczy∏o spraw ziem-
skich. Teraz odnios´ to do narodu Bo-
˝ego w Ameryce Po∏udniowej, szcze-
gólnie w Brazylii i w Boliwii.

Moim ˝yczeniem jest, aby ten naród
jeszcze wzrós∏, aby si´ rozmno˝y∏, aby
jeszcze wielu do nas dosz∏o. MyÊlimy
równie˝ o tych, którzy sà piecz´towani,
ale nie szukajà ju˝ po∏àczenia z o∏ta-
rzem. ˚yczeniem moim jest, ˝eby tu-
tejszy naród Bo˝y jeszcze si´ rozrós∏ i
doszed∏ do udoskonalenia i dokoƒcze-
nia w wierze. Jak to mo˝na osiàgnàç?

Interesujàcà wskazówk´ do tego
zawiera nasze s∏owo biblijne: „Roz-
pleni´ was i rozmno˝´”. To rozumiemy
pod wzgl´dem duchowym. Warun-
kiem do rozmno˝enia jest urodzaj-
noÊç, a zatem potrzebujemy urodzaj-
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zbór, w którym ka˝dy jest gotowy do
sk∏adania ofiar, gdzie nikt nie mówi,
niech zrobià to inni, gdzie nikt si´ nie
wycofuje. Urodzajny zbór, to tak˝e
zbór wyznajàcy, w którym jest si´ goto-
wym do poÊwiadczenia, ˝e jest si´
nowoapostolskim.

To wszystko charakteryzuje urodzaj-
ny zbór. Ka˝dy sam musi si´ spraw-
dziç, w jaki sposób si´ do tego przyczy-
nia. Kiedy w tym zakresie stwierdza si´
niedociàgni´cia, wtedy dziÊ jeszcze jest
mo˝liwoÊç, aby to zmieniç.

Pozwólcie mi jeszcze raz powtórzyç,
poniewa˝ jest to tak wa˝ne i zasadni-
cze: Urodzajny zbór
- jest serdecznym zborem, w którym
jeden z drugim obchodzi si´ serdecz-
nie,
- jest pokornym zborem, w którym nikt
nie czuje si´ wy˝szym, lecz jeden dru-
giemu s∏u˝y,
- jest pokojowym zborem, w którym
jest si´ gotowym do pojednania,
- musi te˝ byç radosnym zborem, w
którym wespó∏ si´ raduje byç dziec-
kiem Najwy˝szego,
- musi byç modlàcym si´ zborem, jak
za czasów pierwszych chrzeÊcijan,
który modli∏ si´ nieustannie,
- musi byç ofiarnym zborem,
- a tak˝e musi byç zborem, który
sk∏ada Êwiadectwo o wierze.

Wówczas rezultatem b´dzie wzrost i
rozwój zborów.

MyÊl´, ˝e teraz rozumiemy, co dla
nas dziÊ oznacza nasze s∏owo biblijne:
„Zwróc´ si´ ku wam, rozpleni´ was i
rozmno˝´ oraz umocni´ przymierze
moje z wami”. We wszystkich czasach
Pan zawiera∏ ze swoim ludem przy-
mierze. Obecnie równie˝ zawar∏ przy-
mierze ze swoim narodem, na które
ju˝ wskaza∏ prorok Eliasz: „Lecz takie
przymierze zawr´ z domem izraelskim
po tych dniach, mówi Pan: Z∏o˝´ mój
zakon w ich wn´trzu i wypisz´ go na
ich sercu”. (por. Jeremiasza 31, 33) To
jest wskazówka, mówiàca o Êwi´tym
piecz´towaniu. Poprzez piecz´towanie

stajemy si´ cz∏onkami tego narodu i
Pan zawiera z nami przymierze. Czy
wiecie, co ostatecznie wià˝e si´ z tym
przymierzem? To wyrazi∏ Pan Jezus.
Pewnego razu powiedzia∏: „Ojcze!
Chc´, aby ci, których mi da∏eÊ, byli ze
mnà, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana
17, 24) Wieczna wspólnota z Bogiem i
Jego Synem, to jest cel. Pan utrzyma to
przymierze. To nie jest tylko luêna
deklaracja, lecz obietnica Bo˝a. Pan
chce przyjÊç ponownie i swoich zabraç
do siebie. Pan trwa przy zawartym
przymierzu. Niemniej przymierze jest
zawsze dwustronnà sprawà. Czy my

równie˝ w nim trwamy? Czy utrzymu-
jemy powiàzanie z Panem? Czy przy-
czyniamy si´ do tego, aby by∏y urodzaj-
ne zbory?

Mili, czyƒmy to, co do nas nale˝y i
pozostaƒmy przy Panu, cokolwiek
nadejdzie. Na fasadzie tej hali wi-
dzia∏em napis: „Nie cofaç si´, lecz wal-
czyç”. A zatem nie rezygnowaç! Po-
st´pujcie w ten sposób, a Pan to
pob∏ogos∏awi i b´dziecie mogli si´ po-
mno˝yç i rozrosnàç tu w Ameryce
Po∏udniowej i dojÊç do dokoƒczenia w
wierze. To jest mojà niez∏omnà wiarà i
o to te˝ si´ modl´.



8

N A U K A I P O Z N A N I E

zakupu pi´ciu par wo∏ów, a trzeci o˝enku.
Wszyscy, których to dotyczy∏o, nie przyszli na
przygotowanà wieczerz´. Tak wi´c poganie ze
wszystkich stron Êwiata zostali zaproszeni, aby
mieç wspólnot´ z Bogiem.

W∏aÊnie to przes∏anie skierowane do pogan
zawiera podobieƒstwo przekazane w Ewangelii
¸ukasza.

W czasach, gdy spisywana by∏a Ewangelia
¸ukasza, wielu pogan dosz∏o ju˝ do wiary w Syna
Bo˝ego. Jako chrzeÊcijanie mieli te˝ zadanie
misyjne. Analogicznie jak s∏uga, o którym mówi
podobieƒstwo, mieli ponownie wyjÊç do ludzi
znajdujàcych si´ na drogach i mi´dzy op∏otkami i
ich przymusiç do wejÊcia, aby dom Pana zosta∏
zape∏niony. W tych s∏owach wprost si´ wyczuwa,
jak oczekiwanie bliskiego, ponownego przyjÊcia
Pana uskrzydla wiernych do wyznawania swojej
wiary.

Podobieƒstwo wed∏ug Ewangelii Mateusza
(Ew. Mateusza 22, 1-14)

Podobieƒstwo wed∏ug Ewangelii ¸ukasza
(Ew. ¸ukasza 14, 15-24)

Podobieƒstwo to dotyczy wieczerzy w przysz∏ym
Królestwie Bo˝ym. Wynika to ze s∏ów wpro-
wadzajàcych: „B∏ogos∏awiony ten, który b´dzie
spo˝ywa∏ chleb w Królestwie Bo˝ym”! Nie b´dà
jednak korzystali z niej ci, którzy pierwotnie byli
zaproszeni na wieczerz´, prawowici potomkowie,
Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale ci, którzy „przyjdà
ze wschodu i z zachodu, z pó∏nocy i z po∏udnia, i
zasiàdà w Królestwie Bo˝ym”. (Ew. ¸ukasza
13, 29) Powód: Jeruzalem nie przyjà∏ Pana.

Ten fakt podobieƒstwo uwidacznia trzema
przyk∏adami: Pierwszy dotyczy zakupu pola, drugi

Po wyjaÊnieniu podobieƒstwa
o wielkiej wieczerzy

z Ewangelii ¸ukasza,
przedstawimy analogiczne

podobieƒstwo o uczcie weselnej,
przekazane w Ewangelii Mateusza, a tak˝e przyjrzymy si´

ró˝nym przes∏aniom, zawartym w obu podobieƒstwach.

Podobieństwo
o uczcie weselnej

„A On (Jezus) mu rzek∏: Pewien cz∏owiek
przygotowa∏ wielkà wieczerz´ i zaprosi∏
wielu. I pos∏a∏ swego s∏ug´ w godzin´
wieczerzy, aby powiedzia∏ zaproszonym:
Przyjdêcie, bo ju˝ wszystko gotowe. I pocz´li
si´ wszyscy jeden po drugim wymawiaç.
Pierwszy mu rzek∏: Kupi∏em pole i musz´
pójÊç je zobaczyç; prosz´ ci´, miej mi´ za
wyt∏umaczonego. A drugi rzek∏: Kupi∏em
pi´ç par wo∏ów i id´ je wypróbowaç; prosz´
ci´, miej mi´ za wyt∏umaczonego. A inny
rzek∏: ˚on´ pojà∏em i dlatego nie mog´
przyjÊç. A gdy wróci∏ s∏uga, doniós∏ o tym
panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewa∏
si´ i rzek∏ do s∏ugi swego: Wyjdê pr´dko na
place i ulice miasta i sprowadê tutaj ubogich
i u∏omnych, i Êlepych, i chromych. I oznajmi∏
s∏uga: Panie, tak si´ sta∏o, jak rozkaza∏eÊ, i
jeszcze jest miejsce. Wtedy rzek∏ pan do
s∏ugi: Wyjdê na drogi i mi´dzy op∏otki i
przymuszaj, by weszli, i niech b´dzie
zape∏niony dom mój. Albowiem mówi´ wam,
˝e ˝aden z owych zaproszonych m´˝ów nie
skosztuje mojej wieczerzy”.

„A Jezus odpowiadajàc, mówi∏ do nich znowu
w podobieƒstwach tymi s∏owy: Podobne jest
Królestwo Niebios do pewnego króla, który
sprawi∏ wesele swemu synowi. I pos∏a∏ swe
s∏ugi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale
ci nie chcieli przyjÊç. Znowu pos∏a∏ inne s∏ugi,
mówiàc: Powiedzcie zaproszonym: Oto uczt´
mojà przygotowa∏em, wo∏y moje i byd∏o tuczne
pobito, i wszystko jest gotowe, pójdêcie na
wesele. Ale oni, nie dbajàc o to, odeszli, jeden
do w∏asnej roli, drugi do swego handlu. A
pozostali, pochwyciwszy jego s∏ugi, zniewa˝yli i
pozabijali ich. I rozgniewa∏ si´ król, a
wys∏awszy swe wojska, wytraci∏ owych mor-
derców i miasto ich spali∏. Wtedy rzecze
s∏ugom swoim: Wesele wprawdzie jest gotowe,
ale zaproszeni nie byli godni. Idêcie przeto na
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Podczas gdy podobieƒstwo w Ewangelii ¸u-
kasza koƒczy si´ s∏owami: „...˝aden z owych
zaproszonych m´˝ów nie skosztuje mojej wie-
czerzy”, to podobieƒstwo w Ewangelii Mateusza
rozszerzone jest o epizod:

Król dostrzeg∏ wÊród goÊci cz∏owieka, który nie
by∏ odziany w szat´ weselnà. Kaza∏ go zwiàzaç i
wyrzuciç. Wychodzi si´ z za∏o˝enia, ˝e ten epizod
stanowi samodzielne podobieƒstwo, które prze-
kazywane jest w powiàzaniu z podobieƒstwem o
uczcie weselnej.

Wskazówki dotyczàce zburzenia Jerozolimy

Ewangelia Mateusza spisana ok. 80 r. n.e. kie-
rowana by∏a do zborów, do których w prze-
wa˝ajàcej cz´Êci nale˝eli judeochrzeÊcijanie.
Ewangelia zawiera obrazy i sformu∏owania znane
wierzàcym ˚ydom.

W podobieƒstwie wed∏ug Ewangelii Mateusza,
podobnie jak wed∏ug Ewangelii ¸ukasza zawarte
jest przes∏anie, mówiàce o tym, ˝e Bóg zaprasza
Izrael, ale wybrany naród odrzuca zaproszenie.
Zawarte w podobieƒstwie s∏owa: „...ale ci nie
chcieli przyjÊç” sà odpowiedzià na pytanie
judeochrzeÊcijaƒskich zborów: Czy Bóg porzuci∏
Izrael?

Bóg nie porzuci∏ Izraela, (por. Rzymian 11) ale
umyÊlne odrzucenie zaproszenia przez naród
pociàgn´∏o za sobà osàd Bo˝y.

Król kaza∏ wytraciç z∏oczyƒców i zburzyç
miasto. Historyczne wydarzenia wojen ˝ydowskich
w latach 66-70 n.e. by∏y jeszcze ˝ywe w okresie
spisywania Ewangelii Mateusza. W tych wyda-
rzeniach zbory pozna∏y wype∏nienie si´ s∏ów
Jezusa, który tak˝e poza podobieƒstwami wprost

mówi∏ o zburzeniu Jerozolimy. (por. Ew. Mateu-
sza 24, 1. 2)

Na tym tle t´ cz´Êç podobieƒstwa w zakresie
dziejów zbawienia mo˝na wyjaÊniç:

Pierwsza grupa pos∏anych s∏ug to prorocy,
którzy zostali odrzuceni. Druga grupa, to aposto-
∏owie i dalsi chrzeÊcijanie, którzy równie˝ nie
zostali przyj´ci w Izraelu. Konsekwencjà tego
odrzucenia jest sàd nad Jerozolimà.

Polecenie misyjne dla zborów

W tamtym czasie na palàce pytanie dlaczego
wybrany naród starego przymierza nie doszed∏ do
zbawienia w Chrystusie, podobieƒstwo odpowia-
da: „Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni
nie byli godni”. Z tego powodu chrzeÊcijanie mieli
zwróciç si´ do pogan i ich zapoznaç z ewangelià.
To jest wyjaÊnienie dla polecenia wydanego przez
króla: „Idêcie przeto na rozstajne drogi, a
kogokolwiek spotkacie, zaproÊcie na wesele”.

Dodatkowe podobieƒstwo

Dotychczasowe wyjaÊnienie podobieƒstwa
mog∏oby prowadziç do mylnego wniosku, ˝e stan i
zachowanie zaproszonych goÊci nie odgrywa∏y roli.
Temu przeczy kontynuacja podobieƒstwa w formie
dodatku:

„A gdy wszed∏ król, aby przypatrzeç si´
goÊciom, ujrza∏ tam cz∏owieka nie odzianego w
szat´ weselnà”. Król powiedzia∏ do tego goÊcia:
„Przyjacielu, jak wszed∏eÊ tutaj, nie majàc szaty
weselnej? A on oniemia∏. Wtedy król rzek∏
s∏ugom: Zwià˝cie mu nogi i r´ce i wyrzuçcie go do
ciemnoÊci zewn´trznej; tam b´dzie p∏acz i
zgrzytanie z´bów”.

To dodatkowe podobieƒstwo napomina tych,
którzy nale˝à do zboru Paƒskiego, aby godnie
wiedli swoje ˝ycie. W∏aÊnie to, ˝e to dodatkowe
podobieƒstwo jest napomnieniem skierowanym
do tych, którzy nale˝à do zboru, poÊwiadcza
zdanie koƒcowe: „Albowiem wielu jest wezwa-
nych, ale ma∏o wybranych”. Sta∏ym zadaniem jest
wi´c post´powaç godnie do swego powo∏ania.
Wówczas mo˝e zostaç osiàgni´te zwiàzane z
powo∏aniem przeznaczenie, czyli przyj´cie w dniu
ponownego przyjÊcia Chrystusa jako oblubienica,
jak i ˝ycie w wiecznej wspólnocie z Bogiem oraz
bycie mieszkaƒcem nowego stworzenia.

rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie,
zaproÊcie na wesele. S∏udzy ci wyszli na drogi,
sprowadzili wszystkich, których napotkali:
z∏ych i dobrych, i sala weselna zape∏ni∏a si´
goÊçmi. A gdy wszed∏ król, aby przypatrzeç si´
goÊciom, ujrza∏ tam cz∏owieka nie odzianego w
szat´ weselnà. I rzecze do niego: Przyjacielu,
jak wszed∏eÊ tutaj, nie majàc szaty weselnej? A
on oniemia∏. Wtedy król rzek∏ s∏ugom:
Zwià˝cie mu nogi i r´ce i wyrzuçcie go do
ciemnoÊci zewn´trznej; tam b´dzie p∏acz i
zgrzytanie z´bów. Albowiem wielu jest
wezwanych, ale ma∏o wybranych”.



Codziennie podejmujemy
decyzje. Mo˝liwoÊç podej-
mowania decyzji bazuje na
wolnoÊci, którà Bóg da∏ lu-
dziom podczas ich stworzenia. (1. Moj-
˝eszowa 1, 26-28) Odtàd ludziom by∏y
udzielane wskazówki Bo˝e. Adam i
Ewa mogli si´ nimi kierowaç lub je
odrzuciç. Mieli wolnà wol´. Nie dotyczy
to ca∏ego stworzenia, którego Bóg nie
wyposa˝y∏ w tak rozleg∏e prawo wol-
noÊci. Czytajàc pierwszy rozdzia∏ Ksi´gi
Moj˝eszowej poznajemy, jak cz∏owiek
korzysta∏ z udzielonego mu prawa
podejmowania decyzji ku dobru lub
z∏u. Pierwszà konsekwencjà by∏o za-
bójstwo. Kain zabi∏ swego brata Abla.
Zepsucie rodzaju ludzkiego widzimy
te˝ na przyk∏adzie potopu i budowy
wie˝y Babel. Jako pozytywny przyk∏ad
Starego Testamentu wyró˝nia si´
Jozue, który w sytuacji wymuszajàcej
podj´cie decyzji powiedzia∏: „Lecz ja i
dom mój s∏u˝yç b´dziemy Panu”.
(Jozuego 24, 15) Wiekuisty poÊwiadcza
te˝ na przyk∏adzie tych, których da∏
jako wodzów dla swojego narodu, ˝e

L I S T  A P O S T O L S K I

swój wybrany naród wiernie prowadzi
wed∏ug raz podj´tej decyzji.

Jezus Chrystus, Jego Jednorodzony
Syn jest naszym najwi´kszym wzorem.
Syn Bo˝y swoje decyzje ca∏kowicie
podejmowa∏ zgodnie z wolà swego
Ojca i w ten sposób odniós∏ najwi´ksze
zwyci´stwo. Jego s∏owa u kresu dni
ziemskich (Ew. Jana 17, 22-26) poÊwiad-
czajà, jak jednoznacznie si´ zdecydowa∏
wype∏niaç wol´ swego Ojca.

Saul, stosujàc si´ do zalecenia Pana,
podjà∏ w∏aÊciwà decyzj´ przyjmujàc
Ananiasza, a nast´pnie majàc na uwa-
dze wol´ Chrystusa szed∏ drogà Paƒskà.

Gdy w dziejach Bo˝ych zrobimy wiel-
ki krok do naszego czasu, to mamy
szczególny przyk∏ad w wielkim m´˝u
Bo˝ym. G∏ówny Aposto∏ Ernst Streck-
eisen kiedyÊ powiedzia∏: „Opowiedzia-
∏em si´ za Panem i tak pozostanie!”.
Podejmijmy takà samà màdrà decyzj´,
jak on i podà˝ajmy za tym pi´knym

Apostoł okręgowy Guillermo J.Vilor urodził się 11
maja 1944 roku. Apostołem został ustanowiony 13
maja 1984 roku, a urząd apostoła okręgowego spra-
wuje od 23 czerwca 2002 roku.Obszarem jego działa-
nia są Kościoły terytorialne Brazylia i Boliwia.

przyk∏adem. Przez S∏owo
Bo˝e g∏oszone z o∏tarza,
przez dobrodziejstwo ∏aski i
wspólnot´ dzieci Bo˝ych

otrzymujemy niezb´dne si∏y, aby
mocno trwaç przy raz podj´tej decyzji.

Niechby s∏owa b∏ogos∏awieƒstwa
G∏ównego Aposto∏a Wilhelma Lebera
z okazji Zielonych Âwiàt 2006 roku
mocno by∏y w nas zakotwiczone: „Lecz
my nie jesteÊmy z tych, którzy si´ cofa-
jà…”. (Hebrajczyków 10, 39)

Niechby te skromne myÊli dopo-
mog∏y nam trwaç przy raz podj´tej
decyzji i wytrwaç a˝ do wspania∏ego
dnia Paƒskiego.

Guillermo José Vilor

10

Decyzje

Apostoł okręgowy Vilor (z tyłu od lewej), Główny Apostoł, apostołowie okręgowi Brinkmann i Fiore w gronie dzieci w Sao Paulo



11

Pakistan: Dzieƒ M∏odzie˝y
813 m∏odzie˝y w paêdzierniku 2006 r. zjecha∏o si´
do Rawalpindi na Dzieƒ M∏odzie˝y. Uroczyste
nabo˝eƒstwo przeprowadzi∏ aposto∏ Fiaz Ud Din,
s∏u˝àc s∏owem z S´dziów 13, 12. W toku nabo-
˝eƒstwa aposto∏ mówi∏ o Samsonie i jego sile oraz
radzi∏ m∏odzie˝y, aby nie pozwoli∏a sobie odciàç
êród∏a si∏ niebiaƒskich. Program Dnia M∏odzie˝y
zawiera∏ równie˝ wyst´py ró˝nych chórów
m∏odzie˝owych, quiz religijny oraz inne atrakcje.

Pakistan: Nabo˝eƒstwo aposto∏a dla
m∏odzie˝y
18 wrzeÊnia 2006 r. 200 m∏odych braci i
sióstr z okr´gu Sheikhupura zebra∏o si´
na nabo˝eƒstwo w koÊciele centralnym
w Lahore. Tam s∏u˝y∏ im aposto∏ Anwar
Khursheed s∏owem biblijnym z 1. Jana
2, 5. Po nabo˝eƒstwie wszyscy spo˝yli
wspólnie posi∏ek, a nast´pnie zwiedzili
muzeum narodowe.

Azja

Indie: Do˝ynki w Vinukonda
Mumbaj, Puna, Vijawanda i Hyderabad by∏y etapami podró˝y biskupa Johna
Sturma z Kanady w dniach od 21 wrzeÊnia do 8 paêdziernika 2006 roku.
Przeprowadzi∏ tam liczne seminaria i spotkania dla s∏ugów. Nabo˝eƒstwo
do˝ynkowe prze˝y∏ w Vinukonda, gdzie dla 286 wiernych s∏u˝y∏ aposto∏ So-
mala A. Babu.

Chiny: Konferencja koÊcielna w Pekinie
KoÊcielna Grupa Koordynacyjna (KG) odbywa regularne konferencje. Po raz pierwszy taka konferencja odby∏a si´ w Chinach,
w kraju liczàcym 1,3 mld mieszkaƒców i tym samym najliczniejszym paƒstwie Êwiata. W dniach 3-6 paêdziernika ub.r. w Pekinie
spotkali si´: aposto∏ okr´gowy Armin Studer (Szwajcaria), aposto∏ okr´gowy Wilfried Klingler (Niemcy), aposto∏ okr´gowy po-
mocniczy Urs Hebeisen (Filipiny) oraz ewangelista okr´gowy Jürg Zbinden (Szwajcaria). Konferencja KG jako gremium kon-
trolno-koordynacyjne ma piecz´ nad wszystkimi projektami i pracami mi´dzynarodowymi i dba o to, aby G∏ównemu Aposto∏owi
lub Konferencji Aposto∏ów Okr´gowych przedstawiane by∏y spójne wyniki prac poszczególnych zespo∏ów i grup roboczych. KoÊ-
cielna Grupa Koordynacyjna zbiera si´ co dwa miesiàce na kilkudniowà konferencj´, przy czym jedno spotkanie odbywa si´ poza
Europà, w kraju nale˝àcym do pozaeuropejskiego obszaru dzia∏ania jednego z cz∏onków KG.

Biskup Sturm (pośrodku) z braćmi i siostrami
po nabożeństwie w Vinukonda

Młodzież z okręgu Sheikhupura
przed muzeum narodowym w Lahore;
apostoł Khursheed stoi jako 2 z lewej

Apostoł Fiaz Ud Din (z tyłu pośrodku) z młodzieżą i sługami
podczas Dnia Młodzieży w Rawalpindi

D O O K O ¸ A  Â W I A T A
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Europa/Ameryka Północna

Ukraina: Nabo˝eƒstwo dla s∏ugów w Kijowie
S∏udzy Bo˝y z okr´gu Ukraina Ârodkowa z ̋ onami, 14 paê-
dziernika 2006 r., zebrali si´ na nabo˝eƒstwo w Kijowie,
które przeprowadzi∏ aposto∏ Dieter Prause (Niemcy Po∏ud-
niowe). Aposto∏owi towarzyszy∏ w podró˝y biskup Udo
Göhlmann. Ukraiƒscy s∏udzy obs∏ugujà oko∏o 1100 braci i
sióstr w 20 zborach, po∏o˝onych na obszarze o kraƒcowych
odleg∏oÊciach oko∏o 800 kilometrów. S∏owem biblijnym
nabo˝eƒstwa by∏y wersety z Kolosan 3, 23. 24.

Kanada: Dzieƒ chiƒski
Na rokrocznà uroczystoÊç, 8 paêdziernika 2006 roku, spot-
ka∏o si´ w Lindsay (Ontario) 131 braci i sióstr oraz goÊci po-
chodzàcych z Chin. Wi´kszoÊç przyby∏a autobusami ze
zborów Port Credit i Willowdale (okr´g Toronto). W nie-
dziel´ przed po∏udniem ewangelista okr´gowy Bill Anker
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo ze Êwi´tym chrztem wodnym i
przyj´ciem. Jego s∏u˝ba t∏umaczona by∏a na j´zyk man-
daryƒski. Popo∏udnie chiƒscy bracia i siostry sp´dzili wspól-
nie na posiad∏oÊci Johna Addisona.

Kanada: Wielokulturowy weekend
137 wiernych ró˝nej narodowoÊci ze zborów Toronto,
Ottawa, Montreal i Quebec w dniach 2-4 wrzeÊnia ub.r.
spotka∏o si´ w Sherbrooke na wielokulturowy week-
end. G∏ównym punktem spotkania by∏o niedzielne
nabo˝eƒstwo, które przeprowadzi∏ starszy okr´gowy
Don Jess. Kongijskie siostry, nale˝àce do zboru Sher-
brooke, przygotowa∏y dla wszystkich wspólny obiad.

Apostoł Prause i biskup Göhlmann (z tyłu pośrodku)
ze sługami i ich żonami w Kijowie

W Sherbrooke
spotkało się
wiele kultur

Radosne spotkanie braci i sióstr oraz gości pochodzenia chińskiego.
Ewangelista okręgowy Anker (stoi jako 12 od prawej)
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Zdjęcie tytułowe: Wodospad Iguacu w Brazylii

Francja: Nabo˝eƒstwo i s∏u˝ba bliêniemu
M∏odzie˝ z okr´gów Strasburg i Miluza w niedziel´ 29 paêdziernika 2006 roku w Colmarze prze˝y∏a nabo˝eƒstwo aposto∏a Alai-
na Dubois. Obecni byli te˝ biskupi: Christian Merli i Pierre Fetter. Po po∏udniu m∏odzie˝ z Miluzy odwiedzi∏a swego dawnego
opiekuna Philippe Leideckera, który na skutek wypadku samochodowego sprzed kilku lat ma unieruchomione rami´ i nog´.
M∏odzie˝ swoim Êpiewem nie tylko jemu sprawi∏a radoÊç, ale te˝ pozosta∏ym mieszkaƒcom domu seniora. Natomiast m∏odzie˝
ze Strasburga wyruszy∏a na pieszà w´drówk´ przez okoliczne doliny.


