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Objawione prostaczkom
abo˝eƒstwo jest dobrà okazjà, aby z∏o˝yç podzi´kowanie Panu.
Rozwa˝my, jakie dobra Pan nam darowa∏. Przy tym nie przeoczamy,
˝e wyst´puje niejedna troska, ˝e prze˝ywamy niejedno cierpienie, ˝e
roniona zostaje niejedna ∏za. W powiàzaniu z Panem jednak wcià˝ na nowo
mamy Êwiat∏o i mamy nadziej´. Zwróçmy wi´c uwag´ na dobro, które
pochodzi od Pana. Chciejmy Go wielbiç, czciç Jego imi´ i wys∏awiaç Jego
wszechmoc i wielkoÊç.
Pan Jezus równie˝ to czyni∏: „Wys∏awiam ci´, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ˝e
zakry∏eÊ te rzeczy przed màdrymi i roztropnymi, a objawi∏eÊ je prostaczkom”.
Nader dziwne uwielbienie mo˝na by tu stwierdziç. Któ˝ wpad∏by ju˝ na
pomys∏, aby takimi s∏owami s∏awiç Boga? Przez chwil´ skoncentrujmy naszà
uwag´ na s∏owach Jezusa. Co Bóg zakry∏ przed màdrymi i roztropnymi? To
wynika z kontekstu: Tajemnice Królestwa niebios. Jednak˝e w∏aÊnie to objawi∏ prostaczkom! Prostaczkami nie sà niemàdrzy. Nie oznacza to, ˝e ka˝dy,
kto chcia∏by poznaç wol´ Bo˝à i prze˝yç objawienie si´ Boga winien byç ograniczonego rozumu. W sposób zasadny mowa jest o prostaczkach, a takimi sà
wszyscy ci, którzy nie sà zadufani w samych sobie i nie uwa˝ajà si´ za miar´
wszechrzeczy, ale zawierzajà si´ r´ce Bo˝ej.
Czy nie znamy tego z ˝ycia codziennego? Na przyk∏ad stosunek pomi´dzy
dzieçmi a rodzicami. Rodzice majà odpowiedzialnoÊç za dzieci, a dzieci sà
uzale˝nione od woli rodziców i im ufajà. Pi´knie jednak jest, kiedy czynià to
ca∏ym sercem.
W sprawach wiary oznacza to nie szukaç swej indywidualnej drogi, nie
post´powaç wed∏ug w∏asnego mniemania, nie forsowaç w∏asnej woli, ale
zwa˝aç na Pana. Zwróçmy uwag´ na wielkich m´˝ów w dziejach Bo˝ych, na
Noego, Abrahama i Moj˝esza. Byli roztropnymi i màdrymi m´˝ami; doÊwiadczonymi ˝yciowo i z powodzeniem mogliby swoje ˝ycie wziàç w swoje r´ce.
Pomimo to w pewnym sensie byli prostaczkami, a mianowicie w centrum
˝ycia stawiali wol´ Najwy˝szego i nie wst´powali na takie drogi, na których
Pan by z nimi nie szed∏. W ten sposób post´pujà prostaczki. Wszystko
wk∏adajà do r´ki Pana i mówià: „Bez ciebie Panie nie uczyni´ ˝adnego
kroku!”.
Zwróçmy jeszcze raz uwag´ na s∏owa Jezusa, w których jest mowa o tym,
˝e Bóg zakry∏ màdrym i roztropnym, a objawi∏ prostaczkom. Jak wówczas,
tak i obecnie obowiàzuje prostaczków, ˝e bez Pana nie czynià ˝adnego kroku,
˝e wszystkie swe sprawy zawierzajà Jemu, ˝e zawsze pragnà byç powiàzani z
Panem i darzà Go pe∏nym zaufaniem i prze˝ywajà, jak im si´ objawia. Pan
objawia si´ w swoim S∏owie, w ró˝nych Bo˝ych myÊlach, w spotkaniach – zaiste w wieloraki sposób. To wszystko prze˝ywajà wierzàcy prostaczkowie.
Sytuacje naszego czasu nie stawiajà wymogu, aby byç „prostaczkiem” w
pracy zawodowej lub w ˝yciu. Nara˝eni jesteÊmy na presje i pozostaje niewiele przestrzeni dla Boga, ale w∏aÊnie z tego powodu jesteÊmy wezwani,
abyÊmy w stosunku do Boga okazywali si´ prostaczkami. Ufaj wi´c Panu i
Êwiadomie wszystko wk∏adaj do Jego r´ki. Zawierzaj si´ Jemu ca∏kowicie.
NaÊladuj Go. Nie czyƒ bez Niego ani kroku. Wszelkie decyzje podejmuj z
Nim. Nie usi∏ujmy forsowaç naszych poglàdów i czyniç tego, co akurat
uwa˝amy za s∏uszne, ale bàdêmy prostaczkami w tym sensie, ˝e wszystko
wk∏adamy do r´ki Bo˝ej. To zapewnia b∏ogos∏awieƒstwo!
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(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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Miami w stanie Floryda

Główny Apostoł wita apostołów i biskupów
oraz ich żony

Podczas podró˝y do braci
i sióstr w Stanach Zjednoczonych
Ameryki w dniach od 27 lutego
do 5 marca 2007 roku G∏ówny
Aposto∏ Wilhelm Leber zamierza∏ przeprowadziç trzy nabo˝eƒstwa.
W wyniku tragicznej Êmierci biskupa Kennetha Speranzy (45 l.)
z Florydy przeprowadzi∏ dodatkowo nabo˝eƒstwo ˝a∏obne.

G∏ówny Aposto∏
w Davie Po po∏udniu 27 lutego na lotnisku
w Miami z dwugodzinnym opóênieniem wylàdowa∏ samolot z Caracas/
Wenezuela, na pok∏adzie którego by∏
G∏ówny Aposto∏ i towarzyszàcy mu
aposto∏ okr´gowy Richard Freund
oraz aposto∏ okr´gowy pomocniczy
John Wendt (obaj USA). Nale˝a∏o si´
Êpieszyç, poniewa˝ o godz. 19.00 w
koÊciele Cooper City mia∏o odbyç si´
nabo˝eƒstwo ˝a∏obne biskupa Kennetha Speranzy, który 18 lutego uleg∏
Êmiertelnemu wypadkowi. Na kilka
dni przed podró˝à G∏ówny Aposto∏
dowiedzia∏ si´ o tragicznym wypadku,
a jego pragnieniem by∏o pocieszyç
pogrà˝onà w smutku rodzin´ i krewnych oraz braci i siostry z Florydy na
nabo˝eƒstwie ˝a∏obnym.
Nast´pnego dnia, w Êrod´ wieczo3

USA

rem 28 lutego, G∏ówny Aposto∏ przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w Davie, w
aglomeracji Fort Lauderdale. UroczystoÊç ta odby∏a si´ w Bailey Concert Hall. Natomiast w sobot´ 3
marca w Cleveland (Ohio) G∏ówny
Aposto∏ przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo
dla s∏ug, a w niedziel´ 4 marca nabo˝eƒstwo dla umar∏ych.
W nabo˝eƒstwie w Davie wzi´∏o
udzia∏ 1130 wiernych. Zwa˝ywszy na
wielkie odleg∏oÊci na Florydzie, oraz
˝e by∏o to nabo˝eƒstwo w Êrodku
tygodnia, liczba uczestników by∏a zaskakujàca. „Dla wielu ani droga nie
by∏a zbyt daleka, ani czas podró˝y
zbyt d∏ugi, aby móc tylko wziàç udzia∏
w nabo˝eƒstwie”, stwierdzi∏ z radoÊcià tamtejszy aposto∏ Reinhard
Hecht.
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„Niech życie wasze będzie godne ewangelii
Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was,
czy będę nieobecny, słyszał o was,
że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie
walcząc społem za wiarę ewangelii”.
– Filipian 1, 27 –

ili bracia i siostry, mili przyjaciele i goÊcie. Raduj´ si´ z
tego, ˝e mog´ byç tu z wami.
Wiem, ˝e po cz´Êci macie za sobà d∏ugie drogi i niejedno poÊwi´cenie by∏o
niezb´dne, aby tu przybyç. Moim ˝yczeniem jest, abyÊmy dziÊ wieczorem
stali si´ uczestnikami obfitego b∏ogos∏awieƒstwa, a tak˝e, aby to b∏ogos∏awieƒstwo towarzyszy∏o wam w przysz∏oÊci.
Nasz Ojciec Niebieski zna wszystko.
On wie, jakie ofiary zosta∏y z∏o˝one i
te˝ widzi, co jest w naszych sercach.
Odpowiedzieç mo˝e na ka˝de pytanie.
MyÊl´, ˝e niejedno oczekiwanie jest
zwiàzane z dzisiejszym, wieczornym
nabo˝eƒstwem, moim ˝yczeniem jest,
aby nasz Ojciec Niebieski wam darowa∏ wszystko, co niezb´dne, aby darowa∏ wam b∏ogoÊç i si∏´, abyÊcie mogli
kontynuowaç drog´ wiary a˝ do wspania∏ego celu. Uczyƒmy z dzisiejszego

M

dnia Êwi´to dla naszej duszy.
Gdy mówi∏em o oczekiwaniach, to
mog´ sobie wyobraziç, ˝e niejeden
spoÊród was dr´czony jest zmartwieniami, troskami i bólami. Niejeden stoi
przed decyzjami i nie wie, jak postàpiç.
DoÊwiadczamy ró˝nych sytuacji ˝yciowych. Na nowo jednak˝e chcia∏bym
podkreÊliç: Wszystko, co prze˝ywamy
jest dane lub dopuszczone przez naszego Ojca Niebieskiego po to, abyÊmy
osiàgn´li godnoÊç na dzieƒ Pana. Nie
∏atwo to poznaç prze˝ywajàc te, czy
inne sytuacje, ale tak to jest. Wszystko,
co prze˝ywamy pochodzi z tronu Bo˝ego i s∏u˝y do tego, abyÊmy przybli˝yli
si´ do celu wiary i stali si´ godnymi na
dzieƒ Paƒski.
Niedawno s∏ysza∏em histori´, która
uwidacznia to, co powiedzia∏em. Ma∏y
ch∏opiec p∏ywa∏ ∏ódkà po stawie. Nagle
z jakiegoÊ powodu straci∏ jedno wios∏o. ¸ódka znajdowa∏a si´ na Êrodku
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stawu i ch∏opiec nie wiedzia∏ co robiç.
Cz∏owiek idàcy brzegiem stawu
zauwa˝y∏ ch∏opca i si´ zastanawia∏, w
jaki sposób mu pomóc przybyç do
brzegu. Wpad∏ na pomys∏: Wzià∏ kamienie le˝àce nad brzegiem i rzuca∏
tak, aby wpada∏y do wody za ∏ódkà. Co
si´ sta∏o? Powsta∏y ma∏e fale, które
powoli spycha∏y ∏ódk´ do brzegu. W
ten sposób ch∏opiec szcz´Êliwie i bezpiecznie wyszed∏ z niebezpieczeƒstwa.
Czasami jesteÊmy w podobnej
sytuacji, jak ów ch∏opiec na stawie.
JesteÊmy bezradni i nie wiemy co
poczàç. Wtenczas, mówiàc obrazowo,
nasz Ojciec Niebieski rzuca kamienie
do wody. W jakim celu? Aby naszà
∏ódk´ i nas sprowadziç w swoje ramiona, abyÊmy coraz bardziej si´ do Niego
przybli˝ali i dotarli do zbawczego brzegu, gdzie oczekuje nas ˝ywot wieczny.
W ten sposób kamienie, które przyczyniajà si´ do swoistego niepokoju,

do wzburzania fal, s∏u˝à okreÊlonemu
celowi. Przybli˝ajà nas do Boga.
Dlatego, mili bracia i siostry, nie rezygnujcie, nie ulegajcie zwàtpieniu, nie
myÊlcie, ˝e Ojciec Niebieski chce nam
szkodziç. Przeciwnie, chce nam pomagaç i przyprowadziç do wiecznego
celu, tak abyÊmy przez fale tworzone
przez kamienie, byli znoszeni we
w∏aÊciwym kierunku. T´ histori´ uzna∏em za poruszajàcà, i myÊl´, ˝e jest
pomocna.
Gdy w naszym ˝yciu stykamy si´ z
ró˝nymi sytuacjami, to pami´tajmy
zawsze o tym, ˝e te sytuacje mogà byç
takimi kamieniami, które dopomagajà
nam odnajdywaç w∏aÊciwy kierunek.
To jest jedno przes∏anie, które chcia∏em przekazaç wam tu w stanie Floryda. Nasz Ojciec Niebieski chce nas
przybli˝yç do celu, a do tego niezb´dne sà przeró˝ne sytuacje ˝yciowe.
Drugie przes∏anie, jakie chcia∏bym

wam przekazaç, zwiàzane jest z nadchodzàcà niedzielà, abyÊmy si´ przygotowali na nabo˝eƒstwo dla umar∏ych.
UroczystoÊç ta zawsze jest szczególna i
zwiàzana ze szczególnymi odczuciami.
A im bardziej jesteÊmy do tego uroczystego dnia przygotowani, tym wi´ksze
mo˝emy prze˝yç b∏ogos∏awieƒstwo.
Co mo˝emy uczyniç? Przytocz´
podobieƒstwo o synu marnotrawnym,
które jest wymowne. Ten m∏ody cz∏owiek kaza∏ sobie wyp∏aciç nale˝ny mu
spadek i ˝y∏, jak mu si´ ˝ywnie podoba∏o. W koƒcu straci∏ wszystko. W tej
sytuacji uÊwiadomi∏ sobie, ˝e lepiej
by∏oby powróciç do ojca. Tak te˝ uczyni∏ zamierzajàc powiedzieç, ˝e zgrzeszy∏ wobec niego i pragnie teraz byç
chocia˝ prostym s∏ugà w jego domu.
Interesujàce jest jednak to, co na
temat ojca czytamy w Biblii: „A gdy
[syn] jeszcze by∏ daleko, ujrza∏ go jego
ojciec, u˝ali∏ si´ i pobieg∏szy rzuci∏ mu
5

si´ na szyj´, i poca∏owa∏ go”. (Ew.
¸ukasza 15, 20) Wynika wi´c z tego, ˝e
ojciec czeka∏ na syna. A gdy go ujrza∏,
to pe∏en mi∏osierdzia wybieg∏ mu
naprzeciw, poca∏owa∏ go, przytuli∏ i by∏
bardzo szcz´Êliwy. Urzàdzi∏ te˝ szczególnà uczt´ z okazji powrotu marnotrawnego syna. Co chc´ przez to powiedzieç?
Na tamtym Êwiecie jest wielu „synów marnotrawnych”, czyli dusz, które
wszystko straci∏y. Gdy takie dusze sà
gotowe do zawrócenia, to weêmy sobie
przyk∏ad z nadmienionego ojca, który
czeka∏ na syna. Bàdêmy pe∏ni wspó∏czucia i mi∏osierdzia. Czekajmy na
takie dusze i serdecznie witajàc przyjmujmy je z radoÊcià. Uczyƒmy tak i do
ka˝dej duszy powiedzmy: Witam serdecznie! Dopomó˝cie, aby czu∏y si´
witane. Nasze modlitwy nie majà byç
tylko wymowà chwili, po której wszystko idzie w zapomnienie, ale wyrazem
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g∏´bokiego wspó∏czucia i mi∏osierdzia
ukazujàcego mi∏oÊç naszego Ojca Niebieskiego. To jest nasze zadanie.
MyÊl´, ˝e znaczàcy udzia∏ mia∏ ojciec w sprawie powrotu syna marnotrawnego. Musia∏ mieç w sobie takà
t´sknot´ za synem, ˝e u syna wzbudzi∏a si´ myÊl powrotu do ojca. Gdy
mamy silne pragnienie bycia pomocà
dla innych, bycia dla nich b∏ogos∏awieƒstwem, to wzbudza w tych duszach pragnienie przybycia do o∏tarza i
pozostawienia za sobà tego, co ich wiàza∏o. Bàdêmy takimi mi∏osiernymi
ojcami i matkami. Bàdêmy mi∏oÊciwymi duszami, które zapraszajà wszystkich do przystàpienia do o∏tarza i przyj´cia sakramentów.
Przed nabo˝eƒstwem dla umar∏ych
myÊli si´ o ró˝nych ludziach i okreÊlonych grupach. Szczególnie mam na
myÊli tych, którzy pope∏nili samobójstwo. Przed nabo˝eƒstwem powiedzia∏em ju˝ do aposto∏ów, ˝e w ostatnich tygodniach dotar∏y do mnie ró˝ne
wiadomoÊci, ˝e ktoÊ pope∏ni∏ samobójstwo. Gdy s∏yszymy, ˝e ktoÊ odrzuci∏ swoje ˝ycie, to nie osàdzamy tych
ludzi. Nie mo˝emy tak naprawd´ oceniç, co nastàpi∏o, jaka by∏a ostatnia
myÊl tego, kto posunà∏ si´ do takiego
czynu. Po prostu chciejmy byç tylko
pomocà i b∏ogos∏awieƒstwem dla

wszystkich, aby zaznali spokoju i ponownie znaleêli pokój swojej duszy. Któ˝
ju˝ wie, jakie by∏y ostatnie myÊli takiej
duszy. Mo˝e znajdowa∏a si´ w sytuacji
rezygnacji i zwàtpienia, mo˝e z powodu choroby; któ˝ to wie? Istnieje tylko
jeden, który wszystko rzeczywiÊcie
mo˝e oceniç, nasz Ojciec Niebieski.
Wyciàgnijmy po prostu naszà r´k´ i
dajmy im mo˝liwoÊç do odczuwania
naszej mi∏oÊci i odnalezienia drogi do
o∏tarza.
MyÊl´ te˝ o tych, którzy cierpieli na
straszliwe choroby, na skutek których
zmarli. Wcià˝ na nowo s∏ysz´ o chorych na nowotwór. Sytuacja ich jest
czasami beznadziejna. Takich ludzi
darzy si´ wspó∏czuciem. Ale jak odchodzà do wiecznoÊci? Czasami rozgoryczeni z tego powodu, ˝e ich ˝ycie tak
szybko si´ skoƒczy∏o. OczywiÊcie
Êmierç w takich beznadziejnych sytuacjach jest w pewnym sensie ulgà.
Dusza jednak nie jest wolna i nie jest
zbawiona. Chciejmy takim dopomóc,
aby przystàpili do o∏tarza i otrzymali
to, co da im szcz´Êcie i radoÊç. W∏aÊnie
to, moi mili bracia i siostry, chcia∏em
wam przekazaç, poniewa˝ jest to zadanie, które dotyczy nas wszystkich.
Przeczyta∏em s∏owo biblijne, w którym jest mowa: „Niech ˝ycie wasze
b´dzie godne ewangelii Chrystusowej,
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abym czy przyjd´ i ujrz´ was, czy b´d´
nieobecny, s∏ysza∏ o was, ˝e stoicie w
jednym duchu, jednomyÊlnie walczàc
spo∏em za wiar´ ewangelii”. JeÊli przyjrzymy si´ temu s∏owu, to zauwa˝ymy,
˝e do zboru skierowane sà trzy rady.
˚yç godnie – to jest wezwanie niczym
nag∏ówek. Druga rada brzmi: Staç w
jednym duchu, a trzecia: JednomyÊlnie
walczyç spo∏em za wiar´ ewangelii.
Przyjrzyjmy si´, co te rady dziÊ dla nas
oznaczajà.
„Staç w jednym duchu”. Mili bracia
i siostry to jest moje ˝yczenie, abyÊmy
stali w jednym duchu. Bàdêmy w jednoÊci. ˚yczeniem Jezusa, gdy opuszcza∏ ziemi´, by∏o, aby jego aposto∏owie
byli jedno. JednoÊç nie jest sprawà
zewn´trznej jednomyÊlnoÊci i zgodnoÊci. Nie jest sprawà ubioru, fryzury
albo czegoÊ tam jeszcze. JednoÊç jest
sprawà serca. Bàdêmy jedno w duchu.
OczywiÊcie to nie jest takie proste,
gdy˝ nasze sytuacje ˝yciowe sà zupe∏nie ró˝ne. Istniejà te˝ moce, które
chcà tylko tego, abyÊmy nie byli jedno
i podà˝ali w ró˝nych kierunkach. Im
bardziej staramy si´ o jednoÊç, tym
wi´ksze b´dzie b∏ogos∏awieƒstwo.
Tego mo˝ecie byç pewni.
Co winniÊmy czyniç i jakie sà dziedziny, w których winniÊmy walczyç o
jednoÊç? OdnoÊnie tego przytocz´
kilka punktów:
Wyka˝my jednoÊç w duchu, w staraniu podobania si´ Bogu. Gdy wszyscy
b´dziemy nape∏nieni ˝yczeniem, aby
podobaç si´ Bogu, wtedy b´dziemy w
jednym duchu. Przypomn´ Józefa – on
chcia∏ si´ Bogu podobaç. B´dàc kuszony wypowiedzia∏ znaczàce s∏owa:
„Jak˝e mia∏bym wi´c pope∏niç tak
wielkà niegodziwoÊç i zgrzeszyç przeciwko Bogu?”. (1. Moj˝eszowa 39, 9)
Bàdêmy takimi „Józefami wspó∏czesnego czasu”. Bàdêmy, mili bracia i siostry, jedni w duchu w naszym staraniu
podobania si´ Bogu.
Wyka˝my jednoÊç w naÊladownictwie. NaÊladownictwo Jezusa Chrystu-

sa oznacza te˝ naÊladownictwo danych
nam s∏ugów Bo˝ych. To równie˝ nie
jest ∏atwe. W PiÊmie Âwi´tym czytamy,
˝e Jezus zwraca∏ si´ do niejednego i go
wzywa∏: „Pójdê za mnà!”. Niektórzy
mieli ró˝ne wymówki. Jeden to, a drugi owo. (por. Ew. ¸ukasza 9, 59-62)
DziÊ równie˝ stanowi to niebezpieczeƒstwo. Gdy rozlega si´ wezwanie
do naÊladownictwa, to nie szukajcie
wymówek. NaÊladownictwo to oznacza po prostu naÊladowaç bez wymówek. Na tym spoczywa b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e.
Wyka˝my jednoÊç we wzajemnej
s∏u˝bie. Wzajemnie s∏u˝yç, tak jak to
czyni∏ Pan Jezus. On umy∏ swoim uczniom nogi. Nikt nie by∏ tak czystego
serca, jak Jezus, a On przykl´knà∏, aby
umyç nogi uczniom. Niewiarygodne!
Jednak to uczyni∏, aby daç nam przyk∏ad. Mili bracia i siostry wyka˝my jednoÊç we wzajemnej s∏u˝bie. W tej sprawie uczyƒmy wszystko, a gdyby coÊ
by∏o mi´dzy nami, to pójdêmy i podajmy r´k´ do pojednania, abyÊmy wszyscy stali w jednym duchu i byli jednomyÊlni.
Wyka˝my jednoÊç pod wzgl´dem
pomagania tym, którzy potrzebujà
pomocy. Powróc´ do myÊli, którà
wyrazi∏em wczeÊniej: Bàdêmy dla
„synów marnotrawnych” z tamtego
Êwiata niczym ojcowie. Je˝eli b´dziemy jedno w myÊli i w duchu, to
b´dziemy silni. JednoÊç zawsze czyni
silnym. A to daje nam wielki wp∏yw,
tak˝e w wiecznoÊci.
Baczmy na to, co mo˝emy uczyniç.
A gdy dostrzegamy dusze potrzebujàce pomocy, to pomagajmy im, nie pytajàc si´ o to, co b∏´dnie uczynili.
Ostatni punkt dotyczàcy jednoÊci
brzmi: Wyka˝my jednoÊç w t´sknocie
za osiàgni´ciem celu wiary, w dà˝eniu
do udoskonalenia i w oczekiwaniu na
dzieƒ Paƒski. Nie post´pujmy jak z∏y
s∏uga, o którym mówi∏ Jezus, który w
swoim sercu nosi∏ myÊl: „Pan mój
zwleka z przyjÊciem”. (Ew. Mateusza

24, 48) To by∏ z∏y s∏uga. Nie mówi∏ tego
otwarcie, tylko w swoim sercu. Niech
to nas nie dotyczy. My chcemy byç
jedno w t´sknocie za dniem Paƒskim,
a jeÊli dziÊ nie przyjdzie, to oczekujmy
go jutro.
Wszystkie przedstawione sprawy
przyczyniajà si´ do tego, aby staç w
jednym duchu, a nie to, czy jeêdzimy
tym samym samochodem, mamy ten
sam wyglàd, bàdê jeszcze coÊ innego
mamy wspólnego. Zewn´trznoÊç jest
niewa˝na. JednoÊç w myÊli i w duchu –
to jest decydujàce. O to trzeba walczyç. W wyniku nic nie czynienia nie
powstaje jednoÊç.
Kto chce byç jedno, ten musi o to
walczyç. To jest jasne, mili bracia i siostry. Bez walki nie ma sukcesu, nie ma
zwyci´stwa. Dlatego walczmy o aktywne i cechujàce si´ mi∏oÊcià zbory. To
jest wa˝ne w naszym czasie. Nie to,
˝eby ka˝dy szed∏ swojà drogà, ale to,
abyÊmy mieli mocne, aktywne i mi∏oÊcià cechujàce si´ zbory. Walczmy o to.
Nie pozostawiajmy tego innym, nie
myÊlmy: „Kto to móg∏by uczyniç?”. Ty
i ja, my musimy to uczyniç.
Walczyç musimy te˝ w sprawie
sk∏adania Êwiadectwa wiary. Wiem, ˝e
to nie jest proste w naszym czasie.
Przekona∏em si´ o tym, gdy próbo-
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wa∏em z∏o˝yç Êwiadectwo sàsiadom.
Rozmawiajàc z nimi nie by∏o ∏atwo
przejÊç na tematy religijne i rozmawiaç
o przekonaniach naszej wiary. Mo˝na
rozmawiaç o wszystkim, ale o naszej
wierze jest czasami trudno i naprawd´
trzeba o to walczyç. Chciejmy to jednak czyniç, mili bracia i siostry. To jest
nasze zadanie. Pod tym wzgl´dem
bàdêmy jedno. Zatem jeszcze raz podkreÊl´: Bàdêmy jedno w staraniach
bycia pomocà dla innych.
Nast´pna niedziela, nabo˝eƒstwo
dla umar∏ych, nie jest tylko czymÊ
pi´knym dla nas, ale jest prawdziwym
zadaniem. Walczmy o dusze, aby znalaz∏y drog´ i odczuwa∏y mi∏oÊç naszego
Ojca Niebieskiego, aby mog∏y przyjÊç
do o∏tarza. To wymaga wiele mi∏oÊci.
To wymaga wielu modlitw. To wymaga
zaanga˝owania naszego ca∏ego serca.
Nasz Ojciec Niebieski udzieli do
tego swojej ∏aski, a wnet nadejdzie
dzieƒ, w którym wype∏ni swojà obietnic´ i zabierze nas do siebie. Wówczas
na wieki b´dziemy z Nim jedno. Nikt
ju˝ nie b´dzie móg∏ zburzyç tej jednoÊci. DziÊ istniejà jeszcze ró˝ne czynniki, które zak∏ócajà jednoÊç, ale my
chcemy walczyç o jednoÊç. Niechby
nasz Ojciec Niebieski darowa∏ wiele
∏ask i udania.
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W dwunastym
rozdziale
Objawienia
Jana
Wyjaśnienie 12. rozdziału Objawienia Jana
zaprezentowana jest
wizja „ch∏opczyka” i „niewiasty s∏onecznej”. Wizja ta ma szczególne
znaczenie dla chrzeÊcijan nowoapostolskich odnoÊnie wiary, dotyczàcej
spraw przysz∏oÊci. Poni˝ej wyjaÊniona jest treÊç tego rozdzia∏u.

Wizja chłopczyka
i niewiasty słonecznej

1. Wst´p i przeglàd treÊci 12. rozdzia∏u

2. Kim jest „niewiasta s∏oneczna”?

Wizja o ch∏opczyku i niewieÊcie s∏onecznej pozwala
poznaç istotne zale˝noÊci przysz∏oÊciowych wydarzeƒ
w dziejach zbawienia.
W centrum wyk∏adni stoi zabranie ch∏opczyka. To
wydarzenie rozumiane jest jako zabranie zboru
Chrystusa i oznacza równoczeÊnie, ˝e jest najwa˝niejszym wydarzeniem przysz∏oÊci, na jakie oczekujemy.
Jak wszystkie obrazy i symbole Pisma Âwi´tego, tak
te˝ wyjaÊnienie wizji o ch∏opczyku i niewieÊcie
s∏onecznej nie mo˝e zostaç „nadwer´˝one”. Rzeczà
niemo˝liwà jest, aby z tej jedynej wizji wywnioskowaç
wszystko, co by∏oby zwiàzane z ponownym przyjÊciem
Chrystusa, zmartwychwstaniem umar∏ych, zabraniem
˝yjàcych wiernych, weselem Baranka, a tak˝e z
wielkim uciskiem.
U podstaw niniejszego opracowania le˝y przes∏anie
zmierzajàce do wyartyku∏owania istotnych wypowiedzi z obrazowej relacji zawartej w 12. rozdziale,
bez spekulacyjnego wyjaÊniania szczegó∏ów.
Jakie treÊci zawarte sà w 12. rozdziale?
Na niebie ukazuje si´ wizja niewiasty odzianej w
s∏oƒce. Jest brzemienna i zagro˝ona przez ogromnego smoka, który chce zniszczyç ch∏opczyka, którego
porodzi.
Ch∏opczyk jednak zostaje porwany do Boga i Jego
tronu. Niewiasta ucieka na pustyni´, gdzie przez
okreÊlony czas ˝ywiona jest przez Boga.
Nast´pnie odbywa si´ bój Micha∏a ze smokiem,
który zostaje zwyci´˝ony wraz ze swoimi anio∏ami. Z
tego powodu w niebie rozlega si´ tryumfalna pieÊƒ
pochwalna.
Ponownie opisana zostaje ucieczka niewiasty przed
smokiem. Niewiasta zostaje ocalona. Tak wi´c smok
ziejàcy gniewem zwraca si´ do reszty jej potomstwa.
Na tym koƒczy si´ wizja, która zostanie poni˝ej
wyjaÊniona.

Przez „niewiast´ odzianà w s∏oƒce” (Obj. Jana 12,
1) nale˝y rozumieç wspólnot´ wiernych, b´dàcà w
szczególnej bliskoÊci z Jezusem Chrystusem, która w
Niego wierzy i Jego wyznaje.
JeÊli zwrócimy uwag´ na szczegó∏y zawarte w wizji
niewiasty s∏onecznej, tak jak przedstawiona jest w
Obj. Jana 12, 1. 2, to mo˝na stwierdziç:
• Jest „na niebie”. To oznacza, ˝e znajduje si´ blisko
Boga i Jego Syna.
• Jest „odziana w s∏oƒce”. To oznacza, ˝e jest
otoczona Êwiat∏em i promienieje Bo˝ym majestatem. Ponadto opisana jest dalszà wspania∏oÊcià
blasku Êwiat∏a Bo˝ego: „ksi´˝yc pod stopami jej”.
(zob. te˝ 1. Koryntian 15, 40. 41) Ten szczegó∏
opisu podkreÊla poprzednio nadmienionà bliskoÊç
z Jezusem Chrystusem.
• Niewiasta ma na g∏owie „koron´ z dwunastu
gwiazd”. Ten symbol podkreÊla godnoÊç, uznanie i
moc, jakà cieszy si´ niewiasta. Gwiazdy symbolizujà
w szczególnoÊci przysz∏e sprawowanie rzàdów
przez pierworodnych (por. werset 5) oraz przez
„reszt´ jej potomstwa”. (werset 17) Pierworodni i
„reszta jej potomstwa” razem b´dà sprawowaç
rzàdy Chrystusa jako kap∏ani Bo˝y. (Obj. Jana 20,
6)
• O niewieÊcie jest mowa, ˝e jest brzemienna, i ˝e
krzyczy w bólach porodowych i w m´ce rodzenia.
Na podstawie tego obrazu mo˝na poznaç, ˝e we
wspólnocie wierzàcych rozwija si´ i dorasta szczególna rzesza, która jest wybrana, nosi w sobie ˝ycie
od Boga i jest przewidziana do zabrania przez Boga.
Ten rozwój nie dokonuje si´ bezboleÊnie, bez
ataków i ucisków.

3. Kim jest ogromny, rudy smok?
Ogromny, rudy smok przedstawia szatana, który
niesie cierpienie, niedol´, zatracenie i Êmierç. Sym8

doglàda∏. (por. 5. Moj˝eszowa 32, 11) CoÊ porównywalnego prze˝ywa wspólnota wiernych. Skrzyd∏a (por.
werset 14) symbolizujà pot´˝nà ochron´ Bo˝à. Smok
podejmuje wszystko, aby zniszczyç niewiast´. (por.
werset 15) Diabelskie zamiary zostajà jednak obrócone wniwecz. (por. werset 16)
Nale˝y wyjÊç z za∏o˝enia, ˝e wspólnota wiernych
nie b´dzie si´ znajdowa∏a w jednym geograficznym
miejscu, ale ˝e wierni znajdujà si´ na ca∏ym Êwiecie.
Tam, gdzie mieszkajà, doÊwiadczà zaopatrzenia
Bo˝ego.
1260 dni lub „czas i czasy, i pó∏ czasu” symbolizujà
okres wielkiego ucisku, czyli czas od porwania ch∏opczyka, zabrania oblubienicy, do ponownego przyjÊcia
Chrystusa wraz ze swoim zborem oblubieƒczym,
przed ustanowieniem Królestwa Pokoju.
Rozdzia∏ 12. bli˝ej nie przedstawia czasu ucisku.
Sytuacje panujàce w tym czasie obszernie opisuje
rozdzia∏ 13. Objawienia Jana. Z tego wyk∏adu mo˝na
wywnioskowaç:
Przed porwaniem ch∏opczyka niewiasta s∏oneczna
widziana jest na niebie. Pozwala to poznaç, ˝e
wspólnota wiernych prze˝ywa bliskoÊç z Bogiem i
Chrystusem. Po porwaniu ch∏opczyka tej bliskoÊci
grozi za∏amanie, gdy˝ ktoÊ inny jest blisko: smok,
szatan.
Z dalszej wypowiedzi 12. rozdzia∏u wynika, ˝e
wspólnota wiernych tak˝e i w sytuacji niedoli i
niedostatku znajduje si´ pod skrzyd∏ami Bo˝ymi Jego
pot´˝nej ochrony. B´dzie ˝ywiona przez Boga. (por.
werset 14) Wynika z tego, ˝e Duch Âwi´ty b´dzie
dzia∏a∏ i w tym czasie. W jaki konkretny sposób to
nastàpi, tego Pismo Âwi´te nie przekazuje.

boliczna liczba „siedem” w postaci g∏ów i diademów
wyra˝a, ˝e dana mu jest moc w pewnym zakresie. Tym
samym uwypuklone zostaje przeciwieƒstwo do
niewiasty, która ma tylko jednà g∏ow´ i jednà koron´,
co wskazuje na jej bliskoÊç z jednym Bogiem.
Ponadto szatan korzysta z licznych mocy diabelskich, przedstawionych w postaci dziesi´ciu rogów.
(Ta symbolika zawarta jest te˝ w Objawieniu Jana 13,
1 i 17, 12) Istoty anielskie z bliskoÊci Bo˝ej szatanowi
udaje si´ wciàgnàç w swoje sid∏a. Âwiadczy o tym
szczegó∏, ˝e „ogon jego zmiót∏ trzecià cz´Êç gwiazd
niebieskich”. (por. werset 4; zob. te˝ 2. Piotra 2, 4 i
Judy 6)
Szatan ma te˝ wp∏yw na wydarzenia kosmiczne,
tak jak jest to opisane w Obj. Jana 6, 13 i 8, 12.
Relacje te opisujà sytuacje na ziemi podczas wielkiego ucisku. Najwa˝niejszym celem szatana nie jest
zniszczenie niewiasty, ale nowego ˝ycia, które ma
porodziç. Tym samym szatan zamierza anga˝owaç
wszystko, aby zniszczyç zbór Chrystusa i zapobiec
Jego zabraniu przez Boga.

4. Kim jest ch∏opczyk?
Przez ch∏opczyka, który zostaje porwany do Boga i
Jego tronu (por. werset 5) nale˝y rozumieç zbór
Chrystusa.
Ta rzesza ludzi opisana jest w 14. rozdziale
Objawienia Jana jako pierworodni i jest to˝sama z
144 000. W 19. rozdziale Objawienia Jana ta sama
rzesza przedstawiona jest jako oblubienica Baranka.
Wszechmoc Syna Bo˝ego jako Króla królów (por.
Obj. Jana 19, 15) przekazywana jest te˝ tym, którzy sà
zwyci´zcami. (por. Obj. Jana 2, 26. 27) Jak Jezus
zasiad∏ wraz z Ojcem na Jego tronie, tak te˝ do tego
miejsca zostanie zabrany zbór Chrystusa zgodnie z
Jego obietnicà. Zbór b´dzie mia∏ udzia∏ w Jego
wspania∏oÊci. (por. Obj. Jana 3, 21)

6. Co oznacza bój Micha∏a ze smokiem? Kim jest
Micha∏?
Smok i jego anio∏owie w pot´˝nym boju zostajà
zwyci´˝eni przez Micha∏a i jego anio∏ów, i zrzuceni na
ziemi´. Tylko Chrystus ma moc zniszczyç dzie∏a
diab∏a. (por. 1. Jana 3, 8) Oznacza to wi´c, ˝e w
przedstawionym obrazie nie chodzi o archanio∏a
Micha∏a, lecz o Jezusa Chrystusa, Syna Bo˝ego. Jego
walka z szatanem rozpocz´∏a si´ wraz z Jego przyjÊciem na ziemi´ i Êmiercià ofiarnà, a tu odnotowuje
kolejne zwyci´stwo.
Po zrzuceniu smoka na ziemi´, pierworodni, czyli
to˝sami z zabranym ch∏opczykiem, w niebie tryumfujàc wielbià czyny Boga i zwyci´stwo Chrystusa. (por.
werset 10; zob. te˝ Obj. Jana 19, 6. 7)
Swojà wdzi´cznoÊç wyra˝ajà tak˝e z tego powodu,

5. Co oznacza ucieczka niewiasty s∏onecznej na
pustyni´?
Zestawiajàc treÊci wersetu 6 i 14 dochodzi si´ do
wniosku, ˝e niewiasta nie ucieka na pustyni´ dwa
razy. W wersecie 14. bli˝ej zostaje przedstawione to,
co jest zasygnalizowane w wersecie 6.
Niewiasta ucieka na pustyni´ przed smokiem. Ten
obraz nie mo˝na wyjaÊniç w sposób geograficzny, lecz
duchowy i oznacza, ˝e wspólnota wiernych znajdzie
si´ w stanie utrapienia, wyrzeczeƒ i niedostatku. Na
skrzyd∏ach orlich Bóg w swoim czasie prowadzi∏
naród izraelski na pustyni i tam go cudownie
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˝e ich „bracia” przez krew Baranka zwyci´˝yli smoka.
Kogo nale˝y rozumieç przez poj´cie „bracia”, tego
nie mo˝na stwierdziç jednoznacznie. Sformu∏owanie
„…nie umi∏owali ˝ycia swojego tak, by raczej je obraç
ni˝ Êmierç” (por. werset 11) wskazuje na to, ˝e chodzi
o m´czenników, o których jest mowa w Obj. Jana 20,
4. Niemniej pewne pytania pozostajà otwarte.

Korona z dwunastu gwiazd nie mo˝e byç uznana za
symbol urz´du apostolskiego. Apostolat, czyli urzàd,
który pe∏ni s∏u˝b´ i udziela Ducha Âwi´tego (por. 2.
Koryntian 3, 8) nie mo˝e byç rozumiany jako
„korona” wspólnoty wiernych, czyli zgromadzenia
ludzi, którzy co prawda majà wiar´, ale nie sà piecz´towani Duchem Âwi´tym.

7. Kim jest „reszta jej potomstwa”?

8.3 Czy istnieje zwiàzek pomi´dzy wspólnotà
wiernych a ochrzczonymi chrzeÊcijanami
wed∏ug nowego rozumienia chrztu?

Szatan nie mogàc zniszczyç wiary wspólnoty
wiernych zwraca si´ do potomstwa niewiasty s∏onecznej, czyli podejmuje walk´ „z resztà jej potomstwa”. Sformu∏owanie „potomstwo” wskazuje na jego
pochodzenie od niewiasty s∏onecznej. Postawa potomstwa charakteryzuje si´ tym, ˝e „strze˝e przykazaƒ Bo˝ych i trwa przy Êwiadectwie o Jezusie”. Ta
postawa dodatkowo poÊwiadcza wewn´trznà przynale˝noÊç „potomstwa” do niewiasty s∏onecznej.
Chocia˝ z wersetu 17. nie dowiadujemy si´, co
dzieje si´ z „resztà jej potomstwa”, to jednak
wyk∏adnia Objawienia Jana 13, 7 i 20, 4 upowa˝nia do
uto˝samienia „reszty jej potomstwa” z m´czennikami.
Z podanych wersetów wynika, ˝e co prawda tracà
ziemskie ˝ycie w walce z diabelskim duchem, (por.
Obj. Jana 13, 7) ale pokonujà go w wierze przez krew
Baranka. Si∏a zwyci´stwa „potomstwa” pochodzi z
ofiary Chrystusa. (por. werset 11)

Zgodnie z naukà KoÊcio∏a Nowoapostolskiego na
temat chrztu jest mowa:
„…Z oddalenia od Boga wierzàcy cz∏owiek przez
chrzest wodny zostaje wprowadzony do bliskoÊci z
Bogiem. (…) W wyniku Êwi´tego chrztu wodnego
chrzczony ma udzia∏ w zas∏udze, którà Jezus Chrystus
zdoby∏ dla ludzi przez Êmierç ofiarnà. Cz∏owiek wi´c
zostaje wprowadzony w pierwszy bliski stosunek z
Bogiem. Od tej chwili zwany jest imieniem Pana i jest
chrzeÊcijaninem. Tym samym zostaje przyj´ty do
wspólnoty tych, którzy wierzà w Chrystusa i wyznajà
Pana”.
„ChrzeÊcijaƒski chrzest udzielany w innych wspólnotach chrzeÊcijaƒskich jest uznawany przez KoÊció∏
Nowoapostolski, o ile udzielany jest we w∏aÊciwej
formie, a mianowicie wodà i w imi´ Trójjedynego
Boga”.
Je˝eli te wypowiedzi powià˝emy z wyk∏adnià o
niewieÊcie s∏onecznej, dojdziemy do wniosku, ˝e
wodà ochrzczeni chrzeÊcijanie, którzy wierzà w Jezusa
i Jego wyznajà jako Pana, tworzà rzesz´ okreÊlonà
jako wspólnota wiernych, czyli niewiasta s∏oneczna.
W ramach tej rzeszy dojrzewa grono dusz piecz´towanych Duchem Âwi´tym, które ma zostaç zabrane
jako „ch∏opczyk”.

8. Kolejne pytania:
8.1 Dlaczego niewiasta s∏oneczna nie jest
KoÊcio∏em Nowoapostolskim?
Z tekstu biblijnego wynika, ˝e z niewiasty s∏onecznej nie tylko wywodzi si´ ch∏opczyk, ale w czasie
wielkiego ucisku równie˝ „reszta jej potomstwa”.
Nale˝y mieç przy tym na uwadze, ˝e ludzie zaliczajàcy
si´ do KoÊcio∏a Nowoapostolskiego, stanowiàcy
„ch∏opczyka”, czyli zabrany zbór oblubieƒczy, otrzymali Ducha Âwi´tego, podczas gdy „reszta jej
potomstwa” nie ma znaku piecz´towania.
Przez niewiast´ s∏onecznà urodzony ch∏opczyk jest
symbolem zboru Chrystusa, opisany jako obraz
144 000 lub oblubienicy Baranka. Do zboru Chrystusa
wed∏ug naszego rozumienia zaliczajà si´ równie˝
piecz´towane dusze pierwotnego KoÊcio∏a Apostolskiego, KoÊcio∏a Katolicko-apostolskiego i (niepiecz´towani) bohaterowie wiary Starego Testamentu.

9. Podsumowanie
Wizja ch∏opczyka i niewiasty s∏onecznej przedstawiona w 12. rozdziale Objawienia Jana pokazuje
nast´pujàce wa˝ne aspekty:
• Nastàpi zabranie szczególnej rzeszy.
• Przed zabraniem b´dà dwie grupy wiernych, które
sà w szczególnie bliskim stosunku z Bogiem,
zw∏aszcza z Chrystusem.
• Smok, czyli szatan, obydwu grupom nie mo˝e
zaszkodziç duchowo.
• Podczas gdy ch∏opczyk, czyli zbór Chrystusa,
zostaje zabrany, to „reszta potomstwa”, czyli
m´czennicy, muszà si´ wykazaç w wielkim ucisku.

8.2 Dlaczego przez koron´ z dwunastu gwiazd nie
nale˝y rozumieç urz´du apostolskiego?
10
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Apostoł okręgowy pomocniczy Kolb
ze sługami Bożymi z Afryki
podczas seminarium

Iść naprzód
– rozwijać nowoczesne zbory
Nasz Ojciec Niebieski da∏ nam w
naszych zborach miejsce pokoju,
wzmocnienia i wspólnoty. Tu i tam
mo˝e komuÊ brakowaç radoÊci i entuzjazmu, poniewa˝ doÊwiadcza tego, co
pewien poeta wyrazi∏ s∏owami: „Gdy
przystaj´, to si´ cofam”. Innymi s∏owy
brakuje wyzwaƒ w zakresie tego, co
nowe i ekscytujàce…
Nasz G∏ówny Aposto∏ w ubieg∏ym
roku ustanawiajàc aposto∏a okr´gowego mówi∏ o tym, ˝e okr´g otrzymuje
„nowoczesnego” aposto∏a okr´gowego.
Wa˝nà rzeczà jest, aby dzie∏o Bo˝e,
KoÊció∏ w swoich w∏aÊciwoÊciach odpowiada∏ wyzwaniom wspó∏czesnego
czasu. Nie oznacza to jednak, ˝e przyjmujemy wszystko, co dziÊ uchodzi za
nowoczesne i na czasie, ale ˝e raczej
zmieniamy nasz sposób widzenia i
myÊlenia, przyjmujàc nowe myÊli i idee,
je˝eli przybli˝ajà nas do osiàgni´cia
celu wiary.
Z jednej strony wa˝ne jest zachowanie dobrej „nowoapostolskiej tradycji” i
przekazywanie jej m∏odszemu pokoleniu. Z drugiej strony wa˝ne jest odkrywaç i podejmowaç nowe idee i drogi,
które wzbogacajà nasze zbory. Gdzie
tak si´ post´puje, tam mo˝na zaobser-

wowaç pozytywne skutki: Pobudzona
zostaje kreatywnoÊç. Rozwija si´ o˝ywione ˝ycie zborowe. Nowe przedsi´wzi´cia przyciàgajà licznych goÊci.
Wa˝niejsze jednak jeszcze jest to, ˝e
gotowoÊç i ochoczoÊç braci i sióstr do
podejmowania przedsi´wzi´ç i dzia∏ania w zborze zadziwiajàco wzrasta.
Ten ostatni punkt wspaniale to˝samy
jest ze s∏owami naszego G∏ównego
Aposto∏a, danymi na poczàtek roku:
„Przywróç mi radoÊç z wybawienia
Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym!”. (Psalm 51, 14)
W∏aÊnie „ochoczy duch” niech ka˝dego poruszy w zborze. To przynosi
Êwie˝y zapa∏ i nowà radoÊç w s∏u˝eniu.
Je˝eli praca w zborze jest rozdzielana
mi´dzy wszystkimi, to s∏ugom pozostaje wi´cej czasu na duszpasterstwo. W
ten sposób rozwija si´ uczucie „my”,
uczucie przynale˝noÊci i wewn´trznego
spe∏nienia.
Czasami drobnostki majà wielkie
znaczenie. Oto kilka przyk∏adów: W
niektórych zborach urzàdzono specjalny kàcik dla dzieci, gdzie przebywaç
mogà dzieci przed i po nabo˝eƒstwie
oraz przed i po zaj´ciach koÊcielnych.
˚ywe barwy, malunki, meble dzieci´ce,
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publikacje o treÊci biblijnej, sprawiajà,
˝e dzieci czujà si´ tam dobrze i mówià
o swoim kàcie w koÊciele. Wprowadzono spotkania rodziców i nauczycieli
zaj´ç koÊcielnych, na których rodzice
mogà przedstawiaç swoje sprawy, a
tak˝e aktywnie wspó∏uczestniczyç w
organizacji zaj´ç i innych przedsi´wzi´ç
koÊcielnych.
O˝ywiona zosta∏a stara tradycja Êpiewu po spotkaniach m∏odzie˝owych.
Radosnymi pieÊniami s∏awi si´ Ojca
Niebieskiego, a równoczeÊnie rozwija
si´ naszà kultur´ muzycznà.
Âwie˝e idee i o˝ywione tradycje w
naszych zborach ujawniajà ˝ycie i nowà
energi´. Pozwala to nam z nadziejà iÊç
naprzód ku rozwojowi, pomyÊlnoÊci i
udoskonaleniu na dzieƒ Paƒski.
Leonard R. Kolb

Apostoł okręgowy pomocniczy Leonard R. Kolb
urodził się 7 lipca 1956 roku.14 maja 2000 roku został
ustanowiony apostołem, a 4 maja 2003 roku apostołem okręgowym pomocniczym.Jego obszar działania obejmuje kilka okręgów na zachodzie i północnym
wschodzie USA,a także Ugandę w Afryce.

D O O K O ¸ A
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Azja/Afryka
Indonezja: WyÊwi´cenie koÊcio∏a w Mawen
Po oÊmiomiesi´cznym okresie budowy aposto∏ okr´gowy Alfons Tansahtikno
(Indonezja), 21 lutego br., wyÊwi´ci∏ obiekt koÊcielny w Mawen. Na tej uroczystoÊci towarzyszyli mu aposto∏owie Samuel Hadiwidagdo i Edy Isnugroho oraz starsi
okr´gowi Triyanto i Turun Hadisiswoyo, a tak˝e pasterz Bernd Klippert z zarzàdu
koÊcielnej organizacji charytatywnej (NAK-karitativ). WÊród 326 uczestników by∏y
te˝ osobistoÊci ˝ycia politycznego i publicznego. Aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo s∏owem biblijnym z Obj. Jana 3, 8. W toku nabo˝eƒstwa starszy
okr´gowy Triyanto przedstawi∏ krótki zarys z kroniki zboru, po czym aposto∏
okr´gowy Tansahtikno zmówi∏ modlitw´ wyÊwi´cajàcà. Wyrazi∏ przy tym swoje
wzruszenie, wspomniawszy o trz´sieniu ziemi oraz o czterech braciach i siostrach
tamtego zboru, którzy stracili ˝ycie. Po nabo˝eƒstwie wszyscy mogli zwiedziç urzàdzonà obok koÊcio∏a wystaw´ z plakatami i fotografiami przedstawiajàcymi zbór
Mawen oraz aktywnoÊç braci i sióstr przed i po trz´sieniu ziemi.

Prezes NAK-karitativ, pasterz Klippert (z prawej)
przekazuje apostołowi okręgowemu Tansahtikno
symboliczny klucz do kościoła;
z tyłu apostoł Edy Isnugroho

Azja: Podró˝ do pi´ciu krajów
Na poczàtku 2007 roku aposto∏ okr´gowy Leslie Latorcai (Kanada) w ciàgu trzech tygodni odwiedzi∏ pi´ç krajów azjatyckich:
Hongkong, Tajlandi´, Singapur, Filipiny i Kore´. Podczas pierwszego nabo˝eƒstwa w Hongkongu, w którym uczestniczyli te˝
bracia i siostry z Tajwanu i Makau, zosta∏ ustanowiony kap∏an dla Tajwanu. Nast´pnie aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwa w Chiang Mai /Tajlandia oraz w Singapurze. Ponadto w Singapurze przeprowadzi∏ te˝ spotkanie dla s∏ugów, na które przybyli równie˝ bracia z Malezji, ze stanów Sabah i Sarawak. Swoje odwiedziny w Manili, stolicy Filipin, aposto∏ okr´gowy rozpoczà∏ konferencjà dla
aposto∏ów i biskupów. Poza tym przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwa dla zboru oraz dla s∏ugów w koÊciele centralnym w Tupi. Ostatnim etapem jego podró˝y by∏a Korea. Tam równie˝ przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo i udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa Êlubnego synowi i synowej biskupa Suh.
Ostatnim punktem podróży apostoła okręgowego
było nabożeństwo w Korei

Bracia i siostry odbierają blachy na dach, które będą nieść
na swoich głowach pieszo 65 kilometrów

Demokratyczna Republika Konga: Budowa koÊcio∏a
W Kambulu trwa budowa koÊcio∏a realizowana przez braci i siostry tamtejszego zboru. 25 lutego 2007 roku kilkoro braci i sióstr
pieszo uda∏o si´ do odleg∏ej o 65 kilometrów Kanangi, aby odebraç blachy przeznaczone na dach. D∏ugoÊç blach wynosi∏a ponad
trzy metry. Niosàc po dwa arkusze blachy na g∏owie szli z powrotem ca∏y dzieƒ.

Zdjęcie tytułowe: Róża na Piśmie Świętym położona przez siostry, które przystrajały ołtarz
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