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Obłok świadków
ist do Hebrajczyków mówi o „ob∏oku Êwiadków”, który mamy
wokó∏ nas. W ten sposób przedstawieni sà ci, którzy znajdujà
si´ ju˝ w sferach tamtego Êwiata i dawno zakoƒczyli bieg ziemski. W jedenastym rozdziale Listu do Hebrajczyków wielu
zosta∏o wymienionych imiennie, a wÊród nich sà i tacy, których nie
znamy z dziejów narodu starego przymierza. Toczyli bój i wykazali si´
jako Êwiadkowie wiary, ale nie prze˝yli jeszcze zakoƒczenia dzie∏a
Bo˝ego. Dlaczego? Dlatego, ˝e istnieje tylko jeden koniec dzie∏a
Bo˝ego, a nim jest dzieƒ Paƒski. Na t´ chwil´ czekajà wraz z nami.
MyÊl´, ˝e niejedno wiedzà o rozwoju, który ma miejsce na ziemi i czekajà a˝ wszystko zostanie dokoƒczone. DziÊ liczba tych, którzy sà na
tamtym Êwiecie, jest wi´ksza ani˝eli w czasach Jezusa, czy wczeÊniej w
czasach starego przymierza. Na tamtym Êwiecie jest równie˝ wielka
t´sknota za dniem Paƒskim. W koƒcu tworzymy jeden KoÊció∏ przed
Panem, sk∏adajàcy si´ z ˝yjàcych i umar∏ych, jednà oblubienic´, która
zostaje przygotowywana w naszym czasie. Pi´kne to jest uczucie, gdy
ma si´ ÊwiadomoÊç, ˝e ci, którzy w wierze odeszli przed nami, otaczajà
nas niczym „ob∏ok Êwiadków”.
Autor Listu do Hebrajczyków ma powód do odwo∏ania si´ do Êwiadków przesz∏oÊci. ChrzeÊcijanie, do których zwraca si´ w swoim liÊcie,
tracà odwag´ i stajà si´ zniech´ceni. Stàd skierowana jest do nich rada,
aby od∏o˝yli wszystko, co ich obcià˝a. Autor pos∏uguje si´ analogià
zawodów. Podczas wyÊcigu g∏upotà by∏oby obarczaç si´ dodatkowymi
ci´˝arami. Podobnie te˝ jest z naszym biegiem wiary. Wszystko, co nas
obcià˝a, to utrudnia i powstrzymuje. Nale˝y wi´c to od∏o˝yç.
Obcià˝aç nas mo˝e powàtpiewanie, sprzeczki, waÊnie, niezadowolenie, nieprzejednanie. Szczególnie tragicznie jest wtedy, kiedy si´ z∏oÊci.
Z∏oÊç zasadniczo jest czymÊ niemo˝liwym do sterowania, po prostu
powstaje nagle. JeÊli trwale si´ z∏oÊç podsyca, to stanowi powa˝ne
obcià˝enie. Gniew lub z∏oÊç powstaje zawsze tam, gdzie wyst´puje niezrozumienie. Gdy jednak rzàdzi mi∏oÊç, to z∏oÊç nie znajduje punktu
zaczepienia. Co prawda mo˝e si´ zdarzyç, ˝e czasami si´ z∏oÊcimy,
przecie˝ w koƒcu jesteÊmy ludêmi, to jednak okazujàc sobie wzajemnà
mi∏oÊç, gniew na d∏u˝szà met´ nie ma szans.
W jaki sposób mo˝na si´ wyzbyç tych obcià˝eƒ? List do
Hebrajczyków zawiera wa˝ne zalecenie, aby wejrzeç na Jezusa
Chrystusa, sprawc´ i dokoƒczyciela wiary. JeÊlibyÊmy tylko patrzyli na
b∏´dy i s∏aboÊci s∏ugów Bo˝ych i zaniedbywali wejrzenie na tych m´˝ów,
których da∏ nam Pan oraz nie akceptowali ich jako pos∏aƒców do
b∏ogos∏awieƒstwa, to stanowi∏oby dla nas powa˝ne obcià˝enie. Je˝eli
zaÊ jest si´ z nimi jedno, je˝eli si´ utrzymuje serdeczne powiàzanie, to
sprawia, ˝e serce staje si´ lekkie, a tak˝e zapewnia to b∏ogos∏awieƒstwo
i si∏´. Dlaczego wi´c mielibyÊmy zb´dnie si´ obcià˝aç? Do∏ó˝my staraƒ,
˝eby od∏o˝yç ci´˝ary i bez obcià˝enia zmierzaç do celu wiary.
Chciejmy wzajemnie si´ wspieraç i s∏u˝yç pomocà tak˝e w odniesieniu do niezbawionych na tamtym Êwiecie, abyÊmy wnet osiàgn´li
doskona∏oÊç. Nadejdzie chwila, w której b´dziemy zjednoczeni z tymi,
którzy odeszli przed nami – z „ob∏okiem Êwiadków”, który nas otacza.
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(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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„Droga do Indii” - jedna z najbardziej
znanych budowli w Mumbaju
Matki z dziećmi
przeżyły nabożeństwo w oddzielnej sali

Trzy nabo˝eƒstwa oraz
konferencj´ aposto∏ów
i biskupów przeprowadzi∏
G∏ówny Aposto∏ Wilhelm
Leber podczas swojej wizyty na subkontynencie indyjskim w dniach
14-17 stycznia 2006 r. Po raz pierwszy w Indiach nabo˝eƒstwo
KoÊcio∏a Nowoapostolskiego na ˝ywo transmitowa∏a telewizja.

G∏ówny Aposto∏
w Mumbaju - Indie
„Co Bóg rozpoczyna, to te˝ i dokaƒcza”, te s∏owa wpisa∏ G∏ówny
Aposto∏ do serc braci i sióstr w
Mumbaju, dawnym Bombaju, gdy w
niedziel´ 15 stycznia przeprowadzi∏
tam pierwsze nabo˝eƒstwo od chwili
obj´cia urz´du G∏ównego Aposto∏a.
S∏u˝y∏ tam w j´zyku angielskim,
podobnie jak te˝ towarzyszàcy mu
aposto∏owie okr´gowi Wilfried Klingler (Niemcy Ârodkowe), Klaus Saur
(Niemcy Po∏udniowe) i Alfons Tansahtikno (Indonezja). Ich s∏u˝ba przy
o∏tarzu by∏a t∏umaczona na j´zyk
hindi.
Z uwagi na ograniczonà iloÊç miejsc
w wynaj´tej sali, aposto∏ okr´gowy
3

Leslie Latorcai (Kanada), który wraz
z 23 aposto∏ami obs∏uguje znacznà
cz´Êç Indii, wystàpi∏ o transmisj´ telewizyjnà nabo˝eƒstwa. Poza 768 wiernymi zgromadzonymi bezpoÊrednio w
sali, z nabo˝eƒstwa skorzysta∏o ponad
100 000 braci i sióstr zgromadzonych
w koÊcio∏ach oraz niezliczona liczba
ludzi przed telewizorami w domach.
Kilka dni przed uroczystoÊcià telewizja informowa∏a o transmisji nabo˝eƒstwa KoÊcio∏a Nowoapostolskiego.
Kolorowy wystrój o∏tarza charakterystyczny dla wesela, symbolizowa∏
indyjskà tradycj´, w której miesiàc styczeƒ jest miesiàcem najcz´Êciej zawieranych zwiàzków ma∏˝eƒskich.
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„Mając tę pewność, że Ten, który
rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je
też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa”.
– Filipian 1, 6 –

oi mili bracia i siostry, mili
przyjaciele i goÊcie, raduj´
si´ z tego, ˝e wspólnie
mo˝emy prze˝ywaç to nabo˝eƒstwo. Jako G∏ówny Aposto∏ po
raz pierwszy jestem w Indiach; jako
aposto∏ okr´gowy by∏em ju˝ tu u was i
mi∏uj´ wasz naród. Spotka∏em wielu
ludzi, którzy sà wierzàcy i pokorni, a
widzàc tych wierzàcych ludzi by∏em
poruszony w sercu.
DziÊ równie˝ odczuwam wasze pragnienie b∏ogos∏awieƒstwa Pana. Przyby∏em do was, aby was wzmocniç i b∏ogos∏awiç. Jako cz∏owiek nie mog´ was b∏ogos∏awiç, ale jest to b∏ogos∏awieƒstwo
Boga, naszego Ojca, które teraz k∏ad´
na zbór, ˝eby ka˝dy odczuwa∏ to b∏ogos∏awieƒstwo i mi∏oÊç naszego Ojca Niebieskiego. To b∏ogos∏awieƒstwo jest
czymÊ cudownym, moi mili.
W PiÊmie Âwi´tym jest mowa, ˝e
„b∏ogos∏awieƒstwo Pana wzbogaca”.
(por. Przyp. Salom. 10, 22) B∏ogos∏a-

M

wieƒstwo wzbogaca ka˝dego. Nie myÊl´
teraz o bogactwie ziemskim, ale o bogactwie duchowym i ˝ycz´ ka˝demu
jednemu, aby przyjmowa∏ teraz te skarby duchowe.
˚ycz´, aby ka˝dy by∏ bogaty w pokój,
bogaty w radoÊç i szcz´Êcie, bogaty w
nadziej´ i we wszelkie rzeczy, które pochodzà od naszego Ojca Niebieskiego.
Wierzcie mi, to jest wa˝niejsze od ziemskich dóbr. Wiem, ˝e jesteÊmy istotami
ziemskimi i musimy staraç si´ o nasze
ziemskie ˝ycie, ale nie na tym wszystko
si´ koƒczy. T´sknimy za czymÊ innym;
za tym, aby byç w r´ku naszego Ojca
Niebieskiego i czyniç to, co Jemu si´
podoba. Gdy jesteÊmy bogaci w pokój i
radoÊç, wtedy zostaniemy dokoƒczeni
na dzieƒ Jezusa Chrystusa.
Co to jest dzieƒ Jezusa Chrystusa? To
jest cel naszej wiary. To jest dzieƒ, w
którym Pan Jezus przyjdzie ponownie,
aby swoich zabraç do siebie. My czekamy na ten dzieƒ, a sam Bóg rozpoczà∏
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w tobie i we mnie dobre dzie∏o. Chce to
dzie∏o dokoƒczyç, abyÊmy zostali udoskonaleni na dzieƒ Pana.
Zastanówmy si´ nad tym, co Bóg czyni. Kiedy Bóg coÊ rozpoczyna, wtedy te˝
to dokaƒcza. Tak to by∏o zawsze, we
wszystkich czasach. Spójrzmy jak stworzy∏ niebo i ziemi´. Rozpoczà∏ to dzie∏o
i dokoƒczy∏. Po trzecim dniu nie powiedzia∏: „Wystarczy, wi´cej ju˝ nic nie
uczyni´”. Kontynuowa∏ swoje dzie∏o a˝
do ostatniego dnia. Gdy dokoƒczy∏
dzie∏o stworzenia, wtedy odpoczà∏, a
mowa jest, ˝e wszystko by∏o bardzo dobre. (por. 1. Moj˝eszowa 1, 31) Co Bóg
rozpoczyna, to te˝ dokaƒcza.
Przyjrzyjmy si´ narodowi izraelskiemu. Bóg prowadzi∏ go z Egiptu do obiecanego kraju. To by∏a d∏uga droga. W´drówka trwa∏a ponad czterdzieÊci lat.
Pan jednak po dwudziestu latach nie
powiedzia∏: „Teraz wystarczy, niech sami sobie znajdà drog´”. ˚yczeniem
Boga by∏o, aby zaprowadziç naród do

obiecanego kraju i tego te˝ dokona∏. Co
Bóg rozpoczyna, to te˝ i dokaƒcza. Bóg
dokaƒcza swoje dzie∏o.
Spójrzmy teraz na ˝ycie Jezusa. Jezus
Chrystus narodzi∏ si´ jako Syn Bo˝y. To
by∏o wielkie wydarzenie. To by∏o coÊ
szczególnego. To by∏ poczàtek, a Bóg
doprowadzi∏ to dzie∏o do koƒca. Koƒcem by∏a chwila, w której Chrystus z∏o˝y∏ swojà ofiar´. Chrystus wiedzia∏, ˝e
takie jest Jego polecenie. Nie powiedzia∏ wi´c: „Teraz wystarczy. Mo˝e mój
Ojciec Niebieski znajdzie inny sposób
zbawienia ludzkoÊci”. Przeciwnie, On
wiedzia∏, ˝e co Bóg rozpoczyna, to te˝
dokaƒcza. To jest zasada Bo˝a, która
obowiàzuje te˝ i w naszym czasie.
Bóg da∏ aposto∏ów i poprzez nich
udziela Ducha Âwi´tego. To s∏u˝y szczególnemu celowi. Bóg chce przygotowaç
swoich na dzieƒ Chrystusa, jak mówi o
tym s∏owo biblijne. On nie zaprzestanie
dzia∏aç, moi mili bracia i siostry oraz
przyjaciele. Jak poÊwiadczajà to wczeÊ-

niejsze przyk∏ady, tak te˝ i w tym przypadku doprowadzi wszystko do koƒca.
Jest to pewne, ˝e dzieƒ Chrystusa nadejdzie, a Bóg dokoƒczy swoje dzie∏o.
Czy˝ to nie jest wspania∏e, ˝e o tym wiemy? Wiele rzeczy zmienia si´ w naszym
˝yciu i dzieje si´ wiele, o czym wczeÊniej
nawet nie myÊleliÊmy. Mo˝emy wszak˝e
byç pewni, ˝e Bóg dokoƒczy to, co rozpoczà∏.
W s∏owie biblijnym jest mowa, ˝e rozpoczà∏ w nas dobre dzie∏o. Rozpoczà∏
coÊ, co te˝ chce zakoƒczyç. Co rozpoczà∏? On nas wybra∏, wprowadzi∏ nas do
zboru, do KoÊcio∏a, do swego domu.
OdpuÊci∏ nam nasze grzechy, nape∏ni∏
nas swoim ˝yciem i udzieli∏ swego Ducha. Wszystko to Bóg uczyni∏, a to by∏
poczàtek. Koƒcem jest dzieƒ Chrystusa.
Kiedy Bóg coÊ rozpoczyna, wtedy te˝ to
koƒczy. Nie zaprzestanie ani nie zrezygnuje, ani nie wybierze czegoÊ innego.
Bóg doprowadzi nas do doskona∏oÊci.
Wdzi´czni jesteÊmy za to i radujemy si´
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na ten wspania∏y cel. Pozwólcie, ˝e jednak coÊ dodam: To, ˝e Bóg dokoƒczy
swoje dzie∏o, nie jest jednak wyt∏umaczeniem dla kogokolwiek, aby móg∏ powiedzieç: „Nic nie musz´ robiç, Bóg
przecie˝ dokoƒczy swoje dzie∏o”. Przeciwnie, naszym zadaniem jest to, ˝eby
uczyniç wszystko, co niezb´dne do bycia
godnym na ten wspania∏y dzieƒ. Przy
niektórych Bóg nie móg∏ dokoƒczyç
swego dzie∏a. Przedstawi´ kilka przyk∏adów z Pisma Âwi´tego.
By∏ kiedyÊ król Saul, który nie by∏ pos∏uszny S∏owu Bo˝emu. Zatem Bóg nie
móg∏ dokoƒczyç swego zamierzonego
dzie∏a. Rozpoczà∏ w nim dobre dzie∏o,
ale nie móg∏ dokoƒczyç, poniewa˝ Saul
by∏ niepos∏uszny. To jest coÊ, na co musimy zwróciç uwag´ i co musimy sobie
uÊwiadomiç. JeÊli Bóg w tobie i we mnie
chce dokoƒczyç dobre dzie∏o, to musimy byç pos∏uszni. Inaczej Bóg nie mo˝e dokoƒczyç swego dzie∏a. Musimy byç
pos∏uszni S∏owu Bo˝emu. Stale trwajmy
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w tym pos∏uszeƒstwie. To jest nieodzowne do dokoƒczenia i zbawienia.
Pozwólcie, ˝e przytocz´ inny przyk∏ad. Jan Chrzciciel by∏ pos∏any przez
Boga do torowania drogi Jezusowi.
Przyszed∏ jednak dzieƒ, w którym zaczà∏
powàtpiewaç: „Czy Ty jesteÊ tym, który
ma przyjÊç, czy te˝ mamy oczekiwaç innego?”. (Ew. Mateusza 11, 3) Zwàtpi∏,
a Bóg nie móg∏ ju˝ dalej przez niego
dzia∏aç. Nie móg∏ w nim dokoƒczyç
swego dzie∏a. Tak te˝ jest i w naszym
czasie. Kiedy zaczynamy powàtpiewaç,
kiedy nasza wiara nie jest doÊç silna,
wtedy Bóg nie mo˝e w nas dokoƒczyç
swego dzie∏a. Dlatego wa˝ne jest, aby
byç pos∏usznym i koniecznie trzeba
wierzyç i ufaç.
Jest te˝ trzeci przyk∏ad. MyÊl´ o Judaszu. Chodzi∏ z Panem Jezusem, a nawet

by∏ jednym z aposto∏ów. Poszed∏ jednak
w∏asnà drogà, mia∏ w∏asne wyobra˝enia.
Rozsta∏ si´ z Panem Jezusem i Bóg nie
móg∏ ju˝ dokoƒczyç dzie∏a, które w nim
rozpoczà∏. Koniec jego ˝ycia by∏ ponury
i nieszcz´Êliwy. Gdy chodzimy w∏asnymi
drogami i rozstajemy si´ z o∏tarzem,
wtedy Bóg nie mo˝e w nas dokoƒczyç
swego dzie∏a. Dlatego musimy pozostaç
w Êcis∏ym powiàzaniu z o∏tarzem, musimy trwaç w naÊladownictwie, a nie podà˝aç w∏asnymi drogami i ideami.
Mamy teraz trzy wa˝ne punkty, których musimy przestrzegaç, abyÊmy w
dniu Paƒskim byli godnymi, a Bóg móg∏
dokoƒczyç w nas to, co rozpoczà∏. Te
punkty to: pos∏uszeƒstwo w wierze, wiara i ufnoÊç oraz nie podà˝anie w∏asnymi
drogami i ideami. Mili bracia i siostry,
mili przyjaciele i goÊcie, to jest moje
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przes∏anie, jakie kieruj´ do was jako
G∏ówny Aposto∏. Zawsze trwajmy w
wierze. Miejmy Êcis∏e powiàzanie z Bogiem i cierpliwie czekajmy na wielki
dzieƒ Pana.
Miejmy g∏´bokie przeÊwiadczenie, ˝e
Ten, który rozpoczà∏ w nas dobre dzie∏o,
b´dzie te˝ je pe∏ni∏ do dnia Chrystusa
Jezusa. On, nasz Bóg, podaje nam r´k´.
On chce nas prowadziç. Daje nam ∏ask´
i przygotowuje wszystko, co jest niezb´dne do udoskonalenia i dokoƒczenia. Ufajmy wi´c Jemu nieustannie. To
jest bardzo wa˝ne, aby mieç ufnoÊç. Nie
zatraçmy niez∏omnej ufnoÊci, gdy˝ w
ten sposób diabe∏ b´dzie próbowa∏
wp∏ywaç na ciebie i na mnie. B´dzie stawia∏ nam przeszkody na drodze, coÊ, co
b´dzie nam przeszkadzaç, a uczyni to z
zamiarem tego, abyÊmy stracili naszà
ufnoÊç. Gdy stracimy naszà ufnoÊç,
nasze zaufanie do Boga i Jego s∏ugów,
wtedy stracimy wszystko. Od tego Bóg
chce nas ustrzec.
Zachowajmy wi´c ufnoÊç a˝ do dnia
Chrystusa. Niechby Bóg ka˝demu z was
da∏ wiele wiary. Trwajmy w Êcis∏ym powiàzaniu i pozostaƒmy we wspólnocie
poprzez Ducha Âwi´tego, który jest
wspania∏ym darem Bo˝ym. Jacy b´dziemy szcz´Êliwi, gdy osiàgniemy wspania∏y
dzieƒ, w którym Pan Jezus przyjdzie
ponownie i zabierze wszystkich, którzy
sà godni. To jest i pozostaje naszym
celem wiary.

L I S T

„I natychmiast opad∏y z
oczu jego jakby ∏uski i
przejrza∏”. (Dz. Ap. 9, 18)
W Indiach ka˝dego roku
szacunkowo 3,8 mln ludzi
traci wzrok na skutek
zaçmy. Niedawno czyta∏em poruszajàcy artyku∏.
Pewien cz∏owiek pochodzàcy z Indii, a ˝yjàcy w
Kanadzie, w wyniku katastrofy indyjskiego samolotu
w 1985 roku, straci∏ swojà
˝on´ i dwoje ma∏ych dzieci. Ból bardzo go przygniót∏, a ˝ycie wyda∏o mu
si´ bezsensowne.
Szukajàc celu swego ˝ycia powróci∏ do Indii i zamieszka∏ w okolicy, skàd
pochodzi∏a jego ˝ona.
Tam otworzy∏ szko∏´, którà nazwa∏ imieniem córki,
klinik´ okulistycznà, którà
nazwa∏ imieniem syna oraz fundacj´
ku pami´ci swojej ˝ony. Klinika
zyska∏a renom´ w leczeniu zaçmy.
Nosi nazw´ „Srikiran”, co oznacza
„Promieƒ Êwiat∏a Bo˝ego”. W tym
szpitalu ka˝dego dnia operuje si´ 150
pacjentów chorych na zaçm´.
Pacjentom tym po raz drugi darowany
zostaje wzrok.
Jednym ze szcz´Êliwych pacjentów,
który ponownie móg∏ widzieç, by∏
policjant. Godne uwagi jest to, ˝e jego
pierwszà myÊlà po zdj´ciu opatrunku
z oczu by∏o: „Teraz nareszcie znowu
mog´ pracowaç!”. Druga zaÊ myÊl
dotyczy∏a wnuków, których po raz
pierwszy móg∏ zobaczyç. Jedno i drugie by∏o dla niego bardzo wa˝ne. Na
myÊl przychodzà tu s∏owa Jezusa:
„Albowiem gdzie jest skarb twój - tam
b´dzie i serce twoje”. (Ew. Mateusza
6, 21)
Pewien jestem, ˝e dla tego pacjenta
by∏ to cud, i˝ móg∏ znowu widzieç.
Wielu ludzi mówi, ˝e gdyby widzieli
cud albo go sami prze˝yli, wtedy
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Apostoł okręgowy pomocniczy Mark
Woll witany przez siostry ze Sri Lanki

Chore oczy
wzmocni∏oby to ich wiar´. Musimy
przecie˝ tylko otworzyç oczy, aby widzieç wszelkie cudza, które rzeczywiÊcie dziejà si´ wokó∏ nas.
W naszym ˝yciu w wierze tak˝e mo˝emy dostrzegaç, ˝e z biegiem czasu
rozwijajà si´ upoÊledzenia wzroku, a
nawet duchowe zaçmy. Jak do tego
mo˝e dojÊç? DziÊ istnieje wiele szkodliwych wp∏ywów: duch powierzchownoÊci, powàtpiewanie, zazdroÊç, nie˝yczliwoÊç, rozczulanie si´ nad samym sobà, egoizm, samolubstwo i
wiele innych. Je˝eli jest ktoÊ tym zainfekowany albo bywa poÊród ludzi,
którzy wykazujà te symptomy, wówczas stopniowo mo˝e to doprowadziç
do duchowej Êlepoty. W Ksi´dze
Syracha 38, 1 jest mowa: „Czcij lekarza czcià nale˝nà z powodu jego
pos∏ug, albowiem i jego stworzy∏
Pan”. Gdy zastanawiam si´ nad tymi
s∏owami, to w przenoÊnym sensie
widz´, ˝e nasz Ojciec Niebieski w
urz´dzie apostolskim daje swoim
dzieciom lekarzy, których szczególnà
7

specjalizacjà jest choroba
oczu. Poprzez dzia∏alnoÊç
Ducha Âwi´tego, poprzez
S∏owo i ∏ask´ duchowa Êlepota mo˝e byç usuni´ta.
W ka˝dym nabo˝eƒstwie Pan chce wyleczyç
nasze oczy, ˝ebyÊmy uzyskali wyraêny wzrok. Czy
nie doÊwiadczamy podczas
nabo˝eƒstwa, ˝e jakby
∏uski opada∏y nam z oczu,
a promieƒ Bo˝ego Êwiat∏a
ponownie nas ca∏kowicie
oÊwieca∏? Czy nie wywiera
to na nas ogromnego wra˝enia i nie
budzi w nas entuzjazmu, jak w przypadku owego policjanta, który cieszy∏
si´ z tego, ˝e ponownie mo˝e pracowaç, poniewa˝ znów móg∏ dobrze
widzieç?
Wyraênym
wzrokiem
mo˝emy te˝ ponownie rozpoznawaç
dzieci Bo˝e.
Leczenie zaçmy nie tylko w Indiach
jest doÊwiadczeniem zmieniajàcym
niejednemu ˝ycie ku dobremu. O ile
bardziej S∏owo Bo˝e mo˝e zmieniaç
nasze ˝ycie ku dobremu, ku ˝yciu
wiecznemu.
Mark Woll

Apostoł okręgowy pomocniczy Mark Woll
urodził się 13 marca 1959 roku. Na urząd apostoła
został powołany 14 maja 2000 roku. Od 14 kwietnia
2002 roku służy jako apostoł okręgowy pomocniczy.
Jego obszar działania poza Jamajką i częścią Kanady
obejmuje też azjatyckie kraje Sri Lankę i Indie.

N A U K A

I

P O Z N A N I E

Na temat Objawienia Jana

W tym wydaniu
zajmiemy si´ celem
naszej wiary przedstawionym jako „wesele
Baranka”. Na podstawie tekstu biblijnego
przyjrzymy si´ poj´ciom: „wesele”,
„baranek”, „oblubienica” i „oblubieniec”. Artyku∏
zakoƒczymy umiejscowieniem „wesela Baranka” w
ciàgu przysz∏ych wydarzeƒ dziejów zbawienia.

Wesele Baranka
Obj. Jana 19, 7

Opis celu naszej wiary w Objawieniu Jana goÊcie weselni si´ smuciç, dopóki z nimi jest
oblubieniec? Nastanà jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany”. (por. Ew. Mateusza
9, 14. 15)
Jan Chrzciciel równie˝ okreÊli∏ Jezusa jako
Oblubieƒca: „Kto ma oblubienic´, ten jest
oblubieƒcem; a przyjaciel oblubieƒca, który stoi
i s∏ucha go, raduje si´ niezmiernie, s∏yszàc g∏os
oblubieƒca. Tej w∏aÊnie radoÊci doznaj´ w ca∏ej
pe∏ni”. (Ew. Jana 3, 29)
Podczas wesela Baranka Chrystus na wieki
zjednoczy si´ ze swoim udoskonalonym KoÊcio∏em, z pierworodnymi, z symbolicznà rzeszà
144 000. Wówczas ci, którzy sà Jego w∏asnoÊcià
b´dà u Niego i b´dà oglàdaç Jego chwa∏´.
(por. Ew. Jana 17, 24)

W Objawieniu Jana 22, 17 jest mowa: „A
Duch i oblubienica mówià: Przyjdê!”. To wezwanie wià˝emy z naszym celem wiary. Po naszym zabraniu chcielibyÊmy prze˝ywaç b∏ogà
spo∏ecznoÊç z naszym Oblubieƒcem duszy.
Spe∏nienie si´ tej donios∏ej obietnicy jest naszym ut´sknionym pragnieniem.
W Obj. Jana 19, 6-9 przedstawiony jest obraz
„wesela Baranka”:
6. „I us∏ysza∏em jakby g∏os licznego t∏umu i
jakby szum wielu wód, i jakby huk pot´˝nych
grzmotów, które mówi∏y: Alleluja! Oto Pan,
Bóg nasz, Wszechmogàcy, objà∏ panowanie.
7. Weselmy si´ i radujmy si´, i oddajmy Mu
chwa∏´, gdy˝ nasta∏o wesele Baranka, i
oblubienica Jego przygotowa∏a si´;
8. i dano jej przyoblec si´ w czysty, lÊniàcy bisior,
a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki Êwi´tych.
9. I rzecze do mnie: Napisz: B∏ogos∏awieni,
którzy sà zaproszeni na weselnà uczt´ Baranka.
I rzecze do mnie: To sà prawdziwe S∏owa
Bo˝e”.

Oblubienica jako symbol udoskonalonego
KoÊcio∏a
Przez symbol oblubienicy nale˝y rozumieç
KoÊció∏ Chrystusa. Ze s∏ów Aposto∏a Paw∏a
wynika, ˝e Pan przez urzàd apostolski pragnie
przygotowaç KoÊció∏ Chrystusa, oblubienic´, na
zjednoczenie si´ z Nim: „Zabiegam bowiem o
was z gorliwoÊcià Bo˝à; albowiem zar´czy∏em
was z jednym m´˝em, aby stawiç przed Chrystusem dziewic´ czystà”. (2. Koryntian 11, 2) Na
koniec czasu przygotowania uka˝e si´ rezultat
tej Bo˝ej pracy: „Sà to ci, którzy si´ nie skalali z
kobietami; sà bowiem czyÊci. Podà˝ajà oni za
Barankiem, dokàdkolwiek idzie. Zostali oni
wykupieni spomi´dzy ludzi jako pierwociny dla
Boga i dla Baranka. I w ustach ich nie znaleziono k∏amstwa; sà bez skazy”. (Obj. Jana 14,
4. 5)
Aposto∏ Piotr wyraênie uwypukla, ˝e wiara i
mi∏oÊç do Pana, jak i naÊladownictwo sà prze-

Obraz „wesela Baranka”
W PiÊmie Âwi´tym poza Objawieniem Jana
tylko w nielicznych przypadkach Chrystus
okreÊlany jest jako Baranek. Jan Chrzciciel
powiedzia∏: „Oto Baranek Bo˝y, który g∏adzi
grzech Êwiata”. (Ew. Jana 1, 29) Pan jako
Baranek Bo˝y ofiarowa∏ siebie dla swojego
KoÊcio∏a, któremu daje ˝ycie i si∏´ do zwyci´˝ania. Pan jest zwyci´zcà nad szatanem i jego
zwolennikami.
W Ewangelii Mateusza Pan poÊrednio mówi
o sobie równie˝ jako o Oblubieƒcu. „Czy˝ mogà
8

nam objawiç”. (Rzymian 8, 17. 18)
W Obj. Jana 19, 9 przedstawiony jest obraz
jednorazowej, radosnej uczty. Ci, którzy mogà
w niej uczestniczyç, zwani sà b∏ogos∏awionymi.
We wczeÊniejszym wersecie opisana jest
szata, która zosta∏a dana oblubienicy. To, co
wyró˝nia oblubienic´ jest darem wybrania i
∏aski Bo˝ej. ¸aska umo˝liwia jej pe∏ne zg∏adzenie grzechów na podstawie jej wiernoÊci do
Chrystusa. Jej zas∏uga polega na tym, ˝e dar
∏aski przyj´∏a w wierze: „…dano jej przyoblec
si´ w czysty, lÊniàcy bisior”. Tekst biblijny
wyjaÊnia, co nale˝y rozumieç przez „czysty
bisior”. Przek∏ad orygina∏u greckiego brzmi:
„bisior oznacza sprawiedliwe uczynki Êwi´tych”.
W stanie doskona∏ego u∏askawienia dusze
oblubieƒcze prze˝ywajà b∏ogoÊç wyra˝onà s∏owami w Obj. Jana 19, 9: „I rzecze do mnie:
Napisz: B∏ogos∏awieni, którzy sà zaproszeni na
weselnà uczt´ Baranka. I rzecze do mnie: To sà
prawdziwe S∏owa Bo˝e”.

s∏ankami do ujrzenia Pana. „Weselcie si´ z tego,
mimo ˝e teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni
bywacie ró˝norodnymi doÊwiadczeniami, a˝eby
wypróbowana wiara wasza okaza∏a si´ cenniejsza ni˝ znikome z∏oto, w ogniu wypróbowane,
ku chwale i czci, i s∏awie, gdy si´ objawi Jezus
Chrystus. Tego mi∏ujecie, chocia˝ Go nie widzieliÊcie, wierzycie w Niego, choç Go teraz nie
widzicie, i weselicie si´ radoÊcià niewys∏owionà
i chwalebnà, osiàgajàc cel wiary, zbawienie
dusz”. (1. Piotra 1, 6-9) Zobacz te˝ 1. Piotra 2,
21: „Na to bowiem powo∏ani jesteÊcie, gdy˝ i
Chrystus cierpia∏ za was, zostawiajàc wam
przyk∏ad, abyÊcie wst´powali w Jego Êlady”.
Wraz z nastaniem wesela Baranka zakoƒczony b´dzie proces ca∏kowitego zbawienia
w∏asnoÊci Pana. W przypadku symbolu wesela
nie chodzi o zjednoczenie dwojga osób w sensie
ludzkim, ale o doskona∏e nierozerwalne na wieki wieków duchowe powiàzanie Chrystusa z
duszami wybranymi przez Ojca.
Wydarzenie zjednoczenia Chrystusa z Jego
zborem oblubieƒczym jest wymownie rozpocz´te s∏owem: „Alleluja!”. (zob. Obj. Jana 19, 6. 7)
Wynika z tego, ˝e wesele Baranka jest
jednorazowym i ponad wszystko radosnym
wydarzeniem. PodkreÊlane to te˝ jest przez
s∏owa: „Weselmy si´ i radujmy si´”.
Pismo Âwi´te wymienia te˝ Tego, komu
wszystko si´ zawdzi´cza: „oddajmy Mu chwa∏´”. Udzia∏ w tym zdarzeniu, które gloryfikuje
oblubienic´, ma swojà podstaw´ w mi∏oÊci Boga
Ojca i Jego Syna. Potwierdza to uszcz´Êliwiajàca
wypowiedê Aposto∏a Jana zawarta w jego 1.
LiÊcie: „Patrzcie, jakà mi∏oÊç okaza∏ nam
Ojciec, ˝e zostaliÊmy nazwani dzieçmi Bo˝ymi i
nimi jesteÊmy. (…) Umi∏owani, teraz dzieçmi
Bo˝ymi jesteÊmy, ale jeszcze si´ nie objawi∏o,
czym b´dziemy. Lecz wiemy, ˝e gdy si´ objawi,
b´dziemy do Niego podobni, gdy˝ ujrzymy Go
takim, jakim jest”. (1. Jana 3, 1. 2) Oblubienica
zobaczy Go takim, jakim jest. Chrystus, który
jest wspania∏y, sprawia, ˝e te˝ Jego oblubienica
zyska wspania∏oÊç. Wówczas wype∏nià si´ s∏owa:
„A jeÊli dzieçmi, to i dziedzicami, dziedzicami
Bo˝ymi, a wspó∏dziedzicami Chrystusa, jeÊli
tylko razem z Nim cierpimy, abyÊmy tak˝e
razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sàdz´,
˝e utrapienia teraêniejszego czasu nic nie
znaczà w porównaniu z chwa∏à, która ma si´

Wesele Baranka w ciàgu wydarzeƒ zbawiennych
Wesele Baranka poprzedzi:
• Zmartwychwstanie umar∏ych w Chrystusie i
ich przemienienie.
• Przemienienie wiernych ˝yjàcych na ziemi.
• Porwanie obydwu grup do Pana. (por. 1. Tesaloniczan 4, 15-18)
Po weselu Baranka nastàpi przyjÊcie Chrystusa na ziemi´ wraz ze swoim zborem oblubieƒczym. To jest opisane w Obj. Jana 19, 11-16.
Zatem wesele Baranka b´dzie mia∏o miejsce
pomi´dzy przyjÊciem Pana celem zabrania
zboru oblubieƒczego a Jego przyjÊciem poprzedzajàcym ustanowienie Jego Królestwa. Na
temat czasu trwania wesela Baranka Pismo
Âwi´te nie mówi nic konkretnego. Z treÊci Obj.
Jana 12 wynika, ˝e okres pomi´dzy zabraniem
oblubienicy a nastaniem koƒca niepohamowanego panowania szatana na ziemi okreÊlany jest
jako „czas i czasy, i pó∏ czasu”. (por. Obj. Jana
12, 14) Jest to czas „wielkiego ucisku” na ziemi.
Pan obieca∏ swojej w∏asnoÊci b∏ogos∏awionà i
wspania∏à przysz∏oÊç. Na wype∏nienie si´ tej
obietnicy czekamy i przygotowujemy si´ z
pe∏nym oddaniem. Z powodu tego, ˝e Bóg sam
wyznaczy∏ czas, chcemy byç zawsze gotowymi.
(por. Ew. Mateusza 24, 36 i Ew. Marka 13, 20)
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Akcja charytatywna „Z serca do serca”
Polska: W dniach 16-17 grudnia 2005 roku w Zawierciu odby∏a si´
akcja charytatywna „Z serca do serca”, zorganizowana przez KoÊcielnà Grup´ Misyjnà – wolontariuszy KoÊcio∏a Nowoapostolskiego w Polsce, na rzecz wychowanków tamtejszego OÊrodka Us∏ug
Opiekuƒczo-Wychowawczych. Podczas akcji zorganizowany by∏
kiermasz oraz aukcja, na których sprzedawane by∏y ró˝norodne
przedmioty i ozdoby Êwiàteczne w∏asnor´cznie wykonane przez
wolontariuszy KoÊcio∏a oraz wychowanków OÊrodka. Przez dwa
dni mieszkaƒcy Zawiercia i okolic mogli korzystaç z kiermaszu. W
Miejskim OÊrodku Kultury odby∏a si´ te˝ aukcja, na której licytowane by∏y niepowtarzalne przedmioty przygotowane na akcj´.
Dzieci z własnoręcznie wykonanymi ozdobami świątecznymi
Wi´kszoÊç asortymentu kiermaszu i aukcji stanowi∏y pi´kne i
pod kierunkiem wolontariuszy Kościoła
wyjàtkowe wyroby, które z powodzeniem mog∏yby braç udzia∏ w
konkursach artystycznych. W ramach przygotowaƒ do akcji odby∏y
si´ dwukrotnie warsztaty, na których wychowankowie OÊrodka, pod kierunkiem i opiekà wolontariuszy KoÊcio∏a, przygotowali cz´Êç asortymentu. Materia∏y na zaj´cia warsztatowe zosta∏y dostarczone przez wolontariuszy KoÊcio∏a.
Warsztaty sprawi∏y wychowankom OÊrodka sporo radoÊci i zabawy, co te˝ dzieci potwierdzi∏y swoim zaanga˝owaniem.
Akcja mia∏a charakter publiczny i odby∏a si´ pod patronatem Prezydenta Miasta Zawiercia Ryszarda Macha oraz zosta∏a
wsparta przez Biskupa KoÊcio∏a dr Waldemara Starost´. Za pozyskane Êrodki zosta∏ zakupiony zestaw komputerowy, którego przekazanie dla dzieci z OÊrodka nastàpi∏o 5 stycznia 2006 r. Na przekazanie daru przybyli tak˝e Wicestarosta Powiatu Zawierciaƒskiego Henryk Górny oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Zawierciu Józef Pa∏ka. Celem akcji charytatywnej
wolontariatu KoÊcio∏a nie tylko by∏o pozyskanie Êrodków i wskazanie lokalnej spo∏ecznoÊci na istnienie OÊrodka i jego potrzeby, ale
pobudzenie spo∏eczeƒstwa do filantropii, kszta∏towanie szlachetnych postaw ludzkich, wyczulenie na potrzeby innych, a tak˝e
motywowanie zarówno wychowanków, jak i lokalnej spo∏ecznoÊci
poprzez wskazanie, ˝e nie zawsze trzeba wyciàgaç r´k´ po pomoc,
ale ˝e przy odrobinie zaanga˝owania i dobrej woli mo˝na wykonaç
Kiermasz świąteczny w ramach akcji charytatywnej
„Z serca do serca”
coÊ wartoÊciowego, co przynosi wszechstronny po˝ytek.

Budowa kościołów w Zambii
Zambia: W mieÊcie Mongu (Western-Prowinz) i w wiosce Lyamanyinga
rozpocz´to budow´ koÊcio∏ów nowoapostolskich. Pod obydwie inwestycje aposto∏ okr´gowy Charles Ndandula na poczàtku grudnia 2005 r. dokona∏ pierwszego pchni´cia szpadlem. W Mongu na dzia∏ce koÊcielnej posadzi∏ te˝ drzewo oraz
korzystajàc z pomocy maszyny uformowa∏ pierwszy kamieƒ pod budow´ owego
domu Bo˝ego. Nast´pnie uda∏ si´ do Lyamanyinga. Wszyscy mieszkaƒcy tej wioski sà wyznania Nowoapostolskiego. Aposto∏ okr´gowy Ndandula odwiedzi∏ te˝
groby aposto∏ów Njamby i Shambwe. Ponadto przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo z
udzia∏em oko∏o 800 braci i sióstr. S∏owem biblijnym by∏ werset z Listu do Hebrajczyków 12, 1: „Przeto i my, majàc oko∏o siebie tak wielki ob∏ok Êwiadków”.
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Pierwsze pchnięcie szpadlem
pod budowę nowego kościoła w Lyamanyinga

Biskup odwiedza trzy kraje azjatyckie
Sri Lanka/Nepal/Pakistan: Na prze∏omie paêdziernika i listopada 2005 roku

Biskup Wiesel (3. od lewej) z braćmi
podczas podróży przez trzy kraje azjatyckie

biskup John Wiesel (Kanada) odby∏ podró˝ misyjnà do trzech krajów Azji. Pierwszym miejscem, jakie odwiedzi∏, by∏ zbór Upcot na Sri Lance, gdzie przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo. Nast´pnie uda∏ si´ do Nepalu, gdzie spotka∏ si´ z aposto∏em
Jacobem z Indii obs∏ugujàcym cztery razy do roku braci i siostry w tym himalajskim paƒstwie. Obaj s∏udzy Bo˝y na kilku seminariach pokrzepiali duszpastersko
oraz pouczali tamtejszych braci. Zasadniczym tematem by∏ przysz∏y rozwój dzie∏a
Bo˝ego w tamtym kraju oraz duszpasterska opieka m∏odzie˝y i dzieci. Kulminacyjnym punktem w Nepalu by∏o nabo˝eƒstwo w stolicy Katmandu, podczas
którego dzieci ze szkó∏ki niedzielnej sprawi∏y radoÊç wszystkim obecnym muzykà i Êpiewem. Nast´pnie biskup Wiesel polecia∏ do Pakistanu, gdzie kilka tygodni wczeÊniej trz´sienie ziemi zabi∏o tysiàce ludzi i wywo∏a∏o ogromne spustoszenie. Biskup zosta∏ poinformowany przez braci o sytuacji tamtejszych braci i
sióstr oraz o szkodach w obiektach koÊcielnych. Dziewi´ç rodzin mieszkajàcych
akurat w epicentrum straci∏o dos∏ownie wszystko. Dla nich, jak i dla pozosta∏ych
mieszkaƒców wioski, zorganizowano akcj´ niesienia pomocy. Poza tym biskup
przeprowadzi∏ w Pakistanie kilka seminariów, których tematami by∏y zagadnienia zwiàzane ze szkó∏kà niedzielnà, duszpasterstwem m∏odzie˝y, muzykà, a tak˝e
przygotowywaniem nauczycieli do prowadzenia zaj´ç nauczania koÊcielnego.

Starszy okręgowy przeszedł w stan spoczynku
Sri Lanka: Pod koniec paêdziernika ub.r. aposto∏ okr´gowy Leslie Latorcai (Kanada) uda∏ si´ na Sri Lank´, a towarzyszy∏ mu
aposto∏ okr´gowy pomocniczy John Sobottka i biskup Wiesel. Istotnym wydarzeniem podró˝y by∏o nabo˝eƒstwo 23 paêdziernika w stolicy Kolombo. Na t´ uroczystoÊç zgromadzi∏o si´ 380 braci i sióstr, a wÊród nich wszystkie urz´dy kap∏aƒskie z ca∏ego
kraju. W tym nabo˝eƒstwie aposto∏ okr´gowy przeniós∏ w stan spoczynku wieloletniego starszego okr´gowego Jeyarajah, który
ponad trzydzieÊci lat wiernie s∏u˝y∏ jako s∏uga Bo˝y. W
czasie swej pracy starszy okr´gowy prze˝y∏ wiele trudnoÊci, zw∏aszcza w okresie wojny domowej. Aposto∏
okr´gowy podkreÊli∏, ˝e starszy okr´gowy pomimo to pozosta∏ wierny i zachowa∏ we wspólnocie braci i siostry. Pod
koniec nabo˝eƒstwa aposto∏ okr´gowy ustanowi∏ dwóch
ewangelistów, trzech kap∏anów i trzynastu diakonów.
Apostoł okręgowy Latorcai (2. z prawej),
przenosi w stan spoczynku starszego okręgowego Jeyarajah (2. z lewej).
Apostoł Devaraj z Indii (z prawej), tłumaczy służbę apostoła okręgowego
oraz apostoł okręgowy pomocniczy Sobottka (z lewej).

Chór śpiewa
przed
nabożeństwem

Apostoł okręgowy
Latorcai ustanawia
trzynastu diakonów
na Sri Lance
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Zjazd młodzieży w Papui-Nowej Gwinei
Papua-Nowa Gwinea: Stadion sportowy w Lae, w drugim pod wzgl´dem wielkoÊci mieÊcie Papui-Nowej Gwinei, w
ubieg∏ym roku na trzy dni by∏ miejscem zgromadzenia m∏odzie˝y i spotkania z aposto∏em okr´gowym Andrew Andersenem (Australia). W celu uczestniczenia w tym nadzwyczajnym wydarzeniu m∏odzie˝ musia∏a przedsi´wziàç d∏ugie
i ucià˝liwe podró˝e. Wielu sp´dzi∏o kilka dni na ∏odziach lub w kajakach, inni podró˝owali samochodami lub ma∏ymi
samolotami. Na stadionie dla wszystkich uczestników przygotowane by∏y namioty. Bracia i siostry okr´gu Lae na swoich
dzia∏kach dodatkowo uprawiali owoce i warzywa, aby zapewniç ˝ywnoÊç dla m∏odzie˝y. Ka˝da grupa m∏odzie˝owa ze
swojej strony w ró˝ny sposób zbiera∏a pieniàdze, ˝eby w znacznej cz´Êci sfinansowaç koszty pobytu. Motto Dnia
M∏odzie˝y brzmia∏o: „M∏odzie˝ zjednoczona w
prawdzie i szczeroÊci”. Pierwszy dzieƒ m∏odzi
bracia i siostry sp´dzili na atrakcjach sportowych.
Ponadto na seminariach przedstawiciele policji i
medycyny omawiali tematy interesujàce m∏odzie˝. Szczególnym wydarzeniem drugiego dnia
by∏ koncert m∏odzie˝owy. Natomiast trzeciego
dnia aposto∏ okr´gowy Andersen przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo dla m∏odzie˝y.

Apostoł okręgowy Andersen (na zdjęciu z lewej), który przeprowadził nabożeństwo dla
młodzieży na stadionie sportowym w Lae. Był to pierwszy tego typu zjazd młodzieży
w Papui-Nowej Gwinei. Pierwszy dzień miał akcent sportowy, drugi muzyczny,
a trzeci dzień duszpasterski – nabożeństwo dla młodzieży.

20 procent uczestników nabożeństwa
przystąpiło do świętego pieczętowania
Brazylia: Aposto∏ Guillermo Vilor, na poczàtku paêdziernika ub.r.,
podjà∏ rozleg∏à podró˝ po pó∏nocno-wschodniej Brazylii. Najpierw
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwa w Fortalezie i Natalu, gdzie obs∏u˝y∏ 140
wiernych i ustanowi∏ diakona. Szczególnym wydarzeniem tej podró˝y
by∏o nabo˝eƒstwo w mieÊcie Goianinha, w którym uczestniczy∏o 260
wiernych, z czego pi´çdziesiàt dwie osoby, co stanowi∏o 20% obecnych,
przyj´∏y Ducha Âwi´tego.

52 wiernych przystępuje do świętego pieczętowania

Zdjęcie tytułowe: Główny Apostoł Wilhelm Leber za ołtarzem podczas nabożeństwa w Mumbaju
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