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MMiillii  BBrraacciiaa  ii  SSiioossttrryy,,
gdy b´dziecie mieli w swoich r´kach niniejsze wydanie

czasopisma „Nasza Rodzina”, to ju˝ prze˝yliÊcie kilka dni
nowego roku. W przed nami le˝àcym czasie, którego treÊç
zasadniczo jest dla nas jeszcze zakryta, wa˝nà jednak rzeczà jest
wcià˝ na nowo si´ w∏aÊciwie orientowaç i okreÊlaç kierunki
naszego biegu ziemskiego. Istnieje wiele dowodów, ˝e narody
staro˝ytne próbowa∏y si´ orientowaç wed∏ug prostych Êrodków;
na przyk∏ad okreÊlajàc pory roku, aby wed∏ug nich kierowaç
rytm ˝ycia. Z ˝eglarstwa morskiego dawnych czasów wiemy,
i˝ ˝eglarze na dalekich morzach swojà pozycj´ mogli okreÊliç za
pomocà gwiazd.

Bardzo wa˝nà rzeczà dla narodu Bo˝ego jest bez wàtpliwoÊci
móc stwierdziç, dokàd prowadzi pielgrzymka. W tym celu
potrzebne sà Êrodki do orientacji. Nasza epoka coraz bardziej
cechuje si´ niepewnoÊcià, strachem, rozpadem wielu
czcigodnych wartoÊci, a tak˝e tradycji. Do tego dochodzi
wzbierajàca fala dystansowania si´ od przekonaƒ religijnych.
Ponadto zaczyna górowaç „wiara” w materializm, a uwypuklanie
ludzkich zdolnoÊci osiàgn´∏o wr´cz butnà faz´. Je˝eli na ten
rozwój popatrzymy z punktu naszej wiary, to myÊlimy o s∏owach
aposto∏a: „Najmilsi! Nie dziwcie si´, jakby was coÊ niezwyk∏ego
spotka∏o, gdy was pali ogieƒ, który s∏u˝y doÊwiadczeniu
waszemu...” (1.Piotra 4,12). W tych wspó∏czeÊnie otaczajàcych
nas uwarunkowaniach (ogniu), mo˝emy pozostaç spokojnymi,
poniewa˝ utrzymywane sà pod kontrolà przez màdrego
zarzàdc´ wszechrzeczy.

W tych niespokojnych i zmiennych czasach mo˝emy
orientowaç si´ wed∏ug wiekuistych prawd nauki Jezusa i Jego
ewangelii. Pismo Âwi´te mówi: 

„„JJeezzuuss  CChhrryyssttuuss  wwcczzoorraajj  ii  ddzziiÊÊ,,  tteenn  ssaamm  ii  nnaa  wwiieekkii””..

S∏owa te wcià˝ na nowo znajdujà potwierdzenie, kiedy poprzez
pos∏aƒców Syna s∏yszymy i przyjmujemy s∏owo Bo˝e. Ma ono
wielkà Êwiat∏oÊç i rozjaÊnia Êcie˝k´ wiary. Wskazuje zawsze ten
sam kierunek, a mianowicie do góry! Sakramenty zaÊ dajà naszej
duszy niezb´dnà pewnoÊç, ˝e jesteÊmy w ∏asce u Boga. Lepsza
orientacja nie istnieje.

Dlatego radujemy si´ z tego, ˝e w nowym roku zdecydowanie
i niewzruszenie kroczymy na drodze ˝ywota, poniewa˝ wierne
naÊladownictwo op∏aca si´ na wieki wieków!

Stale z Wami powiàzany pozdrawiam serdecznie

Wasz

Widok Brasilii z wieży telewizyjnej:
w tle sektor rządowy
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G∏ówny Aposto∏
w Brasilii - Brazylia

N A B O ˚ E ¡ S T W O

Urzàd aposto∏a okr´gowego dla
Brazylii otrzyma∏ aposto∏ Guillermo Jose
Vilor z Argentyny. Aposto∏ okr´gowy
Vilor przejmie prowadzenie dzie∏a Bo˝e-
go w pó∏nocnej cz´Êci Brazylii, dotych-
czas obs∏ugiwanej przez KoÊció∏ teryto-
rialny Nadrenia Pó∏nocna - Westfalia, a
tak˝e w pi´ciu stanach po∏udniowej cz´Ê-
ci kraju, dotychczas obs∏ugiwanych przez
aposto∏a okr´gowego Maria Fiore z
Argentyny. Prac´ nowego aposto∏a okr´-
gowego wspieraç b´dà aposto∏owie Ni-
colo Augello oraz Carlos Milioto, który
nadal te˝ b´dzie obs∏ugiwa∏ Urugwaj.

Nasz G∏ówny Aposto∏ ma nadziej´, ˝e
w tym piàtym, co do wielkoÊci kraju
Êwiata, liczàcym 170 milionów miesz-
kaƒców, a w którym ˝yje ponad 52
tysiàce chrzeÊcijan nowoapostolskich, w
wyniku tego szczególnego b∏ogos∏awieƒ-
stwa nastàpi dalszy rozwój, który jeszcze
dla wielu wska˝e drog´ do domu Paƒ-
skiego. „Stàd te˝” - powiedzia∏ G∏ówny
Aposto∏ - „ju˝ od dawna moim ˝ycze-
niem by∏o, w porozumieniu z obydwoma
aposto∏ami okr´gowymi Ehlebrachtem i
Fiore, urzeczywistniç t´ myÊl jednoczàc
braci i siostry w Brazylii w jednym ob-

szarze dzia∏ania aposto∏a okr´gowego”.
Po raz pierwszy w dziejach KoÊcio∏a

Nowoapostolskiego w Brazylii mia∏a
miejsce transmisja nabo˝eƒstwa do 17
zborów, tak ˝e ogólna liczba uczestników
uroczystoÊci wynosi∏a 2400 dusz, przy
czym 930 braci i sióstr uczestniczy∏o
bezpoÊrednio w koÊciele w Brasilii.

Bracia i siostry z zaproszonych zbo-
rów, po∏o˝onych na pó∏nocy kraju, aby
prze˝yç s∏u˝b´ G∏ównego Aposto∏a w
Brasilii, po cz´Êci musieli pokonaç 43-
godzinnà podró˝ autobusem. Nale˝y
dodaç, ˝e koszty tej podró˝y ponieÊli we
w∏asnym zakresie, a koszt zakwaterowa-
nia zosta∏ poniesiony przez KoÊció∏ tery-
torialny Nadrenia Pó∏nocna - Westfalia.

G∏ówny Aposto∏ odwiedzi∏ Brazyli´ po
raz czwarty. Poprzednie wizyty mia∏y
miejsce w roku 1989 (Brasilia), w 1994
roku (Rio de Janeiro i Salwador) oraz w
roku 1999 (Fortaleza). Wraz z 31 zborami
na po∏udniu kraju, dotychczas obs∏ugiwa-
nymi przez KoÊció∏ terytorialny Argen-
tyna, w Brazylii obecnie jest 30 okr´gów,
skupiajàcych ∏àcznie 242 zbory i 52172
braci i sióstr, obs∏ugiwanych przez 312
s∏ug Bo˝ych.
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„Teraz nadszed∏ czas, abym przedstawi∏ wam
nazwisko nowego aposto∏a okr´gowego”.

Tymi s∏owami podczas nabo˝eƒstwa
w niedziel´, 23 czerwca 2002 roku,
w koÊciele w Brasilii, stolicy kraju,

G∏ówny Aposto∏ zapowiedzia∏ utworzenie
z Brazylii nowego obszaru dzia∏ania

nowego aposto∏a okr´gowego.

Od lewej: Główny Apostoł Fehr oraz apostołowie okręgowi Ehlebracht i Fiore



- 2.Piotra 1,10 -

„Dlatego, bracia, tym bardziej
dołóżcie starań, aby swoje powołanie

i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem
nigdy się nie potkniecie”.

Umi∏owani bracia i siostry z
bliska i z daleka. Min´∏o pra-
wie trzynaÊcie lat, odkàd osta-
tni raz by∏em tu u was. Musz´

powiedzieç, ˝e koÊció∏ dobrze si´ zacho-
wa∏ i nadal jeszcze jest pi´knym domem
Bo˝ym, o co te˝ si´ staraliÊcie. Jeszcze coÊ
musz´ stwierdziç, przez te trzynaÊcie lat
wasze dusze sta∏y si´ pi´kniejsze. Jak
cz´sto w tych trzynastu latach dost´powa-
liÊcie odpuszczenia grzechów i jako bez-
grzeszni mogliÊcie staç przed Bogiem?
S∏owo Bo˝e w tych trzynastu latach
zachowa∏o was w wierze. Nie mo˝emy te˝
zapomnieç o tym, ˝e o trzynaÊcie lat
przybli˝yliÊmy si´ do dnia Paƒskiego. Jak
d∏ugo jeszcze potrwa a˝ Pan przyjdzie,
˝eby swoich zabraç do siebie, tego nie wie
˝aden cz∏owiek. To wie tylko nasz Ojciec
Niebieski. Jedno wszak˝e te˝ wiemy, ˝e
˝yjemy w czasie dokoƒczenia dzie∏a
Bo˝ego. Mam nadziej´, ˝e w ciàgu tych
trzynastu lat od moich ostatnich odwie-
dzin, u ka˝dego z was wykszta∏towa∏a si´
nowa istota w Chrystusie.

S∏ysza∏em te˝, ̋ e niektórzy z was wielce
si´ poÊwi´cili, b´dàc 43 godziny w

podró˝y, aby tu prze˝yç to nabo˝eƒstwo.
Niechby mi∏y Bóg za to was b∏ogos∏awi∏!

Niezale˝nie, czy przybyliÊmy z bliska,
czy z daleka, chciejmy si´ radowaç, ˝e
prze˝ywamy nabo˝eƒstwo, w którym
objawia si´ Êwiat∏oÊç i si∏a z góry, w
którym darowany jest pokój i pociesze-
nie, w którym wzmacniana zostaje radoÊç
w Panu i w Jego dziele. Zaprawd´ tak
d∏ugo, jak jesteÊmy na ziemi, to tak
ca∏kowicie nigdy nie pojmiemy, jakie
wartoÊciowe i wa˝ne jest nabo˝eƒstwo.
Aposto∏ Piotr ju˝ mówi o ˝ywym s∏owie
Bo˝ym, które jest wa˝kie ˝yciowo:
„...S∏owo Pana trwa na wieki. A jest to
S∏owo, które wam zosta∏o zwiastowane”
(1.Piotra 1,25).

Przeczyta∏em s∏owo biblijne: „Dlatego,
bracia”, dodam tu, i siostry, „tym bardziej
do∏ó˝cie staraƒ, aby swoje powo∏anie i
wybranie umocniç”. Powo∏anie i wybra-
nie pozostaje tajemnicà Bo˝à i aktem
∏aski Bo˝ej. Niewàtpliwie dopiero w
wiecznoÊci zrozumiemy, dlaczego mi∏y
Bóg wybra∏ akurat mnie i ciebie. Wybra-
nie by∏o Jego sprawà. Umocnienie wy-
brania jest naszà sprawà. Dlatego te˝

ka˝dego dnia naszà proÊbà do Ojca
Niebieskiego niech b´dzie: „Panie, daj,
abym pozosta∏ wiernym i w naÊladownic-
twie!” Przez naÊladownictwo osiàgniemy
cel, najwi´kszy ze wszystkich celów: zos-
taç przyj´tym w dniu Paƒskim i uczestni-
czyç w weselu Baranka.

Chcia∏bym wam przeczytaç s∏owo z 119
Psalmu: „Pokój pe∏ny majà ci, którzy
kochajà Twój zakon, na niczym si´ nie
potknà” (Psalm 119,165). Dlaczego pra-
wo Bo˝e mo˝na mi∏owaç? Poniewa˝ za-
kon Bo˝y jest mi∏oÊcià. Aposto∏ Pawe∏ ju˝
mówi, ˝e mi∏oÊç Bo˝a rozlana jest w
sercach naszych przez Ducha Âwi´tego
(por.Rzymian 5,5). Wskutek tego wszys-
cy, którzy tylko tego chcà, mogà mi∏owaç
prawo Bo˝e.

Jak brzmi to prawo Bo˝e? Jezus kiedyÊ
powiedzia∏: „B´dziesz mi∏owa∏ Pana,
Boga swego, z ca∏ego serca swego i z ca∏ej
duszy swojej, i z ca∏ej myÊli swojej, a
bliêniego swego jak siebie samego. Na
tych dwóch przykazaniach opiera si´ ca∏y
zakon i prorocy” (por.Ew.Mateusza 22,
37-40). Kto mi∏uje te przykazania, ten ma
pokój i si´ nie potknie.

N A B O ˚ E ¡ S T W O
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Wróçmy do naszego dzisiejszego s∏o-
wa biblijnego, mili bracia i siostry. Co
musimy uczyniç, aby umocniç nasze
wybranie i powo∏anie?

Po pierwsze pozostaç przy s∏owie
Bo˝ym i jego przestrzegaç. To zapewnia
nam si∏´ w wierze. Po drugie pozostaç w
pierwszej mi∏oÊci i wype∏niaç uczynki
mi∏oÊci. Powtarzam Êwiadomie: Mi∏oÊç
jest rozlana w nas przez Ducha Âwi´tego!
Po trzecie prowadziç intensywne ˝ycie
modlitewne. Kto to czyni, ten utwierdza
swoje wybranie. Utwierdzaç wybranie,
oznacza te˝ kroczyç wàskà drogà. G∏ówny
Aposto∏ Schmidt ju˝ kiedyÊ powiedzia∏:
„Dla mnie wàska droga jest zawsze
wystarczajàco szeroka”. Zatem tà drogà
mo˝na iÊç, jeÊli si´ tylko tego chce.
Czasami mimo wszystko mo˝na si´
potknàç, nawet upaÊç i si´ skaleczyç. W
nabo˝eƒstwie otrzymujemy nowe si∏y, aby
wstaç, a tak˝e zostajà opatrzone nasze
rany.

Wyobraêmy sobie drog´, która prowa-
dzi na wysokà gór´. Na takiej drodze
mo˝na si´ potykaç, jeÊli nie ma si´
odpowiedniego obuwia. Co to oznacza w

przenoÊnym sensie? Nieodpowiednie
wyposa˝enie i niewystarczajàca goto-
woÊç. My jesteÊmy gotowi iÊç tà drogà,
drogà do celu wiary.

Na takiej drodze mogà te˝ le˝eç
kamienie. Gdy si´ o nie potknie, wtedy
mo˝na upaÊç. Wa˝ne jest, aby na nowo
wstaç! Co oznaczajà kamienie na naszej
drodze? To sà z∏oÊci i irytacje. JeÊli si´ z
tego lub owego z∏oÊci, byç mo˝e z powo-
du brata i siostry, byç mo˝e z powodu
diakona, kap∏ana, wtedy mo˝na si´ pot-
knàç. Chciejmy mieç otwarte oczy i maÊ-
ciç je maÊcià na oczy, ˝ebyÊmy z powodu
z∏oÊci nie upadli. Omijajmy kamienie!

Na drodze do celu pewnego razu mogà
te˝ byç ciernie. Co oznaczajà ciernie w
przenoÊnym sensie? Sà to troski i zmar-
twienia.

Pan Jezus w podobieƒstwie o czwora-
kiej roli powiedzia∏, ˝e nasienie pad∏o
mi´dzy ciernie i tam zosta∏o zaduszone.
Wówczas wyjaÊni∏, ˝e ciernie to troski
tego Êwiata. Jednà trosk´ jednak chciejmy
mieç zawsze. Niechby te˝ pozosta∏a ˝ywa
w naszych sercach, a mianowicie, aby staç
si´ godnym na dzieƒ Pana, aby nowa

istota tak si´ w nas rozwin´∏a, ˝eby móg∏
nas zabraç. Na drodze do celu nie poz-
wólmy si´ uwik∏aç w ciernie! OczywiÊcie,
niekiedy mamy troski. Wówczas jednak
wszystko mówimy mi∏emu Bogu w mo-
dlitwie, a On wie, co jest dla nas dobre.
Kto jest na drodze naÊladownictwa, tego
spotka tylko to, co dopuszcza Bóg! Ta
pewnoÊç zmusza wszelkie troski do
milczenia.

Na drodze mogà te˝ byç nierównoÊci.
W wyniku tego tak˝e mo˝na si´ potknàç.
Czym sà takie nierównoÊci? Porównaç je
mo˝na z wàtpliwoÊciami.

Droga, która prowadzi wzwy˝ niekiedy
mo˝e byç oblodzona. Z powodu zimna
wszystko zamarza. Tu w Brazylii byç mo˝e
nie mo˝ecie sobie tego wyobraziç, ale w
tym ma∏ym kraju skàd pochodz´, zimà
znamy Ênieg i lód. Kto nie uwa˝a wy-
chodzàc zimà na dwór, kiedy wszystko
jest oblodzone, ten szybko mo˝e si´
zachwiaç i upaÊç, a nawet mo˝e coÊ sobie
z∏amaç. Oblodzona droga jest obrazem
niewiary. Strze˝my si´ przed zimnem
niewiary.

Mili bracia i siostry, wcià˝ na nowo



N A B O ˚ E ¡ S T W O
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umacniajmy cudowne powo∏anie i wy-
branie, proszàc Pana codziennie: „Daj mi
si∏´ do pozostania wiernym”. „Czyniàc to
bowiem” - mówi Aposto∏ Pawe∏ - „nigdy
si´ nie potkniecie”. Wówczas ani z∏oÊci,
ani troski, ani wàtpliwoÊci, ani niewiara,
nie doprowadzà nas do upadku, ale
pozostaniemy na tej drodze, na której
Pan postawi∏ nas z ∏aski i zmierzamy do
celu, do dnia Paƒskiego. Jak zmierzamy?
W wierze, mi∏oÊci i w nadziei. W ten spo-
sób mili bracia i siostry dojdziemy do celu
i na wieki wieków nie b´dziemy ˝a∏owali,
˝e byliÊmy wiernymi naÊladowcami.

Prosz´ was wszystkich, staƒcie si´ coraz
pi´kniejsi w wewn´trznym cz∏owieku, tak,
aby wyros∏y cudowne duchowe postacie,
aby w dniu Paƒskim, kiedy opadnie
wszystko to, co zewn´trzne, ujawni∏y si´
duchowe osobistoÊci. Tego ˝ycz´ wam
wszystkim z ca∏ego serca.

Przyby∏em do Brazylii ze szczególnego
powodu. Ju˝ przed pewnym czasem
rozmawia∏em z aposto∏em okr´gowym
Fiore z Argentyny i aposto∏em okr´go-
wym Ehlebrachtem z Nadrenii Pó∏noc-
nej-Westfalii o tym, ˝e Brazylia, piàte co
do wielkoÊci paƒstwo Êwiata, liczàca
miliony mieszkaƒców, powinna byç
obs∏ugiwana przez jednego aposto∏a
okr´gowego, który ponosi∏by odpowie-
dzialnoÊç za ca∏e dzie∏o Bo˝e w tym kraju.
Teraz nadszed∏ czas, abym przedstawi∏
wam nazwisko nowego aposto∏a
okr´gowego. Tym samym aposto∏owie
okr´gowi Fiore i Ehlebracht koƒczà
swojà prac´ w tym kraju, poniewa˝ majà
jeszcze w wielu innych krajach du˝o,
naprawd´ du˝o pracy. W wyniku usta-
nowienia w∏asnego aposto∏a okr´gowego
w tym wielkim kraju, jestem przekonany,
˝e dzie∏o Bo˝e b´dzie si´ dalej rozwija∏o.
Niechby wielu zb∏àdzonych odnalaz∏o
drog´ z powrotem do Pana. Niechby
wielu oboj´tnych zyska∏o nowà radoÊç.
Niechby wierni stawali si´ coraz
wierniejsi. Niechby dosz∏o jeszcze wielu
szukajàcych, tak a˝eby rozrasta∏y si´
istniejàce ju˝ zbory, a nowe by∏y
zak∏adane!
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L I S T  A P O S T O L S K I

Apostoł okręgowy Guillermo Vilor urodził się 11
maja 1944 roku.Do urzędu apostoła został powołany
13 maja 1984 roku. Od dnia 23 czerwca 2002 roku
służy jako apostoł okręgowy w nowo utworzonym
Kościele terytorialnym Brazylia.

piç do jego domu. Te odwiedziny wywo-
∏a∏y pozytywne skutki u Zacheusza.
˚a∏owa∏ swoich b∏´dów i chcia∏ naprawiç
wiele z tego, co wczeÊniej czyni∏ êle. Jezus
stwierdzi∏: „DziÊ zbawienie sta∏o si´
udzia∏em domu tego!”

W Internecie mo˝e si´ zdarzyç, ˝e
jakieÊ po∏àczenie nie dochodzi do skut-
ku. Czasami linie sà przecià˝one. To jed-
nak nie mo˝e si´ zdarzyç z po∏àczeniem z
naszym Ojcem Niebieskim. Tu „linia”
jest zawsze wolna!

Zatroszczmy si´ te˝ o to, ˝eby tak
pozosta∏o. Nie blokujmy po∏àczenia. Nie
stawiajmy przeszkód na drodze, ale
zabiegajmy o to, aby wszystko, co
pochodzi od Pana, sta∏o si´ naszym
dzia∏em.

Guillermo Vilor

B∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e tym samym
pragnieniem mo˝emy Êciàgnàç na siebie i
modliç si´ ze s∏ugà Bo˝ym. W ka˝dej
duszy mo˝e to spowodowaç nawrócenie
si´ ku dobremu.

PomyÊlmy o Abrahamie. Gdy upa∏
dnia doskwiera∏ najbardziej, wtedy przy-
jà∏ trzech m´˝ów, ugoÊci∏ ich i uczci∏.
Pozna∏ w nich Pana. Dali Abrahamowi
obietnic´, ˝e narodzi si´ mu syn, w
wyniku czego Abraham stanie si´ ojcem
wielkiego narodu. W takim po∏àczeniu z
Panem Abraham wstawia∏ si´ tak˝e za
sprawiedliwymi w Sodomie.

PomyÊlmy o odwiedzinach Pana Jezusa
w domu celnika Zacheusza. Ten˝e cz∏o-
wiek ma∏ej postaci, aby móc zobaczyç
Pana, wszed∏ na drzewo. Gdy Jezus prze-
chodzi∏ obok tego drzewa, wtedy wezwa∏
celnika do zejÊcia. Jezus zapragnà∏ wstà-

W ostatnich latach zbudowana zosta∏a
gigantyczna sieç informatyczna zwana
„Internet”. Ma ona kolosalny wp∏yw na
wszystkie dziedziny ˝ycia i daje nieprze-
widziane mo˝liwoÊci podejmowania ró˝-
norodnych powiàzaƒ z ca∏ym Êwiatem.

Liczba korzystajàcych z sieci i po niej
„surfujàcych” jest niewyobra˝alna - po-
dobnie jak czas, który poÊwi´ca si´ tej
sprawie. Niejeden poruszajàcy si´ w tej
ogólnoÊwiatowej sieci zostaje zniewolo-
ny obfitoÊcià ofert.

Duchowo tak˝e z ka˝dego miejsca na
Êwiecie mo˝emy po∏àczyç si´ z Panem.
Poprzez t´ „sieç informacyjnà” dowia-
dujemy si´ o planie zbawienia Bo˝ego.
Ta sieç jednak nas nie zniewala. Bez-
piecznie mo˝emy z niej korzystaç, a tak˝e
dobrze si´ w niej czuç.

Cz´Êcià tej „sieci” sà modlitwy, poza
tym odwiedziny domowe s∏ug Bo˝ych u
braci i sióstr. Przez Ducha Âwi´tego
objawione s∏owo rozjaÊnia nam drog´
wiary i wed∏ug niego mo˝emy si´ orien-
towaç.

Takie odwiedziny powinny byç dla nas
wartoÊciowe: „Nie puszcz´ ci´, dopóki
mi nie pob∏ogos∏awisz”, tymi s∏owy
nalega∏ Jakub na pos∏aƒca Bo˝ego.

Połączenie
z Bogiem

Apostoł okręgowy Vilor (pośrodku) z konfirmantami 2002 roku w kościele w Bosque da Saude
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N A U K A I P O Z N A N I E

paÊç pomi´dzy Bogiem a ludêmi by∏a nie do
pokonania ze strony grzesznika.

Nie tylko pomi´dzy Bogiem a cz∏owiekiem
istnia∏a przepaÊç, ale ca∏y Êwiat z powodu
grzechu znalaz∏ si´ w stanie oddalenia od Boga
(por.Rzymian 8,19-22). To ujawnia si´ w mi´-
dzyludzkiej wrogoÊci, wywodzàcej si´ z wro-
goÊci do Boga. Diabe∏, ksià˝´ tego Êwiata, dzia-
∏a wÊród ludzi i prowadzi do grzechu (por.
Efezjan 2,1-3). Skutkiem grzechu ostatecznie
jest Êmierç, oddzielenie od Boga.

JJeezzuuss  CChhrryyssttuuss  jjeesstt  ppoojjeeddnnaanniieemm

Mi∏oÊç Bo˝a do Êwiata i do cz∏owieka
torowa∏a drog´, prowadzàcà z wrogoÊci do
pokoju. Ta mi∏oÊç objawi∏a si´ w ten sposób, ˝e
Bóg pos∏a∏ na Êwiat swego Syna: „W tym
objawi∏a si´ mi∏oÊç Boga do nas, i˝ Syna swego
jednorodzonego pos∏a∏ Bóg na Êwiat, abyÊmy
przezeƒ ˝yli. Na tym polega mi∏oÊç, ˝e nie
myÊmy umi∏owali Boga, lecz ˝e On nas
umi∏owa∏ i pos∏a∏ Syna swego jako ub∏aganie za
grzechy nasze” (1.Jana 4,9.10).

Pojednanie ma swoje êród∏o w mi∏oÊci Bo˝ej.
Dla wybranego narodu, któremu Bóg poprzez
objawienie swej woli i ustanowienie s∏u˝by
ofiarnej okaza∏ pewnà bliskoÊç, jako cz∏owiek
zosta∏ narodzony Syn Bo˝y. Istniejàca jednak
wrogoÊç ludzi wobec Boga ujawni∏a si´ w
nieprzychylnym stosunku do Jezusa Chrystusa
(por.Dzieje Ap. 2,22.23).

Swojà Êmiercià ofiarnà na krzy˝u Jezus sam
ofiarowa∏ si´ za grzeszników. Wina, która
obcià˝a∏a ludzkoÊç zosta∏a uregulowana
Êmiercià na krzy˝u (por.Kolosan 2,14). Ta
niepowtarzalna ofiara jest potwierdzeniem
faktu, ˝e Bóg pojedna∏ ze sobà ludzi w Chrys-
tusie. Jezus Chrystus jest: „ub∏aganiem za

DDllaacczzeeggoo  ppoojjeeddnnaanniiee  zz  BBooggiieemm??

Powszechnie w sensie mi´dzyludzkim przez
pojednanie rozumie si´ naprawienie zmàcone-
go stosunku. Pojednanie zmierza do odtworze-
nia pierwotnego, niezburzonego stanu.

Stosunek mi´dzy cz∏owiekiem a Bogiem
zosta∏ zak∏ócony na skutek grzechu. Grzech jest
wyrazem wrogoÊci i opierania si´ Bogu.
Poniewa˝ wszyscy ludzie sà grzesznikami
(por.Rzymian 3,23), wszyscy potrzebujà pojed-
nania z Bogiem, aby usunàç wrogoÊç. Wyni-
kajàce z tego faktu poznanie wyraênie jest
podkreÊlane w Starym Testamencie. Ca∏e
stworzenie by∏o bardzo dobre (1.Moj˝eszowa
1,31). W wyniku podst´pu w´˝a Ewa i Adam
zostali zwiedzeni do niepos∏uszeƒstwa wobec
przykazania Bo˝ego. Grzech zapanowa∏ wÊród
ludzkoÊci i si´ rozszerza∏. Wnet dosz∏o do
bratobójstwa (por.1.Moj˝eszowa 4,3-16).
Grzech przeniknà∏ myÊlenie i dà˝enie ludzi i
doprowadzi∏ do osàdu Bo˝ego w postaci poto-
pu (por.1.Moj˝eszowa 6,6.7).

Bóg przez Moj˝esza da∏ swojemu narodowi
zakon. Od tej chwili naród wiedzia∏, co Bóg
nakazywa∏, a czego zakazywa∏. Tym samym
ca∏emu ludowi zosta∏a obwieszczona wola
Bo˝a. Okaza∏o si´ jednak, i˝ nikt nie móg∏
wype∏niç ca∏ego zakonu! Stàd zrodzi∏o si´
poznanie, ˝e cz∏owiek sam z siebie nie jest
zdolny do prowadzenia bezgrzesznego ˝ycia.

W zakonie Moj˝eszowym Bóg ustanowi∏
s∏u˝b´ ofiarnà, która spowodowa∏a, ˝e Bóg
zakrywa∏ grzechy. Krew zwierzàt ofiarnych Bóg
akceptowa∏ jako wyraz pojednania za grzechy
ludzi. Jednak˝e pe∏ne pojednanie w takim
sensie, ˝e zosta∏yby anulowane grzechy, nie
by∏o mo˝liwe do osiàgni´cia w starym
przymierzu (por.Hebrajczyków 10,4.11). Prze-

W niniejszym artykule
zajmiemy si´ pojednaniem
zdzia∏anym poprzez ofiar´

Chrystusa, a tak˝e przedstawimy,
w jaki sposób ka˝dy

mo˝e dostàpiç pojednania.

Pojednanie
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grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za
grzechy ca∏ego Êwiata” (1.Jana 2,2).

Przez Chrystusa dokonane pojednanie
dotyczy ca∏ego stworzenia. Pokój z Bogiem sta∏
si´ ponownie mo˝liwy. Aposto∏ Pawe∏ pisze:
„Poniewa˝ upodoba∏ sobie Bóg, ˝eby ...przez
Niego (Chrystusa) wszystko, co jest na ziemi i
na niebie, pojedna∏o si´ z Nim dzi´ki
przywróceniu pokoju przez krew krzy˝a Jego”
(Kolosan 1,19.20).

W jaki sposób ka˝dy cz∏owiek indywidualnie
staje si´ uczestnikiem pojednania, w jaki
sposób dochodzi do pokoju z Bogiem? Poprzez
wiar´! W LiÊcie do Rzymian Aposto∏ Pawe∏
przedstawia t´ podstawowà prawd´, ˝e przez
wiar´ w Jezusa Chrystusa my ludzie mamy
dost´p do ∏aski. B´dàc wyposa˝eni darem
Ducha Âwi´tego, b´dàc pojednani przez moc
anulujàcà grzech w wyniku Êwi´tego chrztu
wodnego oraz zwiastowania odpuszczenia
grzechów, a tak˝e wzmacniani przez ciàg∏e
przyjmowanie cia∏a i krwi Jezusa w Êwi´tej
wieczerzy, jesteÊmy bliscy Bogu. Nie jesteÊmy
ju˝ wrogami, ale jesteÊmy pojednani poprzez
Êmierç Syna Bo˝ego.

Zwiàzana jest z tym nadzieja, ˝e osiàgniemy
przysz∏à wspania∏oÊç, którà da Bóg oraz ufnoÊç,
˝e zostaniemy ocaleni przez Zmartwych-
wsta∏ego. Wszystko to nie mogliÊmy zdobyç
sami, wszystko to jest darem Bo˝ym „przez
Pana naszego, Jezusa Chrystusa... przez
którego teraz dostàpiliÊmy pojednania”
(por.Rzymian 5,1-11).

UUrrzzààdd  zzwwiiaassttuujjààccyy  ppoojjeeddnnaanniiee

Poselstwo o pojednaniu przez ofiar´ Chrystu-
sa rozprzestrzeniali aposto∏owie Jezusa po-
przez zwiastowanie s∏owa. Jak Syn zosta∏
pos∏any przez Ojca na ten Êwiat, aby zdzia∏aç
pojednanie, tak Jezus pos∏a∏ na ten Êwiat
aposto∏ów (Ew.Jana 17,18), ˝eby g∏osili
radosne poselstwo, ˝e Bóg pojedna z sobà
Êwiat, ˝e istnieje odpuszczenie grzechów.
Aposto∏om Jezus udzieli∏ pe∏nomocnictwa do
odpuszczania i zatrzymywania grzechów
(por.Ew.Jana 20,23). To polecenie aposto∏owie
wype∏niali niegdyÊ, a tak˝e jako pos∏aƒcy na
miejscu Chrystusa wype∏niajà je dziÊ.

Jak pojednanie musia∏o wyjÊç od Boga, tak
te˝ s∏u˝ba pojednania mo˝e wychodziç tylko od
Boga. Ta s∏u˝ba wype∏niana jest przez aposto-
∏ów. Aposto∏ Pawe∏ pisze: „A wszystko to jest z
Boga, który nas pojedna∏ z sobà przez
Chrystusa i poruczy∏ nam s∏u˝b´ pojednania, to
znaczy, ˝e Bóg w Chrystusie Êwiat z sobà
pojedna∏, nie zaliczajàc im ich upadków, i
powierzy∏ nam s∏owo pojednania. Dlatego w
miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak
gdyby przez nas Bóg upomina∏; w miejsce
Chrystusa prosimy: Pojednajcie si´ z Bogiem”
(2.Koryntian 5,18-20). Sprawà wierzàcego jest
przyj´cie z wiarà pos∏aƒca Chrystusa i jego
s∏owa, a przez to dostàpienie pojednania z
Bogiem.

PPoojjeeddnnaawwcczzooÊÊçç  ww  zzbboorrzzee

Pojednanie dokonane przez Jezusa powinno
si´ ukazywaç w ˝yciu wierzàcego. Ka˝dy jeden
jest zobowiàzany do gotowoÊci pojednania.
Wywnioskowaç to mo˝emy ze s∏ów Jezusa,
g∏oszonych podczas „Kazania na górze”:
„JeÊlibyÊ wi´c sk∏ada∏ dar swój na o∏tarzu i tam
wspomnia∏byÊ, i˝ brat twój ma coÊ przeciwko
tobie, zostaw tam dar swój na o∏tarzu, odejdê i
najpierw pojednaj si´ z bratem swoim, a potem
przyszed∏szy, z∏ó˝ dar swój” (Ew.Mateusza
5,23.24).

Z pojednania z Bogiem wynika roszczenie
kierowane do ka˝dego, aby tak si´ zachowywa∏,
˝eby ujawnia∏a si´ w nim istota Chrystusa: „A
nie zasmucajcie Bo˝ego Ducha Âwi´tego,
którym jesteÊcie zapiecz´towani na dzieƒ
odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywoÊç, i
gniew, i krzyk, i z∏orzeczenie niech b´dà
usuni´te spoÊród was wraz z wszelkà z∏oÊcià.
Bàdêcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni,
odpuszczajàc sobie wzajemnie, jak i wam Bóg
odpuÊci∏ w Chrystusie” (Efezjan 4,30-32).

Te s∏owa dotyczà wszystkich piecz´towanych
tak˝e i dziÊ. Potyczki okopowe w gronie braci,
nieustajàce spory i waÊnie wÊród braci i sióstr,
ob∏udne pomówienia i tym podobne zachowa-
nia Êwiadczà o braku gotowoÊci do powa˝nego
traktowania pojednania zdzia∏anego przez
Chrystusa oraz o braku woli do ˝ycia godnego
tego˝ pojednania.
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ZZaammbbiiaa:: Wi´cej ni˝ 4000
m∏odzie˝y 22 czerwca ub.r.

zebra∏o si´ na nabo˝eƒstwo
w koÊciele centralnym

w Lusace. Aposto∏ okr´gowy
Duncan Mfune s∏u˝y∏ s∏owem
biblijnym z PrzypowieÊci 3,9:

„Czcij Pana darami ze
swojego mienia i z pierwocin

wszystkich swoich plonów!”
Obecny te˝ by∏ aposto∏
okr´gowy pomocniczy

Ndandula, jak i trzej
pozostali aposto∏owie, a ponadto burmistrz stolicy kraju

oraz przedstawiciele organizacji, prowadzàcy program
m∏odzie˝owy na temat HIV i AIDS.

Aposto∏ Michael Deppner, mi´dzynarodowy koordynator
tych programów w KoÊciele Nowoapostolskim, informowa∏

o Êrodkach zaradczych KoÊcio∏a przeciwko tej zakaênej
chorobie. W Êlad za tym pewien m´˝czyzna, który od

siedmiu lat jest zaka˝ony tym wirusem, relacjonowa∏, jak
wyglàda jego ˝ycie i z czym musi si´ zmagaç na co dzieƒ.

KKaannaaddaa:: M∏odzie˝ z Kanady i z okr´gu Chicago (Stany Zjednoczone) w dniach 23-25 sierpnia ub.r. spotka∏a si´ w
Kitchener. Sobotni program przewidywa∏ wycieczk´ nad wodospad Niagara. Tam m∏odzie˝ mog∏a wybraç pi´ç ró˝nych

tras zwiedzania okolic wodospadu. W niedziel´ przed po∏udniem aposto∏ okr´gowy Leslie Latorcai przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo dla m∏odzie˝y w koÊciele centralnym w Kitchener. Poza kanadyjskimi aposto∏ami i biskupami obecni te˝
byli aposto∏ Wilbert Hoffmann z Olympii/Waszyngton oraz biskup Karl Orlofski z okr´gu Chicago. Obaj w minionym

czasie szczególnie opiekowali si´
m∏odzie˝à w okr´gach Nordwest i

Chicago, obs∏ugiwanych przez Kanad´. 
Od dnia 30 wrzeÊnia 2002 roku obydwa

okr´gi, a tak˝e aposto∏ i biskup
nale˝à do obszaru dzia∏ania aposto∏a

okr´gowego Richarda Freunda
(Stany Zjednoczone). Po nabo˝eƒstwie

m∏odzie˝ wraz ze swoimi opiekunami
spo˝y∏a obiad na Êwie˝ym powietrzu. 

Spotkanie młodzieży w Kitchener

SSttaannyy  ZZjjeeddnnoocczzoonnee  AAmmeerryykkii:: Bracia i siostry ze
zborów Northglenn, Colorado Springs, Littleton i
Lafayette w okr´gu Denver spotkali si´ w niedziel´ 14
lipca 2002 roku w Newton Mountain Park. Po
nabo˝eƒstwie w plenerze, które przeprowadzi∏ aposto∏
Ernest Vovak, oko∏o 220 braci i sióstr pozosta∏o
jeszcze razem na pikniku w pi´knym parku. Dzieci i
m∏odzie˝ popo∏udnie tego dnia sp´dzili na grach i
aktywnoÊciach sportowych. 

Radość ze wspólnoty:
młodzież z Kanady i z okręgu Chicago

Nabożeństwo w plenerze

Zawsze pięknie w takcie...

Szczególne nabożeństwo dla młodzieży

Zbór podczas prezentacji:
apostoł okręgowy Mfune, apostoł

Michael Deppner, apostoł okręgowy
pomocniczy Ndandula

(w 1 rzędzie od prawej)
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FFiidd˝̋ii:: Od 10 do 14 lipca 2002 roku aposto∏ okr´gowy
Andrew Andersen z Australii odwiedzi∏ braci i siostry

na archipelagu Fid˝i. W towarzystwie biskupa Carla
Schoonrada, starszego okr´gowego Hallera (Nowa

Zelandia) i ewangelisty okr´gowego Seru aposto∏
okr´gowy przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwa w Bucalevu,

Natalau, Lambasa i Nasinu, w których uczestniczy∏o
ogó∏em 813 braci i sióstr oraz goÊci. Aposto∏ okr´go-
wy piecz´towa∏ 61 dusz. Ewangelista okr´gowy Seru

zosta∏ ustanowiony w urzàd starszego okr´gowego.
Ponadto ustanowionych zosta∏o kilku s∏ug Bo˝ych, a

tak˝e zosta∏ powo∏any przewodniczàcy dla nowo
utworzonego zboru w Suwie. Starszy okr´gowy

Haller, który w minionych 12 latach odby∏ 30
podró˝y na wyspy zosta∏ odcià˝ony od tego zadania.

Obs∏ug´ tego regionu przejà∏ biskup Schoonrad.

ZZaammbbiiaa:: Aposto∏ Robert Nsamba i biskup Michael
Milupi 7 lipca 2002 roku z okazji nabo˝eƒstwa dla
umar∏ych odwiedzili zbór Libala.
Popo∏udnie sp´dzili w gronie oko∏o 80 braci i sióstr.
Spotkanie to zorganizowa∏a m∏odzie˝ na rzecz wdów,
wdowców i sierot. By∏o to pierwsze tego rodzaju
wydarzenie w zborze.
Poza rozmowami oraz specjalnie przygotowanym
programem szczególnà atrakcjà tego popo∏udnia by∏
te˝ rozdzia∏ ma∏ych upominków, zw∏aszcza ˝ywnoÊci i
odzie˝y, wÊród potrzebujàcych.

Pierwsze odwiedziny na Fidżi

Starszy okręgowy
Haller, biskup
Schoonrad
i apostoł okręgowy
Andersen (od
lewej) po przywita-
niu przez dzieci
w jednym ze
zborów Fidżi

Wspólnota w zborze Libala

Apostoł Nsamba pomaga rozdzielać podarunki wśród braci i sióstr

KKaannaaddaa:: Fal´ gotowoÊci niesienia pomocy ze strony
wspó∏obywateli, jak i prawdziwej braterskiej mi∏oÊci

prze˝y∏a pi´cioosobowa rodzina nowoapostolska ze zboru
Fergus/Ontario. 13 lipca ub.r. ca∏kowicie sp∏onà∏ ich dom.
Czujny sàsiad zauwa˝y∏ ogieƒ o piàtej nad ranem, w∏ama∏

si´ do domu i obudzi∏ ca∏à rodzin´. Dzi´ki temu bez
szkody mogli opuÊciç dom, który ca∏kowicie pad∏ ofiarà
p∏omieni. Miejscowi przedsi´biorcy, przyjaciele, krewni

oraz bracia i siostry ze zboru Fergus dnia 21 czerwca ub.r.
uczestniczyli w akcji niesienia pomocy dla naszych braci i

sióstr. Na terenie posesji koÊcio∏a w Fergus w
przedsi´wzi´ciu dobroczynnym

wzi´∏o udzia∏ mi´dzy 800 a
1000 osób z okolic o

promieniu 150 kilometrów.

Pomoc dla bezdomnej rodziny

Przed kościołem
w Fergus/Ontario
odbyła się akcja
pomocy dla
rodziny, której
spłonął dom

Dzieci w historycznym wozie strażackim
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AArrggeennttyynnaa:: Ponad 11 tysi´cy braci i sióstr, w sobot´
13 lipca ub.r., prze˝y∏o nabo˝eƒstwo przeprowadzone
przez aposto∏a okr´gowego Maria Fiore w g∏ównym
koÊciele w Buenos Aires. UroczystoÊç ta by∏a
transmitowana satelitarnie wizjà i fonià do 91 zborów
w Argentynie i Brazylii.
W tym nabo˝eƒstwie wspó∏s∏u˝y∏ aposto∏ okr´gowy
Guillermo Vilor, który prowadzi KoÊció∏ terytorialny
Brazylia, a ponadto s∏u˝yli te˝ aposto∏owie Nicolo
Augello i Carlos Milioto. Obaj aposto∏owie wspierajà
aposto∏a okr´gowego Vilora w jego wielkim obszarze
dzia∏ania, jakim jest Brazylia.

Przed nabo˝eƒstwem zosta∏o
odtworzone 45-minutowe
nagranie wideo na temat
dzia∏alnoÊci aposto∏ów z ostatnich
szeÊciu miesi´cy. Prezentacja
zakoƒczy∏a si´ uroczystoÊcià
ustanowienia aposto∏a okr´gowego
Vilora, dokonanego przez
G∏ównego Aposto∏a w Brazylii
23 czerwca 2002 roku.

PPoollsskkaa:: Wraz z niniejszym numerem czasopisma „Nasza
Rodzina” rozpoczynamy pi´tnasty rok jego wydawania
w Polsce. Czas minà∏ bardzo szybko od chwili, w której
trzymaliÊmy w r´ku pierwszy polski egzemplarz.
„Raduj´ si´ wraz z Wami z tego udanego wydania...”,
pisa∏ w swoim liÊcie nasz G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr,
przy czym ˝yczy∏ nam wszystkim, aby czytanie wy-
wo∏ywa∏o w nas rozmyÊlanie, a tak˝e radoÊç i poznanie
w wierze.
Mamy nadziej´, ˝e nadal nas to cieszy, oraz ˝e nadal do
naszych domów trafi ka˝dy kolejny egzemplarz,
któremu z uwagà poÊwi´cimy nasz czas, radujàc si´
s∏owem i dzie∏em Bo˝ym. 

ZZaammbbiiaa:: W sobot´ 13 lipca 2002 roku, bracia i siostry
ze zboru Nampundwe radowali si´ z odwiedzin
aposto∏a okr´gowego pomocniczego Charles'a S.
Ndanduli. Niewielka miejscowoÊç Nampundwe le˝y
oko∏o 45 kilometrów na zachód od stolicy Lusaki.
Ogó∏ mieszkaƒców pracuje w kopalni Nampundwe
przy wydobywaniu siarki. W uroczystym nabo˝eƒ-
stwie wzi´∏o udzia∏ ponad 500 braci i sióstr oraz goÊci.

Nabożeństwo w Nampundwe

Powitanie apostoła
okręgowego

pomocniczego
Ndanduli

w Nampundwe

Już piętnaście lat...

Transmisja satelitarna
w dwóch Kościołach terytorialnych

Apostołowie okręgowi Vilor i Fiore
(od lewej) za ołtarzem kościoła

centralnego w Buenos Aires

Siedzący od lewej: apostoł Milioto,
apostołowie okręgowi Vilor i Fiore,
apostoł Augello;
stojący od lewej: apostołowie Allende
(w stanie spoczynku),Teti, Cabanelas,
Passuni i Batista

NASZA RODZINA czasopismo kościoła nowoapostolskiego; Wydawca: Administracja Centralna Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce,
PL 81-520 Gdynia; ul.Akacjowa 50/50A-B; tel.: (0-58) 621 94 01; tel./fax: (0-58) 664 92 88; e-mail: acnak@nak.org.pl; internet: http://www.nak.org.pl

W sprawie otrzymywania czasopisma oraz innych publikacji i informacji o Kościele Nowoapostolskim prosimy zwrócić się do Wydawcy.
Wszelkie prawa zastrzeżone; Indeks 366579; Nakład do 4500 egzemplarzy.

Zdjęcie tytułowe:  Gmach parlamentu i senatu


