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Decydujàcà ró˝nicà jest, czy cz∏owiek w∏àcza Boga do
swego ˝ycia, aby na wieki we wspania∏oÊci byç zjedno-
czonym ze Stwórcà wszechÊwiatów, czy w czasie swoich
lat ziemskich tylko ˝yje, a w zasadzie „egzystuje”. ˚ycie w

Bogu mo˝liwe jest tylko wtedy, kiedy kieruje si´ wolà Bo˝à. O woli tej
mo˝na si´ dowiadywaç poprzez przyj´cie s∏owa zdzia∏anego z Ducha
Âwi´tego.

Psalmista ju˝ prosi∏ o pouczenie przez Boga, aby móc ˝yç:
„Âwiadectwa Twoje sà sprawiedliwe na wieki, daj mi rozum, abym
o˝y∏!” Pouczenie w sensie Bo˝ym jest koniecznoÊcià ˝yciowà. Dlatego
te˝ napomnienie Aposto∏a Paw∏a kierowane do Tesaloniczan nadal
ma swojà wa˝noÊç: „Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i
trzymajcie si´ przekazanej nauki, której nauczyliÊcie si´ czy to przez
mow´, czy przez list nasz”. W nabo˝eƒstwach, a nie w cichej komórce,
s∏yszymy s∏owo Bo˝e, które jest niezb´dne do nauki.

Nauczanie w sensie Bo˝ym mo˝e tak˝e nastàpiç przez prze˝ycia w
wierze i prowadzenie Bo˝e. Kto wydarzenia i rozwój toczàcy si´
woko∏o dostrzega otwartymi oczami, ten poznaje te˝ w nowoczesnym
czasie i w stechnicyzowanym Êwiecie skutki dzia∏ania Bo˝ego. Nie
zawsze od razu muszà si´ poruszaç góry. Ojciec Niebieski objawia si´
cz´stokroç i w ma∏ych sprawach. Poprzez pouczenie wzrasta
poznanie. W tym celu jednak musi zostaç przyjmowane s∏owo Bo˝e i
musi w nas dzia∏aç. Czytanie Biblii równie˝ mo˝e nas pouczaç.
Doceniajmy wi´c t´ mo˝liwoÊç. OczywiÊcie mo˝e si´ zdarzyç, ˝e nie
od razu zrozumiemy wszystkie wypowiedzi. Niech to jednak nie
powstrzymuje nas od wzi´cia do r´ki Ksi´gi Ksiàg. Aposto∏ Pawe∏
pisa∏ do Tymoteusza: „I poniewa˝ od dzieciƒstwa znasz Pisma Âwi´te,
które ci´ mogà obdarzyç màdroÊcià ku zbawieniu przez wiar´ w
Jezusa Chrystusa”.

˚ycie w Bogu prowadzi do b∏ogoÊci. Czy˝ nie jest to stan godny
po˝àdania? Dlatego pozwólmy si´ pouczaç przez s∏owo zdzia∏ane z
Ducha, przez prze˝ycia w wierze i prowadzenie Bo˝e, a tak˝e przez
czytanie Pisma Âwi´tego. Wszystko to wzmacnia wiar´ i pog∏´bia
poznanie. Bez silnej wiary nie jest mo˝liwe ˝ycie w Bogu. Do∏ó˝my
wszystko, abyÊmy mogli zachowaç wiar´!

˚ycie w Bogu wymaga te˝ pozostania w pierwszej mi∏oÊci. Kto
dzia∏a w mi∏oÊci, temu wydaje si´ s∏odkim obowiàzkiem to, co inni
uznajà za wielkà ofiar´. Wype∏niajàc obowiàzki z pierwszej mi∏oÊci,
czyni si´ to ch´tnie, poniewa˝ sprawia radoÊç.

Nale˝y te˝ zachowaç nadziej´, poniewa˝ ˝yç w Bogu mo˝e tylko
ten, kto ma nadziej´ na wype∏nienie obietnicy. Nadzieja daje
pewnoÊç, która uzdalnia do czekania na ponowne przyjÊcie Chrystusa
i zabranie Jego oblubienicy. Pan nie zwleka z dope∏nieniem obietnicy,
ale ma tylko cierpliwoÊç wzgl´dem nas, jak to wyzna∏ Aposto∏ Piotr.
CierpliwoÊç Bo˝a s∏u˝y nam wszystkim ku dobremu, poniewa˝ daje
nam okazj´ do uczenia si´ i objawiania si´ w b∏ogim ˝yciu w Bogu.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Życie w Bogu
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G∏ówny Aposto∏
w Dublinie - Irlandia
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„Isn’t it a nice day?”. To przez Irland-
czyków cz´sto u˝ywane zdanie odnosi
si´ z regu∏y do pogody, chocia˝ warunki
pogodowe w Irlandii nie zawsze mogà
byç okreÊlane jako „pi´kne”. Najcz´Êciej
wieje porywisty zachodni wiatr znad
Atlantyku, który przynosi wiele wilgoci i
deszczu.

W niedziel´ 8 wrzeÊnia 2002 roku, w
wyniku nabo˝eƒstwa, które odby∏o si´ w
wielkiej sali Conrad Hilton Hotel w
Dublinie, nadmienione zdanie otrzy-
ma∏o zupe∏nie inne znaczenie. Irlandzcy
bracia i siostry byli pe∏ni radoÊci i
wdzi´cznoÊci, poniewa˝ s∏u˝y∏ im
G∏ówny Aposto∏.

Dzie∏o Bo˝e na tej zachodnio-
europejskiej wyspie liczy ju˝ bàdê co
bàdê 40 lat. Na poczàtku lat 60-tych w
Dublinie pewna siostra pochodzàca ze
Szwajcarii jako pierwsza dusza w Irlandii
otrzyma∏a dar Ducha Âwi´tego. Z tego
ma∏ego poczàtku tymczasem powsta∏
zbór i dwie placówki misyjne. Ogó∏em
98 braci i sióstr obs∏uguje ewangelista, 3
kap∏anów i diakon. W istocie rzeczy
ma∏a rzesza. Ustosunkowujàc si´ do
tego nasz G∏ówny Aposto∏ w nabo-

˝eƒstwie powiedzia∏: „Niech niebawem
b´dzie 200 dusz. Pewien poczàtek
robimy dziÊ. Ten o∏tarz, za którym teraz
stoj´ i s∏u˝´, b´dzie nowym o∏tarzem w
nowym koÊciele w Dublinie. Odtàd te˝ w
zwi´kszonym wymiarze b´dziemy
modlili si´ o wzrost i rozwój”. Inicjatywà
tych odwiedzin G∏ównego Aposto∏a w
Dublinie by∏o pytanie pochodzàce z
grona uczniów szkó∏ki niedzielnej:
„Kiedy G∏ówny Aposto∏ przyb´dzie do
nas?” W Êlad za tym zapisali swoje
˝yczenie i w ma∏ym liÊcie skierowali do
G∏ównego Aposto∏a. „To poruszy∏o
moje serce. Niemniej potrwa∏o to
jeszcze ponad dwa lata, zanim mog∏em
tu do was przybyç”, powiedzia∏ G∏ówny
Aposto∏ Fehr odnoÊnie tego wyjàtko-
wego zaproszenia.

W rozpromienione oblicza wejrza∏
G∏ówny Aposto∏, kiedy w holu hotelu
stanà∏ w rz´dy dzieci ze szkó∏ki nie-
dzielnej, które w∏asnor´cznie wykona-
nym napisem: „Thank you, dear Chief
Apostle”, podzi´kowa∏y G∏ównemu
Aposto∏owi za odwiedziny ma∏ej rzeszy
dzieci Bo˝ych w Irlandii. „Isn’t it a nice
day?” - Czy˝ to nie pi´kny dzieƒ?

3

Niebieskie morze i zielona trawa: Irlandia.
Ta na zachód od Anglii po∏o˝ona wyspa
w dniach 7-8 wrzeÊnia 2002 roku po raz
pierwszy by∏a celem podró˝y G∏ównego
Aposto∏a Richarda Fehra, który s∏u˝y∏

tamtejszym braciom i siostrom w Dublinie.

Dzieci dziękują Głównemu Apostołowi za odwiedziny



- 1.Piotra 1,5 -

„Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście
przez wiarę w zbawienie, przygotowane

do objawienia się w czasie ostatecznym”.

Umi∏owani bracia i siostry.
Przed pewnym czasem wa-
sze dzieci ze szkó∏ki nie-
dzielnej napisa∏y do mnie,

czy kiedyÊ nie odwiedz´ te˝ was w
Irlandii. To poruszy∏o moje serce. Za-
planowa∏em odwiedziny u was. Do
urzeczywistnienia mojego zamiaru po-
trwa∏o jednak jeszcze ponad dwa lata.
W tym czasie dzieci cz´sto przysy∏a∏y
mi widokówki z Irlandii i wcià˝ na
nowo pisa∏y, ˝e trwajà w „adwencie”,
czyli w oczekiwaniu. To mnie bardzo
poruszy∏o i uradowa∏o.

Irlandia odgrywa∏a znaczàcà rol´
podczas rozszerzania chrzeÊcijaƒstwa w
Europie. Byli to mnisi z Irlandii, którzy
w koƒcu przyszli tak˝e do mojego
kraju, do Szwajcarii. Mnich Gall jako
pierwszy przyniós∏ chrzeÊcijaƒstwo.
Jego imieniem nazwano te˝ miasto
Sankt Gallen. Byç mo˝e wiecie, ˝e
G∏ówny Aposto∏ Streckeisen pocho-
dzi∏ z Sankt Gallen. Wdzi´czny jestem

mi∏emu Bogu, ˝e tak kierowa∏, i˝ mog´
byç te˝ raz poÊród was. Odwiedzam
kraje, w których jest wiele dzieci
Bo˝ych. Niedawno by∏em w Kongo, w
Afryce. W tym kraju ˝yje ponad 2
miliony chrzeÊcijan nowoapostolskich.
W stolicy kraju, w Kinszasie, byç mo˝e
dla nas jest to niewyobra˝alne, a jednak
jest faktem, istnieje tam 1600 zborów
nowoapostolskich. W nabo˝eƒstwie,
które tam przeprowadzi∏em, transmito-
wanym przez telewizj´ w regionie
aglomeracji miejskiej, uczestniczy∏o
170 tysi´cy dusz. Wszystko to nie po-
wstrzymuje mnie od tego, aby odwie-
dzaç inne kraje, w których jest tylko
garstka dzieci Bo˝ych. Tak wi´c by∏em
te˝ w krajach skandynawskich, w Gre-
cji, w Turcji, czy te˝ w Izraelu. Wsz´-
dzie tam jest tylko ma∏a rzesza. Ze
szczególnym ˝yczeniem udawa∏em si´
do tych ma∏ych rzesz, a mianowicie, aby
mi∏y Bóg je b∏ogos∏awi∏ i wzmocni∏, a
tak˝e zachowa∏ i sprawi∏ wzrost. W

niejednym przypadku wyra˝a∏em ˝y-
czenie, aby mi∏y Bóg darowa∏ ∏ask´, w
wyniku której ma∏a rzesza podwoi∏aby
si´ liczebnie. Czy˝ nie chcemy tego
utrzymywaç te˝ i tu w Irlandii? Oko∏o
100 dusz liczycie obecnie. Niech
niebawem b´dzie dwieÊcie dusz! Pe-
wien poczàtek robimy dziÊ. Ten o∏tarz,
za którym teraz stoj´ i s∏u˝´, b´dzie
nowym o∏tarzem w nowym koÊciele w
Dublinie. Odtàd te˝ w zwi´kszonym
wymiarze b´dziemy modlili si´ o wzrost
i rozwój. Ja te˝ chc´ to czyniç. Bóg to
mo˝e darowaç, nawet jeÊli rola, jak si´
mawia, jest twarda. ˚ycz´ wam do tego
obfitoÊci b∏ogos∏awieƒstw.

Z 1. Listu Aposto∏a Piotra przeczyta-
∏em s∏owo, w którym jest mowa: „Któ-
rzy mocà Bo˝à strze˝eni jesteÊcie przez
wiar´...”. O jakiej mocy Bo˝ej jest mo-
wa? Moc wybrania Bo˝ego objawi∏a si´
przy nas, przy Jego dzieciach. To jest
ca∏kiem szczególna moc. Bóg wybra∏
ludzi zanim si´ narodzili, a przez moc

N A B O ˚ E ¡ S T W O
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Bo˝ej mi∏oÊci i przez moc s∏owa
Bo˝ego zdzia∏anego z Ducha doszliÊmy
do wiary. Bez tego nie by∏by mo˝liwy
wzrost w wierze. Dzi´ki wybraniu,
pociàgajàcej mi∏oÊci i s∏owu Bo˝emu
w∏aÊnie doszliÊmy do wiary. Ta wiara
wszak˝e musi byç stale wzmacniana. W
jaki sposób? W ten sposób, ˝e
uczestniczymy w nabo˝eƒstwach, ot-
wieramy serce i dusz´ oraz pozwalamy
dzia∏aç s∏owu Bo˝emu. Wskutek tego
zostaje wzmacniana wiara, a nawet
staje si´ pewnoÊcià. W wiele rzeczy nie
musimy ju˝ wierzyç, poniewa˝ w ciàgu
naszego ˝ycia sta∏y si´ pewnoÊcià.

Przez moc Bo˝à do wiary, a wiara,
jak jest napisane, strze˝e i zachowuje.
Przed czym strze˝e nas wiara? Przed
sp∏yceniem, brakiem zainteresowania,
powàtpiewaniem. Teraz widzimy, jak
wa˝na jest wiara. Przez wiar´ te˝ sta-
jemy si´ b∏ogimi. W Ewangelii Marka
czytamy: „Kto uwierzy i ochrzczony
zostanie, b´dzie zbawiony” (Ew.Marka

16,16). Ochrzczeni jesteÊmy wodà, na
nowo narodzeni jesteÊmy z wody i z
Ducha. W wyniku tego dost´puje si´
b∏ogoÊci zbawienia. W naszym s∏owie
biblijnym jest mowa o zbawieniu przy-
gotowanym w czasie ostatecznym.
Kiedy jest czas ostateczny? Teraz, bra-
cia i siostry! Jak d∏ugo ten czas osta-
teczny b´dzie trwa∏, tego nie wiemy.
Niemniej jest to czas, w którym na
ca∏ym Êwiecie oblubienica Paƒska
zostaje gromadzona i przyozdabiana
oraz przygotowywana na wesele Ba-
ranka, a tak˝e czas, w którym objawiajà
si´ znaki czasu ostatecznego. Je˝eli
mamy maÊcià namaszczone oczy, to
widzimy te znaki. Odpowiadajàc na
pytanie: „Kiedy jest czas ostateczny?” -
wszyscy mo˝emy z przekonaniem
powiedzieç: teraz!

Ten czas nale˝y wykorzystaç do
wzmocnienia si´ w wierze, do trwania w
pierwszej mi∏oÊci i do zachowania
˝ywej nadziei. To ostatecznie stwarza

doskona∏oÊç. Co jednak nie by∏oby
jeszcze doskona∏e w tym dniu, kiedy
Pan przyjdzie, to zostanie zakryte przez
∏ask´. Pozostaƒmy wi´c w radosnej
wierze i poprzez nià wcià˝ na nowo
dost´pujmy b∏ogoÊci i zbawienia, abyÊ-
my w tym ostatecznym czasie, w jakim
˝yjemy, uczynili wszystko do osiàgni´-
cia godnoÊci i gotowoÊci na dzieƒ
Paƒski.

OdnoÊnie poj´cia „czas ostateczny”
chcia∏bym jeszcze coÊ dodaç. Osta-
teczny czas znajduje swój koniec we
wspania∏oÊci. B∏ogimi mo˝emy si´ staç
ju˝ dziÊ, w ka˝dym nabo˝eƒstwie. Gdy
jednak Pan przyjdzie i dokoƒczy swoje
dzie∏o, to osiàgniemy stan wspania-
∏oÊci. To stopieƒ wy˝ej ni˝ b∏ogoÊç. Co
oznacza wspania∏oÊç? Wieczna spo-
∏ecznoÊç z Bogiem - to wspania∏oÊç.
Op∏aca si´ wi´c naÊladowaç a˝ do
koƒca i trwaç w wierze.

Mog´ tylko poleciç, przy czym kie-
ruj´ to te˝ do siebie: Trwajmy w
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radosnej wierze, trwajmy zawsze w
ÊwiadomoÊci, ˝e ˝yjemy w czasie osta-
tecznym, w czasie, w którym Pan chce
dokoƒczyç swoje dzie∏o zbawienia.

Zgodnie z tà wspania∏à wiarà ˝yjmy,
post´pujmy i rozmawiajmy. Wówczas
dla niejednego mo˝emy byç Êwiadec-
twem wiary, ˝eby odnalaz∏ dzie∏o Bo˝e,
˝eby Pan wprowadzi∏ go w tajemnice
ewangelii i w stan dziecka Bo˝ego. W
ten sposób rzesza Chrystusa w Irlandii
mo˝e si´ podwoiç.

Mog∏aby si´ jednak wzbudziç myÊl:
G∏ówny Apostole, to wszystko jest pi´-
kne i dobre, ale ty nie znasz warunków
tego kraju. Po prostu jest to niemo˝-
liwe! Odpowiadam wi´c, ˝e widzia∏em
ju˝ wiele rzeczy niemo˝liwych, które
sta∏y si´ mo˝liwe, poniewa˝ u Boga nie
ma rzeczy niemo˝liwych (por.Ew.
Mateusza 19,26).

Je˝eli z moimi pierwszymi od-
wiedzinami w waszym kraju zwiàzane
b´dzie to, ˝e wszystko b´dzie ros∏o i
rozwija∏o si´ wewn´trznie i zew-
n´trznie, wtedy cel b´dzie osiàgni´ty i
wielka b´dzie radoÊç we wszystkich
sercach.
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Apostoł okręgowy Richard C. Freund urodził
się 2 listopada 1939 roku, a 9 listopada 1993 roku
został powołany do urzędu apostoła. W sierpniu
1996 roku otrzymał polecenie służenia jako
apostoł okręgowy pomocniczy, a 14 maja 2000
roku jako apostoł okręgowy. Działa w Kościele
terytorialnym Stany Zjednoczone Ameryki, który
obejmuje także Wielką Brytanię i Irlandię, kilka
państw na Morzu Karaibskim, Centralną i Połu-
dniową Amerykę oraz kraje w Afryce Wschodniej.

wspólnego z blaskiem doczesnego Êwiata,
lecz b´dzie objawieniem tego, co w∏o˝y∏ w
nas Bóg.

Gdy wraz z naszym G∏ównym Aposto-
∏em patrzymy w przysz∏oÊç, wtedy coraz
jaÊniej widzimy cel przed nami, a nasza
t´sknota za tym wielkim dniem staje si´
coraz silniejsza. Spe∏ni si´ wraz z ponow-
nym przyjÊciem Oblubieƒca naszych dusz i
rozpocz´ciem niewyobra˝alnej, cudow-nej
i b∏ogos∏awionej przysz∏oÊci. Na ten temat
czytamy w 1.Koryntian 2,9: „Czego oko
nie widzia∏o i ucho nie s∏ysza∏o, i co do
serca ludzkiego nie wstàpi∏o, to
przygotowa∏ Bóg tym, którzy go mi∏ujà”.

Richard C. Freund

mówi∏ o tym, ˝e Jego Królestwo nie jest do
znalezienia na tym Êwiecie, poniewa˝
mo˝e byç znalezione w nas. W jakim
stopniu Ojciec Niebieski i Jego Syn miesz-
kajà w naszym wn´trzu, to decyduje o tym,
w jakim stopniu jesteÊmy czàstkà Króles-
twa. W swoim czasie Chrystus wzmacnia∏
ju˝ swoich naÊladowców s∏owami: „Nie bój
si´, maleƒka trzódko! Gdy˝ upodoba∏o si´
Ojcu waszemu daç wam Królestwo”
(Ew.¸ukasza 12,32).

Dzia∏anie Ducha Âwi´tego w naszych
duszach i nasze pokorne dà˝enie do
doskona∏oÊci sprawia wype∏nienie si´
przyrzeczenia, o którym jest mowa w
Ew.Mateusza 13,43: „Wtedy sprawiedliwi
zajaÊniejà jak s∏oƒce w Królestwie Ojca
swego”.

Z relacji 21 rozdzia∏u Objawienia Jana
wiemy, ˝e Êwi´te miasto, nowe Jeruzalem,
nie potrzebuje s∏oƒca ani ksi´˝yca do
oÊwietlenia, poniewa˝ oÊwietla je wspa-
nia∏oÊç Bo˝a, a jego lampà jest Baranek.

Kiedy zostanie zakoƒczona przy nas
wszelka praca przygotowawcza, to ujrzy-
my t´ wspania∏oÊç i sami b´dziemy
promieniowali tà chwa∏à, która nie ma nic

Czytajàc relacj´ z nabo˝eƒstwa w
Dublinie, w Irlandii, na pewno zwróciliÊ-
cie uwag´, ˝e nasz G∏ówny Aposto∏ w∏o˝y∏
do naszych serc wielki entuzjazm dla
przysz∏oÊci.

Takie fakty i prze˝ycia ponad miar´
potwierdzajà wa˝noÊç s∏ów Aposto∏a
Piotra: „Ale wy jesteÊcie rodem wybra-
nym, królewskim kap∏aƒstwem, narodem
Êwi´tym, ludem nabytym” (1.Piotra 2,9).
Wspania∏à rzeczà jest byç ludem nabytym,
byç ludem Bo˝ym. Z tym wià˝e si´ jednak
Êwi´ta odpowiedzialnoÊç, a mianowicie
dope∏nienie nadziei, jakà w∏o˝y∏ w nas
Bóg. Nie jest to rzecz niemo˝liwa.

Kiedy jeszcze by∏em m∏odym cz∏owie-
kiem i zdecydowa∏em si´ uaktywniç si´ w
dziele Pana, wtedy mój Ojciec do mnie
powiedzia∏: „Spe∏ni∏eÊ po∏o˝one w tobie
oczekiwania”. To, czego oczekiwa∏ by∏o
wielkoduszne i mo˝liwe do wype∏nienia.

Nasz Ojciec Niebieski ma wielkoduszne
oczekiwania wobec nas wszystkich, a z
Nim staje si´ mo˝liwe, aby wype∏niç je
ca∏kowicie.

Gdy Chrystus powiedzia∏: „Królestwo
moje nie jest z tego Êwiata”, wtedy nie

Przyszłość -
wspaniała ponad miarę

Apostoł okręgowy Freund w gronie swojej rodziny

Główny Apostoł Fehr (z lewej) powołał apostoła
Richarda Freunda do urzędu apostoła okręgowego

dla Stanów Zjednoczonych Ameryki dnia 14 maja
2000 roku w Los Angeles i życzył mu obfitego

błogosławieństwa do przyszłej pracy
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ÊciÊle okreÊlona w Zakonie Moj˝eszowym (por.5.
Moj˝eszowa 26,12). Chcàc uniknàç haƒby i n´dzy
stanu wdowiego, ponowne zamà˝pójÊcie by∏o celem
godnym po˝àdania, zw∏aszcza dla m∏odych wdów. W
Izraelu poza zwyk∏à formà ponownego zamà˝pójÊcia
wdów istnia∏a te˝ szczególna instytucja ma∏˝eƒstw
lewirackich, które nakazywa∏y bratu zmar∏ego m´˝a
o˝enienie si´ z wdowà bez m´skiego potomstwa (por.
5.Moj˝eszowa 25,5.6). Celem tych ma∏˝eƒstw by∏o
zapewnienie potomstwa bezdzietnemu zmar∏emu i
zachowanie jego imienia. RównoczeÊnie ma∏˝eƒstwo
lewirackie dawa∏o danej kobiecie mo˝liwoÊç reinte-
gracji w socjalnà wi´ê rodziny.

DDeeccyyzzjjaa  RRuutt  ii  jjeejj  sskkuuttkkii

W drodze z ziemi moabskiej do Judei, Noemi
przedstawia swoim moabskim synowym, Rut i Orpie,
propozycj´ powrotu do ich rodzin. Obie najpierw
zapewniajà teÊciowà, ˝e chcà iÊç z nià. Noemi jednak
uzmys∏awia im, ˝e jest zbyt stara, aby jeszcze raz
wyjÊç za mà˝ i urodziç synów, w wyniku czego
poprawi∏by si´ ich los. Wtedy Orpa ˝egna si´ z
Noemi i powraca do swojej ojczyzny. Rut natomiast
pozostaje przy swoim postanowieniu; „Nie nalegaj na
mnie, abym ci´ opuÊci∏a i odesz∏a od ciebie;
albowiem dokàd ty pójdziesz i ja pójd´; gdzie ty
zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój - lud mój, a
Bóg twój - Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umr´
i tam pochowana b´d´. Niech mi uczyni Pan,
cokolwiek zechce, a jednak tylko Êmierç od∏àczy
mnie od ciebie” (Rut 1,16.17).

Rut ∏àczy swój los z losem teÊciowej, chocia˝ wie, ˝e
tam dokàd idzie nie b´dzie mia∏a lekkiego stanu jako
obca i „cudzoziemka”. Moabici i ˚ydzi od dawien
dawna byli wrogami. Pomi´dzy tymi narodami wcià˝
na nowo dochodzi∏o do wojen, które dla Izraelitów
cz´stokroç koƒczy∏y si´ druzgocàcymi kl´skami
(por.np.S´dziów 3,12-14). WrogoÊç mi´dzy dwoma

WWsstt´́pp

Na temat czasów, w których rozgrywa si´ historia
Rut dowiadujemy si´ na samym poczàtku Ksi´gi, a
mianowicie jest to czas S´dziów, czyli epoka po
zaj´ciu Kanaanu, a przed po∏àczeniem plemion w
struktur´ paƒstwowà pod rzàdami króla Saula.

Noemi z powodu g∏odówki wraz z m´˝em i swymi
dwoma synami wyprowadzi∏a si´ z Judei do ziemi
moabskiej. Tam synowie o˝enili si´ z Moabitkami.
Zmar∏ mà˝ Noemi, a póêniej tak˝e jej synowie. W
wyniku tego wdowy by∏y zdane same na siebie.
Tymczasem poprawi∏a si´ sytuacja w Judei. Noemi
dowiedzia∏a si´, ˝e: „Pan ujà∏ si´ za swoim ludem i
da∏ im chleb” (Rut 1,6). Wówczas postanowi∏a po-
wróciç do swojej ojczyzny. Jej synowe Rut i Orpa
towarzyszy∏y jej w drodze.

PPoozzyyccjjaa  wwddóóww  ww  cczzaassaacchh  bbiibblliijjnnyycchh

W celu dalekosi´˝nego ocenienia wydarzeƒ zwià-
zanych z Rut nale˝y zwróciç uwag´, co oznacza∏o dla
kobiety byç wdowà w czasach starego przymierza.

W patriarchalnym staroorientalnym spo∏eczeƒ-
stwie stanowisko kobiety by∏o zdefiniowane przez
m´˝czyzn´: ojciec, mà˝, synowie lub inni m´scy
krewni decydowali o ˝yciu kobiety i ponosili odpo-
wiedzialnoÊç za jej utrzymanie. W wyniku Êmierci
m´˝a, ˝ywiciela, kobieta traci∏a nie tylko podstaw´
egzystencji, ale tak˝e swój status socjalny i zwiàzane z
tym prawo. W staroorientalnym spo∏eczeƒstwie
ma∏˝eƒstwa by∏y okreÊlane i zawierane z nakazu
rodziny. Obyczaj nakazywa∏, ˝e po Êmierci m´˝a
kobieta wraca∏a do swojej rodziny, o ile nie zosta∏a
wydana na nowo za mà˝. Wdowieƒstwo oznacza∏o w
Izraelu z regu∏y ˝ycie na marginesie spo∏ecznym.
Wdowy, które pozosta∏y bezdzietne i nie posiada∏y
m´skich krewnych, którzy przej´liby opiek´, by∏y
zdane na ja∏mu˝n´. Forma udzielania pomocy by∏a

Niezwyk∏a historia Moabitki Rut nale˝y do najbardziej znanych relacji Starego Testamentu.
W niniejszym artykule chcemy bli˝ej zajàç si´ tà kobietà, która opuÊci∏a swój lud, przyj´∏a

wiar´ Izraelitów, zosta∏a uwolniona ze stanu wdowiego
i dosz∏a do dobrobytu, pomyÊlnoÊci i b∏ogos∏awieƒstwa.

Godny uwagi jest fakt, ˝e jako rodowita poganka
pojawia si´ w drzewie genealogicznym Jezusa.

Rut
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ludami si´ga czasu Moj˝eszowego. Zakon
Moj˝eszowy wyraênie zakazywa∏ przyjmowania
Moabitów do zboru Paƒskiego (por.5.Moj˝eszowa
23,4-7). Nawet, jeÊli bierze si´ pod uwag´, ˝e tym
zakazem obj´ci byli tylko m´scy potomkowie narodu,
to jednak mo˝na domniemaç, co oznacza∏o dla Moa-
bitki przy∏àczenie si´ do narodu judzkiego.

Tym bardziej znaczàce jest przes∏anie Ksi´gi Rut,
wyra˝ajàce si´ tym, ˝e Rut pochodzàca z narodu
wrogiego ˚ydom staje si´ cz∏onkiem b∏ogos∏awio-
nego pokolenia, z którego wywodzi si´ król Dawid.
Jej dominujàcy status zostaje podkreÊlany poprzez
to, ˝e wymieniona jest w drzewie genealogicznym
Jezusa (por.Ew.Mateusza 1,5).

ZZmmiiaannaa  lloossóóww  RRuutt

Na polu Boaza, krewnego Noemi, Rut zbiera
pozostawione po ˝niwach k∏osy. Wed∏ug starego pra-
wa wdowom wolno by∏o zbieraç pozostawione k∏osy
(por.5.Moj˝eszowa 24,19). Boaz zwraca uwag´ na
Rut. Radzi jej pozostaç na jego polu i nakazuje
s∏ugom, aby dawali jej piç, a tak˝e, aby po zbiorach
pozostawiali nieco wi´cej k∏osów.

Rut kl´ka przed Boazem i mówi: „Skàd to znalaz-
∏am ∏ask´ w twoich oczach, ˝e zwracasz na mnie
uwag´, chocia˝em cudzoziemka? A Boaz odpowie-
dzia∏ jej, mówiàc: Opowiedziano mi wszystko dok∏ad-
nie, jak postàpi∏aÊ ze swojà teÊciowà, gdy umar∏ twój
mà˝, ˝e opuÊci∏aÊ swego ojca i swojà matk´, i swojà
ziemi´, w której si´ urodzi∏aÊ, i posz∏aÊ do ludu,
którego przedtem nie zna∏aÊ. Niech ci wynagrodzi
Pan twój post´pek i niech b´dzie pe∏na twoja odp∏ata
od Pana, Boga izraelskiego, do którego przysz∏aÊ, aby
si´ schroniç pod jego skrzyd∏ami” (Rut 2,10-12).

S∏owa te przypominajà wyjÊcie Abrahama, wraz z
którym bierze poczàtek wybranie Izraela spoÊród
narodów. Rut, podobnie jak Abraham, opuÊci∏a swój
dom ojcowski i posz∏a do nieznanego jej kraju
(por.1.Moj˝eszowa 12,1-5) i tak˝e sta∏a si´ b∏ogos∏a-
wieƒstwem dla wielu. Przy tym nasuwajà si´ s∏owa
Jezusa: „Zaprawd´, powiadam wam, ˝e nie ma
takiego, który by opuÊci∏ dom czy ˝on´, czy braci, czy
rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bo˝ego, a nie
otrzyma∏ w zamian daleko wi´cej w czasie obecnym,
a w Êwiecie przysz∏ym ˝ywota wiecznego” (Ew.
¸ukasza 18,29.30). Wielu widzi Ksi´g´ Rut jako
kontynuacj´ opisów 1.Ksi´gi Moj˝eszowej, pre-
zentujàcej poczàtki dziejów Izraela, zwiàzane z

dziejami poszczególnych osób wybranych przez Pana,
które Bóg wyciàga z ich dotychczasowego ˝ycia i
czyni z nimi nowy poczàtek.

RRuutt  ppoosstt´́ppuujjee  zzggooddnniiee  zz  rraaddàà  NNooeemmii

W domu Rut opowiada swej teÊciowej, ˝e pra-
cowa∏a na polu Boaza. Noemi stwierdza: „Mà˝ ten
jest naszym bliskim krewnym, jest jednym z naszych
wykupicieli” (Rut 2,20). Zakon regulowa∏ spraw´
wystàpienia krewnego, tak zwanego wykupiciela,
który popad∏ych w niedol´ cz∏onków wielkiej rodziny
wybawia∏ z d∏ugów poprzez wykupienie (por.3.Moj-
˝eszowa 25,25).

Po zakoƒczeniu ˝niw Noemi radzi Rut udanie si´
do Boaza, aby ten przejà∏ rol´ wykupiciela. Rut pos-
t´puje zgodnie z radà teÊciowej. Przyodziewa strojnà
sukni´ i udaje si´ na klepisko, gdzie Êpi Boaz. Rut
k∏adzie si´ u jego nóg. „A o pó∏nocy poderwa∏ si´ ten
mà˝, obróci∏ si´ i spostrzeg∏ kobiet´ u swoich nóg.
Zapyta∏ wi´c: Kto ty jesteÊ? Ona zaÊ odpowiedzia∏a:
Ja jestem Rut, s∏u˝ebnica twoja. Rozciàgnij swój
p∏aszcz na swojà s∏u˝ebnic´, boÊ ty wykupiciel” (Rut
3,8.9). Boaz wskazuje, ˝e jest jeszcze bli˝szy krewny,
który winien przejàç rol´ wykupiciela. Spraw´ t´ chce
wyjaÊniç nazajutrz.

RRuutt  ssttaajjee  ssii´́  pprraammaattkkàà  rroodduu  DDaawwiiddaa

Nast´pnego dnia Boaz zgodnie z nakazem zakonu
przedstawia spraw´ do rozstrzygni´cia 10 starszym w
bramie miejskiej. Wykupiciel, którego imienia Biblia
nie podaje, rezygnuje ze swego prawa wykupienia
pola Noemi, a tym samym wzi´cia Rut za ˝on´.
„Boaz pojà∏ wi´c Rut za ˝on´... i urodzi∏a syna.
Wtedy powiedzia∏y kobiety do Noemi: B∏ogos∏a-
wiony niech b´dzie Pan, który ci´ dziÊ nie pozostawi∏
bez wykupiciela, i niech imi´ jego b´dzie g∏oÊne w
Izraelu. Niechaj ten b´dzie dla ciebie krzepicielem
duszy i ˝ywicielem w twojej staroÊci... A sàsiadki
nada∏y mu imi´, powiadajàc: Noemi narodzi∏ si´ syn.
I nazwa∏y go Obed, a ten by∏ ojcem Isajego, który by∏
ojcem Dawida” (Rut 4,13-17).

Obie kobiety, Noemi i Rut, przez narodziny Obeda
zostajà wyzwolone ze skazy stanu wdowiego, a Rut,
która przyzna∏a si´ do ˝ywego Boga, w wyniku
wyjÊcia za mà˝ za Boaza, zostaje przyj´ta do
spo∏ecznoÊci narodu wybranego, z którym Bóg
realizuje swój plan zbawienia.
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NNiieemmccyy:: M∏odzi bracia i siostry z okr´gu Hof
30 sierpnia 2002 roku pe∏ni oczekiwaƒ

wsiedli do autobusu, którym udali si´ na
pierwszà weekendowà podró˝ do Allgäu. Po

przybyciu do Weitnau ˝ywo rozmawiali na
tematy wiary, natomiast wieczorem odby∏a

si´ w´drówka z pochodniami. W sobot´ rano
wszyscy udali si´ do serowni, gdzie dowie-

dzieli si´, jak produkuje si´ sery. Kolejnymi
celami zwiedzania by∏y miasta Oberstdorf i

Breitachklamm. Na wieczorny grill by∏a
zaproszona te˝ m∏odzie˝ z okr´gu Immen-
stadt. Podczas nabo˝eƒstwa niedzielnego,

które przeprowadzi∏ w Immenstadt starszy
okr´gowy Elmar Sturm, goszczàca m∏odzie˝
zosta∏a zaproszona do wspólnego Êpiewania
w chórze. Po ma∏ej przekàsce, przygotowa-

nej przez miejscowà m∏odzie˝, grupa
m∏odzie˝owa z Hof z wieloma nowymi

wra˝eniami uda∏a si´ w podró˝ powrotnà.

SSttaannyy  ZZjjeeddnnoocczzoonnee  AAmmeerryykkii:: 54-osobowa grupa m∏odzie˝y z okr´gu
Nowa Anglia, 26 lipca ub.r., spotka∏a si´ w koÊciele w Nashua, aby

wspólnie sp´dziç weekend. Na powitanie wszyscy spo˝yli ciasto.
Dziewczyny nocowa∏y goÊcinnie u ró˝nych rodzin, a ch∏opcy

przygotowali sobie pos∏ania w koÊciele. W sobot´, po Êniadaniu,
wszyscy ponownie spotkali si´ w koÊciele, skàd udali si´ do Conway/
New Hampshire na sp∏yw kajakowy. Tam kajaki

czeka∏y ju˝ na energicznych kajakarzy. Podczas 17
kilometrowej trasy na rzece m∏odzie˝ dozna∏a wiele

przyjemnoÊci. Po pi´ciu godzinach ponownie
wszyscy mieli twardy grunt pod nogami. Na

rozrywkach i rozmowach przy ognisku czas minà∏
szybko. Przed udaniem si´ na spoczynek nale˝a∏o
jednak jeszcze rozbiç namioty. W niedziel´ rano

wszyscy uczestniczyli w nabo˝eƒstwie w plenerze.

Weekend w Allgäu

Spotkanie młodzieży w New Hampshire

Młodzież
w ubraniach
ochronnych
przed serownią

10

W trakcie spływu kajakowego

Przy kiełbaskach z grilla

AAffrryykkaa  PPoo∏∏uuddnniioowwaa:: Aposto∏
Marc Diedricks 11 sierpnia

2002 roku przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo dla s´dziwych i

niepe∏nosprawnych braci i sióstr
w zborze Korsten/Port

Elizabeth. Podczas wspólnego
pobytu po nabo˝eƒstwie

braciom i siostrom sprawili
radoÊç m∏odzi Êpiewacy i muzycy, wykonujàc

przygotowany program muzyczny, którego
zasadniczy temat brzmia∏: „Dzi´kczynienie”.

Nabożeństwo i wspólnota

Apostoł Diedricks
narratorem programu

muzycznego

AArrggeennttyynnaa:: Aposto∏ okr´gowy
Mario Fiore, w towarzystwie
aposto∏a Norberta Passuni i
biskupa Salvadora Amoruso,
4 sierpnia 2002 roku s∏u˝y∏
ponad 740 braciom i siostrom

oraz goÊciom w mieÊcie La Rioja, po∏o˝onym w pó∏nocno-
zachodniej cz´Êci Argentyny. Niektórzy bracia i siostry, aby
uczestniczyç w nabo˝eƒstwie, pokonali ponad 200 kilometrów.
W tej uroczystoÊci 32 dusze otrzyma∏y Ducha Âwi´tego,
a tak˝e zosta∏ ustanowiony kap∏an i diakon.

Nabożeństwo w La Rioja
Apostoł okręgowy Fiore
dziękuje śpiewaczkom i śpiewakom
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UUggaannddaa:: Wspólnie z aposto∏em Leonardem R.
Kolbem (Stany Zjednoczone) aposto∏ Kenneth
Kreutner (Kanada), w dniach 13 – 25 sierpnia
2002 roku, odby∏ swojà 31 i oficjalnie ostatnià
podró˝ do dzieci Bo˝ych w Ugandzie. Podczas
pobytu aposto∏owie przeprowadzili osiem
nabo˝eƒstw oraz seminaria, w których
uczestniczy∏o 396 braci, a tak˝e ustanowili
ogó∏em 38 s∏ug Bo˝ych. Aposto∏ Kreutner
po˝egna∏ si´ z braçmi i siostrami w Ugandzie,
którzy tymczasem od 1 paêdziernika 2002 roku
przeszli pod obs∏ug´ aposto∏a okr´gowego
Richarda Freunda (Stany Zjednoczone) i
aposto∏a Leonarda R. Kolba.

KKaannaaddaa:: Bracia i siostry ze zborów Stratford
i New Hamburg, 11 wrzeÊnia ub.r., byli
zaproszeni na nabo˝eƒstwo aposto∏a
okr´gowego Leslie Latorcai. Podczas tej
uroczystoÊci, po raz pierwszy w dziejach
historii KoÊcio∏a Nowoapostolskiego
w Kanadzie, zosta∏ ustanowiony pasterz.
Aposto∏ okr´gowy Latorcai powo∏a∏ kap∏ana
Michaela Eckhardta do urz´du pasterza,
a tak˝e ustanowi∏ przewodniczàcego zboru
Stratford. Poza tym w swoim nowym
urz´dzie ma wspieraç przewodniczàcego
zboru New Hamburg.

Pożegnanie w Ugandzie

Apostoł L.R. Kolb z sługami Bożymi w Ugandzie

Pierwszy pasterz w Kanadzie

Apostoł okręgowy Latorcai (z prawej)
z pasterzem Eckhardtem i jego rodziną 

HHoollaannddiiaa:: Po zakoƒczeniu
wszystkich prac przy nowym
koÊciele w Harderwijku, w okr´gu
Utrecht, aposto∏ okr´gowy
Theodoor J. de Bruijn, 25 sierpnia
2002 roku, przekaza∏ nowy dom
Bo˝y swemu przeznaczeniu. Ponad
90 braci i sióstr oraz goÊci w
wype∏nionym koÊciele prze˝y∏o
nabo˝eƒstwo aposto∏a okr´gowego,
przeprowadzone s∏owem biblijnym

z Izajasza 2,2. Do szczególnoÊci tego nabo˝eƒstwa nale˝a∏o
pierwsze piecz´towanie Êwi´te w nowym domu Bo˝ym. Nawet
próba w∏amania w nocy z soboty na niedziel´, której Êlady by∏y
wyraênie widoczne, nie pozbawi∏a radoÊci braci i sióstr. Po
nabo˝eƒstwie mia∏ miejsce ma∏y posi∏ek, sk∏adajàcy si´ z ciasta
i kawy. OczywiÊcie by∏a te˝ okazja, aby obejrzeç nowy obiekt.

Wyświęcenie kościoła w Harderwijk

Wnętrze kościoła
w Harderwijku

Bracia i siostry
po nabożeństwie

przed nowym
kościołem 
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WW´́ggrryy:: Biskup Hans-Jörg Sigrist
(Szwajcaria) 6 paêdziernika ub.r.
wyÊwi´ci∏ nowy obiekt sakralny w

Tiszafüred. Ma∏a rzesza naszych braci i sióstr dotàd zbiera∏a
si´ w mieszkaniu pewnej siostry, która jako pierwsza by∏a
piecz´towana w Tiszafüred. W mieÊcie, po∏o˝onym nad
brzegiem Jeziora Cisa, w pobli˝u znanego Parku Narodowego
Hortobagy, nabo˝eƒstwa odbywajà si´ od roku 1989. W
ubieg∏ym roku zosta∏ nabyty dom, który po przebudowie
obecnie s∏u˝y jako miejsce zgromadzeƒ na nabo˝eƒstwa.
Po nabo˝eƒstwie biskup Sigrist przekaza∏ kierowniczce
przedszkola, znajdujàcego si´ przy tej samej ulicy, dar w
wysokoÊci 250 tysi´cy forintów (ok. 4200 z∏).

AAffrryykkaa  PPoo∏∏uuddnniioowwaa:: Wielkie uznanie zdobyli
nowoapostolscy Êpiewacy i muzycy na festiwalu
kulturalnym w Pelican Harbour w dniach 3 - 4 sier-
pnia ub.r. Muzycznym punktem kulminacyjnym w
niedziel´ by∏ wyst´p chóru mieszanego i dzieci´cego.
Wykonano kilka tradycyjnych pieÊni afrykaƒskich,
mi´dzy innymi „Yiyizela”, a tak˝e utwory klasyczne i
nowoczesne; jedne skoczne, prawie w atmosferze
karaibskiej, inne majestatyczne i uroczyste, zainto-
nowane na instrumentach d´tych.

Wyświęcenie w Tiszafüred

Biskup Sigrist
przeprowadza nabożeń-

stwo wyświęcające;
starszy okręgowy

Majechrzak tłumaczy
na język węgierski

Chór dziecięcy
podczas festiwalu

Chóry na festiwalu

MMeekkssyykk:: Biskup Eduardo Buistrago (Stany Zjednoczone Ameryki), w piàtek 26 lipca 2002 roku, wyÊwi´ci∏  nowy obiekt
sakralny w Sitilpech/Jucatan. 60 braci i sióstr oraz goÊci zape∏ni∏o dom Bo˝y podczas wyÊwi´cenia do ostatniego miejsca.
Nabo˝eƒstwo upi´kszy∏ 12-osobowy chór. W sobot´ z biskupem spotka∏o si´ 22 m∏odzie˝y, aby mi∏o sp´dziç razem czas

oraz wspólnie poÊpiewaç, a tak˝e w celu
zaplanowania przysz∏ych aktywnoÊci

m∏odzie˝owych. Nabo˝eƒstwo niedzielne
biskup Buistrago przeprowadzi∏ w zborze

Izamal dla 65 braci i sióstr.

Biskup Buistrago (z prawej)
z braćmi i siostrami

przed nowym kościołem

Sitilpech ma nowy kościół

Nowe miejsce
na nabożeństwa

w Tiszafüred

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:  Dolmen - grobowiec megalityczny z okresu neolitu w Poulnabrone/hrabstwo Clare w Irlandii


