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D
oÊwiadczenie ˝yciowe króla Salomona wyra˝one
s∏owami: „Dom buduje si´ màdroÊcià, a umacnia
si´ go roztropnoÊcià. I dzi´ki rozsàdkowi nape∏-
nia si´ spichlerze wszelkimi cennymi i upragnio-

nymi dobrami”, ma te˝ g∏´bokie znaczenie pod wzgl´dem
duchowym.

MàdroÊç pochodzi z bojaêni Bo˝ej. Kto opiera na niej
swojà duchowà budowl´, ten posiada stabilny fundament, a
kto dzia∏a z roztropnoÊcià, czyli ze zrozumieniem woli i pla-
nu zbawienia Bo˝ego, ten nie tylko budowl´ zachowuje, ale
te˝ i rozbudowuje.

W∏aÊciwe dzia∏anie pod wzgl´dem duchowym oznacza
w∏aÊciwe obchodzenie si´ ze s∏owem i ∏askà oraz groma-
dzenie dóbr duchowych i ich pomna˝anie i wykorzystywanie,
a tak˝e wierne wspó∏dzia∏anie w dziele Bo˝ym, naÊladownic-
two i trwanie w jednoÊci i w powiàzaniu z tymi, których
Pismo Âwi´te okreÊla „szafarzami tajemnic Bo˝ych”, czyli
aposto∏ami Jezusa. Aposto∏owie dbajà o to, aby na ca∏ej kuli
ziemskiej wszystkim dzieciom Bo˝ym szanujàcym wol´ Bo˝à
dop∏ywa∏y dary niebios. W∏aÊciwe dzia∏anie oznacza te˝, aby
nie by∏o tak, ˝e jeden ma wszystko, a drugi nic, lecz aby
wszyscy otrzymali wszystko.

W ten sposób pomieszczenia serca mogà byç nape∏nione
cennymi i mi∏ymi dobrami. Do tego nale˝y przede wszystkim
stan dziecka Bo˝ego. Poza nim nie ma nic bardziej wartoÊ-
ciowego i doskona∏ego! Kolejnymi takimi darami sà:
pokojowa dusza, zrównowa˝one ˝ycie wewn´trzne, radosny
duch. Wszystko to, to tak˝e kosztownoÊci. W ostatnim czasie
istnieje niebezpieczeƒstwo popadania w znu˝enie, powierz-
chownoÊç i brak zainteresowania, a tak˝e istnieje niebezpie-
czeƒstwo ozi´bni´cia mi∏oÊci, poniewa˝ niesprawiedliwoÊci
biorà gór´. Najlepszymi Êrodkami zapobiegawczymi sà
s∏owo Bo˝e i o˝ywione ˝ycie modlitewne.

Czym by∏yby kosztownoÊci bez wznios∏ego poznania, które
uskrzydla wiar´, bez cierpliwoÊci w pokusach, bez zaufania
do Boga i pos∏aƒców Jezusa, a ostatecznie bez nadziei na
bliskie ponowne przyjÊcie Chrystusa?! „Gdzie nie ma
ogrodzenia, rozdrapià posiad∏oÊç”, czytamy w Ksi´dze
MàdroÊci Syracha. W celu chronienia dobra duchowego
potrzebna jest bojaêƒ Bo˝a, która jest niczym ogrodzenie
naszego serca. Boga mi∏uje si´ z bogobojnoÊcià wtedy, kiedy
si´ poznaje i uznaje Jego Majestat i donios∏à wielkoÊç, kiedy
trwa si´ w ˝ywej wierze i nieustannie stara si´ post´powaç
zgodnie z wolà Najwy˝szego. Wiele duchów jest aktywnych,
aby rozdrapaç kosztownoÊci. Dlatego bàdêmy czujni, a z
nabo˝eƒstw bie˝my si∏y do przeciwstawiania si´ z∏ym
trendom.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Właściwe działanie
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W audytorium „Municipal” w Mala-
dze zgromadzi∏o si´ 922 hiszpaƒskich
chrzeÊcijan nowoapostolskich, czyli oko-
∏o po∏owa wszystkich piecz´towanych
Duchem Âwi´tym dusz w Hiszpanii.
Uwzgl´dniajàc odleg∏oÊci do pokonania,
liczàce oko∏o 1000 kilometrów, a nawet
jeszcze wi´cej bioràc pod uwag´ po∏u-
dniowà cz´Êç Pó∏wyspu Iberyjskiego,
nasz G∏ówny Aposto∏ okreÊli∏ frekwencj´
jako „prawdziwie pi´knà”.

Na poczàtku nabo˝eƒstwa G∏ówny
Aposto∏ wspomnia∏, ˝e akurat, dok∏ad-
nie co do dnia, 50 lat temu, czyli 4 lipca
1954 roku, nabo˝eƒstwo dla umar∏ych
odby∏o si´ po raz pierwszy latem, zgod-
nie z postanowieniem ówczesnego G∏ów-
nego Aposto∏a J. G. Bischoffa, który
wtenczas zarzàdzi∏, aby w szczególnych
nabo˝eƒstwach pami´taç o zmar∏ych trzy
razy do roku, a mianowicie w pierwszà
niedziel´ marca, lipca i listopada.

Nabo˝eƒstwo dla umar∏ych, w niedziel´ 4 lipca 2004 roku,

G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr

przeprowadzi∏ na po∏udniu Hiszpanii, w Maladze. 

G∏ówny Aposto∏

w Maladze - Hiszpania

Panorama Malagi

ze wzgórza Gibralfaro

Audytorium „Municipal”,

gdzie odbyło się

nabożeństwo 

Główny Apostoł

z apostołami okręgowymi

i apostołami w pokoju

dla sługów



- Izajasza 49, 25 -

„Tak mówi Pan: I jeńcy mocarza zostaną
odbici, i łup wymknie się tyranowi,

gdyż Ja rozprawię się z twoimi przeciwnikami
i Ja wybawię twoich synów”.

U
mi∏owani bracia i siostry w
Panu! W moim sercu jest
wielka radoÊç, ˝e po d∏u˝-
szym czasie mog´ odwie-

dziç Hiszpani´ i powitaç was przy o∏ta-
rzu Najwy˝szego, i to w t´ szczególnà
niedziel´, kiedy osobliwie pami´tamy
o tych, którzy sà ju˝ w wiecznoÊci.
Pami´tamy, ˝e Hiszpania by∏a kiedyÊ
Êwiatowym mocarstwem, a hiszpaƒscy
zdobywcy i ˝o∏nierze byli w ró˝nych
cz´Êciach Êwiata. Ilu straci∏o swoje ˝y-
cie i nie powróci∏o do ojczyzny! Wasz
kraj ma burzliwà histori´. PomyÊlmy
tylko o jednym poj´ciu majàcym
szczególny charakter, o „hiszpaƒskiej
inkwizycji”. Ile dziesiàtek tysi´cy w
wyniku tego straci∏o ˝ycie, tego nikt
nie wie. Z powodu wiary niewinni zos-
tali skazani i straceni. Kiedy si´ po-
myÊli o tamtych czasach, czy te˝ mo˝e
co nieco czyta si´ na ten temat, wtedy
wzbudza to szczególne poruszenie w
duszy.

PomyÊlmy o czasach hiszpaƒskiej

wojny domowej. Ilu zgin´∏o! Wszyscy
zaludniajà wiecznoÊç. Wielu odesz∏o
b´dàc nieprzygotowanymi. Poza tymi,
którzy w minionych czasach zgin´li w
wyniku przeÊladowaƒ i wojen, nale˝y
te˝ stwierdziç, ˝e wielu równie˝ zmar-
∏o, miliony ludzi. Wszyscy ci tak˝e za-
ludniajà krainy tamtego Êwiata. Wielu
z nich nigdy nie pozna∏o ∏aski i od-
puszczenia. Zatem pi´knie jest, ˝e w
naszym KoÊciele mamy dni, w których
za te dusze szczególnie si´ modli i
udziela si´ sakramentów KoÊcio∏a,
aby wielu znalaz∏o pokój i zbawienie.
Dzisiaj, byç mo˝e jest to interesujàce,
up∏ywa dok∏adnie 50 lat, odkàd G∏ów-
ny Aposto∏ Bischoff zarzàdzi∏, aby trzy
razy do roku w szczególnych nabo˝eƒ-
stwach pami´taç o zmar∏ych. Poprzed-
nio tylko raz do roku by∏o takie
szczególne nabo˝eƒstwo. Zatem dziÊ,
dok∏adnie co do dnia, up∏ywa 50 lat od
wejÊcia w ˝ycie zarzàdzenia. Obcho-
dzimy wi´c „z∏oty jubileusz”.

Tak wi´c, mili bracia i siostry, wszys-

cy chciejmy byç podobni do mi∏osier-
nego Samarytanina, o którym mówi∏
Jezus. W podobieƒstwie jest mowa, ˝e
pewien cz∏owiek szed∏ z Jerozolimy do
Jerycha. Po drodze napadli go zbójcy.
Obrabowali go z odzienia i dóbr, pobi-
li i zostawili na pó∏umar∏ego. Przecho-
dzi∏ tamt´dy kap∏an, widzia∏ pó∏umar-
∏ego, ale poszed∏ dalej swojà drogà,
jakby nic si´ nie sta∏o. Nast´pnie prze-
chodzi∏ Lewita, który tak˝e przeszed∏
obok pobitego, nie chcia∏ mieç z nim
nic do czynienia. Interesujàce i wymo-
wne jest to, ˝e w tym podobieƒstwie,
jakie opowiedzia∏ Jezus, akurat ci,
którzy pe∏nili s∏u˝b´ w Êwiàtyni, nie
chcieli mieç nic do czynienia z ofiarà
napadu. Kap∏ani pe∏nili s∏u˝b´ w Êwià-
tyni. Zadaniem Lewitów by∏o dbanie
o Êpiew i muzyk´ w Êwiàtyni oraz
strze˝enie bram. Obaj, którzy prze-
chodzili, s∏u˝yli w Êwiàtyni. Pozostawili
jednak napadni´tego. W koƒcu prze-
chodzi∏ tamt´dy Samarytanin. Czyta-
my o nim, ˝e pola∏ rany winem i oliwà,
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opatrzy∏ poszkodowanego, wzià∏ go na
swoje zwierz´ i zawióz∏ do gospody.
Tam nim si´ opiekowa∏, a nawet si´g-
nà∏ do kieszeni po dwie srebrne mone-
ty i da∏ je gospodarzowi, mówiàc:
„Opiekuj si´ nim, a co wydasz ponad
to, ja w drodze powrotnej oddam ci”.
(por. Ew. ¸ukasza 10, 30-35) Pi´kna
historia.

Nie czyniàc nikomu wymówek musi-
my dziÊ stwierdziç, ̋ e w wielu religiach
nie modli si´ za pobitych ani za wi´-
zionych w wiecznoÊci, jak i za ducho-
wo zranionych. Wszyscy chciejmy byç
takimi Samarytanami opatrujàcymi
rany oliwà i winem, czyli duchem, mo-
cà i radoÊcià poprzez nasze wstawien-
nictwo w modlitwach, ˝eby duchowe
rany zosta∏y opatrzone, a s∏u˝ba aniel-
ska mog∏a te dusze zaprowadziç do
schronienia Bo˝ego. Tam, dzi´ki ofie-
rze Jezusa, wszystko jest ju˝ uregulo-
wane. DziÊ równie˝ do nas skierowane
sà s∏owa, ˝e jeÊlibyÊmy wi´cej czynili
ni˝ jest od nas nieodzownie wyma-

gane, to Pan, kiedy przyjdzie ponow-
nie, wynagrodzi cudownà zap∏atà za
wiernoÊç. Bàdêmy wszyscy Samary-
tanami i pami´tajmy o wielu pobitych
i zranionych duszach! W wielu reli-
giach obchodzi si´ dni pami´ci o
zmar∏ych. Niemniej efektywna pomoc
nie staje si´ dzia∏em zmar∏ych. Pomoc
dost´pna jednak jest tam, gdzie usta-
nowiony jest o∏tarz Pana, gdzie dzia-
∏ajà aposto∏owie Jezusa, gdzie objawia
si´ s∏owo i ∏aska oraz dzia∏ajà sakra-
menty. Radujemy si´ wi´c z ca∏ego
serca, ˝e dziÊ na nowo mo˝emy to
prze˝ywaç.

W przeczytanym s∏owie biblijnym
jest mowa: „Tak mówi Pan: I jeƒcy
mocarza zostanà odbici, i ∏up wym-
knie si´ tyranowi”. Kto to jest ten mo-
carz i tyran? Mowa tu jest o mocy z∏e-
go. Duch niskoÊci jest mocny i pot´˝-
ny. Dlaczego? Silny jest wobec tych
dusz, które muszà ˝yç w stanie niezba-
wionym i uzale˝nionym od grzechu.
Mocny jest ten duch wobec tych,

którzy sà uzale˝nieni od na∏ogów.
Teraz jednak˝e poprzez s∏owo i ∏ask´
oraz poprzez sakramenty przychodzi
Bóg, nasz Ojciec Niebieski i nasz Pan
Jezus Chrystus. Oni sà silniejsi i pot´˝-
niejsi od mocy z niskoÊci. Przez mi∏oÊç
i ∏ask´ Bo˝à dzia∏a wi´c pot´˝niejszy i
silniejszy. Przez s∏owo i ∏ask´ uwolnie-
ni zostajà jeƒcy i wi´êniowie.

Chcia∏bym wam coÊ przeczytaç, co
równie˝ zawarte jest w Ksi´dze Izaja-
sza 61, 1. 2: „Duch Wszechmocnego,
Pana nade mnà, gdy˝ Pan namaÊci∏
mnie, abym zwiastowa∏ ubogim dobrà
nowin´; pos∏a∏ mnie, abym opatrzy∏
tych, których serca sà skruszone, abym
og∏osi∏ jeƒcom wyzwolenie, a Êlepym
przejrzenie, abym og∏osi∏ rok ∏aski Pa-
na i dzieƒ pomsty naszego Boga, abym
pocieszy∏ wszystkich zasmuconych”.
Niniejsze s∏owa proroka Izajasza w
pierwszym rz´dzie wskazujà na przyjÊ-
cie Zbawiciela, na dzieƒ, w którym
Jezus przyszed∏ w ciele; na czas, w
jakim dzia∏a∏ na ziemi. S∏owo Bo˝e
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jest ponadczasowe, tak te˝ to cudow-
ne s∏owo proroka Izajasza dotyczy
pracy aposto∏ów Jezusa w naszym cza-
sie. Duch Pana jest nad wszystkimi.
My zaÊ równie˝ dziÊ jesteÊmy pos∏ani,
aby ubogim zanieÊç dobrà nowin´,
opatrzyç z∏amane serca, jeƒcom i wi´-
êniom g∏osiç wyzwolenie oraz zapo-
wiadaç ∏askawy rok Pana. Jeszcze jest
czas ∏aski! Dlatego w sposób uzasa-
dniony mo˝emy mówiç o „∏askawym
roku Pana”. Gdy do tego dochodzi
jeszcze nasze wstawiennictwo w
modlitwie za tymi wszystkimi pragnà-
cymi sercami i duszami, wtedy otwiera
to drog´ do o∏tarza. Nasze modlitwy
otwierajà te˝ zatwardzia∏e serca.

Musimy sobie wyobraziç, ˝e w Êwie-
cie duchowym sà dusze, które tkwià w
ciemnoÊciach, nie majà ˝adnego poz-
nania planu Bo˝ego i znajdujà si´ w
ch∏odzie niewiary. Takim nie jest ∏at-
wo wyjÊç z ich zatwardzia∏ego stanu.
Gdy us∏yszà jednak, ˝e za nich kiero-
wane sà modlitwy do Boga, wówczas
mo˝e to dopomóc w otwarciu takich
twardych serc. ZaÊ kiedy serca zostajà
otwarte, wtedy zostaje te˝ otwarta
droga do o∏tarza. Wszystkim tym du-
szom towarzyszy s∏u˝ba anielska.

Kiedy w ˝yciu ziemskim wi´zieƒ
zostaje uwolniony w wyniku jakiegoÊ
rozporzàdzenia, wtedy musi ono po-

chodziç z urz´du, który jest prawo-
mocny do jego wydania. Gdy wi´zieƒ
zostaje uwolniony, wtedy wydaje mu
si´, ˝e to sen i raduje si´ oraz korzysta
z wolnoÊci. Jednak˝e urzàd jest po-
trzebny do tego, aby podpisaç stosow-
ny dokument, na podstawie którego
wi´zieƒ uzyskuje wolnoÊç. Dla kogoÊ
takiego ˝adne zamkni´te drzwi ju˝ nie
sà przeszkodà.

Patrzàc duchowo pami´tamy o wie-
lu uwi´zionych w wiecznoÊci, zwiàza-
nych przez mocarza i tyrana swoimi
grzechami i na∏ogami. Urzàd apos-
tolski z polecenia Jezusa Chrystusa
udziela ∏aski i odpuszczenia, a tak˝e
sakramentów KoÊcio∏a. Wówczas taki
wi´zieƒ staje si´ wolny. Je˝eli ju˝ w
˝yciu ziemskim wi´êniowi, który uzys-
kuje wolnoÊç wydaje si´, ˝e Êni, to nie-
wàtpliwie pod wzgl´dem duchowym
wszyscy uwi´zieni, którzy dost´pujà
wolnoÊci, sà absolutnie szcz´Êliwi i
b∏odzy.

Cudowne jest to, ˝e jeszcze jest czas
∏aski! DziÊ lub jutro mo˝e si´ to ju˝
skoƒczyç. Dlatego nigdy nie chciejmy
„igraç” z ∏askà, ale jà przyjmowaç
ca∏ym sercem. Niechby tak˝e w nas
zawsze by∏y widoczne skutki dzia∏ania
sakramentów, aby ∏aska chrztu by∏a z
nami, aby Duch Âwi´ty, którego otrzy-
maliÊmy, móg∏ dzia∏aç, aby Êwi´ta

wieczerza wzbudza∏a w nas usposo-
bienie, myÊli i istot´ Chrystusa. Jesz-
cze jest obwieszczany ∏askawy rok
Pana, jeƒcom wyzwolenie, a wi´ê-
niom wolnoÊç. Pewnego razu jednak
ten czas si´ skoƒczy. Dlatego chciejmy
go wykorzystaç, abyÊmy sami byli
godni i przygotowani na dzieƒ Paƒski,
ale te˝ aby ze Êwiata duchowego do-
prowadzone zosta∏y do Pana jeszcze
niezliczone rzesze.

Cudownie jest w dziele Bo˝ym! Cza-
sami zarzuca si´ nam, ˝e chcielibyÊmy
byç ekskluzywni - tylko my, a poza na-
mi nikt, wszyscy inni sà straceni. Kto
jednak coÊ takiego twierdzi? Dla
wszystkich, zarówno dla tych, którzy
przeszli ju˝ przez ziemi´, jak i dla tych,
którzy teraz sà na ziemi, jest ustano-
wiony o∏tarz Bo˝y i dost´pna jest
pomoc, tak˝e w nabo˝eƒstwach dla
umar∏ych. Dla wszystkich, których
˝ycie le˝y jeszcze w dalekiej przy-
sz∏oÊci, niezale˝nie czy przed, czy po
ponownym przyjÊciu Pana, ustanowi
Jezus Chrystus Królestwo Pokoju, aby
doÊwiadczyli pomocy Bo˝ej. W celu
wykonania tej pot´˝nej pracy wybra∏
sobie do pomocy naród. Ten lud wy-
bra∏ sobie z pe∏ni swej mi∏oÊci i ∏aski.
To wybranie pozostaje tajemnicà do
chwili a˝ b´dziemy u celu wiary. Wy-
branie to pozostaje te˝ Bo˝à realnoÊ-
cià. Chciejmy to akceptowaç ca∏à si∏à
naszej wiary.

W ten sposób mili bracia i siostry
Pan dokonuje wielkich i cudownych
rzeczy, a my mo˝emy przy tym poma-
gaç. Jaki to przywilej! Poznajemy to,
czy jeszcze nieco powàtpiewamy?
Wdzi´czny jestem, ˝e dziÊ stoj´ przed
zborem, który potrafi rozumieç i pojàç
myÊli Bo˝e, który wierzy i dzia∏a, który
modli si´ i nie wàtpi. Dzi´ki temu
mo˝emy wykonywaç wielkà prac´.
Powtórz´ raz jeszcze: Zatwardzia∏e
serca mogà zostaç otworzone, a zam-
kni´te drogi udost´pnione, tak aby
wszystkie te dusze znalaz∏y o∏tarz
Pana.
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W PiÊmie Âwi´tym czytamy,
˝e Aposto∏ Pawe∏ planowa∏
odwiedziç Hiszpani´. Przypusz-
cza si´ te˝, ˝e ten zamiar zreali-
zowa∏. Bli˝sze szczegó∏y jednak
nie sà znane. (zobacz Rzymian
15, 24. 28) Historia pokazuje, ̋ e
naród hiszpaƒski uchodzi za
wierzàcy. Pomimo to nie ma w
zasadzie takiego drugiego kraju
chrzeÊcijaƒskiego, w którym w
minionych wiekach z takà si∏à i
surowoÊcià by t∏umiono wol-
noÊç wyznania.

Poczàtki KoÊcio∏a Nowoapos-
tolskiego w Hiszpanii si´gajà
1935 roku. Pomimo wielkiego
poÊwi´cenia prawie przez dzie-
si´ciolecia nie by∏ odnotowany
wzrost. W szczególnoÊci te˝
dlatego, i˝ nasz KoÊció∏ dopiero
w 1971 roku zyska∏ status uzna-
nia paƒstwowego, choç z ogra-
niczeniami. W tych sytuacjach nasi
bracia i siostry musieli pokonywaç
wielkie przeszkody.

Na przyk∏ad, aby ma∏a rzesza w
Barcelonie mog∏a si´ zgromadzaç na
nabo˝eƒstwa, KoÊció∏ naby∏ dom, w
którym zamieszka∏ przewodniczàcy
zboru. W tym domu przez lata przepro-
wadza∏ nabo˝eƒstwa. Dopiero po
uznaniu KoÊcio∏a przez paƒstwo sta∏o si´
mo˝liwe, ˝e obiekt ten sta∏ si´ obiektem
koÊcielnym. Dom jednak by∏ w bardzo
z∏ym stanie. Âciany mia∏y powa˝ne
p´kni´cia. Architekt, który dokona∏
ekspertyzy, zarzàdzi∏ natychmiastowà
ewakuacj´ z powodu zagro˝enia zawale-
niem. O tym stanie rzeczy zosta∏ poin-
formowany ówczesny aposto∏ okr´gowy
Streckeisen, który odpowiedzia∏: „Po-
szukajcie czegoÊ innego, ale dopóki nic
nie znajdziecie anio∏owie Bo˝y b´dà
podtrzymywali dom”. Nikt wówczas nie
domniema∏ nawet, co kryje si´ za tymi
s∏owami. Znalezienie nowego miejsca na
nabo˝eƒstwa okaza∏o si´ wi´cej ni˝
trudne. Min´∏o siedem lat, a˝ zosta∏
pozyskany obiekt na nabo˝eƒstwa i

mo˝na by∏o opuÊciç dotychczasowy dom
mieszkalny. Kilka dni po wyprowadze-
niu cz´Êç muru si´ zawali∏a i spad∏a na
zadaszenie tarasu, gdzie podczas nabo-
˝eƒstw przebywa∏a wi´kszoÊç braci i
sióstr. Wkrótce dom zosta∏ zburzony.
DziÊ na tym miejscu stoi nasz koÊció∏,
który wyÊwi´ci∏ G∏ówny Aposto∏ Urwy-
ler 12 lipca 1981 roku. By∏y to te˝ pier-
wsze odwiedziny G∏ównego Aposto∏a w
Hiszpanii. W nabo˝eƒstwie wyÊwi´cajà-
cym mogli uczestniczyç wszyscy bracia i
siostry mieszkajàcy w tym kraju. Ogó∏em
obecnych by∏o 337 wiernych, w tym 41
goÊci. G∏ówny Aposto∏ Urwyler s∏u˝y∏
s∏owami Jezusa z Ew. ¸ukasza 12, 49:
„Ogieƒ przyszed∏em rzuciç na ziemi´ i
jak˝ebym pragnà∏, aby ju˝ p∏onà∏”.

Od tego dnia Hiszpania nie by∏a ju˝
tym samym krajem. Odwiedziny G∏ów-
nego Aposto∏a, jego s∏u˝ba, jego obec-
noÊç, jak i obecnoÊç towarzyszàcych mu
aposto∏ów okr´gowych i aposto∏ów
pozostawi∏y g∏´bokie Êlady b∏ogos∏a-
wieƒstwa. Ogieƒ zaczà∏ p∏onàç. O ile
poprzednio przez dziesi´ciolecia odno-
towywane by∏y wy˝yny i niziny w rozwoju

dzie∏a Bo˝ego w
Hiszpanii, to odtàd
widoczny by∏ powol-
ny, ale sta∏y rozwój.
Niezapomniane zos-
tajà te˝ ostatnie od-
wiedziny G∏ównego

Aposto∏a z 9 kwietnia 2000 roku w
Walencji. Wówczas równie˝ byli zapro-
szeni wszyscy bracia i siostry z Hiszpanii.
W nabo˝eƒstwie uczestniczy∏o 840 dusz,
w tym oko∏o 100 goÊci. UroczystoÊç ta
by∏a kamieniem milowym w rozwoju
dzie∏a Bo˝ego. Ogieƒ p∏onà∏ pot´˝nie.

Piszàc ten list spodziewamy si´
kolejnej wizyty G∏ównego Aposto∏a. Po
raz pierwszy G∏ówny Aposto∏ przepro-
wadzi w Hiszpanii nabo˝eƒstwo dla
umar∏ych. UroczystoÊç ta odb´dzie si´ w
Maladze. Ponad 1000 miejsc zosta∏o
zarezerwowanych dla braci i sióstr oraz
goÊci z ca∏ego kraju. Ile zaÊ dusz
przyb´dzie z wiecznoÊci? Niechby te
odwiedziny sprawi∏y, aby tak˝e w
Hiszpanii wnet zosta∏o dokoƒczone
dzie∏o Bo˝e!

Erhard Suter

Apostoł Erhard Suter urodził się 9 marca 1953 roku

w Szwajcarii. Jako dwudziestolatek wyemigrował

do Hiszpanii. Na urząd apostoła został powołany

15 kwietnia 2001 roku.Obszarem jego działania jest

Hiszpania,Andora i Gibraltar.

Rozniecony ogień

Apostoł Suter i apostoł

okręgowy Studer (5 i 3 od

prawej) z braćmi i siostrami

w Palma de Mallorca 

w maju 2004

L I S T  A P O S T O L S K I
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Mi∏oÊç w zborze Paƒskim

Jezus da∏ swoim uczniom przykazanie szczególnej
mi∏oÊci, jakà mieli wzajemnie wykazywaç: „Nowe
przykazanie daj´ wam, abyÊcie si´ wzajemnie
mi∏owali, jak Ja was umi∏owa∏em; abyÊcie si´ i wy
wzajemnie mi∏owali. Po tym wszyscy poznajà, ˝eÊcie
uczniami moimi, jeÊli mi∏oÊç wzajemnà mieç
b´dziecie”. (Ew. Jana 13, 34. 35) Wzajemna mi∏oÊç
naÊladowców Chrystusa jest znakiem rozpoznaw-
czym zboru Paƒskiego.

Uczniowie i naÊladowcy Jezusa mieli si´ wzajem-
nie mi∏owaç tak, jak Chrystus mi∏owa∏ swoich i to
konsekwentnie a˝ do koƒca: „Wi´kszej mi∏oÊci nikt
nie ma nad t´, jak gdy kto ˝ycie swoje k∏adzie za
przyjació∏ swoich”. (Ew. Jana 15, 13)

W donios∏y sposób Aposto∏ Jan wià˝e przykaza-
nie mi∏oÊci braterskiej z przykazaniem mi∏oÊci do
Boga i naucza nowonarodzonych: „Umi∏owani,
mi∏ujmy si´ nawzajem, gdy˝ mi∏oÊç jest z Boga, i
ka˝dy, kto mi∏uje, z Boga si´ narodzi∏ i zna Boga.
Kto nie mi∏uje, nie zna Boga, gdy˝ Bóg jest
mi∏oÊcià”. Przedstawia objawienie si´ mi∏ego Boga
wobec nas ludzi w pos∏annictwie Chrystusa i Jego
ofierze. Z tego dowodu mi∏oÊci wyciàga wniosek:
„Umi∏owani, je˝eli Bóg nas tak umi∏owa∏, i myÊmy
powinni nawzajem si´ mi∏owaç”. Nawet posuwa si´
tak dalece, ˝e twierdzi: „JeÊli kto mówi: Mi∏uj´
Boga, a nienawidzi brata swego, k∏amcà jest”. Na
podstawie tego poznania Aposto∏ Jan dochodzi do
wniosku koƒcowego: „A to przykazanie mamy od
Niego, aby ten, kto mi∏uje Boga, mi∏owa∏ i brata
swego”. (por. 1. Jana 4, 7-21)

Mi∏oÊç  w zborze do brata i siostry jest bezsprzecz-
nym znakiem tego, czy si´ mi∏uje Boga. To, ˝e
mi∏oÊç braterska obowiàzuje ka˝dego cz∏onka

Formy wyra˝ania mi∏oÊci bliêniego 

Jednà z form wyra˝ania mi∏oÊci bliêniego jest
mi∏osierdzie. Przykazanie mi∏oÊci bliêniego wzywa
nas do czynienia dobra sàsiadom, przyjacio∏om,
znajomym, a nawet wrogom, gdy potrzebujà nasze-
go mi∏osierdzia. Wezwanie do czynienia dobra bliê-
niemu odnosi si´ zarówno do ziemskiego ˝ycia, jak
i do zbawienia duszy.

Jak wielkie znaczenie Syn Bo˝y przypisuje
praktycznej mi∏oÊci bliêniego wynika z relacji Ew.
Mateusza 25, 34-40. Wynagradzani tu zostajà lu-
dzie, którzy g∏odnym dawali jedzenie, a spragnio-
nym picie, którzy obcego przyjmowali, a nagiego
odziewali. Takie dobrodziejstwa ocenia Pan tak,
jakby czynione by∏y bezpoÊrednio Jemu. Je˝eli te
dobre uczynki zosta∏yby zaniechane, pomimo ˝e
mo˝na by∏o je czyniç, to Pan ocenia to tak, jakby
zaniechano czynienia dobrego bezpoÊrednio Jemu.
(por. te˝ Jakuba 4, 17)

Ponadto mamy nakaz, aby ludziom wskazaç
dzie∏o Bo˝e, gdzie mogà zyskaç zbawienie duszy. To
jest mi∏oÊç „czynem i prawdà”. (1. Jana 3, 18)

Mi∏oÊç bliêniego nie oznacza absolutnego poÊwi´-
cenia. Przeciwnie, nawet cz∏owiekowi zosta∏o
nakazane, aby posiada∏ pewnà zdrowà miar´
mi∏oÊci do siebie. Jasne granice mi∏oÊci w∏asnej
jednak wytycza uwzgl´dnianie innych ludzi i
respektowanie ich osobowoÊci.

Praktykowana mi∏oÊç bliêniego w ró˝ny sposób
zas∏uguje na wysoki respekt. Nauka Jezusa
wskazuje wszak˝e, ˝e mi∏oÊç bliêniego w odniesie-
niu do ˝ycia wiecznego jest zyskiem dopiero wtedy,
kiedy ma swojà podstaw´ w mi∏oÊci do Boga. Mi∏oÊç
bliêniego w sensie ewangelii jest owocem pochodzà-
cym z mi∏oÊci do Boga.

Mi∏oÊç Bo˝a do nas ludzi

jest êród∏em naszej mi∏oÊci

do bliêniego, której wymaga

od swoich Jezus.

Mi∏oÊç ta przede wszystkim

ma si´ ujawniaç w zborze

Chrystusa, a jest tak˝e

znakiem uczniów Pana.

Miłość Boża – 
miłość bliźniego

- część druga -
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zboru, niezale˝nie od jego pozycji socjalnej, stawia
we w∏aÊciwym Êwietle Aposto∏ Jakub i mówi:
„Bracia moi, nie czyƒcie ró˝nicy mi´dzy osobami
przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego
Pana chwa∏y”. Je˝eli w zborze sà czynione ró˝nice,
je˝eli ubodzy zostajà odsuwani na dalszy plan, je˝eli
niezale˝nie w jakim kierunku idà uprzedzenia w
zborze, to wszystko jest ∏amaniem przykazania
mi∏oÊci bliêniego. Aposto∏  Jakub przedstawia wnio-
sek: „Lecz jeÊli czynicie ró˝nic´ mi´dzy osobami,
pope∏niacie grzech”. (por. Jakuba 2, 1-9)

Przykazanie mi∏oÊci bliêniego wzywa do wspiera-
nia innych ludzi i pomagania im w sytuacjach
kryzysowych. Przede wszystkim powinno to mieç
miejsce w zborze: „…dobrze czyƒmy wszystkim, a
najwi´cej domownikom wiary”. (Galacjan 6, 10)

Mi∏oÊç mi´dzy braçmi i siostrami jest si∏à, która
zespala zbór, wnosi ciep∏o do ˝ycia zborowego i jest
podstawà b∏ogos∏awionego rozwoju. Mi∏oÊç zapo-
biega, aby w ka˝dej wspólnocie ludzkiej wyst´pujàce
konflikty nie eskalowa∏y do d∏ugotrwa∏ego sporu.
Ponadto mi∏oÊç ta uzdolnia do przyjmowania braci i
sióstr takimi, jakimi sà. (por. Rzymian 15, 7) Otwie-
ra wejrzenie na fakt, ˝e bliêni tak˝e zalicza si´ do
wybranych przez Boga, do Êwi´tych i umi∏owanych,
którzy nawzajem majà si´ darzyç serdecznym
wspó∏czuciem, dobrocià, pokorà, ∏agodnoÊcià i
cierpliwoÊcià. Nawet je˝eli by∏by powód do skargi,
to jeden drugiemu powinien wybaczyç: „Jak
Chrystus odpuÊci∏ wam, tak i wy”. Niezale˝nie od
tego, jakie sà zajÊcia w zborze, to zawsze obowiàzuje
rada Aposto∏a Paw∏a: „A ponad to wszystko
przyobleczcie si´ w mi∏oÊç, która jest spójnià
doskona∏oÊci”. (por. Kolosan 3, 12-14)

Cia∏o Chrystusa, mi∏oÊç do G∏owy
i do cz∏onków

Zbór, mówiàc obrazowo, jest cia∏em Chrystusa.
Ka˝dy, kto nale˝y do zboru jest cz∏onkiem tego
cia∏a. W ten sposób wszystkie dzieci Bo˝e sà
zjednoczone przez Chrystusa, który jest G∏owà.

Zbór w Koryncie cierpia∏ z powodu k∏ótliwoÊci i
grzesznego zachowania niektórych cz∏onków. Do
tego zboru skierowane zosta∏y s∏owa: „Lecz Bóg tak
ukszta∏towa∏ cia∏o, i˝ da∏ poÊledniejszemu wi´kszà
zacnoÊç, aby nie by∏o w ciele rozdwojenia, lecz aby
cz∏onki mia∏y nawzajem o sobie jednakie staranie”.
˚ydzi czy Grecy, wolni czy niewolnicy, wszyscy mieli
byç traktowani jednakowo. Tak˝e dziÊ pomi´dzy

braçmi i siostrami nie powinno byç ró˝nic. Wszyscy
w jednakowy sposób majà byç otoczeni opiekà
duszpasterskà. Ka˝dy jest wezwany, aby nie
przechodzi∏ oboj´tnie obok powodzenia lub bólu
bliêniego. Rzeczà oczywistà powinno byç wspó∏czu-
cie w bólu i wspólna radoÊç z dobra. „I jeÊli jeden
cz∏onek cierpi, cierpià z nim wszystkie cz∏onki; a
jeÊli doznaje czci jeden cz∏onek, radujà si´ z nim
wszystkie cz∏onki”. (por. 1. Koryntian 12, 12-27)
Dlaczego? „Wy zaÊ jesteÊcie cia∏em Chrystusowym,
a z osobna cz∏onkami”.

W 13 rozdziale 1. Listu do Koryntian, w hymnie o
mi∏oÊci, Aposto∏ Pawe∏ wskazuje, w jaki sposób
mi∏oÊç powinna si´ uwidaczniaç w zborze: „Mi∏oÊç
jest cierpliwa, mi∏oÊç jest dobrotliwa, nie zazdroÊci,
mi∏oÊç nie jest che∏pliwa, nie nadyma si´, nie
post´puje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi
si´, nie myÊli nic z∏ego, nie raduje si´ z niesprawie-
dliwoÊci, ale si´ raduje z prawdy; wszystko zakrywa,
wszystkiemu wierzy, wszystkiego si´ spodziewa,
wszystko znosi. Mi∏oÊç nigdy nie ustaje; (…) Teraz
wi´c pozostaje wiara, nadzieja, mi∏oÊç, te trzy; lecz z
nich najwi´ksza jest mi∏oÊç”.

Je˝eli ˝yje si´ zgodnie z zasadà: „Wszystko niech
si´ dzieje u was w mi∏oÊci”, (1. Koryntian 16, 14) to
nie przychodzi z trudem mi∏oÊciwa przychylnoÊç do
brata i siostry.

Góra Synaj
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USA: W sobot´ 24 kwietnia br., 78 dzieci ze
szkó∏ki niedzielnej z okr´gu New Jersey odwie-
dzi∏o Bronx Zoo w Nowym Jorku. Dzieciom
towarzyszyli rodzice i nauczyciele. Przy ∏adnej
pogodzie w ma∏ych i du˝ych zagrodach obser-
wowa∏y tygrysy, goryle, ˝yrafy, lwy morskie,
niedêwiedzie polarne i wiele innych zwierzàt.
Nast´pnie dzieci i doroÊli wspólnie spo˝yli
posi∏ek, podczas którego by∏o du˝o do opowie-
dzenia, jak i zrobiono wiele zdj´ç.

Kenia: Z polecenia aposto∏a okr´gowego Richarda C. Freunda
(USA), starszy okr´gowy James Fendt, w poniedzia∏ek wielkanocny
12 kwietnia 2004 roku, przekaza∏ w darze czek dla sierociƒca,
po∏o˝onego w pobli˝u kenijskiej stolicy Nairobi. W przytu∏ku,
którego kierowniczkà jest pewna pani z Holandii, ˝yje oko∏o 130
dzieci. M∏odsze ucz´szczajà do tamtejszej szko∏y podstawowej,
natomiast starsze uczà si´ poza sierociƒcem. Ju˝ wielokrotnie
aposto∏ okr´gowy przyznawa∏ pomoc humanitarnà dla sierociƒca.
Aposto∏ Chrispin Kinyua i inni s∏udzy Bo˝y zapewniajà tam te˝
opiek´ duszpasterskà. Biskup Peter Mutisya we wspó∏pracy z
kierownictwem sierociƒca zaoferowa∏ prowadzenie zaj´ç szkó∏ki
niedzielnej i religii.

Szwajcaria/W∏ochy: W koÊciele nowoapostolskim w Locarno, 16 maja br., odby∏ si´ Dzieƒ
Dziecka. 51 dzieci i 45 doros∏ych najpierw uczestniczy∏o w nabo˝eƒstwie, które przeprowadzi∏
starszy okr´gowy Remo Cavalli, s∏owem biblijnym z 1. Moj˝eszowej 41, 39. 40. Podczas swojej
s∏u˝by mówi∏ o pojednaniu i wezwa∏ zarówno ma∏ych, jak i du˝ych do pokoju. Nabo˝eƒstwo
upi´ksza∏ chór dzieci´cy. Po nabo˝eƒstwie wszyscy spo˝yli posi∏ek przygotowany przez
m∏odzie˝. Po po∏udniu dzieci uczestniczy∏y w wielu grach zespo∏owych. Potem nastàpi∏o:
Arrivederci – do nast´pnego roku.

Tydzieƒ póêniej 33 braci i sióstr oraz 3 goÊci zebra∏o si´ na Dzieƒ
Dziecka w zborze Carrara. Niestety, niedzielny poranek by∏
deszczowy. Z tego powodu nabo˝eƒstwo, które by∏o zaplanowane
pod go∏ym niebem, musia∏o si´ odbyç w koÊciele. Przeprowadzi∏
je, s∏owem z Ew. ̧ ukasza 2, 52, starszy okr´gowy Daniele Rossi.
W nabo˝eƒstwie Êpiewa∏ chór z Florencji. Krótko przed
uroczystoÊcià Êwi´tej wieczerzy do koÊcio∏a wpad∏y pierwsze
promienie s∏oƒca i da∏y nadziej´, na dalszy pomyÊlny przebieg
dnia. Tak wi´c wszyscy udali si´ na pewne miejsce w górach, gdzie
w 1958 roku aposto∏ Rudolf Schneider przeprowadzi∏ drugie
nabo˝eƒstwo w Carrara. Tam wszyscy zjedli obiad, po którym
dzieci i s∏udzy uczestniczyli w zabawach i zawodach.

Odwiedziny w zoo Datki dla sierocińca

Dzień Dziecka w Ticino i Carrara

Na zakończenie zwiedzania zoo dzieci i dorośli

ustawili się do zdjęcia grupowego

Dzieci z sierocińca

otrzymują upominki

Dzień dziecka w Locarno;

po nabożeństwie młodzież

zatroszczyła się o potrzeby

ciała dla dzieci
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UUSA: M∏odzie˝ z okr´gu St. Louis, do
którego nale˝à m∏odzi bracia i siostry z 8
stanów USA, w kwietniu 2004 roku,
zjecha∏a si´ na przyjacielski weekend do
Lincoln. W spotkaniu wzi´li te˝ udzia∏
konfirmanci 2004 roku, którzy przy tej
okazji zostali przyj´ci do grona
m∏odzie˝y. Oko∏o 100 dziewczyn i
ch∏opaków bra∏o udzia∏ w ∏owieniu ryb,
w grze w siatkówk´, jak i w innych
przedsi´wzi´ciach. Ponadto program
zawiera∏ rozmowy m∏odzie˝y z
biskupem Frankiem Pagel, który te˝
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo s∏owem
biblijnym z 1. Koryntian 9, 24-27.

RPA: W po∏owie maja 2004 roku 50 m∏odzie˝y z USA i Tanzanii uczestniczy∏o w Dniu M∏odzie˝y KoÊcio∏a terytorialnego Kraj
Przylàdkowy/RPA. W niedziel´, 16 maja, oko∏o 900 m∏odych braci i sióstr wzi´∏o udzia∏ w nabo˝eƒstwie, które przeprowadzi∏
aposto∏ okr´gowy Noel Barnes w Civic Centre, w George. Poza aposto∏ami z jego obszaru dzia∏ania towarzyszyli mu aposto∏owie
William Hammer (USA) i Zacharia Deuly (Tanzania). Nabo˝eƒstwo by∏o transmitowane satelitarnie do dalszych 106 zborów,

tak ̋ e t´ godzin´ b∏ogos∏awieƒstwa prze˝y∏o ogó∏em 25 tysi´cy
m∏odzie˝y. S∏owo biblijne nabo˝eƒstwa pochodzi∏o z Ew.
¸ukasza 23, 43. Ju˝ w przededniu goÊcie z Ameryki i Tanzanii
spotkali si´ z m∏odzie˝à po∏udniowoafrykaƒskà. W Port Eliza-
beth prze˝yli te˝ koncert, na którym gospodarze muzycznie
zaprezentowali ró˝ne kultury Po∏udniowej Afryki. Ponadto
goÊcie wzi´li udzia∏ w koncercie w koÊciele w Silvertown oraz
uczestniczyli w nabo˝eƒstwie aposto∏a okr´gowego Barnesa
w najwi´kszym nowoapostolskim koÊciele w Tafelsig.

Spotkanie młodzieży w Lincoln

Młodzież z okręgu St. Louis

Na Dzień Młodzieży przybyli goście z Ameryki i Tanzanii

Od lewej: Apostoł

okręgowy Barnes

oraz apostołowie

Deuly i Hammer
Koncert w kościele w Silvertown
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Podwójny jubileusz w Newmarket

KKanada: Podwójny powód do Êwi´towania i radoÊci mia∏ miejsce
w niedziel´ 16 maja br., w zborze Newmarket, w prowincji
Ontario. Po pierwsze zbór obchodzi∏ 25 rocznic´ wyÊwi´cenia
koÊcio∏a, a po drugie biskup William Voeun i jego ̋ ona
obchodzili srebrne gody. OkolicznoÊci te sk∏oni∏y aposto∏a
okr´gowego Leslie Latorcai do przeprowadzenia nabo˝eƒstwa w
Newmarket. W uroczystoÊci wzi´∏o udzia∏ prawie 260 braci i
sióstr. Wszyscy poruszeni byli te˝ muzycznymi wyst´pami chóru,
orkiestry i grupy fletowej. W przemowie do srebrnej pary aposto∏
okr´gowy Latorcai wspomnia∏ o drodze ̋ ycia brata i siostry

Voeun, którzy przed 25 laty zawarli zwiàzek
ma∏˝eƒski w Kambod˝y. Wówczas jeszcze nic
nie wiedzieli o KoÊciele Nowoapostolskim.
Obecnie biskup Voeun kilka razy do roku
podró˝uje do swojej starej ojczyzny, aby
wspieraç prac´ aposto∏ów, obs∏ugujàcych
wielu braci i sióstr. Ponadto biskup opiekuje
si´ kambod˝aƒskimi zborami w Kanadzie. Po
nabo˝eƒstwie wszyscy przeszli do
znajdujàcego si´ w pobli˝u centrum
zborowego, aby zjeÊç obiad i prze˝ywaç
radosne chwile we wspólnocie dzieci Bo˝ych.

Zambia: Aposto∏ okr´gowy Duncan B. Mfune w po∏owie kwietnia 2004
roku uda∏ si´ do Prowincji Pó∏nocnej. W podró˝y do Mbala,
miejscowoÊci po∏o˝onej oko∏o 1100 kilometrów od Lusaki, towarzyszyli
mu aposto∏owie okr´gowi pomocniczy Charles Ndandula i Robert
Nsamba. Wszyscy trzej aposto∏owie zostali serdecznie przyj´ci przez
braci i siostry oraz s∏ug Bo˝ych. W niedziel´ 18 kwietnia, aposto∏
okr´gowy przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w zborze Chila View, s∏owem
biblijnym z Ew. Marka 13, 37. W uroczystoÊci, w której uczestniczy∏o
850 braci i sióstr oraz 105 goÊci, zosta∏ ustanowiony starszy okr´gowy.

Orkiestra podczas

wykonywania utworu

muzycznego

Nowoapostolski kościół

w Newmarket wyświęcony

przed 25 laty

Odwiedziny Prowincji Północnej

Dzieci ze szkółki niedzielnej serdecznie witają

apostoła okręgowego Mfune i jego towarzyszy

NASZA RODZINA czasopismo kościoła nowoapostolskiego; Wydawca: Administracja Centralna Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce,
PL 81-520 Gdynia; ul.Akacjowa 50/50 A-B; tel.: (0-58) 621 9401; tel./fax: (0-58) 664 9288; 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.
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