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W
ezwanie Pana do zboru w Efezie: „…upami´taj
si´, i spe∏niaj uczynki takie, jak pierwej”, ma
powa˝ne t∏o. WczeÊniej do tego zboru, z polece-
nia tego, który Aposto∏owi Janowi dyktowa∏

Objawienie, zosta∏y skierowane s∏owa: „Lecz mam ci za z∏e, ˝e
porzuci∏eÊ pierwszà twojà mi∏oÊç”.

Czy i w naszym czasie nie istnieje niebezpieczeƒstwo, ˝e en-
tuzjazm i osobiste zaanga˝owanie dla dzie∏a Bo˝ego os∏abnie i
wszystko ulegnie przyzwyczajeniu? Dlatego te˝ i nas dotyczy
wezwanie: „…upami´taj si´, i spe∏niaj uczynki takie, jak
pierwej”.

W wyra˝eniu „upami´taj si´” przebrzmiewa specyficzna nuta.
Wzywa do pokuty i skruchy. Niemniej upami´tanie si´ oznacza
nawrócenie si´ do norm Bo˝ych oraz zwrócenie si´ ku propo-
zycjom Bo˝ym. Któ˝ jeszcze zna i trzyma si´ norm Bo˝ych?
Pozwólcie, ˝e przytocz´ przyk∏ad: „Pami´taj, abyÊ dzieƒ Êwi´ty
Êwi´ci∏”. Za tymi s∏owami stoi stanowczy nakaz Bo˝y. Kto tego
przestrzega, ten czyni pierwsze uczynki. „Upami´taç si´”
zawiera dà˝enie do zmiany usposobienia, aby coraz bardziej, jak
tylko mo˝liwe, przybli˝aç si´ do istoty Jezusa Chrystusa. Kto do
tego dà˝y, ten w ka˝dym nabo˝eƒstwie ca∏ym sercem przyjmuje
s∏owo i ∏ask´, w wyniku czego dost´puje odpuszczenia grzechów
i zbawienia. To jest mo˝liwe dla ka˝dego, tylko musi chcieç!

Kto si´ stara coraz bardziej wrastaç w usposobienie Jezusa, ten
z radoÊcià si´ sk∏ania do dokonywania podobajàcych si´ Bogu
uczynków odpowiadajàcych pierwszemu zapa∏owi. Do tego
przede wszystkim zalicza si´ ̋ ycie jako dziecko Bo˝e, nape∏nione
pierwszà mi∏oÊcià, ∏askà Bo˝à, entuzjazmem i zaanga˝owaniem
oraz gotowoÊcià ofiarnà dla Boga i Jego dzie∏a. Bàdêmy stale
Êwiadomi tego, ˝e to dzie∏o b´dzie trwa∏o, zostanie dokoƒczone
i znajdzie kontynuacj´ w Królestwie Pokoju. Wys∏awianie tego
oraz sk∏adanie Êwiadectwa szukajàcym duszom o jedno-
razowoÊci i donios∏oÊci Bo˝ego dzie∏a zbawienia jest równie˝
znakiem pierwszej mi∏oÊci.

Wymieniajàc pierwsze uczynki nie wolno zapomnieç o ̋ arliwej
modlitwie i stanowczej woli do wiernego naÊladownictwa. Kto
si´ modli, ten porusza si∏y niebiaƒskie i Êciàga na siebie
b∏ogos∏awieƒstwo Najwy˝szego. Natomiast wy∏àcznie naÊlado-
wnictwo prowadzi do celu wiary. Ostatecznie pierwsze uczynki
koronowane sà nadziejà i czekaniem na obiecane ponowne
przyjÊcie Chrystusa. To jest i pozostanie kluczowym punktem
naszej wiary!

Kto b´dzie wierzy∏ a˝ do koƒca i wytrwa w pierwszej mi∏oÊci,
upami´ta si´ i b´dzie dokonywa∏ pierwszych uczynków, ten z
∏aski zostanie udoskonalony w wierze i otrzyma odpowiednià
zap∏at´. Je˝eli b´dziemy u celu wiary, to ju˝ nie b´dziemy
musieli si´ upami´taç, niemniej pierwsze uczynki mi∏oÊci i
radoÊci ostanà si´ na wieki.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Pierwsze uczynki

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E
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Aposto∏ Ernest Vovak urodzi∏ si´ 9
kwietnia 1938 r. jako najm∏odszy z pi´-
ciorga dzieci w rodzinie nowoapostolskiej
w Cleveland/Ohio. By∏ gorliwym s∏ugà w
dziele Bo˝ym. Majàc dwadzieÊcia jeden
lat zosta∏ powo∏any na urzàd poddiakona,
a w Êlad za tym nastàpi∏y powo∏ania na
kolejne urz´dy. G∏ówny Aposto∏ Ernst
Streckeisen w dniu 19 wrzeÊnia 1976 roku
w Bielefeldzie powo∏a∏ go na urzàd apos-
to∏a, w którym dzia∏a∏ prawie 28 lat.
Obs∏ugiwa∏ ró˝ne okr´gi w Stanach
Zjednoczonych, a tak˝e w Indiach, w Azji
Po∏udniowo-Wschodniej oraz w Afryce.

Aposto∏ Walter Wicke jako pierwsze
dziecko pewnej nowoapostolskiej rodziny
ujrza∏ Êwiat∏o dzienne 4 maja 1934 roku w

Kassel/Niemcy. W 1955 r. wyemigrowa∏
do Wenezueli. Na urzàd poddiakona
zosta∏ powo∏any 12 maja 1967 r. G∏ówny
Aposto∏ Fehr 17 kwietnia 1994 r. w
Detroit powo∏a∏ go na urzàd aposto∏a dla
Wenezueli, Panamy i Salwadoru. 

Pod koniec nabo˝eƒstwa w Chicago
G∏ówny Aposto∏ Fehr powo∏a∏ dotych-
czasowego biskupa Felixa Manuela
Diaza Salazara na aposto∏a dla Wenezu-
eli, a dotychczasowego starszego okr´go-
wego Julia Cesara Yepeza na aposto∏a
dla Panamy. Na urzàd biskupa zostali
powo∏ani dotychczasowi starsi okr´gowi
James Edward Fendt, Mark Fuerbach,
Gary Morse i Walter Peter Schmidt
(wszyscy KoÊció∏ terytorialny USA).

W niedziel´, 5 wrzeÊnia 2004 r. G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr

s∏u˝y∏ w Chicago. Pod obs∏ugà S∏owem Bo˝ym w tym

transmitowanym satelitarnie nabo˝eƒstwie by∏o

10430 uczestników. Podczas nabo˝eƒstwa zostali przeniesieni

w stan spoczynku aposto∏owie Ernest Vovak (USA)

i Walter Wicke (Wenezuela). Ponadto G∏ówny Aposto∏

ustanowi∏ dwóch aposto∏ów i czterech biskupów.

G∏ówny Aposto∏

w Chicago - USA

Główny Apostoł z żoną i osobami towarzyszącymi

Uroczysty koncert w kościele w Chicago

Kwiaty dla apostołów w stanie spoczynku
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„Albowiem Bóg to według
upodobania sprawia w was

i chcenie i wykonanie”.

M
ili bracia i siostry, najpierw
chcia∏bym wyraziç swojà ra-
doÊç z mo˝liwoÊci przybycia
do was - do Chicago. W mi-

nionych latach by∏em w wielu miejsco-
woÊciach Stanów Zjednoczonych, na
Wybrze˝u Wschodnim i Zachodnim, na
pó∏nocy, w centrum i na po∏udniu, ale ni-
gdy w Chicago, w∏aÊnie tu, gdzie w tym
kraju dzie∏o Bo˝e ma swój poczàtek.
Ostatnia wizyta G∏ównego Aposto∏a
mia∏a tu miejsce 20 lat temu, a by∏ nim
G∏ówny Aposto∏ Urwyler. Je˝eli ktoÊ by
si´ mnie zapyta∏: „Dlaczego tak d∏ugo nie
przybywa∏eÊ?”, to odpowiedzia∏bym: „Te
dobre ‘kàski’ zostawiam na koniec”.

Teraz ponownie jesteÊmy zgromadzeni
przy o∏tarzu Bo˝ym i na t´ chwil´ zapo-
minamy o tym, co ziemskie. Ci´˝ary, któ-
re musimy nosiç mogà zejÊç na dalszy
plan. Staƒmy si´ b∏ogimi w wyniku dzia-
∏ania Ducha Âwi´tego oraz odpuszczenia

win i grzechów. Je˝eli to nast´puje, to
mamy znów doÊç si∏ niebiaƒskich do sta-
wiania w przysz∏oÊci pewnych kroków do
celu wiary. Nie wiemy co przyniesie przy-
sz∏oÊç, ale na temat naszej przysz∏oÊci
wiemy, ˝e przyniesie nam ponowne
przyjÊcie Pana wraz z Jego zap∏atà.

Przysz∏oÊç gotuje dla nas najwi´kszy ze
wszystkich celów, udzia∏ w wielkim dniu
Paƒskim. Zostaniemy przemienieni w
okamgnieniu na odg∏os ostatniej tràby,
tak jak to powiedzia∏ Aposto∏ Pawe∏ i
pisa∏ w swoim czasie do wierzàcych: „Oto
tajemnic´ wam objawiam: Nie wszyscy
zaÊniemy, ale wszyscy b´dziemy przemie-
nieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na
odg∏os tràby ostatecznej; bo tràba za-
brzmi i umarli wzbudzeni zostanà jako
nie ska˝eni, a my zostaniemy przemienie-
ni. Albowiem to, co ska˝one, musi przy-
oblec si´ w to, co nieska˝one, a to, co
Êmiertelne, musi przyoblec si´ w nie-

ÊmiertelnoÊç”. (1. Koryntian 15, 51-53)
To w∏aÊnie zawiera donios∏a przysz∏oÊç.
Kto chcia∏by przejÊç obok tych s∏ów. Te
s∏owa si´ wype∏nià, jest to pewne, ponie-
wa˝ sà to S∏owa Bo˝e. Obietnica Jezusa
Chrystusa, jak dotychczas, tak i nadal jest
aktualna, ˝e przyjdzie ponownie, aby
swoich zabraç do siebie. (por. Ew. Jana
14, 3) Je˝eli to nie nastàpi∏o jeszcze do
dziÊ, to pomimo to chcemy byç wdzi´czni
za czas ∏aski. Wcià˝ jeszcze mamy czas
pracowaç nad swoim wewn´trznym cz∏o-
wiekiem, aby sta∏ si´ coraz bardziej
podobny do istoty Jezusa Chrystusa.

Jezus, jak czytamy w PiÊmie Âwi´tym,
pewnego razu chodzi∏ po morzu - po
wodzie. By∏ przecie˝ Panem tak˝e nad
naturà. Jako Syn Bo˝y dysponowa∏ ta-
kimi mo˝liwoÊciami. Gdy jednak Go
ujrzeli uczniowie, wydali okrzyk trwogi,
poniewa˝ byli przekonani, ˝e to widmo.
Natomiast Jezus powiedzia∏ do nich: „Ja
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jestem, nie bójcie si´!”. Jak wiadomo
Piotr wyszed∏ z ∏odzi i szed∏ Panu naprze-
ciw. Gdy powsta∏ wiatr i wezbra∏y fale,
nagle ogarnà∏ go strach i zaczà∏ tonàç.
Pan jednak pochwyci∏ go swojà r´kà.
Nast´pnie weszli do ∏odzi. (por. Ew. Ma-
teusza 14, 22-33)

Mili bracia i siostry, w naszym ˝yciu
dzieje si´ niejedno, czego w danej chwili
nie rozumiemy, byç mo˝e jesteÊmy prze-
ra˝eni i ogarnia nas trwoga. Dopiero, gdy
przyglàdamy si´ bli˝ej, zauwa˝amy, ˝e to
Pan, który to, czy owo dopuÊci∏. On i dziÊ
mówi: Bracia, siostry, ufajcie, nie bójcie
si´, to Ja jestem, Pan. Tak dziaç si´ mo˝e
na przyk∏ad w przypadku choroby.
Wyniki badania lekarskiego sà niepocie-
szajàce i nie wiadomo, co b´dzie dalej.
Mo˝na si´ baç i byç zatrwo˝onym na
Êmierç. Pan jednak przychodzi do nas i
mówi: Nie bój si´! JesteÊ przecie˝ w mo-
im r´ku, ja ci´ trzymam i nie musisz uto-

nàç w ziemskich problemach!
Czasami byç mo˝e musimy znosiç

niesprawiedliwoÊci, z∏oÊcimy si´, a mo˝e
nawet jesteÊmy êli, budzà si´ w nas myÊli
odp∏acenia, oddania, a mo˝liwe, ˝e aku-
rat w tej chwili Pan mówi: „Ja jestem tak-
˝e i w tym, co teraz prze˝ywasz. Nie bój
si´, Ja wezm´ ci´ za r´k´”. Niejedno si´
dzieje w naszym ˝yciu, czego byç mo˝e w
danym momencie nie rozumiemy. Do-
piero gdy si´ z tym pogodzimy, wtedy
poznajemy: Pomimo wszystko jest to
Pan. On chce byç nam bliski, nas ochro-
niç od utoni´cia w ziemskich rozmyÊla-
niach i chce nas ocaliç.

Przeczyta∏em na poczàtku nabo˝eƒ-
stwa s∏owo Aposto∏a Paw∏a: „Albowiem
Bóg to wed∏ug upodobania sprawia w
was i chcenie i wykonanie”. Czy˝ nie jest
to coÊ wielkiego, bracia i siostry, ˝e mi∏y
Bóg naprawd´ dokonuje jednego i
drugiego. On wzbudza w nas zarówno

chcenie, jak i wykonanie.
Z powodu tego faktu nikt te˝ nie mo-

˝e mieç wymówki: „Ja tego nie mog´”.
W∏aÊciwie powinien powiedzieç: „Ja tego
nie chc´”. Pan chce przecie˝ wzmocniç
naszà wol´. On jest tym, który w nas
zdzia∏a jedno i drugie, wol´ i realizacj´.
Co wi´c czyni, aby w nas wzbudziç wol´?
Bracia i siostry, musi oczyÊciç i uÊwi´ciç
nasze serce, nasze zmys∏y, a to nast´puje
przez S∏owo i ∏ask´. Gdy to zosta∏o doko-
nane, wtedy wierzymy, mi∏ujemy i mamy
nadziej´. Wówczas te˝ modlimy si´,
naÊladujemy i ch´tnie sk∏adamy ofiary.
Bóg sprawia w nas chcenie. Najpierw
musi jednak oczyÊciç nasze serce i uspo-
sobienie. Je˝eli nast´pnie nasza wola jest
w Bogu, to te˝ nast´puje wykonanie.

„Albowiem Bóg to wed∏ug upodoba-
nia sprawia w was i chcenie i wykonanie”.
To oznacza, ˝e je˝eli chcemy wierzyç, to
te˝ wykazujemy uczynki wiary. Wiara
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wtedy czegoÊ dokonuje. Dzie∏a wiary sà
ró˝norodne i cudowne; na przyk∏ad mieç
radoÊç z dzie∏a Bo˝ego. Wed∏ug tego
mo˝emy sprawdziç, jak dalece ˝yje w nas
wiara. Wielkim pocieszeniem jednak jest
to, ˝e Ojciec Niebieski chce w nas spra-
wiç zarówno chcenie, jak i wykonanie.
Wa˝ne jest, aby oczyÊci∏ nasze serce i
zmys∏y. Je˝eli mi∏oÊç wykazuje swoje
uczynki, to có˝ z tego wyniknie? Pozosta-
niemy wierni w dziele Bo˝ym, a wtedy
mo˝e przyjÊç co chce, rozczarowania z
lewej i z prawej.

Je˝eli w nas ˝yje mi∏oÊç, to pozostaje-
my wiernymi. Mi∏oÊç, mówi Aposto∏ Pa-
we∏, jest rozlana w sercach naszych przez

Ducha Âwi´tego. (por. Rzymian 5, 5) Je-
˝eli w nas ˝yje nadzieja, to wykazuje swo-
je uczynki, a mianowicie dokonuje nie-
jednego. Nadzieja daje otuch´. Prawdzi-
we pocieszenie z nadziei jest skarbem.
Nadzieja wzbudza bezpieczeƒstwo, na-
dzieja wzbudza zaufanie do wspó∏czesne-
go pos∏annictwa i do Bo˝ego prowa-
dzenia. Wszystko to sà uczynki nadziei.
Je˝eli wiara, mi∏oÊç i nadzieja le˝à u
podstaw czynów, to ujawniajà si´ cudow-
ne owoce Ducha Âwi´tego.

Gdy Bóg sprawia w nas wol´, to wie-
rzymy, mamy nadziej´, mi∏ujemy, modli-
my si´, naÊladujemy i sk∏adamy ofiary.
Co daje modlitwa? Pomoc i si∏´. MyÊl´,

˝e wolno mi powiedzieç, mili bracia i
siostry, ˝e tego ju˝ wszyscy doÊwiadczy-
liÊmy. Gdy si´ modlimy, otrzymujemy
pomoc z góry i nowe si∏y. To sprawia
modlitwa. 

NaÊladownictwo prowadzi do celu.
Nie zapominajmy o tym nigdy. Ju˝ po-
wiedzia∏em, ˝e przed nami jest najwi´k-
szy ze wszystkich celów. A kto pozostanie
w naÊladownictwie, ten dojdzie do celu
wiary. Ofiara przynosi b∏ogos∏awieƒstwo.
˚ycz´ ka˝demu dziecku i s∏udze Bo˝e-
mu tych pi´knych prze˝yç, i˝ ofiara przy-
nosi b∏ogos∏awieƒstwo. Bóg jest tym,
który sprawia w nas jedno i drugie, ch´ci
i wykonanie, a czyni to wed∏ug swego
upodobania. Na wszystkim wi´c spoczy-
wa upodobanie naszego Boga. Nato-
miast upodobanie Bo˝e wnosi spokój i
pokój do serca. Dzi´ki temu spokojowi,
dzi´ki temu pokojowi ju˝ dziÊ mamy b∏o-
goÊç, a u celu wiary wspania∏oÊç.

Bracia i siostry uÊwi´cajmy naszà wol´,
nasze serce i zmys∏y, aby mi∏y Bóg móg∏
dokonaç w nas tego, co chce i ujawni∏y si´
cudownoÊci, jak: wiara, mi∏oÊç i nadzieja.

W tym celu chciejmy nosiç w sobie
myÊli Bo˝e i nie t∏umiç impulsów duszy
przez ludzkie myÊlenie i szkodliwe wp∏y-
wy. S∏owo i ∏aska niech przy nas dzia∏ajà.
Dlatego te˝ i to musz´ na nowo powie-
dzieç, ˝e nabo˝eƒstwa sà takie wartoÊcio-
we i nie ma nic, co mog∏oby je zastàpiç.
Niech b´dà dla nas tym, czym sà, a mia-
nowicie darami ∏aski naszego Ojca Nie-
bieskiego. Je˝eli to poznajemy, to b´dzie-
my korzystali z nabo˝eƒstw i zostaniemy
wcià˝ na nowo kierowani i prowadzeni
dobrymi myÊlami Bo˝ymi, a ludzkie myÊ-
lenie nie b´dzie wypiera∏o tego, co
Boskie i nie b´dziemy ulegaç szkodliwym
wp∏ywom. Pi´knie jest, jeÊli mo˝emy
prze˝ywaç, ˝e Bóg jest tym, który w nas
sprawia chcenie i wykonanie, a na
wszystkim b´dzie wówczas spoczywaç
Jego upodobanie.

6

Od lewej: Apostołowie okręgowi pomocniczy Hoffman

i Higelin oraz apostołowie okręgowi Klingler, Fiore,

Latorcai i Freund
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Nasz G∏ówny Aposto∏ odwiedzi∏ 5
wrzeÊnia 2004 roku braci i siostry
okr´gu Chicago, Illinois/USA. Chi-
cago jest bardzo interesujàcym i
pi´knym miastem, po∏o˝onym nad
jeziorem Michigan. W paêdzierniku
1871 roku wielki po˝ar zniszczy∏ 1/3
centrum miasta. Przekaz g∏osi, ˝e
ogieƒ powsta∏ w wyniku tego, ˝e
krowa w oborze przewróci∏a latarni´,
zaÊ ekstremalna susza zwi´kszy∏a
obszar po˝aru.

Chicago jest jednà z licznych aglo-
meracji, wÊród których mo˝na wymie-
niç te˝ Pary˝ - Miasto Âwiate∏, Rzym -
Wieczne Miasto, czy te˝ Budapeszt,
Prag´ i Wiedeƒ. Niektórzy mówià, ˝e
Hongkong jest najbardziej ekscytujà-
cym miastem Êwiata, ale znamy jesz-
cze Kapsztad, Sydney, Buenos Aires,
Tokio, Nowy Jork, zwany te˝ Big
Apple, a tak˝e mo˝na wymieniç jesz-
cze wiele innych miast.

Autor Listu do Hebrajczyków w 13
rozdziale i w 14 wersecie przedstawi∏

L I S T  A P O S T O L S K I

wszystko we w∏aÊciwej zale˝noÊci:
„Albowiem nie mamy tu miasta trwa-
∏ego, ale tego przysz∏ego szukamy”.
Przez ca∏e swoje ˝ycie wiele dzieci
Bo˝ych nosi w swoim sercu pragnie-
nie i ˝yczenie zamieszkania w tym
mieÊcie.

Aposto∏ Jan powiedzia∏: „I widzia-
∏em miasto Êwi´te, nowe Jeruzalem,
zst´pujàce z nieba od Boga, przygo-
towane jak przyozdobiona oblubie-
nica dla m´˝a swego”. To jest nasza
przysz∏oÊç, kiedy zostanie dokoƒczo-
ne przygotowywanie naszych dusz. Ile
ju˝ naszych pieÊni wychwala t´ wspa-
nia∏à przysz∏oÊç, która na nas czeka.

Izraelici podczas niewoli babiloƒ-
skiej byli zdania, ˝e nie mogà Êpiewaç
Panu b´dàc na obczyênie. My czynimy
akurat odwrotnie. Nasze serca sà
ukierunkowane na przysz∏oÊç, a pie-
Êni, przypominajàce nam o naszej
wiecznej ojczyênie, sà wa˝nà cz´Êcià
naszego ˝ycia.

W Objawieniu Jana znajdujemy

cudowne opisy tego miasta. Aposto∏
Jan w pewnej wizji widzia∏ to miasto
„majàce chwa∏´ Bo˝à”. (Obj. Jana
21, 11) Interesujàcy jest fakt, ˝e w tym
mieÊcie nie ma Êwiàtyni, „albowiem
Pan, Bóg, Wszechmogàcy jest jego
Êwiàtynià, oraz Baranek. A miasto nie
potrzebuje ani s∏oƒca ani ksi´˝yca,
aby mu Êwieci∏y; oÊwietla je bowiem
chwa∏a Bo˝a, a lampà jego jest Bara-
nek”. (Obj. Jana 21, 22. 23)

W tym celu, abyÊmy mogli mieç
mo˝liwoÊç udzia∏u w tej cudownej
przysz∏oÊci, Wszechmocny Bóg wpro-
wadzi∏ nas do szczególnej duchowej
wspólnoty, do „zebrania pierworod-
nych, którzy sà zapisani w niebie”.
(Hebrajczyków 12, 23) Celem utwier-
dzenia naszego powo∏ania i wybrania
z ca∏ych si∏ staramy si´ staç podobny-
mi do istoty Jezusa i coraz bardziej
byç pod wp∏ywem tego, co z wyso-
koÊci.

Nasz G∏ówny Aposto∏ cz´stokroç
wyra˝a∏, ˝e nie tylko wierzy, ˝e Chrys-
tus przyjdzie ponownie, ale wie, ˝e
Chrystus przyjdzie ponownie. To
równie˝ musi w nas ˝yç. Wówczas te˝
b´dziemy uczestnikami tej donios∏ej
przysz∏oÊci i ostatecznie wejdziemy do
tego wspania∏ego miasta.

Richard Freund

Apostoł okręgowy Richard Freund urodził się 2

listopada 1939 roku. Na urząd apostoła został

powołany w dniu 9 listopada 1993 roku,a 4 sierpnia

1996 roku otrzymał polecenie służenia jako apostoł

okręgowy pomocniczy. Od 14 maja 2000 roku jako

apostoł okręgowy prowadzi Kościół terytorialny

Stany Zjednoczone Ameryki, a także obsługuje

Amerykę Środkową,głównie Wyspy Karaibskie i trzy

kraje Ameryki Południowej: Ekwador, Kolumbię i

Wenezuelę.Ponadto działa w krajach trzech innych

części świata: W Europie w Irlandii i w Wielkiej

Brytanii,w Afryce w Tanzanii,Kenii i Ugandzie oraz w

Oceanii w Guamie,na Samoa Amerykańskim,Samoa

Zachodnim i na innych wyspach Mikronezji.

Apostoł okręgowy

Freund i chłopcy

w strojach

latynoamerykańskich

Przyszłe miasto
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N A U K A I P O Z N A N I E

Chrystusa. Podczas swego ˝ycia ziemskiego Jezus mówi o
sobie jako o Panu: „Tak wi´c Syn Cz∏owieczy jest Panem
równie˝ i sabatu”. (Ew. Marka 2, 28; por. Ew. Mateusza
12, 8) Dla pobo˝nego Judejczyka Bóg by∏ Panem i Tym,
który ustanowi∏ sabat. Tak wi´c wypowiedê ta uwidacznia,
˝e w Jezusie obecny jest Bóg Izraela, który da∏ przykaza-
nia. Tym samym ujawniony zosta∏ Bo˝y autorytet Jezusa.

W Nowym Testamencie termin „Pan” w odniesieniu do
Jezusa ma ró˝ne znaczenia. Najpierw okreÊlenie „Pan”
u˝ywane jest jako zwyk∏a forma zwracania si´ do kogoÊ z
szacunkiem i wskazuje, ˝e Jezus jest Nauczycielem i
Mistrzem. Wa˝niejsze jest jednak˝e pos∏ugiwanie si´
terminem „Pan” celem uwydatnienia Bo˝ej Istoty Jezusa
oraz jego Bo˝ego dzia∏ania.

Pe∏en mocy autorytet Pana wymownie uwidacznia si´ w
relacji z po∏owu ryb przez Piotra. (por. Ew. ¸ukasza 5, 4-
11) Jezus poleci∏ Piotrowi jeszcze raz wyruszyç na po∏ów.
„A odpowiadajàc Szymon, rzek∏: Mistrzu, ca∏à noc ci´˝ko
pracujàc, nic nie z∏owiliÊmy; ale na S∏owo Twoje zarzuc´
sieci”. Piotr zwraca si´ tu do Jezusa s∏owem „Mistrz”, czyli
Nauczyciel. Po skutecznym po∏owie ryb zmienia si´ forma
zwracania, jak i stosunek uczestników zdarzenia wobec
Jezusa: „Widzàc to Szymon Piotr przypad∏ do kolan
Jezusa, mówiàc: Odejdê ode mnie, Panie, bom jest cz∏o-
wiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarn´∏o jego i
wszystkich, którzy z nim byli, z powodu po∏owu ryb, które
zagarn´li”. Wówczas Piotr w Jezusie nie widzia∏ tylko
Mistrza, ale Pana, który rozporzàdza swoim stworzeniem.
ÂwiadomoÊç bycia grzesznikiem, jak i przera˝enie jest
wyrazem doÊwiadczenia bezpoÊredniej bliskoÊci Bo˝ej.

W jaki sposób ludzie stopniowo dochodzà do poznania,
˝e Jezus jest Panem, któremu nale˝y si´ czeÊç i chwa∏a,
wymownie pokazuje relacja na temat uzdrowienia
niewidomego od urodzenia. Po przywróceniu wzroku
przez Jezusa wcià˝ by∏ pytany przez ludzi o przyczyn´
uzdrowienia. W jego odpowiedziach widzimy, jak w
uzdrowionym stopniowo rozwija∏a si´ wiara: Poczàtkowo
Jezus by∏ dla niego cz∏owiekiem, nast´pnie prorokiem,

Wiara w Pana Jezusa Chrystusa

Wypowiedê „Iesous Kyrios” (Jezus /jest/ Panem) nale˝y
do najstarszego wyznania pierwotnych zborów apostol-
skich. W LiÊcie do Rzymian 10, 9 czytamy: „Bo jeÊli
ustami swoimi wyznasz, ˝e Jezus jest Panem, i uwierzysz w
sercu swoim, ˝e Bóg wzbudzi∏ Go z martwych, zbawiony
b´dziesz”. Podobnie wyznajemy w 2. artykule wyznania
wiary: „Wierz´ w Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna
Bo˝ego, naszego Pana, który si´ poczà∏ z Ducha Âwi´tego
i zosta∏ narodzony przez Mari´ pann´, um´czony pod
Poncjuszem Pi∏atem, ukrzy˝owany, umar∏, pochowany,
zstàpi∏ do krain umar∏ych, zmartwychwsta∏, wstàpi∏ do
nieba, siedzi po prawicy Boga, Wszechmocnego Ojca,
skàd On ponownie przyjdzie”. 

Bóg Ojciec jako Pan

W Septuagincie, najstarszym greckim przek∏adzie
Starego Testamentu, bardzo cz´sto wyst´puje okreÊlenie
„Pan”, greckie „Kyrios”. Termin „Pan” czasami odnosi si´
do ludzi, ale z regu∏y jest u˝ywany wtedy, kiedy jest mowa
o Bogu Izraela.

W Nowym Testamencie równie˝ Bóg Ojciec zwany jest
Panem (Kyrios). W Hymnie Marii jest mowa: „Wielbi
dusza moja Pana, i rozradowa∏ si´ duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim”. (Ew. ¸ukasza 1, 46. 47) Zachariasz
b´dàc nape∏niony Duchem Âwi´tym mówi∏: „B∏ogos∏awio-
ny Pan, Bóg Izraela, ˝e nawiedzi∏ lud swój i dokona∏ jego
odkupienia”. (Ew. ¸ukasza 1, 68) Jezus Chrystus mówi∏ o
Bogu nie tylko jako o Ojcu, ale te˝ jako o Panu: „Wys∏a-
wiam ci´, Ojcze, Panie nieba i ziemi”. (Ew. Mateusza
11, 25; Ew. ¸ukasza 10, 21)

Jezus z Nazaretu jako Pan

OkreÊlenie „Pan” w Nowym Testamencie nie tylko
wyst´puje w odniesieniu do Boga Ojca, ale te˝ do Jezusa

W jednym z wczeÊniejszych

artyku∏ów omówione by∏y niektóre

znaczenia imienia Jezus. Teraz

zajmiemy si´ wa˝nym znaczeniem

imienia Jezus: Pan. W Starym Testamencie Panem zwany jest Bóg.

W Nowym Testamencie Jezus Chrystus zwany jest Panem nad

˝yjàcymi i umar∏ymi, Panem nad wszelkim stworzeniem

oraz Panem panów. Jezus Chrystus jest Panem majàcym przyjÊç ponownie.

Imiona Jezusa:
Pan
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ostatecznie Panem, w którym obecny jest Bóg. (por.
Ew. Jana 9)

Jezus wywy˝szony jako Pan

To, ˝e Jezus jest Panem, po Jego zmartwychwstaniu
staje si´ nienaruszalnà pewnoÊcià dla Jego zwolenników.
Tomasz zwraca si´ do Zmartwychwsta∏ego: „Pan mój i Bóg
mój”. (Ew. Jana 20, 28) Ta wypowiedê w ˝adnym przypad-
ku nie jest wyrazem zdumienia, lecz wyznaniem nie-
ocenionego znaczenia dla chrzeÊcijaƒskiej wiary oraz
rozumienia osoby Jezusa. Dopiero po ukrzy˝owaniu,
pochowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, ci
którzy do Niego nale˝eli poznali, i˝ w Nim obecny jest Bóg
Izraela, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. (por. Dz.
Ap. 2, 36) W wymowny sposób Aposto∏ Pawe∏ pisze na
temat w∏adztwa i panowania Jezusa, które przewy˝sza
wszelkie panowania, tak˝e domagajàcych si´ BoskoÊci
cesarzy rzymskich: „G∏osimy màdroÊç Bo˝à tajemnà,
zakrytà, którà Bóg przed wiekami przeznaczy∏ ku chwale
naszej, której ˝aden z w∏adców tego Êwiata nie pozna∏, bo
gdyby poznali, nie byliby Pana chwa∏y ukrzy˝owali”.
(1. Koryntian 2, 7. 8; por. Filipian 2, 9-11)

Jezus Chrystus jako Pan panów

Jezus Chrystus jest Panem nad ˝yjàcymi i umar∏ymi.
„Na to bowiem Chrystus umar∏ i o˝y∏, aby i nad umar∏ymi
i nad ˝ywymi panowaç”. (Rzymian 14, 9) Panowanie
Chrystusa si´ga jednak jeszcze znacznie dalej, poniewa˝
„poddani Mu sà anio∏owie i zwierzchnoÊci, i moce”.
(1. Piotra 3, 22) Jest Panem wszelkiego stworzenia. W
Objawieniu Jana zwany jest: „Panem panów i Królem

królów”. (Obj. Jana 17, 14; por. 19, 16)
Jezus Chrystus jest te˝ Panem swego KoÊcio∏a, tak jak

to jest wyra˝one w naszym 4. artykule wyznania wiary. T́
ÊwiadomoÊç powinni mieç wszyscy, którzy Go wyznajà: „A
tak, bracia moi mili, bàdêcie stali, niewzruszeni, zawsze
pe∏ni zapa∏u do pracy dla Pana, wiedzàc, ˝e trud wasz nie
jest daremny w Panu”. (1. Koryntian 15, 58; por. te˝
16, 10) Anga˝owanie si´ dla dzie∏a Paƒskiego jest
aktywnym wyznawaniem Jezusa Chrystusa. (por. Kolo-
san 2, 6. 7)

Zakorzenienie i ugruntowanie w Panu Jezusie Chrys-
tusie rozpoczyna si´ wraz z chrztem. Wzmocnienie wiary
nast´puje te˝ w wyniku Êwi´tej wieczerzy, „wieczerzy
Paƒskiej”. (por. 1. Koryntian 11, 20) W tym sakramencie
prze˝ywane i przyjmowane jest zbawienie w Chrystusie, na
co wskazujà wypowiedzi zawarte w 10. i 11. rozdziale 1.
Listu do Koryntian. Ponadto spo˝ywanie cia∏a i krwi
Jezusa jest wyznaniem Chrystusa jako zmar∏ego,
zmartwychwsta∏ego i majàcego przyjÊç ponownie Pana.
(por. 1. Koryntian 11, 26)

Jezus Chrystus, Pan majàcy przyjÊç ponownie

Panowanie, które zosta∏o dane Jezusowi Chrystusowi
podczas zmartwychwstania objawi si´ podczas Jego
ponownego przyjÊcia. Stàd te˝ Jego zbór t´skni za
ponownym przyjÊciem Pana. Ta t´sknota znajduje swój
wyraz w aramejskim wo∏aniu modlitewnym: „Marana tha”
„Przyjdê Panie!” lub „Nasz Pan przyjdzie”. (por. 1. Koryn-
tian 16, 22) To wo∏anie podj´te zosta∏o w Objawieniu Jana
22, 20 i jest nieomylnym znakiem rozpoznawczym zboru
oblubieƒczego, który wyznaje Chrystusa jako swego Pana:
„Amen, przyjdê, Panie Jezu!”.
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Francja: 2 maja br. w koÊciele w Colmarze z okazji Dnia
Dziecka wokó∏ aposto∏a Dubois zebra∏y si´ dzieci z
okr´gów Miluza i Strasburg.
Przed po∏udniem aposto∏ rozmawia∏ z dzieçmi na temat
˝ycia króla Dawida, przy czym wyjaÊni∏ dzieciom, ̋ e Dawid
zaufa∏ Bogu, dzi´ki czemu móg∏ pokonaç wielkiego
Goliata.
„Zaufajcie równie˝ wy Bogu, aby wzmocni∏ was w waszych
doÊwiadczeniach” – radzi∏ aposto∏ dzieciom. Nast´pnie
wskaza∏ te˝ na dziesi´cioro przykazaƒ oraz wezwa∏ dzieci
do mi∏owania i troszczenia si´ o bliêniego.
Po po∏udniu dzieci uda∏y si´ na obiad do Hilsenheim. Po
obiedzie ch∏opcy i dziewczynki brali udzia∏ w ró˝nych grach
i zabawach, które przygotowali bracia i siostry z okr´gu
Strasburg. Wielka Brytania: Oko∏o 200 dzieci i rodziców z Wielkiej

Brytanii i Irlandii przyby∏o 18 lipca 2004 roku na Dzieƒ
Dziecka do Coventry.
Biskup David Middleton i pasterz Focci powitali ch∏opców
i dziewczynki oraz ich rodziców na nabo˝eƒstwie, które
przybra∏o nadzwyczajne kszta∏ty. Podczas s∏u˝by biskup
Middleton podkreÊla∏ swoje wypowiedzi za pomocà
fotografii: Jezus jest naszym przyjacielem. Biskup zadawa∏
te˝ dzieciom wiele pytaƒ.
W trakcie nabo˝eƒstwa Êpiewa∏ chór dzieci´cy i gra∏a
grupa instrumentalna.
Nast´pnie w programie by∏y wspólne gry oraz szczególne
prze˝ycie tego dnia: Mali bracia i siostry wypuÊcili w niebo
ponad sto balonów, do których przeczepione by∏y
pocztówki z Dnia Dziecka.

Niemcy/Szlezwik-Holsztyn: Z okazji Dnia Dziecka oko∏o 160
dzieci z okr´gów Kiel i Elmshorn uda∏o si´ do parku w
Trappenkamp. Po przybyciu dzieci uwa˝nie czyta∏y gazetk´
„Nowinki Dnia Dziecka’ 2004”.
Nabo˝eƒstwo pod go∏ym niebem przeprowadzi∏ biskup Freddy
Meyenburg z Danii. Motto brzmia∏o: „Weê Jezusa na swój statek
˝ycia”. Po nabo˝eƒstwie wszyscy otrzymali koszulki. Potem dzieci
bawi∏y si´ na ró˝nych placach zabaw. Mi´dzy innymi uczy∏y si´
wiàzania w´z∏a marynarskiego, robi∏y lampiony i dzwony
okr´towe, majsterkowa∏y statki i wiatraki.
Zatroszczono si´ równie˝ o potrzeby cia∏a. Obok sma˝onych
kie∏basek by∏y te˝ Êwie˝e pàczki. Zanim dzieci uda∏y si´ do domu
zrobiono jeszcze zdj´cie grupowe, aby wszyscy pami´tali o tym
pi´knym dniu.

D O O K O ¸ A  Â W I A T A

Nabożeństwo dla dzieci na wolnym powietrzu

Dzieci z napięciem czekały na rozpoczęcie nabożeństwa

na świeżym powietrzu

Dzień Dziecka z apostołem Dubois

Jedną z popołudniowych atrakcji było rzucanie w puszki

Nabożeństwo dla dzieci w Coventry

Dzieci niecierpliwie czekały na sygnał do wypuszczenia balonów
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Brazylia: Prawie 400 braci i sióstr z oÊmiu brazylijskich zborów, w po∏owie
lipca, zebra∏o si´ w Sao Paulo na nabo˝eƒstwo, które przeprowadzili
aposto∏owie okr´gowi Mario Fiore (Argentyna) i Guillermo Vilor
(Brazylia). S∏owem biblijnym nabo˝eƒstwa by∏ werset z Efezjan 4, 10.
Podczas swojej s∏u˝by aposto∏ okr´gowy Fiore wezwa∏ braci i siostry, aby
nie zwa˝ali na to co ziemskie, ale kierowali swój wzrok do góry, skàd
przyjdzie Pan w swoim dniu. Pod koniec nabo˝eƒstwa zosta∏ przeniesio-
ny w stan spoczynku starszy okr´gowy Renato Walter Flatschart (65 lat).
Obaj aposto∏owie okr´gowi docenili serdecznymi s∏owami niestrudzonà
i b∏ogos∏awionà prac´ starszego okr´gowego, który na ró˝nych urz´dach

przez 45 lat dzia∏a∏ w KoÊciele.
Ponadto w minionych latach
towarzyszy∏ aposto∏owi okr´-
gowemu Fiore jako t∏umacz pod-
czas jego podró˝y i na konferen-
cjach aposto∏ów okr´gowych.

Francja: W dwóch zborach, w Amneville w
Lotaryngii i w Altkirch w po∏udniowej
Alzacji, w maju i w czerwcu z wielkim powo-
dzeniem odby∏y si´ „Dni Otwarte”.
W Amneville istnieje najbrzemienniejszy w
historii KoÊcio∏a Nowoapostolskiego zbór
we Francji, który powsta∏ na poczàtku lat
dwudziestych.
W nast´pnych dziesi´cioleciach w∏aÊnie z
tego zboru wy∏oni∏y si´ liczne, kolejne zbory
w Lotaryngii. Jednym z pierwszych goÊci,
jacy przybyli do koÊcio∏a w Amneville, by∏ dr
Jean Kiffer, który od wielu lat zarzàdza
miastem.
W trakcie dnia koÊció∏ zwiedzi∏o oko∏o
siedemdziesi´ciu goÊci. Pytali o nowo-
apostolskà wiar´ i nauk´ oraz korzystali z
przekàsek przygotowanych w namiocie na
przykoÊcielnym parkingu. Punktem kulmi-
nacyjnym akcji by∏o nabo˝eƒstwo prze-
prowadzone przez aposto∏a okr´gowego
Jeana-Luca Schneidera. PoÊród oko∏o 200
obecnych by∏o 8 goÊci.
Podobnie z sukcesem tydzieƒ póêniej przy-
gotowa∏o Dzieƒ Otwarty 30 braci i sióstr
ma∏ego zboru Altkirch.
Chór i grupa instrumentalna upi´kszy∏y
dzieƒ muzycznie, w jednym z pomieszczeƒ
koÊcio∏a przedstawiony by∏ film dokumen-
talny o KoÊciele Nowoapostolskim, a w
namiocie obok koÊcio∏a dla wszystkich
przygotowane by∏y przekàski.
Oko∏o trzydziestu goÊci obejrza∏o koÊció∏ i
rozmawia∏o na temat Nowoapostolskiego
zboru. WÊród nich by∏ te˝ pan Jean-Luc
Reiter, zast´pca burmistrza miejscowoÊci
Altkirch, liczàcej 5500 mieszkaƒców.

Argentyna: Siedemdziesiàt lat temu, w sierpniu 1934 roku, po raz
pierwszy w Ameryce Po∏udniowej by∏o przeprowadzone nabo˝eƒstwo ze
Êwi´tym piecz´towaniem w j´zyku hiszpaƒskim. Inicjatywa ta pochodzi∏a
od G∏ównego Aposto∏a Pomocniczego Heinricha Franza Schlaphoffa.
Na poczàtku lat trzydziestych z polecenia G∏ównego Aposto∏a Bischoffa
kilkakrotnie udawa∏ si´ do Ameryki Po∏udniowej, aby obs∏ugiwaç m∏ode
zbory. Wi´ksza cz´Êç braci i sióstr pochodzi∏a z Niemiec, wi´c
nabo˝eƒstwa przeprowadzane by∏y w j´zyku niemieckim. Z tego powodu
miejscowa ludnoÊç sporadycznie uczestniczy∏a w nabo˝eƒstwach.
Dopiero gdy nabo˝eƒstwa by∏y przeprowadzane w j´zyku hiszpaƒskim,
wielu miejscowych pozna∏o dzie∏o Bo˝e i zosta∏o piecz´towanych.

Skuteczne akcje

Około 70 gości przybyło do Amneville

Dwóch apostołów okręgowych w Sao Paulo

Apostoł okręgowy Fiore (z lewej)

przenosi w stan spoczynku

starszego okręgowego Flatscharta

Przed 70 laty:

pierwsze nabożeństwa w języku hiszpańskim

Pożegnanie Głównego

Apostoła Pomocniczego

Schlaphoffa 5 grudnia

1947 roku: biskup

Edmundo Glessmann

(z lewej), apostoł Toplisek

(6 od lewej)

i Główny Apostoł

Pomocniczy Schlaphoff

(3 od prawej)

oraz słudzy okręgowi

z żonami



D O O K O ¸ A  Â W I A T A

Wyspa Man: W Êrod´ 7 lipca br., biskup
David Middleton odwiedzi∏ ma∏y zbór na

wyspie Man. Nabo˝eƒstwo odby∏o si´ w
domu tamtejszego przewodniczàcego
zboru, kap∏ana Raymonda Gillisa. Na

niedzielne nabo˝eƒstwa zbór zgromadza
si´ w wynajmowanej sali. Na wyspie Man

nowoapostolskie nabo˝eƒstwa sà prze-
prowadzane od 30 lat. Prawie wszyscy z 70

tysi´cy mieszkaƒców tej po∏o˝onej na
Morzu Irlandzkim wyspy majà celtyckich

przodków. W 2005 roku ma odbyç si´
koncert w celu inspirowania

pracy misyjnej na wyspie.

Szwajcaria/Francja: Trwa∏o
d∏ugo, ale rezultat jest do
s∏uchania: Dzieci z okr´gów
Genewa, Lozanna i Neuchatel
KoÊcio∏a terytorialnego
Szwajcaria, jak i z okr´gu Miluza
KoÊcio∏a terytorialnego Francja,
przez minione cztery lata uczy∏y
si´ 48 pieÊni, zawartych w nowym
zeszycie do zaj´ç szkó∏ki
niedzielnej. Obecnie pieÊni
zosta∏y nagrane w koÊciele w
Lozannie i w Miluzie i b´dà
wydane na p∏ycie CD. P∏yta ma
dopomóc nauczycielom w
nauczaniu i çwiczeniu pieÊni na

zaj´ciach szkó∏ki niedzielnej. Ponadto s∏uchanie p∏yty umo˝liwi dzieciom szybsze
nauczenie si´ pieÊni. Impuls do realizacji tego przedsi´wzi´cia wywodzi∏ si´ z komisji
do spraw „Dzieci i muzyka”.

Nauka pieśni ze szkółki niedzielnej

Próba chóru dziecięcego

w Lozannie

Radość z odwiedzin biskupa

Biskup Middleton (z lewej)

z kapłanem Gillisem i jego żoną
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