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Bracia i siostry zgromadzeni

w zborze Kitchener
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G
dy Dawid stanà∏ w obliczu zadania, aby jako
król rzàdziç narodem, to wyrazi∏ ̋ yczenie, ̋ eby
Pan przychyli∏ si´ do niego swoim b∏ogos∏a-
wieƒstwem i swojà màdroÊcià. Chcia∏ staraç si´

dzia∏aç roztropnie i rzetelnie. Prze˝ywanie bliskoÊci Boga
jest te˝ naszym ˝yczeniem. Dlatego równie˝ winniÊmy
wykazywaç roztropnoÊç i rzetelnoÊç.

Co to oznacza post´powaç roztropnie w wierze? Stale
mieç przed oczami Bo˝e przykazania i staraç si´ z jak
najlepszych si∏ wype∏niaç wol´ Najwy˝szego i wed∏ug niej
kierowaç si´ w ˝yciu, a tak˝e stale pami´taç o skutkach
czynów. Roztropnym jest si´ te˝ wtedy, kiedy post´puje si´
w bojaêni Bo˝ej, w modlitwie powierza si´ wszechmocy
Bo˝ej i daje si´ prowadziç przez Boga.

Rzetelnie post´puje ten, kto ˝yje w sposób odpowie-
dzialny, wierny, szczery i uczciwy. Te cnoty majà znaczenie
zarówno w ˝yciu codziennym, jak i w wierze. Kto szczerze
wierzy Panu i trwa w wiernym naÊladownictwie, ten
post´puje bogobojnie, màdrze i rozsàdnie. Mo˝e wi´c te˝
doÊwiadczaç, ˝e Bóg si´ do niego przybli˝a.

Nast´puje to w ka˝dym nabo˝eƒstwie przez S∏owo i
∏ask´. Chocia˝ bardzo ró˝ne sà stany dusz, od wielce
uszcz´Êliwionych do g∏´boko zasmuconych, to jednak
S∏owo Bo˝e mo˝e ka˝dego pocieszyç, b∏ogos∏awiç,
wzmocniç i rozradowaç. Bez S∏owa Bo˝ego nie ma
b∏ogoÊci. Bez ∏aski z ofiary Chrystusa nie ma zbawienia!

Bóg przybli˝a si´ do nas tak˝e pocieszeniem i pokojem.
Gdy stoimy przy trumnie kogoÊ dla nas mi∏ego i z p∏aczem
si´ ˝egnamy, gdy ból pali w duszy, a tak˝e czujemy si´
samotni i opuszczeni, wtedy Bóg pociesza poprzez
dzia∏alnoÊç swego Ducha, którego Jezus okreÊli∏ Pocie-
szycielem. Prawdziwego pokoju dost´pujemy wtedy, kiedy
po odpuszczeniu grzechów z wiarà przyjmujemy s∏owa:
„Pokój Zmartwychwsta∏ego niech b´dzie z wami”.

Pan przybli˝a si´ do nas tak˝e poprzez ochron´ i s∏u˝b´
anielskà. Wk∏ada do naszego serca radoÊç i b∏ogos∏awi
nasze starania celem osiàgni´cia godnoÊci na dzieƒ
Paƒski. Przybli˝enie Pana oznacza te˝ dla nas przede
wszystkim obiecane ponowne przyjÊcie Jezusa, podczas
którego zabierze swoich do siebie. Chcàc mieç w tym
udzia∏ post´pujmy roztropnie i rzetelnie, wykazujàc
szczeroÊç serca, nieustanne pragnienie ∏aski oraz t´sknot´
za wiecznà spo∏ecznoÊcià z Bogiem i Jego Synem.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Roztropnie
i rzetelnie

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E
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Punktem kulminacyjnym podró˝y do
jesiennej Kanady by∏o nabo˝eƒstwo 31
paêdziernika w Kitchener. S∏u˝b´
G∏ównego Aposto∏a prze˝y∏o 4263
braci i sióstr w 61 zborach, do których
nabo˝eƒstwo by∏o transmitowane sate-
litarnie. Ponadto G∏ówny Aposto∏
przeniós∏ w stan spoczynku dwóch apo-
sto∏ów i dwom parom udzieli∏ b∏ogos∏a-
wieƒstwa z okazji srebrnych godów.

Aposto∏ okr´gowy pomocniczy Ha-
rold Eckhardt (67 lat) przeszed∏ w stan
spoczynku po 49-letniej dzia∏alnoÊci
jako s∏uga Bo˝y. Jako aposto∏ s∏u˝y∏
ostatnie jedenaÊcie lat, w tym dziewi´ç
lat jako aposto∏ okr´gowy pomocniczy.
„Dzia∏a∏ z dobrotliwym i troskliwym
sercem, jak i z wielkà màdroÊcià w
jedenastu krajach Ameryki Pó∏nocnej i
¸aciƒskiej, w Afryce Wschodniej i w
Azji” – w ten sposób scharakteryzowa∏
tego s∏ug´ Bo˝ego G∏ówny Aposto∏.

W stan spoczynku przeniesiony zos-
ta∏ równie˝ aposto∏ Edward Deppner
(67 lat). W wieku pi´tnastu lat ju˝
zosta∏ powo∏any na poddiakona, a tym

samym jako s∏uga Bo˝y s∏u˝y∏ 52 lata.
W 1981 roku, w Hanowerze, G∏ówny
Aposto∏ Hans Urwyler powo∏a∏ go na
urzàd aposto∏a i da∏ polecenie s∏u˝enia
narodowi Bo˝emu w Demokratycznej
Republice Konga, dawnym Zairze.
„Aposto∏ dzia∏a∏ te˝ misyjnie w innych
krajach oraz z wielkim entuzjazmem i
b∏ogos∏awieƒstwem wspó∏dzia∏a∏ w
rozwoju dzie∏a Bo˝ego”, zaakcentowa∏
G∏ówny Aposto∏.

Nast´pnie z okazji 25-lecia zwiàzku
ma∏˝eƒskiego otrzymali b∏ogos∏awieƒ-
stwo aposto∏ Reinhard Jabs i jego ˝ona
Sylvia oraz biskup Michael Wagner i
jego ˝ona Angela.

Ponadto, w sobot´ 30 paêdziernika,
G∏ówny Aposto∏ zwiedzi∏ koÊció∏ w
Brampton, niedaleko Toronto, gdzie
te˝ uczestniczy∏ w koncercie. W sobot´
wieczorem aposto∏ okr´gowy Leslie
Latorcai oprowadzi∏ G∏ównego Apos-
to∏a i towarzyszàce mu osoby po no-
wych pomieszczeniach administracyj-
nych KoÊcio∏a terytorialnego Kanada
w Kitchener.

„To by∏y b∏ogos∏awione dni!”

– tak G∏ówny Aposto∏

zreasumowa∏ wra˝enia

swoich odwiedzin w Kitchener i Brampton w Kanadzie,

w dniach od 29 paêdziernika do 2 listopada 2004 roku.

G∏ówny Aposto∏

w Kitchener - Kanada

Główny Apostoł z apostołami w pokoju dla sługów



- Ew. ̧ ukasza 21, 36 -

„Czuwajcie więc, modląc się cały
czas, abyście mogli ujść przed
tym wszystkim, co nastanie,

i stanąć przed Synem Człowieczym”.

U
mi∏owani bracia i siostry w
Panu! Najpierw chcia∏bym
wyraziç swojà radoÊç z po-
nownego bycia poÊród was

i s∏u˝enia dzieciom Bo˝ym w Kana-
dzie. Rok temu by∏em tu ze smutnego
powodu – na uroczystoÊci pogrzebo-
wej aposto∏a okr´gowego Krausa. Te-
raz widzimy si´ ponownie i jesteÊmy
wdzi´czni, ˝e zostaliÊmy zaproszeni
przez Boga do Jego domu, gdzie zno-
wu chce nam s∏u˝yç i pob∏ogos∏awiç,
darowaç ∏ask´ i zbawienie, darowaç
nowy pokój i co jest bardzo potrzebne
w dzisiejszym czasie, pozwoliç nam
doznaç radoÊci w Panu i w Jego dziele.

W Biblii czytamy o Janie Chrzcicie-
lu, ˝e wys∏a∏ dwóch uczniów do Jezusa
z pytaniem: „Czy Ty jesteÊ tym, który
ma przyjÊç, czy te˝ innego oczekiwaç
mamy?”. (Ew. ¸ukasza 7, 19) To jest
przecie˝ straszne, taka zmiana w
usposobieniu Jana! WczeÊniej z
gorliwoÊcià wskazywa∏ na Syna Bo˝e-

go. Póêniej mia∏ wàtpliwoÊci, czy to
rzeczywiÊcie by∏ Mesjasz. Kiedy Jezus
to us∏ysza∏, powiedzia∏: „Idêcie i
oznajmijcie Janowi, coÊcie widzieli i
s∏yszeli:…” – gdy˝ w tamtym czasie
uzdrawia∏ wielu chorych – „Âlepi od-
zyskujà wzrok, chromi chodzà, tr´do-
waci zostajà oczyszczeni, a g∏usi s∏yszà,
umarli sà wskrzeszani, ubogim opo-
wiadana jest ewangelia. A b∏ogos∏a-
wiony jest ten, który si´ mnà nie
zgorszy”. (Ew. ¸ukasza 7, 22. 23)

Bracia i siostry, to jest te˝ aktualne
w naszym czasie! Pewnego dnia wkro-
czyliÊmy na drog´ wiary lub podczas
konfirmacji byliÊmy b∏ogos∏awieni i w
sercach mieliÊmy wielkà radoÊç. Czy w
wyniku jakichkolwiek okolicznoÊci,
szczególnych prze˝yç, rozczarowaƒ,
nie mog∏oby si´ pojawiç w sercu po-
wàtpiewanie i pytania: Czy naprawd´
jestem dzieckiem Bo˝ym? Czy to jest
dzie∏o Pana? Czy jesteÊmy na w∏aÊci-
wej drodze do celu, do dnia Paƒskie-

go? Do tych dusz tak˝e skierowane sà
s∏owa: Spójrz na wszystko co dziÊ do-
konuje si´ w dziele Bo˝ym. Wielu,
którzy nie widzieli, teraz widzà plan
Bo˝y. Wielu, którzy nie s∏yszeli, teraz
s∏yszà g∏os Dobrego Pasterza. Tacy,
którzy wewn´trznie byli umar∏ymi,
zostali wzbudzeni do nowego ˝ycia.
Odpuszczane sà grzechy, tak ˝e tr´do-
waci zostajà oczyszczeni. Niemniej i
do nas odnoszà si´ s∏owa: „B∏ogos∏a-
wiony jest ten, który si´ mnà nie
zgorszy”.

W pierwszej chwili moglibyÊmy po-
wiedzieç: „Ja? Gorsz´ si´ Panem,
dzie∏em Bo˝ym? Takie coÊ przecie˝
nie ma miejsca! To jest niemo˝liwe!”.
Bracie i siostro, widzia∏em ju˝ inne
rozwoje. Powoli rozpoczyna∏ si´ we-
wn´trzny proces, kiedy to coraz bar-
dziej oddalano si´ od pos∏annictwa
Jezusa w naszym czasie, od Êwi´tego
S∏owa Bo˝ego. Ju˝ nie przebywano
tak ch´tnie w spo∏ecznoÊci dzieci
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Bo˝ych. Niekiedy wiele nie potrzeba,
aby nagle si´ zgorszyç, czyli rozz∏oÊciç
z czegokolwiek, co jest w dziele
Bo˝ym. Mo˝na z∏oÊciç si´ z powodu
kap∏ana; mo˝na z∏oÊciç si´ z powodu
otwierajàcego nam drzwi diakona;
mo˝na si´ z∏oÊciç z powodu brata i
siostry. Mo˝na si´ z∏oÊciç tak˝e z
powodu tych czy innych zarzàdzeƒ,
które w∏aÊnie muszà byç dane, w wy-
niku czego w domu Bo˝ym jest porzà-
dek. Jednak˝e b∏ogos∏awieni sà ci,
którzy si´ nie gorszà.

Mili bracia i siostry, nigdy nie chciej-
my si´ z∏oÊciç w dziele Bo˝ym i nim si´
gorszyç. Przeciwnie, my chcemy si´
radowaç. Zawsze na nowo chcemy byç
szcz´Êliwi i b∏odzy, abyÊmy mogli prze-
˝ywaç s∏owo, które dziÊ wam przeczy-
ta∏em. Jezus powiedzia∏: „Czuwajcie
wi´c, modlàc si´ ca∏y czas”. Teraz bu-
dzi si´ pytanie: Jak mo˝na zachowaç
czujnoÊç? Czuwajàcymi pozostajemy
w wyniku przyjmowania S∏owa Bo˝e-

go. Dzia∏anie ˝ywego S∏owa Bo˝ego
jest wielostronne. To S∏owo pociesza.
To S∏owo napomina. To S∏owo spra-
wia pokój. Ono nas prowadzi i kieruje,
a tak˝e utrzymuje nas w czuwaniu.

Czuwajàcymi pozostajemy wszyscy
poprzez ∏ask´. Ci´˝ar grzechu sprawia
sennoÊç! Kiedy jednak dost´pujemy
odpuszczenia grzechów poprzez
wznios∏à ∏ask´ z ofiary Jezusa, wtedy
pozostajemy czuwajàcymi. Wiecie, co
jeszcze s∏u˝y do tego, ˝e pozostajemy
czuwajàcymi? T́ sknota za dniem Pa-
na. Gdy wyst´puje w naszych sercach,
to jak, patrzàc duchowo, mo˝emy
spaç? Wówczas jesteÊmy czuwajàcymi.

Pan Jezus tu mówi: „Czuwajcie
wi´c, modlàc si´ ca∏y czas”. Jak trwa-
my w modlitwie? Duch Âwi´ty nak∏a-
nia i prowadzi nas do modlitwy. „Bo
ci, których Duch Bo˝y prowadzi…” –
mówi Pismo Âwi´te – „sà dzieçmi
Bo˝ymi”. (Rzymian 8, 14) Kiedy
przez Ducha Âwi´tego ciàgle jesteÊmy

nak∏aniani do modlitwy, wtedy jest to
z niczym nieporównywalne êród∏o si∏y.
Modlimy si´ te˝ z mi∏oÊci do Boga
oraz Jego cudownego i wspania∏ego
dzie∏a zbawienia. Z tego powodu si´
modlimy. Kto pozostaje czuwajàcy i
si´ modli, ten, jak jest napisane, ujdzie
przed tym wszystkim, co nastanie.

Poprzez S∏owo i ∏ask´ stajemy si´
silni w wierze i w ufnoÊci, i jesteÊmy w
stanie „ujÊç przed tym wszystkim, co
nastanie”. Przed czym musimy ujÊç?
Co nastanie? W PiÊmie Âwi´tym jest
przepowiedziane, a to mo˝e przeczy-
taç ka˝dy, ˝e po przyjÊciu Jezusa na
ziemi nastanie wielki ucisk, jakiego
nie by∏o od niepami´tnych czasów.
PomyÊlmy, co oznaczajà te s∏owa.
Jakie by∏y ju˝ uciski w dziejach ludz-
koÊci? GdybyÊmy tylko wyliczyli wszy-
stkie wojny, to i tak trudno by∏oby
tego dokonaç. Kl´ski g∏odowe, katas-
trofy, tysiàce ró˝nych chorób, bóle z
powodu przedwczesnej Êmierci, i co
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nie wszystko jeszcze jest na ziemi: nie-
sprawiedliwoÊç, nienawiÊç, zazdroÊç…
Nadejdzie jednak taki czas, jakiego
jeszcze nigdy nie by∏o. Przed tym
nale˝y ujÊç. Jak to jest mo˝liwe? W
dniu Pana, kiedy Jezus przyjdzie
ponownie, aby swoich zabraç do
siebie, i kiedy nastàpi przemienienie i
zabranie, ujdziemy przed tym wszys-
tkim, co nastanie. Ujdziemy przed
wielkim uciskiem.

Wa˝ne jest byç godnym, aby to prze-
˝yç i stanàç przed Synem Cz∏owie-
czym. W jaki sposób stajemy si´
godni? W wyniku naÊladownictwa a˝
do koƒca. Poprzez modlitw´ i ofiar-
noÊç. Poprzez naszà wiernà wspó∏pra-
c´ w dziele Pana. To sprawia godnoÊç
i daje ujÊç przed tym wszystkim, co
nastanie oraz pozwoli stanàç przed
Synem Cz∏owieczym. Musimy wyt-
rwaç. Musimy przezwyci´˝aç. Musimy
walczyç. Musimy byç czujni. Musimy
si´ modliç. Wówczas osiàgniemy
godnoÊç. Je˝eli pomyÊlimy o tej chwili,
w której mamy ujÊç przed tym wszyst-
kim, co nastanie, w której staniemy
przed Synem Cz∏owieczym, to walczy-
my dalej i dalej zwyci´˝amy. Choç nie
mo˝emy sobie tego wszystkiego wyo-

braziç, poniewa˝ nasza wyobraênia
jest ograniczona, to jednak wszystko
to mo˝e pojàç nasza dusza. To daje
nam si∏´ i moc.

„Czuwajcie wi´c, modlàc si´ ca∏y
czas, abyÊcie mogli ujÊç przed tym
wszystkim, co nastanie”. Przy tym
myÊl´ o innym s∏owie Jezusa, które
skierowa∏ do swoich uczniów: „Czu-
wajcie i módlcie si´, abyÊcie nie po-
padli w pokuszenie; duch wprawdzie
jest ochotny, ale cia∏o md∏e”. (Ew.
Mateusza 26, 41) Jezus powiedzia∏ te
s∏owa do uczniów, którzy mieli z Nim
czuwaç, gdy modli∏ si´ w ogrodzie
Getsemane. Uczniowie jednak zasn´-
li. Pan ich zapyta∏: „Tak to nie mogliÊ-
cie jednej godziny czuwaç ze mnà?”.
(Ew. Mateusza 26, 40) Po tym nast´-
pujà znane s∏owa: „Czuwajcie i módl-
cie si´, abyÊcie nie popadli w pokusze-
nie; duch wprawdzie jest ochotny, ale
cia∏o md∏e”. Dlaczego nasz duch jest
ochoczy? Poniewa˝ zostaje o˝ywiany
przez Ducha Âwi´tego, który pro-
wadzi i kieruje.

A co z md∏ym cia∏em? Jak mo˝emy
temu przeciwdzia∏aç? Pracowaç z
wiarà, mi∏oÊcià i nadziejà. To pomaga
pokonaç md∏e cia∏o. Bracie i siostro,

chcia∏bym wam coÊ po-
leciç: Kiedy nadchodzà
ciemne chwile i znika
radoÊç, wtedy zajmujmy
si´ w duchu tym mo-
mentem, w jakim b´-
dziemy mogli ujÊç przed
tym wszystkim, co nas-
tanie i staniemy przed
Synem Cz∏owieczym.

B∏ogoÊç, jakà wów-
czas prze˝yjemy, b´dzie
tak niewyobra˝alnie
wielka, ˝e op∏aca si´
czuwaç i modliç. A jak
najlepiej mo˝emy to
uczyniç, wyrazi∏em ju˝
wczeÊniejszymi s∏owami
w trakcie tego nabo˝eƒ-
stwa.
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Jak wi´kszoÊç Ko-
Êcio∏ów terytorial-
nych, tak te˝ KoÊ-
ció∏ terytorialny Ka-
nada obs∏uguje dzie-
ci Bo˝e w szeregu
odleg∏ych krajów. W
niektórych przypad-
kach „odleg∏y” oz-
nacza relatywnie
krótki dystans. Na
przyk∏ad na Jamaj-
k´, na Karaibach, lot
z Toronto trwa tylko
kilka godzin. Trasa
ta jest krótsza od
przelotu wewnàtrz-
krajowego ze wscho-
dniego na zachodnie
wybrze˝e Kanady.
Inne kraje, takie jak:
Demokratycznà Re-
publik´ Konga, Pa-
kistan, Indie, Ban-
gladesz, wymienia-
jàc tylko niektóre,
mo˝na osiàgnàç do-
piero po wielu go-
dzinach lotu nad
morzami i oceana-
mi, nad Oceanem
Atlantyckim, Morzem Âródziemnym,
Morzem Czerwonym i Morzem Arab-
skim. Gdy zaÊ chce si´ dotrzeç na Filipiny,
to trzeba przelecieç nad Morzem
Po∏udniowochiƒskim.

OczywiÊcie ka˝dy kraj, ka˝dy region,
ka˝da prowincja, sà nieco inne. Niemniej
dzie∏o Bo˝e ku zbawieniu ludzi jest takie
same. GoÊcie zostajà poruszeni przez
S∏owo Bo˝e i doprowadzeni do poznania,
w wyniku którego pragnà przyj´cia sakra-
mentów KoÊcio∏a Chrystusa. Na tej dro-

dze przez S∏owo i
∏ask´ zostajà do-
∏àczeni do rzeszy
Chrystusa, która dà-
˝y do doskona∏oÊci i
gotowoÊci na ponow-
ne przyjÊcie Jezusa.
Dla mnie, jako s∏ugi
Bo˝ego, najbardziej
poruszajàcymi chwi-
lami sà te, w których
mog´ byç naczyniem
b∏ogos∏awieƒstwa i
narz´dziem w r´ku
Bo˝ym, poprzez któ-
re pragnàcym du-
szom udzielane sà
sakramenty KoÊcio-
∏a. Dog∏´bnie poru-
sza us∏yszenie prze-
konywujàcego „tak”,
kiedy to dusze przy
o∏tarzu sk∏adajà Êlu-

bowanie Chrystusowi, a tak˝e odczucie i
poznanie, ˝e dokonali tego z g∏´bi serca i
z powa˝nà wolà zachowania Êlubowania.
Âlubowanie s∏owem „tak” s∏ysza∏em z ust
starszych, jak i ca∏kiem m∏odych ludzi.

Przypominam sobie pewne przejmujàce
prze˝ycie z Afryki.

Jedenastoletnia dziewczynka z niemo-
wl´ciem na plecach przysz∏a do o∏tarza,
gdy mia∏ zostaç udzielony Êwi´ty chrzest
wodny. Zapyta∏em jà: „Gdzie sà twoi
rodzice lub opiekunowie prawni. Kto za

ciebie z∏o˝y Êlubowanie i przejmie odpo-
wiedzialnoÊç?”.

Ta dziewczynka odpowiedzia∏a: „Nasi
rodzice niedawno zmarli. Matka przed
kilkoma tygodniami. Ogó∏ starszych ludzi
w naszej wiosce równie˝ ju˝ zmar∏. Nie
mam nikogo, kto by si´ o nas zatroszczy∏.
Sami musimy walczyç o ˝ycie. Wiem
jednak, jak si´ uprawia rol´ i mog´
zatroszczyç si´ o mnie i o mojà siostr´.
Prze˝yjemy”.

Nast´pnie mówi∏a: „Nasi rodzice byli
nowoapostolskimi. Zawsze zabierali mnie
do koÊcio∏a. Ja tak˝e jestem piecz´-
towana. Rodzice jednak nie mieli tej
szansy, aby dostàpiç z mojà ma∏à siostrà
do chrztu i Êwi´tego piecz´towania”.

Ze ∏zami w oczach i z poruszonym g∏o-
sem doda∏a: „Âlubuj´ aposto∏owi, ˝e mojà
siostr´ b´d´ wychowywaç w wierze, b´d´
przynosiç do KoÊcio∏a, a tak˝e póêniej do
szkó∏ki niedzielnej. Dopóki b´d´ ˝y∏a
zrobi´ wszystko, aby mia∏a mocnà wiar´.
Prosz´, czy moja siostra nie mog∏aby
jednak zostaç ochrzczona”. Któ˝ móg∏by
odmówiç w przypadku takiej szczerej
proÊby.

Przez lata widzia∏em, jak obydwie dzie-
wczynki ros∏y i rozwija∏y si´ fizycznie, ale
jeszcze bardziej duchowo. Te m∏ode
chrzeÊcijanki nowoapostolskie dotrzyma∏y
tego, co obieca∏y Bogu. A my?

Ken Kreutner

Apostoł Ken Kreutner urodził się 21 stycznia

1948 roku. Na urząd apostoła został powołany

14 maja 2000 roku. Służy dzieciom Bożym w kilku

okręgach Kanady, a ponadto wspiera pracę

misyjną w wielu krajach, w szczególności w

Bangladeszu i Pakistanie.

„Kto nie przyjmuje
Królestwa Bożego jak dziecię…”

Apostoł Ken Kreutner po

świętym pieczętowaniu

(od góry)

w Easington/Jamajka,

w Dace/Bangladesz

i w Victorii/Kanada/

Kolumbia Brytyjska

L I S T  A P O S T O L S K I
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trwo˝y∏, i nie b´dà go ju˝ gn´biç nikczemnicy.
A jak to by∏o poprzednio, odkàd wyzna-
czy∏em s´dziów nad moim ludem izraelskim,
dam ci wytchnienie od wszystkich twoich
nieprzyjació∏. Zwiastuje ci te˝ Pan, ˝e wznie-
sie ci dom, a gdy dope∏nià si´ dni twoje i
zaÊniesz (umrzesz) ze swoimi ojcami, Ja
wzbudz´ ci potomka po tobie, który wyjdzie z
twego ∏ona, i utrwal´ twoje królestwo. On
zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdz´
tron królestwa jego na wieki. (…) I trwaç
b´dzie twój dom i twoje królestwo na wieki
przede mnà; tron twój te˝ utwierdzony
b´dzie na wieki”. (2. Samuela 7, 5-16)

Te proroctwa zwane „obietnicami Natana”
zawierajà pewnà gr´ s∏ów z poj´ciem „dom”.
Z jednej strony jest mowa, ˝e nie Dawid
b´dzie budowa∏ dom Bo˝y (Êwiàtyni´), ale
jego syn. RównoczeÊnie z drugiej strony Bóg
obiecuje, ˝e Dawidowi wybuduje „dom”,
oraz ˝e ten „dom”, którym jest dynastia
Dawidowa, trwaç b´dzie na wieki.

Z historii wiemy, ˝e Królestwo Dawida
mia∏o swój koniec. Ta obietnica wi´c doty-
czy∏a dziejów zbawiennych. Wype∏nienie
obietnicy nast´puje w Jezusie Chrystusie,
Mesjaszu i w potomku Dawida, (por. Ew.
Mateusza 1, 1; Obj. Jana 22, 16) w Królu
królów. (por. Obj. Jana 17, 14; 19, 16)

Wyrok Natana

Prorok Natan stoi w centrum znanego
wydarzenia ukazujàcego ludzkà s∏aboÊç i
grzesznoÊç króla wybranego przez Boga.
Dawid wysy∏a swoje wojsko pod przywódz-
twem Joaba do walki z Ammonitami. Sam
pozostaje w pa∏acu w Jerozolimie. Pewnego
wieczoru z tarasu swego pa∏acu obserwuje

Prorocy na dworze królewskim

W dziejach narodu izraelskiego, oko∏o
1000 r. p.n.e., czyli w czasie, w którym 12
plemion izraelskich wraz z Saulem obra∏o
ustrój monarchiczny, cz´sto wyst´pujà proro-
cy. Poczàtkowo dzia∏ali jako towarzysze i
doradcy króla.

Prorocy w pewnym sensie pe∏nili te˝
funkcj´ ustanowionego przez Boga stró˝a
nad królem. W tej funkcji Pismo Âwi´te
opisuje na przyk∏ad Samuela jako proroka u
boku Saula albo te˝ dzia∏anie Gada na
dworze Dawida.

Dominujàcà postacià proroczà na dworze
Dawida by∏ Natan. (Nie nale˝y go jednak
myliç z synem Dawida o tym samym imieniu,
por. 2. Samuela 5, 14) Prorok Natan prawdo-
podobnie ˝y∏ od oko∏o 1000 r. p.n.e. do po∏o-
wy IX wieku p.n.e.

„Obietnice Natana”

Gdy Dawid oznajmia prorokowi zamiar
budowania Êwiàtyni, to Natan uznaje to za
dobre. (por. 2. Samuela 7, 2. 3) Nocà Pan
mówi do Natana: „Idê, powiedz memu s∏udze
Dawidowi: Tak mówi Pan: Czy ty mia∏byÊ
zbudowaç mi dom, abym w nim mieszka∏?
Nie mieszkam bowiem w domu od dnia,
kiedy wywiod∏em synów izraelskich z Egiptu
a˝ do dnia dzisiejszego, ale w´drowa∏em,
majàc za mieszkanie namiot…”.

Natan obwieszcza królowi, co Bóg mu
objawi∏ i przekazuje Dawidowi wielkà obiet-
nic´: „i uczyni´ wielkim imi´ twoje, jak imi´
wielkich na ziemi. Wyznacz´ te˝ miejsce
memu ludowi, Izraelowi, i zaszczepi´ go, aby
tam bezpiecznie mieszka∏, i nie b´dzie si´ ju˝

W niniejszym
artykule

zajmiemy si´
Natanem,

prorokiem znanym nam z pe∏nionej roli
na dworze króla Dawida.

Postacie biblijne:
Natan
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pi´knà kobiet´ podczas kàpieli. Poleca
dowiedzieç si´, jak ma na imi´. Odpowiedê
brzmi: Batszeba, ˝ona Chetejczyka Uriasza,
obcokrajowca i oficera walczàcego na froncie
z Ammonitami. Król po˝àda tej pi´knoÊci i
zleca s∏u˝bie, aby Batszeba przysz∏a do niego.
Dopuszcza si´ cudzo∏óstwa i Batszeba
zachodzi w cià˝´.

Wówczas Dawid pod pretekstem wzywa do
siebie Uriasza, swego wiernego poddanego, i
proponuje mu udanie si´ do domu, do
Batszeby. Uriasz jednak odmawia, mówiàc:
„…mój dowódca Joab i wojownicy mojego
pana obozujà w otwartym polu, a ja mia∏bym
pójÊç do mojego domu, jeÊç, piç i obcowaç z
mojà ˝onà? JakoÊ ˝yw i jak ˝yje dusza twoja,
˝e takiej rzeczy nie uczyni´!”.

Wtedy król rozkazuje wys∏aç Uriasza na
najbardziej zaciek∏y front. Âmierç Uriasza
jest przypiecz´towana. Zwabiony do zasadzki
zostaje zabity. Dawid zabiera wdow´ po
Uriaszu do siebie.

Bóg posy∏a Natana do Dawida z napomnie-
niem i wyrokiem. Natan opowiada królowi
pewnà histori´:

„W pewnym mieÊcie by∏o dwóch m´˝ów,
jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty mia∏
bardzo wiele owiec i byd∏a, ubogi zaÊ nie mia∏
nic oprócz jednej ma∏ej owieczki, którà
naby∏. I ˝ywi∏ jà, a ona wyros∏a u niego razem
z jego dzieçmi. Z chleba jego jada∏a, z kubka
jego pi∏a, na ∏onie jego sypia∏a i by∏a mu jak
córka. Pewnego razu przyby∏ do m´˝a
bogatego podró˝ny. ˚al mu by∏o wziàç ze
swoich owiec czy ze swojego byd∏a, aby je
przyrzàdziç dla podró˝nego, który do niego
przyby∏. Wzià∏ wi´c owieczk´ tego m´˝a
ubogiego i jà przyrzàdzi∏ dla m´˝a, który do
niego przyby∏”.

Dawid oburza si´ na bogacza. Nie przy-
puszczajàc, ˝e wydaje wyrok na siebie, mówi:
„…na Êmierç zas∏uguje mà˝, który tak
postàpi∏”. Wówczas Natan odpowiada: „Ty
jesteÊ tym m´˝em”. Dawid poznaje swojà
win´ i ˝a∏uje swego czynu: „Zgrzeszy∏em
wobec Pana”. Natan odpowiada: „Pan
równie˝ odpuÊci∏ twój grzech, nie umrzesz.
Poniewa˝ jednak czynem tym zbezczeÊci∏eÊ
Pana, przeto syn, który ci si´ urodzi∏, musi
umrzeç”. (por. Samuela 12, 1-14)

Napomnienie Natana nie tylko by∏o wyro-
kiem, ale te˝ mia∏o dalekosi´˝ne skutki dla
dynastii Dawida: „Teraz ju˝ nie odstàpi miecz
od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego
˝e mnà wzgardzi∏eÊ i wzià∏eÊ ˝on´ Uriasza
Chetejczyka, aby by∏a twojà ˝onà”. (2. Samu-
ela 12, 10) O ile wczeÊniej Natan obiecywa∏
domowi Dawida wiecznà trwa∏oÊç, to ta
obietnica zostaje ograniczona poprzez wypo-
wiedê, ˝e królestwo izraelskie stale b´dzie
zagro˝one przez wojny i skutki wojenne.

Dawid poÊci i pokutuje z nadziejà, ˝e Bóg
b´dzie ∏askawy i pozwoli ˝yç dziecku, ale ono
jednak umiera. Batszeba niebawem ponow-
nie zachodzi w cià˝´ i rodzi Salomona, który
zostaje oddany na wychowanie prorokowi
Natanowi.

Natan reguluje nast´pstwo Dawida

Gdy Dawid si´ zestarza∏ i jego ˝ycie chyli∏o
si´ ku koƒcowi, jego syn Adoniasz chcia∏
siebie obwo∏aç królem. Po Êmierci Absaloma
jest drugim z najstarszych synów Dawida i
widzi siebie jako prawowitego nast´pc´
tronu.

Natan dowiedziawszy si´ o tym, podej-
muje plan z Batszebà, matkà Salomona, aby
Salomona powo∏aç na prawowitego nast´pc´
tronu Dawida. Radzi Batszebie, aby uda∏a si´
do Dawida i przypomnia∏a mu jego obietnic´
wyznaczenia na króla Salomona. Podczas
rozmowy z Dawidem Natan sam mia∏ przyjÊç,
aby potwierdziç s∏owa i dopiàç sprawy.
(por. 1. Królewska 1, 13. 14)

Gdy Dawid dowiaduje si´ o zamiarach
Adoniasza, poleca Natanowi zaprowadziç
Salomona do Gichonu i tam namaÊciç go na
króla. Tak te˝ si´ sta∏o. Na temat Natana nic
wi´cej nie dowiadujemy si´ z Pisma Âwi´-
tego, za wyjàtkiem tego, ˝e jego dwóch synów
by∏o wysokimi urz´dnikami na dworze
Salomona. (por. 1. Królewska 4, 5)

Relacja biblijna wyraênie pokazuje, ˝e
godna przekazu by∏a „tylko” rola, którà
prorok odgrywa∏ w dziejach zbawienia.
Prorok Natan by∏ tym, który przekaza∏ jednà
z najwi´kszych Bo˝ych obietnic, propagowa∏
dynasti´ Dawida i by∏ kronikarzem. (por.
1. Kronik 29, 29; 2. Kronik 9, 29)
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Zambia: W mieÊcie Kabompo w Pó∏nocno-wschodniej prowincji Zambii, w dniach 19-24 sierpnia 2004 r., spotka∏o si´
ponad 4300 m∏odzie˝y z trzech okr´gów. Przez pierwsze trzy dni m∏odzi bracia i siostry przygotowywali teren na

nabo˝eƒstwo. W sobot´ 21 sierpnia m∏odzie˝ podzieli∏a si´ na liczne grupy, w których rozmawia∏a o sprawach
koÊcielnych. Punktem kulminacyjnym spotkania

by∏o nabo˝eƒstwo, które przeprowadzi∏ w niedziel´
aposto∏ Richard Kasoma. Po po∏udniu m∏odzie˝

zebra∏a si´ na brzegu rzeki Kabompo, gdzie odby∏
si´ Êpiew oraz gry i zabawy. Na zakoƒczenie

aposto∏ Kasoma podarowa∏ braciom i siostrom,
którzy podczas kilkudniowego spotkania

m∏odzie˝y wype∏niali ró˝ne zadania, Êpiewniki,
Biblie oraz angielskoj´zyczne wydanie

czasopisma „Nasza Rodzina”.

USA: „Cokolwiek czynicie, z duszy czyƒcie jako dla Pana, a nie dla ludzi”.
Tymi s∏owami zdominowany by∏ weekend, 17-19 wrzeÊnia ub.r., kiedy to ponad
170 m∏odych braci i sióstr z okr´gu South Bend zjecha∏o si´ nad jezioro
Sherman, w stanie Michigan. Wszyscy uczestnicy podzielili si´ na grupy
i wykonywali ró˝ne zadania. Przy tym nauczyli si´, jak wartoÊciowa i konieczna
jest rozmowa w zespole. Aposto∏ William Hammer odpowiada∏ na pytania
m∏odzie˝y. Wiele radoÊci m∏odym braciom i siostrom sprawi∏ w sobotni wieczór
wspólny Êpiew, który si´ odby∏ w wielkiej hali rekreacyjnej. Niektórzy z
m∏odzie˝y z braçmi i siostrami çwiczyli pieÊni, które przywieêli z pobytu
w Afryce Po∏udniowej. Na zakoƒczenie spotkania aposto∏ Hammer
przeprowadzi∏ w niedziel´ nabo˝eƒstwo, s∏owem biblijnym z Kolosan 3, 23.

Dominikana: W dniach 13-16 sierpnia 2004 roku 150 m∏odzie˝y
z Dominikany zebra∏o si´ na Dzieƒ M∏odzie˝y w pobli˝u miasta Dajabon,

po∏o˝onego w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci kraju. Po próbie Êpiewu w
sobot´ rano mia∏o miejsce pewne wspó∏zawodnictwo. Na miesiàce

wczeÊniej m∏odzie˝ otrzyma∏a materia∏y informacyjne na temat Marcina
Lutra i reformacji. W wielu grupach m∏odzi bracia i siostry rywalizowali
o jak najszybsze i poprawne odpowiedzi. Po po∏udniu wielu z m∏odzie˝y

skorzysta∏o z kàpieli w pobliskiej rzece i gra∏o te˝ w pi∏k´. Wieczorem
poszczególne grupy przedstawi∏y napisane przez siebie utwory i pieÊni.

Nabo˝eƒstwo dla m∏odzie˝y, w niedziel´ rano, przeprowadzi∏ aposto∏
okr´gowy pomocniczy John W. Fendt jun. (USA). Wspó∏s∏u˝yli te˝ biskup

Diaz z Wenezueli i starszy okr´gowy Yepez z Panamy. Obaj dnia 5 wrzeÊnia 2004 roku zostali powo∏ani na urzàd
aposto∏a. Wieczorem na nabo˝eƒstwo aposto∏a okr´gowego pomocniczego zebra∏o si´ tak˝e 245 braci i sióstr

z regionu. Podczas nabo˝eƒstwa zosta∏o piecz´towanych osiem dusz oraz zosta∏ ustanowiony kap∏an.

Ponad 4300 osób na nabożeństwie pod gołym niebem

Jedna z wielu prób chóru podczas spotkania młodzieży w Kabompo

Dzień Młodzieży w Republice Dominikańskiej

Apostoł Hammer odpowiada

na pytania młodzieży

Spotkanie młodzieży nad jeziorem Sherman

Występ grupy młodzieżowej



11

Kenia: Bracia i siostry ze
zboru Timboroa, 15

sierpnia 2004 r., podczas
pewnej uroczystoÊci podzi´-

kowali aposto∏owi w st. sp.
Danielowi Njugunie za jego
wieloletnià prac´. Poza licz-
nymi wyst´pami obecny na

uroczystoÊci aposto∏ Kamu-
nyu odczyta∏ list z podzi´-
kowaniami. Na pamiàtk´

tego spotkania obaj aposto-
∏owie posadzili drzewko na
posesji koÊcielnej. (zdj´cie)

Meksyk: Aposto∏ okr´gowy pomocniczy Leonard R.
Kolb (USA) pod koniec lipca ub.r. przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo w Tijuanie, w którym wzi´∏o udzia∏ 179
braci i sióstr z okr´gu Meksyk-Zachód. W tym
nabo˝eƒstwie zostali ustanowieni s∏udzy Bo˝y i
piecz´towani wierni.
W dwóch spotkaniach aposto∏ wzmocni∏ w wierze
kap∏anów i ewangelistów.
Ponadto uczestniczy∏ w spotkaniu m∏odzie˝y, a przy
tym zach´ci∏ m∏odych braci i siostry do radosnej
wspó∏pracy w dziele Bo˝ym.

Uroczystość dla apostoła w st. sp. Njuguny

Apostoł okręgowy pomocniczy

Leonard R. Kolb w Tijuanie

WW∏ochy: Bracia
i siostry ze zborów
Mediolan-Âród-
mieÊcie i Oristano
z Sardynii, na po-
czàtku paêdzierni-
ka ub.r., radowali
si´ z odwiedzin
aposto∏a okr´go-
wego Armina Stu-
dera ze Szwajcarii.
Towarzyszy∏ mu

aposto∏ Orando Mutti (W∏ochy) oraz biskupi Josef
Bleckenwegner i Johannes Trimmal (obaj Austria).
Na nabo˝eƒstwo w Mediolanie byli te˝ zaproszeni bracia
i siostry ze zborów Cernusco, Trezzano i Lecce.
Dla 165 braci i sióstr oraz 9 goÊci aposto∏ okr´gowy s∏u˝y∏
s∏owem biblijnym z Hebrajczyków 13, 9. Jego s∏u˝ba za
o∏tarzem t∏umaczona by∏a na j´zyki niemiecki i francuski.
Podczas nabo˝eƒstwa zosta∏o piecz´towanych siedmioro
wiernych, kap∏an Alberto Fanetti ze zboru Cernusco zosta∏
przeniesiony w stan spoczynku oraz zosta∏o ustanowionych
trzech diakonów dla zboru Mediolan-ÂródmieÊcie.
W zborze Oristano aposto∏ okr´gowy s∏u˝y∏ s∏owem
biblijnym z Hebrajczyków 2, 1. W nabo˝eƒstwie
uczestniczyli te˝ bracia i siostry ze zborów Assemini i Bari
Sardo. 52 braci i sióstr oraz 20 goÊci prze˝y∏o te˝ Êwi´ty
chrzest wodny i Êwi´te piecz´towanie dziecka.

W∏ochy: Ma∏y nowoapostolski zbór w Palermo na
Sycylii pod koniec paêdziernika ub.r. obchodzi∏ 25-
lecie za∏o˝enia. UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ od
muzycznego popo∏udnia. Chór zborowy i fleciÊci
sprawili radoÊç braciom i siostrom oraz 9 goÊciom.
Prawie wszyscy z nich prze˝yli poczàtki zboru w
miejscowoÊci Pioppo. W koÊciele by∏y rozwieszone
zdj´cia, które dokumentowa∏y wa˝ne wydarzenia w
rozwoju zboru. Nast´pnego dnia starszy okr´gowy
Pietro Giangrande przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo
s∏owem biblijnym z Psalmu 107, 1. W uroczystoÊci
wzi´∏o udzia∏ 39 braci i sióstr oraz goÊç.

Nabożeństwa w Mediolanie i na Sardynii

Jubileusz na Sycylii

Mały zbór w Palermo

Chrzest wodny i pieczętowanie w Oristano
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Wielka Brytania: Bracia i siostry ze zboru
Camberley wspólnie przygotowywali dzieƒ ofiarno-
dzi´kczynny. W sobot´ 2 paêdziernika ub.r.
gruntownie wysprzàtali koÊció∏, uporzàdkowali
posesj´ koÊcielnà i przystroili o∏tarz. Na nabo-
˝eƒstwo niedzielne, 3 paêdziernika, przyby∏o 46
braci i sióstr oraz 7 goÊci. Po nabo˝eƒstwie bracia i
siostry odwiedzili miejscowy oÊrodek opieki spo∏ecz-
nej i przekazali wielki kosz owoców. Dzieƒ ofiarno-
dzi´kczynny zakoƒczy∏ si´ wieczornym spotkaniem
w gronie braci i sióstr.

***
W∏ochy: KoÊció∏ terytorialny W∏ochy, podobnie jak KoÊció∏ terytorialny
Szwajcaria, dzieƒ ofiarno-dzi´kczynny obchodzi 19 wrzeÊnia, w zwiàzku z tak
zwanym „szwajcarskim dniem ofiarno-dzi´kczynnym”. W tym dniu zbory
w Forli i Carrarze odwiedzi∏ aposto∏ Orando Mutti. Obydwa nabo˝eƒstwa
przeprowadzi∏ s∏owem biblijnym z Filipian 3, 13. 14.

***
Zambia - Malawi: Aposto∏ okr´gowy Duncan B. Mfune nabo˝eƒstwo ofiarno-
dzi´kczynne przeprowadzi∏ w zborze Mzimba/Malawi. Dla 5100 braci i sióstr
oraz 29 goÊci s∏u˝y∏ s∏owem biblijnym z Efezjan 5, 20. Tym s∏owem s∏u˝yli te˝
aposto∏owie okr´gowi pomocniczy Charles Ndandula w zborze Ndola-Itawa,
gdzie zgromadzi∏o si´ 290 braci i sióstr oraz 14 goÊci, jak i Robert Nsamba
w zborze Lusaka-Libala, gdzie by∏o 1360 dzieci Bo˝ych.

Ekwador - Wenezuela: S∏udzy Bo˝y z Ekwadoru i Kolumbii, pod koniec lipca
2004 roku, uczestniczyli w seminarium, które przeprowadzi∏ aposto∏ okr´gowy
pomocniczy John W. Fendt jun. (USA) w Quito. Tematami spotkania by∏y:
„S∏u˝enie i dzia∏anie w KoÊciele Nowoapostolskim” i „G∏oszenie S∏owa
Bo˝ego”. Z Ekwadoru aposto∏ uda∏ si´ do Wenezueli, gdzie w niedziel´
1 sierpnia s∏u˝y∏ braciom i siostrom z Caracas. Nast´pnego dnia w Maracay
odby∏o si´ seminarium dla s∏ugów z Wenezueli. Tam te˝ wieczorem na
nabo˝eƒstwo zebra∏o si´ ponad 1000 braci i sióstr. Z powodu braku wolnych
miejsc w hali, wielu z nich musia∏o staç w foyer i na dworze. W tym
nabo˝eƒstwie aposto∏ ustanowi∏ starszego okr´gowego, ewangelist´
okr´gowego, dwóch ewangelistów i czterech kap∏anów.

Dni ofiarno-dziękczynne

Bracia i siostry ze zboru Camberley ustawili się do zdjęcia grupowego

przy ołtarzu przystrojonym na nabożeństwo ofiarno-dziękczynne

Apostoł Mutti

za ołtarzem

w zborze Carrara;

obok siostra

w wierze tłumaczy

służbę apostoła

na język niemiecki

dla licznych

urlopowiczów

Seminaria w Ameryce Południowej

Chór pewnego zboru w Wenezueli
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