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Ponownie rozpoczà∏ si´ nowy rok. Obietnica ponownego przyjÊcia Jezusa
Chrystusa jeszcze si´ nie wype∏ni∏a. Im d∏u˝ej to trwa, tym trudniej jest
zachowaç wiar´ i przeciwstawiaç si´ napastowaniu szatana. Nie bez
powodu ju˝ w swoim czasie Pan zada∏ pytanie: „Tylko czy Syn Cz∏owieczy

znajdzie wiar´ na ziemi, gdy przyjdzie?”. G∏ówny Aposto∏ Fehr kiedyÊ wskaza∏ na
to, ˝e w minionych latach zbyt wàsko postrzegaliÊmy okres ponownego przyjÊcia
Pana. Musimy si´ nauczyç, ˝e ramy tego czasu obejmujà coÊ wi´cej. Jednak˝e
pozostaƒmy przy fakcie: Nasz Pan przyjdzie!

Obecnie zauwa˝amy, ˝e ˝yjemy w niespokojnym czasie. Ka˝dego dnia nowe
wiadomoÊci o wypadkach, a nawet o katastrofach. Te wydarzenia nie pozostawia-
jà nas oboj´tnymi i nieczu∏ymi, lecz odczuwamy, ˝e ci´˝ej jest byç spokojnym i
zachowaç wewn´trznà równowag´. Te globalne uwarunkowania odzwierciedlajà
si´ te˝ w naszym ˝yciu zborowym. Zgromadza si´, a potem idzie si´ oddzielnie.
Niejednokrotnie si´ niepokoj´, ˝e wewn´trzna spójnia zborów traci na sile.

Co mo˝na zrobiç? Chc´ wezwaç naród Bo˝y s∏owami, które Aposto∏ Pawe∏
skierowa∏ do Kolosan:  „A ponad to wszystko przyobleczcie si´ w mi∏oÊç, która jest
spójnià doskona∏oÊci”. To jest tajemnica, to nas skuwa razem i pomaga przebrnàç
przez wszelkie trudnoÊci. W ˝yciu zborowym stwórzmy jeszcze wi´cej przestrzeni
dla mi∏oÊci.

W zwiàzku z tym s∏owem Aposto∏ Pawe∏ wymienia wiele Bo˝ych w∏aÊciwoÊci, na
przyk∏ad: serdeczne wspó∏czucie, dobroç, pokor´, ∏agodnoÊç i cierpliwoÊç.
Przyw∏aszczenie sobie ka˝dej z tych w∏aÊciwoÊci jest dla nas wielkim zadaniem, ale
te˝ wielkim b∏ogos∏awieƒstwem. Te wszystkie pi´kne w∏aÊciwoÊci nie b´dà mia∏y
jednak d∏ugotrwa∏ego dzia∏ania w ˝yciu zborowym, jeÊli u ich podstaw nie b´dzie
le˝a∏a serdeczna mi∏oÊç. Jak pasek okala ubranie, tak mi∏oÊç niech okala cnoty
Bo˝e – bàdê te˝, wyjaÊniajàc to na innym przyk∏adzie – jak zaprawa spaja ceg∏y
pewnej budowli, tak mi∏oÊç ma wiàzaç cnoty Bo˝e, aby by∏y trwa∏e. Kiedy nie ma
zaprawy, wtedy ceg∏y si´ rozchodzà. Kiedy nie ma mi∏oÊci, wtedy wszystko si´
rozpada.

JeÊli mi∏oÊç zwana jest spójnià doskona∏oÊci, wtedy mo˝na to te˝ t∏umaczyç, ˝e
mi∏oÊç ostatecznie doprowadzi do doskona∏oÊci w oczach Bo˝ych. B∏´dy i s∏aboÊ-
ci poch∏onie ∏aska Pana. Nie b´dà mia∏y ju˝ znaczenia. Jednak˝e mi∏oÊç przybli˝a
nas do Pana i w koƒcu doprowadzi do doskona∏oÊci.

W innym miejscu Aposto∏ Pawe∏ wzywa: „Dà˝cie do mi∏oÊci”. Z tego wynika, ˝e
konieczny jest wysi∏ek. Mi∏owaç tych, z którymi jesteÊmy zaprzyjaênieni, którzy sà
dla nas sympatyczni, nie jest trudno. Ale traktowaç z mi∏oÊcià tych, z którymi nie
mamy „zwiàzku”, i których zaszeregowaliÊmy do niesympatycznych, kosztuje ju˝
wysi∏ku. Przy tym myÊl´ te˝ o tych, którzy w∏asnym zachowaniem wywo∏ali nie-
porozumienia. Jak szybko tacy sà zepchni´ci na skraj wspólnoty. Zostawiajàc ich
na pastw´ losu, u∏atwiamy sobie spraw´ po linii najmniejszego oporu. Mi∏oÊç zaÊ
sk∏ania do tego, aby szukaç tego, co ∏àczy, a odk∏adaç to, co rozdziela.

Codziennie wyznaczajmy sobie kierunek, kierunek mi∏oÊci!
Moim ˝yczeniem na ten rok jest, aby we wszystkich zborach odczuwalna by∏a

prawdziwa mi∏oÊç Chrystusa. Wówczas mo˝e przyjÊç Pan! Niechby przez 2006 rok
towarzyszy∏o nam nast´pujàce s∏owo: „A ponad to wszystko przyobleczcie si´ w
mi∏oÊç, która jest spójnià doskona∏oÊci”.

Codziennie modlàc si´ za Was pozdrawiam serdecznie,
wasz

Mili Bracia i Siostry

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E
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Nabo˝eƒstwo w Szafuzie-Neuhausen
by∏o zakoƒczeniem i punktem kulmi-
nacyjnym pierwszej pod przewodnic-
twem G∏ównego Aposto∏a Lebera
Konferencji Aposto∏ów Okr´gowych z
udzia∏em wszystkich aposto∏ów okr´-
gowych i pomocniczych. Spotkanie to
odby∏o si´ w dniach 27-28 paêdziernika
w pomieszczeniach konferencyjnych
Administracji Mi´dzynarodowej KoÊ-
cio∏a Nowoapostolskiego w Zurychu.
Jednym z punktów porzàdku dziennego
by∏o po˝egnanie ewangelisty okr´gowe-
go Ingo Bergera (Nadrenia Pó∏nocna-
Westfalia), który jako lekarz w minio-
nych 17. latach urz´dowania G∏ównego
Aposto∏a Richarda Fehra cz´sto towa-
rzyszy∏ mu w podró˝ach oraz zapewnia∏

opiek´ medycznà podczas konferencji i
uroczystoÊci koÊcielnych. W przysz∏oÊci
te zadania b´dà wype∏niane przez leka-
rzy spoÊród braci i sióstr nale˝àcych do
KoÊcio∏ów terytorialnych, na obszarze
których odbywaç si´ b´dà uroczystoÊci i
konferencje. G∏ówny Aposto∏ Leber
serdecznie podzi´kowa∏ ewangeliÊcie
okr´gowemu za jego zaanga˝owanie.

Na poczàtku swojej s∏u˝by G∏ówny
Aposto∏ Leber wyjaÊni∏, dlaczego nabo-
˝eƒstwo jest transmitowane równie˝ do
zborów KoÊcio∏a terytorialnego Berlin-
Brandenburgia, a mianowicie dlatego,
˝e w roku 2005 nie zdo∏a∏by ju˝ odwie-
dziç tego KoÊcio∏a terytorialnego, ob-
s∏ugiwanego przez aposto∏a okr´gowe-
go Wolfganga Nadolnego.

W ostatni weekend paêdziernika 2005 roku G∏ówny Aposto∏
Wilhelm Leber s∏u˝y∏ braciom i siostrom w obszarze dzia∏ania

aposto∏a okr´gowego Armina Studera (Szwajcaria). Nabo˝eƒstwo
odby∏o si´ 30 paêdziernika w koÊciele w Szafuzie-Neuhausen
i by∏o transmitowane satelitarnie równie˝ poza Szwajcari´,
do zborów KoÊcio∏a terytorialnego Berlin-Brandenburgia.

G∏ówny Aposto∏
w Szafuzie - Szwajcaria

Główny Apostoł Wilhelm Leber żegna się
z niepełnosprawnym bratem w wierze

Wodospad na Renie -
Szafuza/Szwajcaria



– Obj. Jana 19, 9 –

„I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni,
którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka.
I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże”.

Moi serdecznie umi∏owani
bracia i siostry, z czcià i
bogobojnoÊcià przyst´-
pujemy do naszego Bo-

ga. Witam was serdecznie na nabo-
˝eƒstwie. Was, w Szwajcarii i w pozos-
ta∏ych krajach, nale˝àcych do obszaru
obs∏ugiwanego przez waszego apos-
to∏a okr´gowego Armina Studera, a
tak˝e was mili bracia i siostry w
Berlinie-Brandenburgii, którzy dziÊ
równie˝ korzystacie z tego nabo˝eƒs-
twa.

Ten czy tamten byç mo˝e sobie
pomyÊla∏: Co to za kombinacja?
Szwajcaria z jednej strony, Berlin-
Brandenburgia z drugiej. Powód jest
taki, ˝e w 2005 roku nie mog´ si´ ju˝
udaç do Berlina, przynajmniej nie w
celu przeprowadzenia nabo˝eƒstwa.
Stàd te˝ aposto∏ okr´gowy Wolfgang
Nadolny wyrazi∏ ˝yczenie, aby obs∏u-
˝yç jego obszar dzia∏ania poprzez
transmisj´ tego nabo˝eƒstwa. Radu-
jemy si´, ˝e jest to mo˝liwe dzi´ki
technice. ˚ycz´ nam, abyÊmy byli

jedno w duchu i ponownie zostali
wzmocnieni oraz prze˝yli wiele dóbr
pod dzia∏aniem Ducha Âwi´tego.

Widzicie, ˝e wszyscy aposto∏owie
okr´gowi i aposto∏owie okr´gowi
pomocniczy sà obecni. Kilka dni byliÊ-
my razem i omawialiÊmy wiele spraw,
które na ten czas wymagajà uzgodnie-
nia. To s∏u˝y jednoÊci. To ma si´ przy-
czyniç do b∏ogos∏awieƒstwa, a wy mili
bracia i siostry miejcie te˝ radoÊç ze
ÊwiadomoÊci, ˝e dzie∏o Bo˝e obejmu-
je ca∏y Êwiat, ˝e wszyscy nale˝ymy do
siebie i wszyscy jesteÊmy obs∏ugiwani
przez tego jednego Ducha – Ducha
Âwi´tego. To jest widoczne w postaci
jednoÊci aposto∏ów na ca∏ym Êwiecie.

Chór swojà pieÊnià cudownie nam
zwróci∏ uwag´ na nasze „dziÊ”, aby je
wykorzystaç. To sk∏ania mnie do
wyra˝enia szczególnej myÊli: Mamy
si´ nastroiç i przygotowaç na przysz∏à
niedziel´, na nabo˝eƒstwo dla umar-
∏ych. Prosz´, abyÊmy wykorzystali do
tego nasze „dziÊ” i si´ w∏aÊciwie przy-
gotowali i nastroili. Przekonany

jestem, ˝e przygotowanie si´ na taki
szczególny dzieƒ, na nabo˝eƒstwo dla
umar∏ych, jest decydujàce dla wielu
spraw. Znamy t´ zale˝noÊç przecie˝
te˝ z naszego ziemskiego ˝ycia. Istnie-
je wiele dziedzin, wiele sfer ˝ycia, w
których wa˝ne jest wczeÊniejsze przy-
gotowanie si´.

Gdyby uczeƒ mia∏ do zaliczenia eg-
zamin, a przypomnia∏by sobie o tym
dopiero tego dnia rano: Ach, przecie˝
dzisiaj mam egzamin!, wtedy by si´
powiedzia∏o: No, mój przyjacielu, to
nieco za póêno. Przygotowanie jest
niezb´dne.

Gdyby sportowiec chcia∏ osiàgnàç
znakomite wyniki, na przyk∏ad pod-
czas olimpiady, a powiedzia∏by: Ach,
przecie˝ dzisiaj mam zawody!, wtedy
by∏aby to istna katastrofa. Przygoto-
wanie jest znaczàce. MyÊl´, ˝e akurat
w odniesieniu do umar∏ych miarodaj-
ne jest równie˝ nasze przygotowanie.
Nie wystarczy powiedzieç sobie w
przysz∏à niedziel´: Ach, dziÊ mamy
nabo˝eƒstwo dla umar∏ych! Przeciw-

N A B O ˚ E ¡ S T W O

4



5

nie, ju˝ dziÊ chciejmy wykorzystaç
czas! DziÊ i w przysz∏ych dniach
tygodnia, chciejmy szukaç i piel´gno-
waç intensywne powiàzanie z tamtym
Êwiatem. To sà czu∏e i wra˝liwe sfery,
moi mili. Nie mo˝na oczekiwaç, ˝e
bez przygotowania spontanicznie
dokona si´ czegoÊ decydujàcego. W
tym celu niezb´dne jest intensywne
przygotowanie.

Zajmowa∏em si´ wydarzeniem z
Pisma Âwi´tego z czasów Aposto∏a
Paw∏a. Aposto∏ pewnej nocy mia∏ wi-
dzenie. Ukaza∏ si´ jemu m´˝czyzna,
który powiedzia∏: „Przepraw si´ do
Macedonii i pomó˝ nam”. (Dz. Ap.
16, 9) To chcia∏bym odnieÊç do nas.

Taki krzyk o pomoc niekiedy tak˝e
do nas dochodzi; poprzez ró˝ne
rzeczy, które s∏yszymy, poprzez ró˝ne
myÊli, które mamy w powiàzaniu z
tamtym Êwiatem, myÊli o tej lub tam-
tej grupie. W tym uwidacznia si´ cza-
sem wo∏anie o pomoc, które chcia∏-
bym nieco zmieniç. Nie w sensie
„przepraw si´”, poniewa˝ tego nie

mo˝emy, gdy˝ jesteÊmy powo∏ani do
wype∏niania zadaƒ tu na ziemi, ale to
wo∏anie chcia∏bym zmieniç na: „Prze-
Êlij swoje serce i pomó˝ nam”.

Mili bracia i siostry, to jest apel do
nas: PrzeÊlijmy nasze serce i pomó˝-
my wszystkim pragnàcym duszom!
PrzeÊlij swoje serce na tamten Êwiat,
wówczas wiele zostanie zdzia∏ane! W
jaki sposób mo˝emy pomóc? Co mo-
˝emy uczyniç? Istniejà trzy sprawy,
które chcia∏bym wymieniç:

Po pierwsze niezb´dna jest silna
wiara. Je˝eli si´ nie wierzy i nie ma si´
mocno zakotwiczonej wiary w duszy,
wtedy nasze si∏y modlitewne sà niewy-
starczajàce, aby poruszyç w sposób
znaczàcy tamten Êwiat. Wiara jest
niezb´dna!

Po drugie serce pe∏ne mi∏oÊci i mi-
∏osierdzia oraz wspó∏czucia dla dusz
uwi´zionych w wiecznoÊci. Nie prze-
chodêmy oboj´tnie obok nich. To jest
warunek do pomagania.

Po trzecie uÊwi´cenie. Chciejmy si´
uÊwi´caç, czyli od∏àczaç od tego, co

naturalne i szukaç powiàzania z
wiecznoÊcià, i to wcià˝ na nowo
ka˝dego dnia. Chciejmy sobie zare-
zerwowaç na to czas, aby móc wszyst-
kim podaç r´k´, którzy na nas spo-
glàdajà i na nas liczà. 

PrzeÊlij wi´c swoje serce i bàdê
gotowy do pomocy w wierze, mi∏oÊci i
w uÊwi´ceniu. Niechby ka˝da dusza w
wiecznoÊci doÊwiadczy∏a pomocy.
Niechby nie by∏o tak, jak mówi Pismo
Âwi´te o wydarzeniu przy sadzawce
Beteêdzie.

By∏o tam wielu chorych i oczeki-
wa∏o na poruszenie si´ wody. WÊród
chorych by∏ cz∏owiek, który le˝a∏ tam
38 lat. Pan rozmawia∏ z nim. Wówczas
on powiedzia∏, ˝e nie ma cz∏owieka,
który by mu pomóg∏, gdy woda si´
poruszy; a zanim on sam dojdzie, wte-
dy ju˝ inny wchodzi przed nim. (por.
Ew. Jana 5, 2-7) Innymi s∏owy nie
mia∏ szans. Jak gorzko brzmi to zda-
nie: „Nie mam cz∏owieka, który by mi
pomóg∏”. Niech ˝adna dusza b´dàca
w krainach wiecznoÊci nie musi tak
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powiedzieç!
Wyobraêcie sobie, co to za kata-

strofa, gdyby by∏a jakaÊ dusza, która
musia∏aby powiedzieç: „Nie mam ni-
kogo, kto poda∏by mi r´k´ i pomóg∏!”.
Niechby nasze serca zosta∏y poruszo-
ne, abyÊmy byli gotowi do pomocy.
„Przepraw si´ i pomó˝ nam!” PrzeÊlij
swoje serce i bàdê gotowy do pomocy
dla innych!

Przeczyta∏em pi´kne s∏owo biblijne
z Obj. Jana 19, 9, którego centrum sà
s∏owa: „B∏ogos∏awieni, którzy sà za-
proszeni na weselnà uczt´ Baranka”. 

Jest to moje pierwsze wielkie nabo-
˝eƒstwo, które przeprowadzam jako
G∏ówny Aposto∏ tu w Szwajcarii, a
tak˝e pierwsze nabo˝eƒstwo dla Ber-
lina. PomyÊla∏em, ˝e z tego powodu
musz´ znaleêç szczególne s∏owo!
Wtenczas w mojej duszy o˝ywi∏o si´
s∏owo: „B∏ogos∏awieni, którzy sà za-
proszeni na weselnà uczt´ Baranka”.
Tu jest mowa o weselu. Co to jest za
wesele? To jest wesele w niebie. To
jest okres, który rozpocznie si´ po
tym, jak Pan zakoƒczy swoje dzie∏o i
weêmie swojà oblubienic´ do siebie.
Ten okres okreÊlany jest jako „wesele
w niebie”.

W zwiàzku z tym jest tu mowa o
„weselnej uczcie”. Bracia i siostry, co
to b´dzie za widok, gdy b´dziemy
doskona∏ymi i uczestnikami – jak tu

s∏yszy g∏osu Bo˝ego, kto dzisiaj nie
jest pos∏uszny g∏osowi Bo˝emu, ten
nie mo˝e oczekiwaç, ˝e w chwili,
kiedy dzie∏o Bo˝e zostanie dokoƒczo-
ne, jeszcze w jakiÊ tajemniczy sposób
zostanie wezwany – to nie idzie! To
jest ca∏kiem jasny i jednoznaczny po-
rzàdek Bo˝y. Kto wówczas chce byç
wezwany, kto chce us∏yszeç g∏os Bo˝y,
ten dziÊ musi go s∏yszeç! Ten dziÊ musi
byç pos∏uszny g∏osowi Bo˝emu.

Teraz przejdêmy do szczegó∏ów.
Mili bracia i siostry, to wcale nie jest
takie proste s∏yszeç g∏os Bo˝y, go
rozumieç i oddzieliç od ludzkich
spraw. W PiÊmie Âwi´tym jest pi´kny
przyk∏ad o proroku Samuelu, który
jako m∏odzieniec dorasta∏ w Êwiàtyni.
Arcykap∏an Heli by∏ szczególnie z
nim zwiàzany. Pewnej nocy ch∏opca
wo∏a∏ jakiÊ g∏os: „Samuelu!”. Samuel
myÊla∏, ˝e to arcykap∏an Heli. Po-
szed∏ do niego, gdy˝ prawdopodobnie
spa∏ w pobli˝u, rozmawia∏ z nim, a
Heli powiedzia∏: „Nie wo∏a∏em, wróç,
po∏ó˝ si´”. To zdarzy∏o si´ jeszcze kil-
ka razy. Za ka˝dym razem s∏yszalny
by∏ g∏os i Samuel myÊla∏, ˝e to Heli go
wo∏a – ale tak nie by∏o. Dopiero
wtedy Heli pojà∏, ˝e stoi za tym coÊ
g∏´bszego, ˝e to Bóg, Pan, wo∏a Sa-
muela. (por. 1. Samuela 3, 4-9) Od-
noÊnie tego wydarzenia w PiÊmie
Âwi´tym jest pi´kne zdanie: „Lecz
Samuel jeszcze nie zna∏ Pana, a s∏owo
Pana jeszcze mu si´ nie objawi∏o”.
(1. Samuela 3, 7) On nie zna∏ jeszcze
g∏osu Pana.

Bracia i siostry, przy tym powstaje
pytanie: Czy znasz g∏os Bo˝y? Tego
najpierw trzeba si´ nauczyç. Samuel
tak˝e si´ tego nauczy∏. Póêniej z pew-
noÊcià jemu si´ wi´cej nie zdarzy∏o
nie odró˝niç, czy to Heli, czy Pan go
wo∏a. Czy potrafisz wyraênie od-
ró˝niç g∏os Bo˝y od innych g∏osów?

Teraz budzi si´ pytanie: Kiedy Pan
wo∏a? Mili bracia i siostry, w∏aÊciwie
Bóg wo∏a zawsze! On wo∏a w nabo-
˝eƒstwie! Ka˝de nabo˝eƒstwo jest
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jest mowa – weselnej uczty Baranka!
Uczta weselna oznacza wielkà radoÊç,
a to jest uczucie najwi´kszej b∏ogoÊci.
Na ziemi jest wiele Êwiàt i uroczystoÊ-
ci, które ludziom sprawiajà radoÊç; sà
wspania∏e, o nich si´ opowiada, ale
jedno mog´ wam powiedzieç: Wszys-
tko to, co na ziemi jest uroczystoÊcià,
jest niczym – absolutnie niczym – w
porównaniu  z chwilà, w której odby-
waç si´ b´dzie wesele Baranka. Wów-
czas b´dzie to tak prawdziwa radoÊç,
jaka w ˝yciu ziemskim nie jest mo˝-
liwa. Do tego momentu si´ zbli˝amy i
na to chcemy si´ nastawiç.

Tu jest mowa: „B∏ogos∏awieni, któ-
rzy sà zaproszeni na weselnà uczt´
Baranka”. W innych t∏umaczeniach
biblijnych jest mowa o wezwanych lub
powo∏anych. W∏aÊnie to zaproszenie,
czyli wezwanie lub powo∏anie na
weselnà uczt´, chcia∏bym postawiç w
centrum naszej uwagi.

Mieç zaproszenie, byç wezwanym
na uczt´ weselnà Baranka – to jest
nasz cel! „Wezwanie” ma zwiàzek z
g∏osem; zatem mo˝na s∏yszeç g∏os
Bo˝y. Teraz naturalnie nasuwa si´
pytanie: Kto b´dzie wezwany na we-
selnà uczt´ Baranka? Kto us∏yszy g∏os
Bo˝y i otrzyma zaproszenie? Powiem
wprost: wy mili. Ci sami, którzy ju˝
dziÊ s∏yszà g∏os Bo˝y i sà pos∏uszni
temu g∏osowi Bo˝emu! Kto dzisiaj nie
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wo∏aniem Bo˝ym do twojej i mojej
duszy. Czy s∏yszymy lub analizujemy
nabo˝eƒstwo jako jakàÊ przemow´?
Nie, to jest g∏os Bo˝y! Ka˝de nabo-
˝eƒstwo. Jednak˝e trzeba umieç s∏u-
chaç i rozumieç, ˝e to jest Pan, który
do nas mówi. Jak jeszcze Pan wo∏a?
On wo∏a poprzez s∏ugów Bo˝ych,
poprzez rozmowy z nimi podczas
odwiedzin domowych lub podczas
innych okazji. Czy rozpoznajesz g∏os
Bo˝y? To jest Pan, który do ciebie
mówi!

W moim ˝yciu niejednokrotnie to
prze˝y∏em, ˝e coÊ si´ s∏ysza∏o, byç
mo˝e od kolegów w pracy, którzy coÊ
mówili, i czu∏o si´ poruszonym, a byç
mo˝e nawet zaskoczonym. Za tym
tak˝e mo˝e staç g∏os Bo˝y. Mi∏y Bóg
ma przecie˝ wiele mo˝liwoÊci. Mo˝e
nas wzywaç tak˝e przez takich ludzi,
którzy wcale nie wiedzà, ̋ e w tej chwi-
li sà narz´dziem w r´ku Boga.

Ostatecznie Pan wo∏a poprzez nie-
jednà okolicznoÊç. JeÊli, mi∏y bracie,
mi∏a siostro, znajdziesz si´ kiedyÊ w
sytuacji cierpieƒ lub bez wyjÊcia, to
tak˝e mo˝e to byç g∏os Bo˝y. Podam
kilka przyk∏adów z Pisma Âwi´tego.

Gdy Jonasz chcia∏ uciec przed Pa-
nem, gdy˝ nie chcia∏ wype∏niç polece-
nia, które da∏ mu Pan, wtedy wsiad∏
na statek. Nasta∏a burza. Ta burza, to
by∏ g∏os Bo˝y, ca∏kiem jasny i jedno-
znaczny. Jonasz natychmiast wiedzia∏,
co Bóg chcia∏ powiedzieç. Wówczas
sam poradzi∏: „Weêcie mnie i wrzuç-
cie do morza”. (Jonasza 1, 12) Zatem
by∏ bardzo skruszony i stàd jego zde-
cydowana rada, aby go wyrzuciç. Gdy
Jonasz znalaz∏ si´ w morzu, wtedy
nasta∏a cisza i burza przesz∏a. W tym
tkwi∏ g∏os Bo˝y.

PomyÊlmy te˝ o podobieƒstwie o
synu marnotrawnym, o tym m∏odym
cz∏owieku, który uda∏ si´ na obczyzn´
i roztrwoni∏ ca∏y swój majàtek, który
zosta∏ mu wyp∏acony. Do tego dosz∏y
jeszcze ucià˝liwe sytuacje. W PiÊmie
Âwi´tym jest mowa, ˝e nasta∏a kl´ska

g∏odowa – to by∏ g∏os Bo˝y. Za tym
objawia∏ si´ Bóg w wezwaniu: Porzuç
swojà dum´, od∏ó˝ wszystko na bok i
powróç do domu ojca! (por. Ew.
¸ukasza 15, 11-24)

Moi mili bracia i siostry, dla mnie
jest bardzo wa˝ne, abyÊmy zawsze na
nowo rozpoznawali dziÊ g∏os Bo˝y. Po
pierwsze w nabo˝eƒstwie, ale tak˝e w
zwracajàcych si´ do nas s∏ugach Bo-
˝ych. Nast´pnie nawet w tych, z
którymi mamy kontakt, w miejscu
pracy, w sàsiedztwie, a w koƒcu w
ró˝nych okolicznoÊciach. Pan ci´
wzywa! Jednak˝e trzeba si´ nauczyç
to rozpoznawaç!

OmówiliÊmy ju˝ pytanie, jak Pan
zaprasza, powo∏uje, wzywa. Decydu-
jàcym pytaniem jest jednak: Do czego
On wzywa, do czego powo∏uje? W
PiÊmie Âwi´tym jest ca∏kiem interesu-
jàca wskazówka, ukazujàca do czego
nas powo∏uje. Do czego jesteÊmy
powo∏ani? Kiedy si´ jest powo∏anym,
to oznacza, ˝e za tym stoi Pan ze
swoim g∏osem. Ponownie nadmieni´
kilka przyk∏adów z Pisma Âwi´tego.

W jednym miejscu jest mowa: „do
pokoju powo∏a∏ was Bóg”. (1. Koryn-
tian 7, 15) Bracia i siostry, czy wiecie
o tym? JesteÊmy powo∏ani do pokoju!
To jest g∏os Bo˝y, który dociera, gdy
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LiÊcie Aposto∏a Piotra, gdzie jest mo-
wa: „…was powo∏a∏ z ciemnoÊci do
cudownej swojej Êwiat∏oÊci”. (1. Piot-
ra 2, 9) To jest powo∏anie Bo˝e, z
ciemnoÊci, z ka˝dej duchowej ciem-
noÊci do Êwiat∏oÊci. To jest zaprosze-
nie Bo˝e. Ju˝ w tych wymienionych
sprawach zawarte jest bardzo wiele.
JeÊli b´dziemy tego przestrzegaç i
b´dziemy si´ starali rozpoznawaç g∏os
Bo˝y, wtedy to nabo˝eƒstwo spe∏ni
swój cel. Powo∏anie Bo˝e do pokoju,
do wolnoÊci, do nadziei, wezwanie,
aby nie straciç nadziei na bliskie
ponowne przyjÊcie Syna Bo˝ego, osta-
tecznie powo∏anie z ciemnoÊci do
Êwiat∏oÊci, rezygnacja z wszelkich
nieczystoÊci i bycie gotowym do
uÊwi´cenia – pozwala nam poznaç
g∏os Bo˝y!

Powtórz´ raz jeszcze: Ci, którzy
chcieliby byç powo∏anymi, czyli za-
proszonymi na uczt´ weselnà Baran-
ka – a tego przecie˝ pragniemy wszys-
cy – ju˝ dziÊ muszà rozpoznawaç g∏os
Bo˝y i temu g∏osowi byç pos∏uszni.

Interesujàce jest, ˝e s∏owa: „B∏ogo-
s∏awieni, którzy sà zaproszeni na
weselnà uczt´ Baranka”, zosta∏y moc-
no podkreÊlone poprzez s∏owa: „I rze-
cze do mnie: Napisz…”. Zatem
wyraêna wskazówka dla Aposto∏a
Jana, poÊwiadczajàca wag´ tej wypo-
wiedzi Pana, o czym Êwiadczà nast´p-
ne s∏owa: „I rzecze do mnie: To sà
prawdziwe S∏owa Bo˝e”. (Obj. Jana
19, 9) Mocniej ju˝ nie mo˝na tego
podkreÊliç! Ponad wszelkà wàtpliwoÊç
jest to objawienie Bo˝e, wola Bo˝a:
„B∏ogos∏awieni, którzy sà zaproszeni
na weselnà uczt´ Baranka”.

To jest nasz cel, do którego dà˝ymy.
DziÊ chcemy zwa˝aç na g∏os Bo˝y i za
nim iÊç. To zapewni nam trwa∏e b∏o-
gos∏awieƒstwo.

Pan powo∏uje te˝ do nadziei. W
LiÊcie Aposto∏a Paw∏a jest wyraênie
mowa: „i oÊwieci∏ (Pan) oczy serca
waszego, abyÊcie wiedzieli, jaka jest
nadzieja, do której was powo∏a∏”.
(Efezjan 1, 18) Pi´kna wypowiedê!
JesteÊmy powo∏ani do nadziei! Wiem,
˝e czasem istniejà sytuacje, w których
nie ma si´ ju˝ nadziei, w których stra-
ci∏o si´ nadziej´. Wówczas trzeba
znowu nas∏uchiwaç, jak Pan wzywa.
Pan wywo∏uje z beznadziejnoÊci,
zwàtpienia i z rozpaczy. On zawsze
powo∏uje do nadziei. Ws∏uchujmy si´
jednak w ten g∏os Bo˝y!

OdnoÊnie powo∏ania jest jeszcze
coÊ pi´knego, tak˝e wezwanie Apos-
to∏a Paw∏a: „Albowiem nie powo∏a∏
nas Bóg do nieczystoÊci, ale do uÊwi´-
cenia”. (1. Tesaloniczan 4, 7) Zatem
zamyka si´ kràg i ponownie wracamy
do poczàtku nabo˝eƒstwa.

Kiedy pomyÊlimy o tych, którzy na
tamtym Êwiecie patrzà na nas i liczà
na naszà pomoc, wtedy nieodzowne
jest, ̋ ebyÊmy si´ uÊwi´cali i zdystanso-
wali od wszystkich nieczystoÊci tego
czasu. To jest trudna sprawa, wiem
bardzo dobrze, mili, poniewa˝ ˝yjemy
na tym Êwiecie i jesteÊmy konfronto-
wani z okolicznoÊciami tego czasu.
Jednak˝e stale na nowo chciejmy si´
wydostaç z nieczystoÊci i si´ uÊwi´caç.
Do tego jesteÊmy powo∏ani!

Ostatecznie jest pi´kne s∏owo w

si´ jest gotowym, ten g∏os przyjàç. Pan
chcia∏by nas wezwaç do pokoju. Stale
mogà wyst´powaç sytuacje, w których
pokój ulega zmàceniu. To mo˝e byç w
rodzinie lub w zborze. JesteÊmy wys-
tarczajàcymi realistami, ˝eby stwier-
dziç, ˝e tak si´ dzieje. Pan wzywa do
pokoju, mili bracia i siostry. Nie
mo˝na tolerowaç sytuacji niepokoju,
ale nale˝y wystàpiç i podà˝yç za
wezwaniem Bo˝ym! Pan wzywa do
pokoju!

Kolejnym akcentem powo∏ania jest
to, ˝e Bóg stale powo∏uje do wolnoÊ-
ci. W PiÊmie Âwi´tym jest mowa: „Bo
wy do wolnoÊci powo∏ani zostaliÊcie,
bracia”. Powo∏ani nie do niewoli, lecz
do wolnoÊci. Nast´pnie Aposto∏
Pawe∏ napomina: „tylko pod pozorem
tej wolnoÊci nie pob∏a˝ajcie cia∏u” –
powiem to moimi s∏owami: chodzi o
w∏aÊciwe korzystanie z wolnoÊci! (por.
Galacjan 5, 13)

Moi mili, to jest g∏os Bo˝y, który
wzywa, aby z ró˝nej niewoli przejÊç do
wolnoÊci. Ile dziÊ istnieje zniewala-
jàcych wi´zów! Pan nie chce nas
zostawiç zwiàzanych w niewoli. On
nie mówi: Ta sytuacja ju˝ taka jest,
lecz powo∏uje nas do wolnoÊci, do
wyswobodzenia si´ z wi´zów. Czy to
rozpoznajesz? Trzeba dok∏adnie zwa-
˝aç na g∏os Bo˝y, poznaç i zgodnie z
tym czyniç. Zatem Pan powo∏uje do
pokoju, powo∏uje do wolnoÊci.

W 1. rzędzie od lewej: apostołowie okręgowi Vilor,
Fiore, Kitching, Latorcai, Freund, Saur i Studer;
w 2. rzędzie od lewej: apostołowie okręgowi
Andersen, de Bruijn, Barnes, Ndandula i Wend
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Mili bracia i siostry,
nabo˝eƒstwo naszego G∏ównego Apo-

sto∏a w Szafuzie-Neuhausen, które odby-
∏o si´ w obecnoÊci wszystkich aposto∏ów
okr´gowych i pomocniczych, nape∏ni∏o
moje serce szczególnà radoÊcià. Nasz
Ojciec Niebieski ka˝demu do skrzynki
pocztowej serca w∏o˝y∏ cudowny i mi∏oÊ-
ciwy list. Moi umi∏owani i niezapomnia-
ni rodzice oraz dziadkowie ju˝ w pierw-
szych latach mego ˝ycia wpisali mi do
serca: „Bóg, nasz Ojciec Niebieski, cie-
bie mi∏uje!”. To zawsze g∏´boko poru-
sza∏o moje serce. Równie˝ pieÊƒ, którà
cz´sto ÊpiewaliÊmy w szkó∏ce niedzielnej,
wywo∏ywa∏a wielkie poruszenie w moim
sercu: „G∏oÊcie w weselu wszyscy wraz:
Bóg kocha nas!”.

W tym nabo˝eƒstwie nasz Ojciec Nie-
bieski na nowo ujawni∏ nam dowód
mi∏oÊci i wpisa∏ do naszego serca. Ka˝dy
dowód mi∏oÊci w nabo˝eƒstwie poprzez
S∏owo i ∏ask´ wzbudza w nas t´sknot´ za
wiecznà spo∏ecznoÊcià z naszym Ojcem
Niebieskim, naszym Oblubieƒcem du-
szy, jak i za wszystkimi bliskimi z tego i z
tamtego Êwiata.

Pot´˝ny dowód mi∏oÊci naszego Ojca
Niebieskiego zawarty jest w pos∏aniu
Jego Syna. Jego Syn udowodni∏ swojà
mi∏oÊç do ludzi poprzez to, ˝e z∏o˝y∏
pe∏nowartoÊciowà ofiar´, wyposa˝y∏
aposto∏ów w polecenie zbawienia i
wys∏a∏ na ca∏y Êwiat. Wspania∏y dowód
mi∏oÊci poznajemy w jednorazowej
obietnicy naszego Przyjaciela duszy: „A
jeÊli pójd´ i przygotuj´ wam miejsce,
przyjd´ znowu i wezm´ was do siebie,
abyÊcie, gdzie Ja jestem, i wy byli”.
(Ew. Jana 14, 3)

Teraz ca∏kiem wa˝ne pytanie do mnie
i do was wszystkich: Jakie dowody
mi∏oÊci okazujemy naszemu Ojcu Nie-
bieskiemu i naszemu Przyjacielowi du-
szy? Czy trwamy jeszcze w pierwszej
mi∏oÊci? Porównajmy nasze nastawienie
z dnia naszego chrztu duchowego lub
konfirmacji z dniem dzisiejszym!

Naszà mi∏oÊç okazujemy Jemu po-
przez to, ̋ e coraz bardziej przemieniamy

si´ w Jego istot´ i usposobienie oraz
rozwijamy Jego cnoty, ˝e przygotowu-
jemy si´ na dzieƒ Jego ponownego przyj-
Êcia, ˝e trwamy w radosnej ofiarnoÊci, ˝e
jesteÊmy gotowi do przezwyci´˝ania
pewnych pragnieƒ, które stojà nam na
drodze i w jednoÊci Ducha – jedno ser-
cem i duchem – trwamy w wierze, w 
naÊladownictwie, jak i w wiernoÊci do
Jezusa Chrystusa.

W dniu 27 wrzeÊnia 1970 roku aposto∏
okr´gowy Ernst Streckeisen wyÊwi´ci∏
koÊció∏ w Szafuzie-Neuhausen. Za s∏owo
biblijne s∏u˝y∏ Psalm 89, 2. 3: „B´d´
opiewa∏ zawsze dzie∏a ∏aski Pana!
Ustami swymi b´d´ g∏osi∏ przez wszyst-
kie pokolenia wiernoÊç Twojà. Rzek∏eÊ
bowiem: ¸aska trwaç b´dzie na wieki.
Jak niebiosa utwierdzi∏eÊ wiernoÊç
swojà”. W t´ pieÊƒ pochwalnà ponownie
mo˝emy wtórowaç z okazji odwiedzin
G∏ównego Aposto∏a.

20 listopada 1988 roku, w obecnoÊci

Apostoł Rudolf Schneider urodził się 22 stycznia
1941 roku.Na urząd apostoła został powołany 17 mar-
ca 1991 roku. Służy braciom i siostrom w niektórych
okręgach Szwajcarii i na Węgrzech.

Miłość Boża

Apostoł Schneider
za ołtarzem w zborze Albisrieden/Szwajcaria

wszystkich aposto∏ów okr´gowych i apo-
sto∏ów okr´gowych pomocniczych z
Ameryki Pó∏nocnej, w tym zborze
G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr s∏u˝y∏
s∏owem z Filipian 1, 10: „…abyÊcie
umieli odró˝niaç to, co s∏uszne, od tego,
co nies∏uszne, abyÊcie byli czyÊci i bez
nagany na dzieƒ Chrystusowy”. To dla
nas wszystkich jest zadaniem ˝yciowym,
jakie mamy wype∏niaç ca∏y czas. W tam-
tym nabo˝eƒstwie biskup Paul Keller
zosta∏ powo∏any na urzàd aposto∏a, a
ewangeliÊci okr´gowi Josef Blecken-
wegner (Austria) i ja zostaliÊmy ustano-
wieni biskupami.

2 wrzeÊnia 2001 roku zbór Szafuza-
Neuhausen obchodzi∏ 100. jubileusz
za∏o˝enia. Aposto∏ okr´gowy Armin
Studer s∏u˝y∏ w tym nabo˝eƒstwie s∏o-
wem z Psalmu 100, 4. 5: „Wejdêcie w
bramy Jego z dzi´kczynieniem, w przed-
sionki Jego z pieÊnià chwa∏y! Wys∏awiaj-
cie Go, b∏ogos∏awcie imieniu Jego!
Albowiem dobry jest Pan; na wieki trwa
∏aska Jego, a wiernoÊç Jego z pokolenia
w pokolenie”.

Nigdy nie zapominajmy chwaliç imie-
nia Pana i Jemu dzi´kowaç. Wdzi´cz-
noÊç jest z∏otym kluczem do kolejnych
dobrodziejstw dla nas wszystkich.

Z wielkà wdzi´cznoÊcià w sercu za
spotkanie z naszym Ojcem Niebieskim i
Przyjacielem duszy w G∏ównym Aposto-
le, aposto∏ach okr´gowych i pomoc-
niczych, pozdrawiam was serdecznie.

Rudolf Schneider

L I S T  A P O S T O L S K I
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Hebrajczyków 10, 10) Po upadku ludzi w grzech
Bóg utorowa∏ drog´ do zbawienia. Pos∏a∏ swego
Syna na ziemi´, a On by∏ gotowy do z∏o˝enia w
ofierze swego bezgrzesznego ˝ycia. Oddajàc
swoje ˝ycie na krzy˝u zdoby∏ zas∏ug´, z której
wszyscy ludzie mogà czerpaç zbawienie. Ofiara
Jezusa stoi przed oczami wiernych jako jedno-
razowa, Êwi´ta i niepowtarzalna, przy czym majà
ÊwiadomoÊç, ˝e wy∏àcznie ofiara Jezusa ma
skutek zbawienny.

Choç ˝adna inna ofiara nie jest porównywalna
z ofiarà Pana, to jednak Jego ofiarnoÊç jest
wzorem wzywajàcym do naÊladownictwa. Ju˝
przed Jego cierpieniem i Êmiercià ujawni∏a si´
ofiarnoÊç Syna Bo˝ego: „który chocia˝ by∏ w
postaci Bo˝ej, (…) przyjà∏ postaç s∏ugi i sta∏ si´
podobny ludziom; a okazawszy si´ z postawy
cz∏owiekiem, uni˝y∏ samego siebie i by∏ pos∏uszny
a˝ do Êmierci, i to do Êmierci krzy˝owej”.
(Filipian 2, 6-8)

Jego mi∏oÊç pe∏na poÊwi´cenia ujawni∏a si´ ju˝
przez to, ˝e opuÊci∏ wspania∏oÊç Ojca i przyszed∏
na ziemi´, wyzby∏ si´ swej Bo˝ej postaci i przybra∏
niskoÊç ludzkiej natury. Taki sposób zachowania
Aposto∏ Pawe∏ przedstawia jako wytycznà post´-
powania chrzeÊcijanina: „I nie czyƒcie nic z k∏ótli-
woÊci ani przez wzglàd na pró˝nà chwa∏´, lecz w
pokorze uwa˝ajcie jedni drugich za wy˝szych od
siebie. Niechaj ka˝dy baczy nie tylko na to, co
jego, lecz i na to, co cudze”. (Filipian 2, 3. 4) Tu
jest wymagana gotowoÊç do ofiar, jaka winna si´
ujawniaç te˝ w ˝yciu zborowym.

OfiarnoÊç z wiary, wdzi´cznoÊci i mi∏oÊci
Ofiara Chrystusa ma swoje êród∏o w mi∏oÊci

Boga do ludzi. (por. Ew. Jana 3, 16) Zatem ofiara
w sensie Chrystusowym nie mo˝e byç wymu-
szonym obowiàzkiem. Nie ma te˝ byç wyrazem
odwzajemnienia, lecz ma byç sk∏adana dobrowol-
nie z wiary, wdzi´cznoÊci i mi∏oÊci. Je˝eli z takim
nastawieniem sk∏ada si´ ofiary, to ofiara, choçby
nawet wymaga∏a wielkiego zaanga˝owania lub
by∏a bolesna, to jako taka nie zostaje odczuwana.

Co oznacza gotowoÊç do ofiar?
Przez gotowoÊç do ofiar rozumiemy wew-

n´trznà gotowoÊç cz∏owieka do anga˝owania
swoich si∏ i darów na rzecz powodzenia innych
przy ca∏kowitej lub cz´Êciowej rezygnacji z
realizacji w∏asnych interesów. Poj´cie „ofiara”
obejmuje ró˝norodne aspekty. W powszechnym
rozumieniu „ofiary” okreÊlane sà jako:
- dary sk∏adane wy˝szej istocie,
- czyny ludzi poÊwi´cajàcych si´ w s∏u˝bie dla
innych,

- Êrodki pieni´˝ne sk∏adane do skrzynki ofiar,
wzgl´dnie przekazywane na konto koÊcielne.

Ponadto w religijnym s∏ownictwie spotykamy
si´ z poj´ciami „s∏u˝ba ofiarna” w Starym
Testamencie i „ofiara Chrystusa” w Nowym
Testamencie.

Od starotestamentowej s∏u˝by ofiarnej do
poÊwi´cenia swego ˝ycia Bogu

Ofiara i s∏u˝ba ofiarna odgrywajà szczególnà
rol´ prawie we wszystkich religiach staro˝ytnych,
podobnie te˝ w judaizmie. Ofiara wyra˝a uwiel-
bienie Boga, wdzi´cznoÊç, poÊwi´cenie i oddanie.

Ofiara mia∏a sk∏aniaç Boga do mi∏osierdzia,
za˝egnywaç kary i sprawiaç pojednanie. Ofiary
sk∏adane sà w ró˝norodnych formach. Pierwszà
wymienionà w Biblii ofiar´ z∏o˝yli synowie
Adama i Ewy. Kain ofiarowa∏ z plonów rolnych, a
Abel zwierz´ta ze swojej trzody. (por. 1. Moj˝e-
szowa 4, 3. 4) Bóg widzia∏ obydwóch ofiarujàcych
i ich dary ofiarne. Z wiary sk∏adanà ofiar´ Abla
przyjà∏ ∏askawie, a ofiar´ Kaina odrzuci∏. (por.
Hebrajczyków 11, 4 i 1. Moj˝eszowa 4, 4. 5) Bóg
zatem nie ma upodobania w ka˝dej ofierze. O
tym, czy ∏askawie przyjmie ofiar´, decyduje
usposobienie ofiarujàcego.

Jezus Chrystus wzorem ofiarnoÊci
Nowotestamentowà myÊl ofiarnà nale˝y dos-

trzegaç na tle tego, ˝e Jezus Chrystus ofiarowa∏
swoje cia∏o, to znaczy samego siebie z∏o˝y∏ jako
dar ofiarny z mi∏oÊci do nas. (por. Efezjan 5, 2;

W niniejszym artykule zajmiemy si´
gotowoÊcià do ofiar, co do której Jezus
Chrystus jest najwi´kszym przyk∏adem.

Przedstawimy, co sk∏ania do ofiarnoÊci oraz w jaki
sposób poprzez nasze ofiary mo˝emy czciç Boga.

Gotowość do ofiar
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GotowoÊç do ofiar wynika z mi∏oÊci.
Nasza gotowoÊç do ofiar tak˝e winna wynikaç

z mi∏oÊci do Boga i bliêniego. Tym samym wype∏-
niamy wol´ Bo˝à i post´pujemy zgodnie z
przyk∏adem Jezusa. Kto oddaje z tego, co posiada
w postaci wewn´trznych wartoÊci ze swego ducha
i usposobienia albo w postaci otrzymanych dóbr
materialnych, ten daje wyraz wdzi´cznoÊci i
mi∏oÊci bliêniego. List do Hebrajczyków zawiera
wezwanie: „A nie zapominajcie dobroczynnoÊci i
pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podo-
bajà si´ Bogu”. (Hebrajczyków 13, 16)

OfiarnoÊç w ˝yciu zborowym
OfiarnoÊç uwidacznia si´ w ró˝ny sposób. Do-

minujàca cz´Êç ˝ycia zborowego mo˝liwa jest
tylko na podstawie g∏´bokiego przekonania i mi-
∏oÊci do Boga i Jego dzie∏a. Liczni bracia i siostry
znacznà cz´Êç swego czasu, si∏ i zdolnoÊci oddajà
do s∏u˝by dla zboru zaszczytnie bez czerpania
korzyÊci. Tak wi´c wielu wspó∏dzia∏a na p∏asz-
czyênie muzycznej lub nauczania koÊcielnego.
Poza nielicznymi wyjàtkami zwiàzanymi z pracà
administracyjnà s∏udzy Bo˝y dobrowolnie i
nieodp∏atnie pe∏nià s∏u˝b´ w KoÊciele. W KoÊcie-
le Nowoapostolskim przeprowadzanie nabo-
˝eƒstw oraz udzielanie wszelkich sakramentów i
b∏ogos∏awieƒstw oraz odprawianie uroczystoÊci
pogrzebowych odbywa si´ nieodp∏atnie. Rodziny
i chorzy otoczeni sà regularnà opiekà duszpaster-
skà. Szczególnà uwag´ poÊwi´ca si´ s´dziwym,
upoÊledzonym i samotnym. W ten sposób wzo-
rowo zadoÊç czyni si´ wymogom przykazania
mi∏oÊci. Ka˝dy wierny we wspólnocie czuje si´
wspó∏odpowiedzialny za ca∏e dzie∏o Bo˝e.

Nasza ofiara
OfiarnoÊç dla chrzeÊcijan nowoapostolskich

jest sprawà serca. „Wszyscy chciejmy dojÊç do
tego, abyÊmy byli dumni z tego, ˝e coÊ mo˝emy
daç mi∏emu Bogu na budow´ i dokoƒczenie Jego
dzie∏a”, powiedzia∏ G∏ówny Aposto∏ Fehr w
pewnym nabo˝eƒstwie.

Wierny ma serdeczne pragnienie, aby swojà
wdzi´cznoÊç i mi∏oÊç do Boga wyra˝aç w
konkretnych darach i ofiarach, czy to w postaci
pieni´˝nej, czy w naturze. Przy tym kieruje si´
„dziesi´cinà”, zgodnie ze wskazaniem zawartym
w Ksi´dze Malachiasza 3, 10, chocia˝ wymienio-
na tam danina pierwotnie mia∏a charakter

porównywalny z podatkiem. Ofiary zwyczajowo
sk∏adane sà podczas nabo˝eƒstw i innych uroczys-
toÊci koÊcielnych do ustawionych skrzynek ofiar
lub przekazywane na konto bankowe KoÊcio∏a.
Szczególnà pozycj´ w KoÊciele Nowoapostolskim
ma coroczna ofiara dzi´kczynna sk∏adana w wielu
regionach w uroczystym dniu zwanym do˝ynkami
lub dniem dzi´kczynienia.

Ponadto obowiàzuje wezwanie do czynienia
dobra potrzebujàcym braciom i siostrom. (Galac-
jan 6, 10) Istnieje te˝ mo˝liwoÊç s∏u˝enia pomocà
dodatkowymi darami w szczególnych okolicznoÊ-
ciach kl´sk ˝ywio∏owych.

W przypadku ofiary pieni´˝nej, podobnie jak
we wszystkich ofiarach, w pierwszym rz´dzie
decydujàce jest usposobienie ofiarujàcego. Jezus
„ujrza∏ bogaczy, wrzucajàcych swe dary do
skarbnicy. Ujrza∏ te˝ pewnà ubogà wdow´,
wrzucajàcà tam dwa grosze, i rzek∏: Zaprawd´
powiadam wam, i˝ ta uboga wdowa wrzuci∏a
wi´cej ni˝ wszyscy. Albowiem oni wszyscy
dorzucili do darów z tego, co im zbywa, ona zaÊ
z∏o˝y∏a z niedostatku swojego wszystko, co mia∏a
na swe utrzymanie”. (Ew. ¸ukasza 21, 1-4)

Najwi´ksza ofiara, do jakiej jesteÊmy zdolni, to
oddanie w∏asnego serca, przez co rozumiemy
zaanga˝owanie wszelkich darów i si∏, jak i wyka-
zywanie pe∏nego zaufania do Boga. Tak wi´c w
okreÊlonych sytuacjach ofiarà mo˝e te˝ byç to, ˝e
naszà wol´ podporzàdkowujemy woli Boga. To sà
duchowe ofiary, o które nawo∏ywa∏ Aposto∏ Piotr.
(por. 1. Piotra 2, 5) Ponadto wiele czasu i si∏
ofiaruje si´ Panu poprzez oddanie si´ do s∏u˝by
Bogu i Jego dzie∏u. Wielka ofiarnoÊç wyra˝a si´
te˝ tym, ˝e w ró˝norodny sposób rezygnuje si´ z
osobistych korzyÊci na rzecz dzie∏a Bo˝ego.

W nabo˝eƒstwach upraszane zostaje b∏ogos∏a-
wieƒstwo Bo˝e dla ofiarujàcych, jak i na wszelkie
z∏o˝one ofiary. To b∏ogos∏awieƒstwo Bóg zsy∏a nie
tylko na materialne ofiary, ale te˝ na zaanga˝o-
wanie i poÊwi´cenie czasu, darów i zdolnoÊci oraz
rezygnacji z osobistych korzyÊci dla dzie∏a
Bo˝ego.

Wszelkie finansowe Êrodki sk∏adane sà dobro-
wolnie i z regu∏y anonimowo. Umo˝liwia to po-
krywanie wszelkich wydatków KoÊcio∏a bez
obowiàzkowego osk∏adkowania wiernych lub
Êciàgania podatków koÊcielnych. Poprzez z∏o˝onà
ofiar´ uwielbia si´ Boga i przyczynia si´ do
budowy i dokoƒczenia Jego dzie∏a.



D O O K O ¸ A  Â W I A T A

Brazylia: Aposto∏ okr´gowy Guillermo Vilor 3 lipca ub.r. w koÊ-
ciele w Asa-Norte przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla umar∏ych.
Ogó∏em obecnych by∏o 231 wiernych, w tym 52 goÊci. Aposto∏
okr´gowy skorzysta∏ ze s∏owa biblijnego z Ew. Mateusza 5, 6. W
nabo˝eƒstwie zosta∏o ochrzczone dziecko, a tak˝e piecz´towanych
dziewi´ciu wiernych. Wieczorem tego dnia po raz pierwszy odby∏
si´ wieczór zborowy, podczas którego aposto∏ okr´gowy Vilor od-
powiada∏ na pytania braci i sióstr. Równolegle aposto∏ Carlos Mi-
lioto s∏u˝y∏ braciom i siostrom w Canoas, w prowincji Rio Grande
do Sul. Podczas tego nabo˝eƒstwa aposto∏ ustanowi∏ diakona jako
pierwszego brazylijskiego s∏ug´ w tym zborze. W poprzednich
dniach aposto∏ wraz z braçmi z Urugwaju, którzy dzia∏ajà w Bra-
zylii, odwiedzi∏ braci i siostry w Porto Alegre i Canoas. Ponadto
odby∏o si´ spotkanie wszystkich pracowników misyjnych.

Obsługa duszpasterska uchodźców

Zambia: Aposto∏ okr´gowy Charles Ndandula na poczàtku lipca ub.r.
uda∏ si´ do pó∏nocno-wschodniej prowincji kraju. W koÊciele centralnym
w Mwinilunga przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla umar∏ych, w którym
uczestniczy∏o 890 wiernych. Kolejnego dnia aposto∏ okr´gowy wraz z
osobami towarzyszàcymi uda∏ si´ do êróde∏ Zambezi, a nast´pnie do Sol-
wezi. Tam odwiedzi∏ oko∏o 150 uchodêców z Angoli, którzy od wielu lat
˝yjà w tej okolicy na wygnaniu, a obecnie chcà powróciç do ojczyzny. Na
nabo˝eƒstwo do koÊcio∏a centralnego w Solwezi przyby∏o ponad 1400
braci i sióstr. Aposto∏ okr´gowy s∏u˝y∏ im s∏owem biblijnym z Malachiasza 3, 18. Ostatnim miejscem podró˝y
by∏o miasto Kitwe. Prawie 4000 braci i sióstr zebra∏o si´ tam na nabo˝eƒstwo, w którym aposto∏ okr´gowy
Ndandula s∏u˝y∏ s∏owem z 1. Koryntian 1, 3. W ka˝dym miejscu przekazywa∏ braciom i siostrom pozdro-
wienia i ̋ yczenia b∏ogos∏awieƒstwa od G∏ównego Aposto∏a, którego odwiedzi∏ na kilka dni przed tà podró˝à.

W drodze do
źródeł Zambezi

Apostoł okręgowy Vilor (z lewej)
przemawia do wiernych przed świętym pieczętowaniem

Wspólnota z apostołem okręgowym 

Argentyna: „Z umiarem objawi´ nauk´ i z troskliwoÊcià wy∏o˝´ wiedz´”, w Êwietle tych s∏ów z Syracha 16, 25 w dniu 30
lipca 2005 r. aposto∏ okr´gowy Mario Fiore przeprowadzi∏ spotkanie dla 3500 nauczycieli swego obszaru dzia∏ania. Bracia
i siostry zebrali si´ w koÊciele centralnym w Buenos Aires. Ponadto odby∏o si´ nabo˝eƒstwo dla nauczycieli szkó∏ki nie-
dzielnej w koÊciele w Constitution, które by∏o transmitowane tak˝e do innych zborów w Argentynie, Chile, Paragwaju i
Urugwaju. Aposto∏ okr´gowy Fiore sporzàdzi∏ bilans dotychczasowej pracy nauczycielskiej. Nast´pnie omawia∏ takie
tematy, jak: OsobowoÊç nauczycieli, koordynacja nauczania oraz wykorzystywanie materia∏ów nauczania wydanych przez
KoÊció∏ i przygotowywanie zaj´ç. Poza tym aposto∏ okr´gowy poinformowa∏, ̋ e w przysz∏oÊci aposto∏ Vicente Teti i biskup
Enrique Minio b´dà odpowiedzialni za koordynacj´ nauczania w ca∏ym KoÊciele terytorialnym oraz b´dà s∏u˝yç pomocà
nauczycielom zaj´ç koÊcielnych.

Spotkanie nauczycieli zajęć kościelnych
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