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Wpewnym swoim liÊcie Aposto∏ Pawe∏ pisze: „Cokolwiek czyni-
cie, z duszy czyƒcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, (…) gdy˝
Chrystusowi Panu s∏u˝ycie”. Tymi s∏owami Aposto∏ podsu-
mowuje swoje wypowiedzi dotyczàce chrzeÊcijaƒskiego domu

rodzinnego, przy czym indywidualnie zwraca si´ do cz∏onków rodzin (˝on,
m´˝ów, dzieci). Idàc za przyk∏adem Aposto∏a zwracam si´ do cz∏onków ro-
dziny Bo˝ej: My s∏u˝ymy Chrystusowi Panu, a nie cz∏owiekowi! Winna to
byç s∏u˝ba w∏aÊciwa dla dzie∏a Bo˝ego.

Dotyczy to najpierw s∏ugów Bo˝ych: Gdy przeprowadzacie odwiedziny
duszpasterskie lub wy mili diakoni, gdy stoicie przy drzwiach, aby przywitaç
braci i siostry, to wiedzcie, ˝e s∏u˝ycie Chrystusowi Panu, a nie cz∏owiekowi.

Mili dyrygenci, je˝eli z chórem çwiczycie jednà, czy drugà pieÊƒ, a przy
tym coÊ si´ nie udaje i jesteÊcie rozczarowani, ˝e to, co sobie postanowiliÊ-
cie nie daje si´ urzeczywistniç, wtedy pami´tajcie, ˝e s∏u˝ycie Chrystusowi
Panu, a nie cz∏owiekowi!

Mili bracia i siostry, je˝eli w dziele Bo˝ym swoje dary anga˝ujecie w chó-
rze lub w nauczaniu koÊcielnym, to wiedzcie, ˝e s∏u˝ycie Chrystusowi Panu,
a nie cz∏owiekowi!

Mi∏e siostry, je˝eli w gospodarstwie domowym wype∏niacie zadania i obo-
wiàzki w rodzinie, które móg∏by przejàç mà˝, a w ten sposób dajecie jemu
czas i swobod´, aby móg∏ wype∏niaç swojà prac´ w dziele Bo˝ym, to wiedz-
cie, ˝e to jest wielka s∏u˝ba w dziele Bo˝ym. Musz´ to powiedzieç!
Wszystkie w ten sposób s∏u˝ycie Chrystusowi Panu. Ta ÊwiadomoÊç zmienia
perspektyw´ zapatrywania i pozwala dzia∏aç na podstawie szczególnej si∏y
przekonania.

Gdy w dziele Bo˝ym coÊ si´ czyni lub podejmuje decyzje, to oczywiÊcie
stale trzeba sobie zadawaç pytanie: Czy tym samym naprawd´ s∏u˝´ Panu?
Nie s∏u˝ymy Panu, gdy motywacjà jest urzeczywistnienie w∏asnych wyobra-
˝eƒ i interesów, ale gdy inspiracja do dzia∏ania pochodzi z góry.

Przyk∏ad: JeÊli nagle ma si´ jakàÊ myÊl i chcia∏oby si´ jà zamieniç w czyn,
a nawet si´ z∏oÊci, gdy inni tego tak nie widzà i nie sà co do tego zgodni,
wtedy najch´tniej chcia∏oby si´ si∏à przeforsowaç swojà wol´ i myÊl. Tak nie
mo˝e byç w dziele Bo˝ym! S∏u˝ymy Panu, On jest miarodajny! Jego wola
jest decydujàca i wed∏ug niej chciejmy si´ kierowaç!

Nawiàzujàc do tego chcia∏bym na coÊ wskazaç, co tu i ówdzie zauwa-
˝y∏em: Niejeden ˝ywi myÊl, ˝e KoÊció∏ Nowoapostolski winien zostaç nieco
zreformowany. Wyra˝a si´ przekonanie, ˝e nale˝a∏oby wnieÊç jedno lub
drugie wyobra˝enie. Nie wykluczam ewentualnych dobrych intencji, ale
przeciwko temu przemawia jednoznacznie: My s∏u˝ymy Panu, a nie
cz∏owiekowi! Nie chodzi wi´c o ludzkie myÊli i rozwa˝ania, które chcia∏oby
si´ wnieÊç, ale chodzi zawsze o to, aby kierowaç si´ wed∏ug Pana. Niech nikt
nie rozumie tego mylnie: JeÊli w zborze sà sprawy, które nie sà zgodne z
wolà Bo˝à, to nale˝y coÊ powiedzieç. Czujàc si´ jednak bratem i siostrà, i
kierujàc si´ wed∏ug Pana, czyni si´ to wtedy w inny sposób, ani˝eli przez
uparte forsowanie swego poglàdu.

Mili bracia i siostry, przyjmijcie to jako rad´ i próbujcie zamieniç w czyn
postanowienie: „Cokolwiek czynicie, z duszy czyƒcie jako dla Pana”. Zap∏a-
ta b´dzie pochodzi∏a od Niego, a nie od kogokolwiek innego.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Do zboru…
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W swoich pierwszych s∏owach wyra-
˝onych na nabo˝eƒstwie G∏ówny Apos-
to∏ zwróci∏ si´ szczególnie do tegorocz-
nych konfirmantów. Serdecznym pra-
gnieniem G∏ównego Aposto∏a by∏o
powitanie m∏odych chrzeÊcijan i ˝ycze-
nie im b∏ogos∏awieƒstwa i trwa∏ego
miejsca w domu Bo˝ym. Aposto∏ okr´-
gowy Wilfried Klingler (Niemcy Ârod-
kowe) zarzàdzi∏, aby tym razem w
innym terminie odby∏y si´ nabo˝eƒstwa
konfirmacyjne, zwykle majàce miejsce
w Niedziel´ Palmowà. W toku nabo-
˝eƒstwa, o˝ywiajàc wydarzenia Niedzie-
li Palmowej, G∏ówny Aposto∏ powie-
dzia∏: „Z tych wydarzeƒ chciejmy
wyciàgnàç wnioski dla naszego wspó∏-
czesnego czasu oraz zaczerpnàç pocie-

szenia i si∏, jak i pouczenia odnoÊnie
naszego post´powania”.

Do Brunszwiku i bezpoÊredniego
uczestniczenia w nabo˝eƒstwie zapro-
szeni byli bracia i siostry z podokr´gu
Getynga, liczàcego 1528 wiernych i
Wolfenbüttel, liczàcego 2011 wiernych.
Obydwa podokr´gi majà po pi´tnaÊcie
zborów, a rozwin´∏y si´ z macierzystego
zboru Bad Lauterberg, pierwotnie Bar-
tolfelde, liczàcego obecnie 125 lat.

W sobot´ 8 kwietnia G∏ówny Apos-
to∏ i osoby mu towarzyszàce prze˝yli
muzycznà podró˝ czasowà przez Bibli´.
W wielkiej sali centrum unijnego w
Celle 110 dzieci z ró˝nych zborów
wystawi∏o musical dzieci´cy Ruthildy
Eicker „˚ywa Ksi´ga”.

G∏ówny Aposto∏
w Brunszwiku - Niemcy

W Niedziel´ Palmowà,
9 kwietnia 2006 roku,
G∏ówny Aposto∏
Wilhelm Leber s∏u˝y∏

braciom i siostrom z KoÊcio∏ów terytorialnych Niemcy Ârodkowe
i Polska. Z podokr´gów Getynga i Wolfenbüttel w hali miejskiej
w Brunszwiku zgromadzi∏o si´ ponad 1900 wiernych.

Główny Apostoł Leber składa życzenia
urodzinowe siostrze Knigge 

Główny Apostoł z apostołami i biskupami
w pokoju dla sługów



- Ew. Marka 11, 15. 16 -

„I przyszli do Jerozolimy. A gdy wszedł do świątyni,
począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali
w świątyni, i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy
sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś
choćby naczynie przeniósł przez świątynię”.

Moi serdecznie umi∏owa-
ni bracia i siostry zgro-
madzeni tu w sali, jak i
we wszystkich koÊcio-

∏ach, korzystajàcy z transmisji sateli-
tarnej nabo˝eƒstwa. Witam was ser-
decznie z okazji Niedzieli Palmowej.
Raduj´ si´, ˝e jesteÊmy zgromadzeni
przy o∏tarzu Bo˝ym. Niechby wype∏-
ni∏o si´ to, co Êpiewa∏ chór, aby wspa-
nia∏oÊç Paƒska zajaÊnia∏a nad nami.
Niechby i w tym nabo˝eƒstwie wi-
doczna by∏a czàstka wspania∏oÊci. To
nie staje si´ widoczne na zewnàtrz,
ale jest to b∏ogie, duchowe prze˝ycie.
Niechby w ka˝dej duszy objawi∏a si´
taka czàstka wspania∏oÊci.

PieÊƒ chóru rozpocz´∏a si´ wezwa-
niem: „Powstaƒ”, czyli wezwaniem
do zmobilizowania si´. Trzeba wi´c i
samemu coÊ uczyniç i uwolniç si´ od
wszystkiego, co chcia∏oby pozbawiç
nas b∏ogos∏awieƒstwa. Nasze myÊli
niech ju˝ nie kr´cà si´ wokó∏ tej lub
tamtej sprawy, ale chciejmy tylko i
wy∏àcznie s∏uchaç g∏osu Bo˝ego.

W tym nabo˝eƒstwie szczególnie

witam tegorocznych konfirmantów.
DziÊ w wielu zborach majà miejsce
nabo˝eƒstwa konfirmacyjne. S∏ysza-
∏em od waszego aposto∏a okr´gowe-
go, ˝e tu w wi´kszoÊci przypadków
konfirmacje ju˝ si´ odby∏y.

Moim serdecznym pragnieniem
jest szczególnie powitaç konfir-
mantów i ˝yczyç im b∏ogos∏awieƒ-
stwa na przysz∏oÊç. Niech wiedzà, ˝e
majà trwa∏e miejsce w domu Bo˝ym.
Wzywam nas wszystkich, abyÊmy
m∏odym konfirmantom towarzyszyli
naszymi modlitwami, poniewa˝ wiek
oko∏o 14 lat jest podatny na wp∏ywy.
To jest czas, w którym nastawiane sà
tory na przysz∏oÊç. ˚yczymy, aby tory
by∏y w∏aÊciwie nastawione, tak aby
nasi m∏odzi bracia i siostry czuli si´
dobrze i wiedzieli, ˝e majà tu trwa∏e
miejsce. Do tego wszyscy mo˝emy i
chciejmy si´ przyczyniç.

DziÊ mamy Niedziel´ Palmowà.
DziÊ na nowo majà zostaç o˝ywione
wydarzenia Niedzieli Palmowej. Z
tych wydarzeƒ chciejmy wyciàgnàç
wnioski dla naszego wspó∏czesnego

czasu oraz zaczerpnàç pocieszenia i
si∏, jak i pouczenia odnoÊnie naszego
post´powania.

W∏aÊciwie, to co wówczas si´ wy-
darzy∏o jest niepokaêne i ma∏o spek-
takularne. Pan wjecha∏ na oÊle do
Jerozolimy. Mo˝na powiedzieç, ˝e
nadesz∏a decydujàca faza Jego ˝ycia.
W tak rozpocz´tym tygodniu wyda-
rzy∏o si´ niezmiernie wiele. Ka˝dy
szczegó∏ ma g∏´bokie znaczenie,
cz´sto tak˝e symboliczne. Nie mo˝-
na czytaç o tych wydarzeniach nie
zwracajàc uwagi na szczegó∏y. Wiele
jest w nich zawarte. Dobrze jest wi´c
intensywnie si´ tym zajàç i pozwoliç
dzia∏aç w duszy.

Pan wjecha∏ na oÊle do Jerozoli-
my. T∏um wiwatowa∏ i wo∏a∏: „Ho-
sanna!”. Nic nie jest napisane, jak
Pan to przyjmowa∏. Patrzàc na ca∏o-
kszta∏t mo˝na dojÊç do wniosku, ˝e
wo∏anie „Hosanna” nie pochlebia∏o
Panu ani te˝ w jakikolwiek sposób
nie wywar∏o na Nim wra˝enia. By∏
realistà w ca∏ej swojej Istocie i w
swoim zachowaniu. Zwróçmy uwag´
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mili bracia i siostry, co to bezpoÊred-
nio dziÊ oznacza dla nas.

Pan wjecha∏ na oÊle. Mo˝na by-
∏oby powiedzieç, ˝e jest bez znacze-
nia, czy by∏ to osio∏, czy jakieÊ inne
zwierz´ wierzchowe, poniewa˝ to
tylko szczegó∏, a wartoÊç zbawienna
nie uleg∏aby zmianie, gdyby to by∏o
inne zwierz´. A jednak ma to g∏´bo-
kie znaczenie, gdy˝ ju˝ setki lat
wczeÊniej zapowiedziane zosta∏o
przez proroka Zachariasza, ˝e Król
nadejdzie na oÊle. (por. Zachariasza
9, 9)

Ju˝ to sk∏ania do zastanowienia, ˝e
nawet taka drobnostka by∏a postano-
wiona w planie Bo˝ym. Na setki lat
wczeÊniej by∏o to postanowione i
przepowiedziane przez proroka. Byç
mo˝e ma∏o kto zwraca∏ na to uwag´,
a jednak tak si´ sta∏o, ˝e Pan wjecha∏
do Jerozolimy na oÊle. Drobnostka, a
jednak by∏a postanowiona w planie
Bo˝ym.

Czy˝ nie jest to wa˝nà i drogo-
cennà wskazówkà dla nas? Nawet
drobnostki sà ju˝ postanowione w

planie Bo˝ym. O ile bardziej to, co
wa˝kie i znaczàce. Je˝eli dziÊ chodzi
o twoje i moje udoskonalenie w wie-
rze, to czy Pan zostawi∏by to przy-
padkowi? Nie! Wszystko, co nas spo-
tyka, wszystko, co si´ nam przytrafia,
postanowione jest przy tronie Bo-
˝ym. Tak musi byç, to jest niezb´dne
do osiàgni´cia dojrza∏oÊci i dosko-
na∏oÊci; nawet wtedy, kiedy w indywi-
dualnych przypadkach nie potrafimy
tego dostrzec i uzasadniç. Mo˝na
jednak na tej podstawie stwierdziç,
jaki precyzyjny jest plan Bo˝y.

Chcia∏bym g∏´boko w∏o˝yç do na-
szych serc, ˝e mi∏y Bóg nic nie po-
zostawia przypadkowi, absolutnie
nic! Ka˝da drobnostka jest postano-
wiona. O ile bardziej, jeÊli chodzi o
decydujàce sprawy, a mianowicie o
godnoÊç twojej i mojej duszy na
dzieƒ Pana! Niechby to by∏o pocie-
szeniem dla wszystkich, którzy przy-
szli obcià˝eni, którzy z pytaniem w
sercu zbli˝yli si´ do Pana: Dlaczego
to i tamto musia∏o si´ zdarzyç?
Postanowione zosta∏o przy tronie

Bo˝ym! Pan wiàza∏ z tym okreÊlone
zamiary. Dlatego uni˝amy si´ pod
wol´ Najwy˝szego, nie uciekamy z
Jego szko∏y i jesteÊmy pewni, ˝e ma
wobec nas dobre zamiary, a ostatecz-
nie si´ oka˝e, ˝e s∏u˝y∏o to naszej
dojrza∏oÊci i doskona∏oÊci w wierze.

Co do wydarzeƒ Niedzieli Palmo-
wej zwraca uwag´ tak˝e fakt, ˝e t∏um
wiwatowa∏. To, ˝e t∏um by∏ rozentuz-
jazmowany mog´ sobie wyobraziç.
Tym bardziej wstrzàsajàce jest to, ˝e
kilka dni póêniej atmosfera zupe∏nie
si´ odmieni∏a i bez wielkiego zasta-
nawiania si´ skazano Pana na krzy˝.
Jak mo˝e dojÊç do tego, ˝e nastrój
tak nagle si´ odmienia, ˝e entuzjazm
obraca si´ w rozczarowanie?

Moi mili, nie zatrzymujmy si´ zbyt
d∏ugo przy ówczesnym wydarzeniu,
ale spójrzmy na siebie i si´ zapytaj-
my: Jak my si´ zachowujemy? W
jakim stopniu wiara jest cz´Êcià na-
szego ˝ycia? Czy byç mo˝e jest tak,
˝e si´ wahamy: raz w uniesionym
uwielbieniu, a drugim razem, jeÊli
cokolwiek si´ dzieje co nam si´ nie



podoba, to jesteÊmy zasmuceni na
Êmierç, a nasza wiara natychmiast
znika? Pan poprzez ró˝ne dopusty
tego czasu chcia∏by sprawiç, abyÊmy
byli zrównowa˝eni w naszej postawie
duchowej, aby nie by∏o tam i z po-
wrotem, aby ró˝ne duchy nie mog∏y
nami miotaç i potrzàsaç, ale ˝eby
by∏a stanowczoÊç i stabilnoÊç serca.

Pan Jezus jest przyk∏adem takiej
stanowczoÊci i stabilnoÊci. Nie da∏ si´
zmyliç okrzykami „Hosanna” i wiwa-
tem t∏umu. Wyraênie mo˝na poznaç,
˝e pozosta∏ realistà, poniewa˝ w
Ewangelii ¸ukasza jest napisane, ˝e
gdy zbli˝a∏ si´ do Jerozolimy, to
p∏aka∏ i wyrazi∏ swój smutek, ˝e to
miasto nie przyj´∏o Bo˝ej propozycji:
„GdybyÊ i ty pozna∏o w tym to dniu,
co s∏u˝y ku pokojowi”. (Ew. ¸uka-
sza 19, 42) Pan zawsze by∏ realistà.
Widzia∏ sprawy we w∏aÊciwej relacji.
My równie˝ chciejmy tak czyniç.

We wspó∏czesnym czasie jest tak,
˝e wiele równie˝ jest „wys∏awiane”.
Czasami mo˝na si´ daç zaraziç i
pozwoliç si´ wciàgnàç ró˝nym wp∏y-
wom tego czasu. Dobrze jest, jeÊli

Pan Jezus surowo postàpi∏, pomimo
i˝ zwykle przedstawiany jest jako
∏agodny. To by∏a Jego cecha, sam
powiedzia∏: „Jestem cichy i pokorne-
go serca”. (por. Ew. Mateusza 11,
29) Tu dzia∏a∏ konsekwentnie i nie
tolerowa∏ ˝adnego kompromisu. Nie
mówi∏: „Dam wam jeszcze jednà
szans´, za pi´ç tygodni przyjd´ po-
nownie, no i zobaczymy”. Nie, On
powywraca∏ sto∏y. To jest równie˝ dla
nas bardzo wa˝na wskazówka, mó-
wiàca o tym, co nale˝y uczyniç, gdy
chodzi o to, co istotne, a mianowicie
o chwa∏´ Bo˝à, o Êwiàtyni´ Bo˝à.

Chcia∏bym to odnieÊç w szczegól-
noÊci do nas, moi mili. Zajrzyjmy do
Êwiàtyni naszego serca i sprawdêmy,
czy jakiÊ duch równie˝ nie otworzy∏
tam swojego „straganu”, tak jak wek-
slarze i handlarze go∏´bi. Podam kil-
ka przyk∏adów. Mog∏oby si´ zdarzyç,
˝e w sprawy wiary wkrad∏a si´ po-
wierzchownoÊç i oboj´tnoÊç, i taki
duch utworzy∏ stragan w naszym
sercu. Wtedy uczyƒmy tak, jak Pan
Jezus, wywróçmy ten stó∏. Nie tole-
rujmy kompromisu, mówiàc: „Dzi-
siaj tak musi byç. Mamy przecie˝
tak˝e pewne plany i zamiary…”. Wy-
dalmy z serca to, co nie odpowiada
wymogom Bo˝ym! W sercu mo˝e byç
tak˝e inny stragan, nad którym wi-
dnieje napis: Gonitwa za tym, co
ziemskie! Znamy to z obecnego cza-
su. Niekiedy ca∏e ˝ycie jest podpo-
rzàdkowane gonieniu za tym, co
ziemskie. Nie zostawiajmy tego sto∏u
w Êwiàtyni serca, ale go wywróçmy i
wydalmy z serca!

Innym sto∏em mo˝e byç egoizm,
wyra˝ajàcy si´ myÊlà: „Musz´ po-
myÊleç o sobie, niech inni wspó∏dzia-
∏ajà i pomagajà w zborze. Ja musz´
najpierw dbaç o siebie!”. To jest obcy
stó∏, który zajà∏ miejsce w Êwiàtyni
naszego serca. Nie tolerujmy go, lecz
wydalmy z naszej duszy. Âwiàtynia
Bo˝a jest Êwi´ta!

W sercu byç mo˝e jest taki duch,
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zawsze mamy trzeêwe spojrzenie na
to, co istotne, aby widzieç sprawy z
punktu widzenia Bo˝ego, tak jak Pan
Jezus da∏ przyk∏ad w sposób jednora-
zowy i cudowny. Nape∏nieni si∏à Bo-
˝à stabilnie podà˝ajmy naszà drogà,
patrzàc zawsze na to, co istotne, i nie
dajmy si´ zmyliç ani nie ulegajmy
wra˝eniom tych, czy innych poglà-
dów, z którymi si´ stykamy.

Z wydarzeniami Niedzieli Palmo-
wej wià˝e si´ jeszcze wiele, mi´dzy
innymi to, co przeczyta∏em i co za-
wiera nasze s∏owo biblijne. Z relacji
mo˝na wnioskowaç, ˝e pomi´dzy
wjazdem Jezusa a wyp´dzeniem ze
Êwiàtyni min´∏a noc. Byç mo˝e by∏ to
nast´pny dzieƒ, gdy Pan Jezus uda∏
si´ do Êwiàtyni i dokona∏ wyp´dze-
nia. Pozostan´ jednak przy Êcis∏ym
zwiàzku wydarzeƒ Niedzieli Palmo-
wej z naszego s∏owa biblijnego, gdzie
jest mowa: „I przyszli do Jerozolimy.
A gdy wszed∏ do Êwiàtyni, poczà∏
wyganiaç tych, co sprzedawali i ku-
powali w Êwiàtyni, i wywróci∏ sto∏y
wekslarzy oraz ∏awy sprzedawców
go∏´bi”. Mo˝na by powiedzieç, ˝e
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który cechuje si´ g∏osem: „Pan mój
zwleka z przyjÊciem”. (Ew. Mateusza
24, 48) Tak wi´c urzàdza si´ swoje
˝ycie, twierdzi si´, ˝e mija rok za
rokiem, a obietnica si´ nie wype∏nia,
i wyciàga si´ wniosek, ˝e wype∏nienie
obietnicy nie nastàpi w najbli˝szym
czasie. Moi mili, to by∏by fatalny
b∏àd, to by∏aby katastrofa! Chciejmy
usunàç z naszego serca taki stragan,
na którym widnieje napis: „Pan mój
zwleka z przyjÊciem”. Nie ma tam
˝adnej racji bytu.

Istnieje stragan, który mo˝na na-
zwaç: „Jedzmy i pijmy, za˝ywajmy
˝ycia, poniewa˝ jutro pomrzemy”.
(por. 1. Koryntian 15, 32) Byç mo˝e,
zw∏aszcza u m∏odzie˝y, budzi si´ taka
myÊl, którà cz´sto si´ dziÊ s∏yszy, ˝e
chcia∏oby si´ korzystaç z ˝ycia. Nie
chcemy was wiàzaç mi∏a m∏odzie˝y,
wy macie mieç radoÊç w ˝yciu. ˚y-
czymy wam tego, co dobre, aby wa-
sze ˝ycie by∏o pi´kne i spe∏nione. To,
co wa˝ne, jednak zawsze musi po-
zostaç znaczàce. Dlatego te˝ nie po-
zwólmy zbudowaç straganu w sercu
temu duchowi, który nie zna barier,
który stawia w centrum to, co ziem-
skie, a wszystko inne odsuwa na dal-
szy plan. Tego ducha i jego stragan
wydalmy z naszej duszy.

Istnieje kolejny stó∏, który mo˝na
okreÊliç: „Powàtpiewanie w stan
dziecka Bo˝ego”. Uwidacznia si´ to
w ten sposób, ˝e si´ myÊli: „Dobrze,
jestem piecz´towany Duchem Âwi´-
tym przez aposto∏a, ale czy rzeczy-
wiÊcie ma to znaczenie na wieki
wieków?”. Taka myÊl mo˝e si´ wzbu-
dziç, ale nie mo˝e si´ zagnieêdziç w
sercu. Sto∏y tych duchów chcemy
wywróciç, usunàç z duszy, aby pozo-
sta∏a Êwi´ta i czysta dla Pana.

Budzi si´ we mnie jeszcze jedna
myÊl, równie˝ dotyczàca pewnego
ducha, który byç mo˝e chcia∏by si´ w
nas zagnieêdziç: „S∏udzy Bo˝y to
przecie˝ tak˝e grzeszni ludzie, majà
swoje b∏´dy i s∏aboÊci. Popatrz tylko,

dzi∏o tylko o interes.
Mo˝na to przenieÊç te˝ na p∏asz-

czyzn´ duchowà. Niejedno, o czym
przed chwilà mówi∏em, jest cz´Êcià
sk∏adowà naszego ˝ycia. Nikt nie
mo˝e powiedzieç, ˝e jest ca∏kowicie
wolny od egoizmu. W pewnym wy-
miarze egoizm jest cechà naszego
˝ycia. Musimy troszczyç si´ te˝ o to,
co ziemskie. Nie mo˝emy wi´c ca∏-
kowicie uniknàç zabiegania o rzeczy
ziemskie.

Moi mili, pozwólcie jednak, ˝e po-
wiem ca∏kiem wyraênie, wa˝ny jest
odpowiedni umiar! OczywiÊcie, mu-
simy wype∏niaç nasze obowiàzki
ziemskie. OczywiÊcie, musimy te˝
wziàç w swoje r´ce nasze ˝ycie i je
kszta∏towaç, aby by∏o mo˝liwie pi´k-
ne i spe∏nione. Nie mo˝na jednak
przekroczyç miary. Nie mo˝e si´ to
staç wy∏àcznà treÊcià naszego ˝ycia.
Nie mo˝e to byç centrum wszystkich
naszych myÊli i odczuç, ale na uwa-
dze miejmy zawsze to, ˝e w∏aÊciwym
celem jest spo∏ecznoÊç z Bogiem, ˝y-
wot wieczny! Chodzi o to, aby zacho-
waç w∏aÊciwà miar´.

Oczywistà rzeczà jest, ˝e s∏udzy
Bo˝y majà te˝ b∏´dy i s∏aboÊci. Nie
wy∏àczony jest te˝ z tego G∏ówny
Aposto∏. JeÊli jednak z tego powodu
dochodzi∏oby si´ do wniosku, ˝e nie

co tu i tam zrobili”. Na podstawie
tego rozwija si´ wàtpliwoÊç, czy s∏u-
dzy Bo˝y rzeczywiÊcie sà pos∏aƒcami
Boga? Niebezpieczna myÊl, niebez-
pieczny duch! Nie ma nic do szuka-
nia w sercu! Powywracajmy i wydal-
my sto∏y tych duchów z duszy, aby
by∏a czysta i przyjemna Panu.

W Êwietle s∏owa biblijnego widaç
jeszcze coÊ interesujàcego. Weksla-
rze i handlarze go∏´bi mieli okreÊlo-
ne funkcje w Êwiàtyni. By∏o tak, ˝e
nale˝a∏o sk∏adaç dary ofiarne ze
zwierzàt. Nabywano wi´c go∏´bie,
˝eby je z∏o˝yç w ofierze. ObecnoÊç
handlarzy mia∏a wi´c pewne znacze-
nie. Wekslarze równie˝ mieli spe-
cjalnà funkcj´. Ofiar´ w Êwiàtyni
trzeba by∏o z∏o˝yç w okreÊlonej wa-
lucie. Pielgrzymi, którzy przychodzili
z daleka, nie mieli mo˝liwoÊci, aby
sk∏adaç ofiary w obowiàzujàcej walu-
cie. Korzystali wi´c z us∏ug weksla-
rzy. Takie by∏o uzasadnienie ich
obecnoÊci w Êwiàtyni. Pomimo to
Pan by∏ oburzony z powodu panujà-
cego stanu rzeczy. Dlaczego? Ponie-
wa˝ przekroczono w∏aÊciwà miar´.
To jest znaczàce – w∏aÊciwa miara. W
Êwiàtyni musia∏a panowaç atmosfera,
jak w domu handlowym. Nikt ju˝ nie
przestrzega∏ ani nie zachowywa∏
Êwi´toÊci miejsca. Ostatecznie cho-
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kim, ale mo˝emy nie dopuÊciç do
wniesienia tego do duszy, do poru-
szania tego wszystkiego w duszy i do
rozniecania zwàtpienia: „Czy na-
prawd´ wszystko jest tak, jak jest
nam mówione na nabo˝eƒstwach?

Moi mili bracia i siostry, jest to
bardzo wyraêna wskazówka, którà
tutaj da∏ Syn Bo˝y, aby utrzymaç
czyste serce, wytyczyç jasne granice i
usunàç z niego wszystko, co nie po-
winno si´ w nim znaleêç. Chciejmy to
ÊciÊle przyjàç i nie iÊç na ˝aden kom-
promis. Kompromisy pod tym wzgl´-
dem nie sà w sensie Bo˝ym. Zatem
starannie obchodêmy si´ ze Êwiàty-
nià naszego serca. Troszczmy si´ za-
wsze o to, aby to, co Êwi´te, pozosta-
∏o Êwi´tym.

Co jest Êwi´te? Chcia∏bym wyli-
czyç kilka rzeczy, które majà pozos-
taç Êwi´tymi. Nasza wiara jest dla nas
Êwi´ta! Tak musi pozostaç i nie mo˝e
byç zakwestionowana przez jakiekol-
wiek duchy, które chcia∏yby przejÊç
tam i z powrotem przez serce i wy-
deptaç swoje Êlady.

Âwi´tym pozostaje dla nas cel na-
szej wiary, nadzieja na dzieƒ Pana.
Âwi´tym musi te˝ pozostaç dla nas
spoglàdanie z szacunkiem na pos∏aƒ-
ców Bo˝ych.

Niech nikt êle nie zrozumie i mnie-
ma, ˝e chodzi tu o ludzkà chwa∏´. 
My chcemy nosiç w sercach to, co
jest bezsporne: Urz´dy, które da∏
Pan (nie cz∏owiek) sà Êwi´te! Spra-
wujàcy urzàd, jak to kiedyÊ powie-
dzia∏ jeden z wczeÊniejszych G∏ów-
nych Aposto∏ów, jest i pozostaje
grzesznym cz∏owiekiem, i to nieza-
le˝nie od urz´du, a dotyczy to wszyst-
kich, od diakona do G∏ównego Apo-
sto∏a. Urzàd jednak jest dla nas
Êwi´ty. Tak te˝ to chcemy widzieç i
tak te˝ chcemy si´ z nim obchodziç.

Niech Êwiàtynia naszego serca b´-
dzie Êwi´ta; usuƒmy z niej bezkom-
promisowo wszystko to, co jest prze-
szkodà na drodze dzia∏ania Bo˝ego!

sà pos∏aƒcami Bo˝ymi, to by∏oby
fatalnym b∏´dem. By∏by to mylny i
fa∏szywy wniosek. Jest jednak tak, ˝e
Pan buduje i dokaƒcza swoje dzie∏o
przez pos∏aƒców, którzy sà grzeszny-
mi ludêmi. Wyposa˝a ich wszak˝e w
si∏´, która wp∏ywa do serc i daje im
mo˝liwoÊç usuni´cia z duszy wszyst-
kiego, co Bogu jest niemi∏e. Chodzi
wi´c zawsze o w∏aÊciwà miar´.

W s∏owie biblijnym jest mowa: „I
nie pozwoli∏, ˝eby ktoÊ choçby naczy-
nie przeniós∏ przez Êwiàtyni´”. To
tak˝e wspania∏a wskazówka. Wy-
obra˝am sobie, ˝e w Êwiàtyni nikt ju˝
nie zwa˝a∏ na wydzielone miejsce
Êwi´te. Korzystano z najkrótszej dro-
gi, aby przejÊç z jednego koƒca na
drugi. Przenoszono w t´ i we w t´
wszystko, co popad∏o. Nic ju˝ nie
pozosta∏o Êwi´te.

To tak˝e przenieÊmy na p∏aszczyz-
n´ duchowà. Niejedno jest nam przy-
noszone. Istnieje niebezpieczeƒstwo,
˝e równie˝ przez Êwiàtyni´ serca nie-
jedno zostaje przenoszone tam i z
powrotem.

Czy mog´ podaç kilka przyk∏a-
dów? Gdy wpada si´ w z∏oÊç, to wie-
my, jak wówczas przebiegajà myÊli.
Z∏oÊç mo˝e si´ nawet usamodzielniç
i ujawniç swà w∏asnà dynamik´. JeÊli
zawczasu nie ograniczy si´ z∏oÊci,

wtedy jest si´ targanym tam i z
powrotem oraz popada si´ w coraz to
gorszy stan. Pan nie dopuÊci∏, aby
cokolwiek przenoszono przez Êwiàty-
ni´.

My równie˝ nie chciejmy dopuÊciç,
aby w naszym sercu porusza∏a si´
z∏oÊç. Chciejmy si´ pohamowaç! Nie
jest wykluczone, ˝e z∏oÊç si´ budzi.
Komu si´ ju˝ to nie zdarzy∏o, moi
mili. Ja te˝ czasami si´ z∏oszcz´.
Trzeba jednak sobie wewn´trznie
wcià˝ na nowo powiedzieç: Stop,
wystarczy, chc´ wydaliç z∏oÊç z mojej
duszy.

Kolejnym punktem mo˝e byç roz-
czarowanie. Przez lata o coÊ si´ pro-
si∏o, nawet b∏aga∏o Pana, a jednak
sta∏o si´ inaczej. Jest si´ rozczaro-
wanym i sm´tne myÊli poruszajà si´
w duszy. To nie jest dobre. Mo˝e si´
zdarzyç, ˝e jest si´ rozczarowanym,
ale chciejmy praktykowaç to, co
czyni∏ Pan Jezus: nie dopuÊçmy, aby
takie myÊli porusza∏y si´ w Êwiàtyni
naszego serca.

Co jeszcze mo˝na przenosiç przez
serce? Niejeden poglàd religijny i
mniemanie, z którymi aktualnie si´
stykamy. Istnieje prawdziwy rynek
religijny. Jakie to ju˝ nie wyst´pujà
poglàdy i zdania! My nie mo˝emy
zapobiec zetkni´ciu si´ z tym wszyst-
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Niejeden z pewnoÊcià zada∏
ju˝ sobie pytanie: Jakie w∏aÊ-
ciwie mam dary lub zdolnoÊci?
Przy tym najcz´Êciej szukamy
zdolnoÊci ponadprzeci´tnych.
Któ˝ ju˝ nie jest poruszony
mistrzowskimi umiej´tnoÊcia-
mi i si´ z tego nie raduje!
Istnieje jednak wiele ma∏ych
mo˝liwoÊci s∏u˝enia, cz´sto
przyjmowanych jako natural-
ne, a które wzbogacajà nasze
˝ycie, i przez które tak˝e dzie-
∏o Bo˝e jest ˝ywe i zostaje roz-
wijane. Musimy tylko je Êwia-
domie dostrzec i te˝ samemu
uskuteczniç. Wówczas stwier-
dzimy, ˝e ka˝dy z nas posiada
wiele darów, którymi
mo˝e us∏ugiwaç innym
z b∏ogos∏awieƒstwem.

W jednym z naszych
zborów, pewien goÊç po
pierwszym swoim nabo-
˝eƒstwie, w jakim ucze-
stniczy∏, zosta∏ zapytany
o to, kto go zaprosi∏. Odpowiedzia∏, ˝e
przechodzi∏ ko∏o koÊcio∏a, a ludzie,
którzy akurat do niego wchodzili, byli
tacy radoÊni. Poza tym przy drzwiach
koÊcio∏a zobaczy∏ uprzejmego m´˝-
czyzn´. Nast´pnie zapyta∏, co to za
KoÊció∏ i czy mo˝e wziàç udzia∏ w
nabo˝eƒstwie.

Ka˝dego dnia mamy mo˝liwoÊç do
promienienia uprzejmoÊcià i radoÊcià,
aby w ten sposób przyciàgaç ludzi!

Jako kap∏an obs∏ugiwa∏em oÊrodek
dla niepe∏nosprawnych, w którym
przebywali te˝ nasi bracia i siostry.
Naszà siostr´ w wierze Brygid´, której
zdolnoÊci umys∏owe by∏y silnie ogra-
niczone i prawie w ogóle nie mog∏a
mówiç, regularnie zabieraliÊmy na
nabo˝eƒstwa. Pewnego dnia opiekun-
ka tego oÊrodka mnie zapyta∏a, czy
tak˝e mog∏aby si´ zabraç na nabo-
˝eƒstwo. Odpowiedzia∏em: Tak, ch´t-
nie! Oznajmi∏a mi równie˝, co jà do
tego sk∏oni∏o: „Brygida zawsze wraca z

nabo˝eƒstw taka zrównowa˝ona i
radosna”. SerdecznoÊcià i pokojem w
sercu mo˝emy poruszaç innych!

Kiedy sà przewidziane ustanowienia
s∏ugów Bo˝ych, w modlitwie prosz´
naszego Ojca Niebieskiego o potwier-
dzajàcy znak. Pewnego razu w drodze
na nabo˝eƒstwo, w którym mia∏o na-
stàpiç ustanowienie diakona, brako-
wa∏o mi jeszcze potwierdzajàcego zna-
ku. Z tego powodu ponownie si´
modli∏em do Boga. Gdy nast´pnie
wst´powa∏em do koÊcio∏a, a drzwi
sta∏y otworem i widzia∏em danego
brata, jak pomaga∏ s´dziwej siostrze
zajàç miejsce oraz jak podawa∏ jej Êpie-
wnik, wtedy natychmiast by∏o dla mnie
jasne: To jest s∏u˝ba diakona.

Ka˝dy dzieƒ daje nam mo˝liwoÊci
do okazywania mi∏oÊci poprzez to, ˝e
jesteÊmy pomocni dla innych, przez co
ul˝ymy im w mozole!

Pewnemu kap∏anowi w stanie spo-
czynku lekarz oznajmi∏, ˝e wskutek

Apostoł Edmund Stegmaier urodził się 21 wrześ-
nia 1944 roku. Na urząd apostoła został powołany
2 października 1994 roku.Obszar jego działania obej-
muje niektóre okręgi w Dolnej Saksonii/Niemcy, na
Białorusi, jak i w Indiach.

zaburzeƒ w krwioobiegu w
nast´pstwie cukrzycy, musi zo-
staç amputowana druga noga.
Jadàc do niego na odwiedziny
do szpitala, pe∏en troski pyta-
∏em naszego Ojca Niebieskie-
go: Jak mam pocieszyç Twoje-
go kap∏ana? Ten kap∏an powi-
ta∏ mnie jednak w zrównowa-
˝onym nastroju i natychmiast
powiedzia∏, ˝e przez chorob´
nauczy∏ si´ czegoÊ wa˝nego:
„Chc´ czciç Boga tymi darami,

które jeszcze mam!”.
WyjaÊni∏ mi te˝, ˝e
wczeÊniej mia∏ mo˝li-
woÊç chodzenia wsz´-
dzie, ale nie wystarcza-
jàco wykorzystywa∏ to
ku czci Boga. Teraz ma
jeszcze usta, aby mówiç

i r´ce, aby si´ modliç. Tym chce dzia∏aç
ku czci Bo˝ej. Niezliczone sà nasze
mo˝liwoÊci do czczenia Boga w myÊ-
lach, s∏owach i czynach. Wykorzystuj-
my je Êwiadomie.

JesteÊmy bogaci poprzez wielorakie
dary w braciach i siostrach oraz ich
ró˝norodnà s∏u˝b´, jakiej doÊwiad-
czamy. Bóg dzia∏a poprzez swoje dzie-
ci. Chcia∏by te˝ dzia∏aç poprzez ciebie,
zgodnie ze s∏owami:

„Us∏ugujcie drugim tym darem ∏as-
ki, jaki ka˝dy otrzyma∏, jako dobrzy
szafarze rozlicznej ∏aski Bo˝ej”. (1.
Piotra 4, 10)

Edmund Stegmaier

Usługujcie
swoimi darami

Apostoł Stegmaier (z lewej)
z braćmi i siostrami oraz dziećmi
w Indiach

L I S T  A P O S T O L S K I
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stanu udoskonalonych dusz, które z wiarà wykorzysta∏y
Bo˝à propozycj´ zbawienia i w wyniku tego osiàgn´∏y
wiecznà spo∏ecznoÊç z Bogiem.

Droga do zbawienia
Podczas Êwi´tego chrztu wodnego chrzczony Êlubuje,

˝e powa˝nie b´dzie si´ stara∏ unikaç grzechu, a swoje
˝ycie b´dzie prowadzi∏ w naÊladownictwie Chrystusa tak,
jak to znajduje swój wyraz w naszym Êlubowaniu
konfirmacyjnym: „Wyrzekam si´ diab∏a i wszelkich jego
spraw i czynów, i oddaj´ si´ Tobie Bo˝e Ojcze, Synu i
Duchu Âwi´ty w wierze, w pos∏uszeƒstwie i w powa˝nym
zamiarze Tobie wiernym byç a˝ do mego koƒca. Amen”.

Dost´p do Êwi´tej wieczerzy
Ochrzczony, który wyznaje wiar´ nowoapostolskà, ma

dost´p do Êwi´tej wieczerzy. Uwidacznia to, ˝e Êwi´ta
wieczerza ma zwiàzek z wyznawaniem wiary. (por. 1.
Koryntian 11, 26) Dlatego te˝ do Êwi´tej wieczerzy w
KoÊciele Nowoapostolskim zaproszeni sà tylko Ci,
którzy przyj´li w nim sakrament chrztu, a tym samym
wyznajà wiar´ nowoapostolskà. ChrzeÊcijanie innych
wspólnot religijnych uzyskujà uprawnienie do uczestni-
czenia w Êwi´tej wieczerzy w sposób sta∏y w wyniku
przyj´cia do KoÊcio∏a na podstawie przyznania si´ do
wiary nowoapostolskiej.

Âwi´ty chrzest wodny
innych wspólnot chrzeÊcijaƒskich

ChrzeÊcijaƒski chrzest udzielany w innych wspólno-
tach chrzeÊcijaƒskich jest uznawany przez KoÊció∏
Nowoapostolski, o ile udzielany jest w imi´ Trójjedynego
Boga i wodà. Obowiàzujàca formu∏a chrztu brzmi: „Ja
chrzcz´ ciebie w imi´ Boga Ojca, Syna i Ducha Âwi´te-
go”. Bóg sam udziela cz∏owiekowi podstawowego aktu
∏aski oraz nadaje wa˝noÊç i skutecznoÊç tej czynnoÊci.
Podczas uznawania chrztu wychodzimy z zasady, ˝e
chrzczony wyzna∏ swojà wiar´ w Jezusa Chrystusa jako
swego Pana i Zbawiciela.

Âwi´ty chrzest wodny
Sakrament Êwi´tego chrztu wodà jest pierwszym i

podstawowym aktem udzielenia ∏aski Trójjedynego
Boga cz∏owiekowi wierzàcemu w Chrystusa.

Âwi´ty chrzest wodny
jako obmycie grzechu pierworodnego

Przez grzech pierworodny rozumiemy ogólnà grzesz-
noÊç ludzkoÊci, która ma swojà przyczyn´ w upadku w
grzech Adama i Ewy. Od tego wydarzenia grzech cià˝y
na ka˝dym cz∏owieku w sposób fundamentalny i sprawia
oddalenie od Boga. Cz∏owiek przed Bogiem z góry jest
grzeszny, czyli ka˝dy jego czyn i ka˝da jego myÊl. Z tego
oddalenia od Boga wierzàcy cz∏owiek przez chrzest
wodny zostaje wprowadzony do bliskoÊci z Bogiem.
Pozostaje jednak jego sk∏onnoÊç do grzechu.

Obraz obmycia wskazuje, ˝e podczas chrztu wodà
równie˝ indywidualne grzechy zostajà zg∏adzone. Wy-
nika to tak˝e z treÊci Dz. Ap. 2, 38. W naszej wspó∏czes-
nej praktyce uwzgl´dniane to zostaje poprzez to, ˝e
przed czynnoÊcià chrztu zawsze nast´puje odpuszczenie
indywidualnych grzechów. Pod tym wzgl´dem istnieje
Êcis∏a zale˝noÊç pomi´dzy odpuszczeniem grzechów a
sakramentami Êwi´tej wieczerzy i Êwi´tego chrztu
wodnego.

Udzia∏ w zas∏udze Chrystusa
W wyniku Êwi´tego chrztu wodnego chrzczony ma

udzia∏ w zas∏udze, którà Jezus Chrystus zdoby∏ dla ludzi
przez Êmierç ofiarnà. Od tej chwili zwany jest imieniem
Pana i jest chrzeÊcijaninem. Tym samym zostaje przyj´ty
do wspólnoty tych, którzy wierzà w Chrystusa i wyznajà
Pana.

Pierwszy krok do odnowienia w Duchu Âwi´tym
Âwi´ty chrzest wodny jest pierwszym krokiem do

odnowienia w Duchu Âwi´tym. W chrzcie wodnym Trój-
jedyny Bóg otwiera chrzczonemu drog´ do zbawienia w
Chrystusie i ostatecznie do pe∏nego zbawienia, czyli

W ramach wieczoru
informacyjnego,

24 stycznia 2006 r., G∏ówny
Aposto∏ poruszy∏

podstawowe sprawy odnoÊnie
sakramentu Êwi´tego chrztu i

piecz´towania oraz wyjaÊni∏ ich znaczenie.
Niniejszym przekazujemy istotne treÊci na ten temat.

Rozumienie świętego
chrztu i pieczętowania
w Kościele Nowoapostolskim

N A U K A I P O Z N A N I E
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Zale˝noÊç pomi´dzy Êwi´tym chrztem wodnym
i Êwi´tym piecz´towaniem

Nowy Testament poÊwiadcza Êcis∏à zale˝noÊç pomi´-
dzy chrztem wodà a chrztem Duchem. Obydwa sakra-
menty, czyli Êwi´ty chrzest wodà i Êwi´te piecz´towanie,
razem tworzà nowonarodzenie z wody i z Ducha. Bez
nich nikt nie mo˝e wejÊç do Królestwa Bo˝ego. (por.
Ew. Jana 3, 5)

Âwi´te piecz´towanie
Sakrament Êwi´tego piecz´towania jest udzieleniem

Ducha Âwi´tego poprzez modlitw´ i na∏o˝enie ràk apos-
to∏a. (por. Dz. Ap. 8, 14-17) Tu koniecznie nale˝y roz-
ró˝niç pomi´dzy Duchem Âwi´tym jako darem Bo˝ym,
a Duchem Âwi´tym jako osobà Trójcy. Ojciec, Syn i
Duch Âwi´ty sà dawcà i êród∏em tego, ˝e cz∏owiek mo˝e
zostaç wyposa˝ony w si∏´ Bo˝à, a wi´c piecz´towany
Duchem Âwi´tym.

Nowonarodzenie z wody i z Ducha
Stan dziecka Bo˝ego uzyskuje si´ wtedy, gdy przyjmie

si´ obydwa sakramenty, Êwi´ty chrzest wodny i Êwi´te
piecz´towanie. Dziecko Bo˝e, czyli nowonarodzony, jest
dziedzicem przysz∏ej wspania∏oÊci. W LiÊcie do Rzymian
jest napisane: „Ten to Duch Êwiadczy wespó∏ z duchem
naszym, ˝e dzieçmi Bo˝ymi jesteÊmy. A jeÊli dzieçmi, to
i dziedzicami, dziedzicami Bo˝ymi, a wspó∏dziedzicami
Chrystusa”. (Rzymian 8, 16. 17; por. 1. Piotra 1, 3-5)

Dzie∏o Pana
W∏asnoÊcià Chrystusa cz∏owiek staje si´ w wyniku

przyj´cia obydwu sakramentów. Wierzàcy staje si´
cz∏onkiem cia∏a Chrystusa, „bo te˝ w jednym Duchu
wszyscy zostaliÊmy ochrzczeni w jedno cia∏o”. (por. 1.
Koryntian 12, 13. 27) Nowonarodzony nale˝y wi´c do
dzie∏a Pana.

PoÊród wierzàcych w Chrystusa i Jego wyznajàcych,
czyli ochrzczonych wodà, Bóg da∏ szczególne dzie∏o zba-
wienia, które s∏u˝y zgromadzeniu zboru oblubieƒczego.
Do tego dzie∏a odnoszà si´ obietnice zwiàzane z ponow-
nym przyjÊciem Chrystusa: „B∏ogos∏awieni, którzy sà
zaproszeni na weselnà uczt´ Baranka”. (Obj. Jana 19, 9)
Do tego dzie∏a zbawienia w∏àczeni sà tylko ci, którzy zo-
stali na nowo narodzeni z wody i z Ducha. O dominujà-
cym znaczeniu Êwi´tego piecz´towania jest mowa w
LiÊcie do Efezjan: „W Nim (Jezusie Chrystusie) i wy,
którzy us∏yszeliÊcie S∏owo Prawdy, ewangeli´ zbawienia
waszego, i uwierzyliÊcie w Niego, zostaliÊcie zapiecz´to-
wani obiecanym Duchem Âwi´tym, który jest r´kojmià
dziedzictwa naszego, a˝ nastàpi odkupienie w∏asnoÊci

Bo˝ej, ku uwielbieniu chwa∏y Jego”. (Efezjan 1, 13. 14)

Piecz´ç Baranka jako znak ocalenia
Âwi´te piecz´towanie ma szczególne znaczenie dla

przysz∏oÊci i jest powiàzane z nadziejà na ponowne
przyjÊcie Pana: „A nie zasmucajcie Bo˝ego Ducha Âwi´-
tego, którym jesteÊcie zapiecz´towani na dzieƒ odku-
pienia”. (Efezjan 4, 30) Nowonarodzony powo∏any jest
do rzeszy 144 000, o której jest mowa, ˝e na swoim czole
ma wypisane imi´ Jezusa Chrystusa i Ojca. (por. Obj.
Jana 7, 3; 14, 1) W wyniku Êwi´tego piecz´towania wie-
rzàcy otrzymuje znak odkupienia Baranka, (por. Obj.
Jana 5, 9; 14, 3. 4; 1. Koryntian 6, 19. 20) powo∏any jest
do oblubienicy Pana (por. Obj. Jana 19, 7. 8) i przynale-
˝y do pierwocin w przysz∏ym Królestwie Jezusa Chrys-
tusa (Obj. Jana 14, 4; Jakuba 1, 18)

Nowe stworzenie w Chrystusie
Podczas Êwi´tego piecz´towania otrzymana si∏a Bo˝a

uzdalnia wierzàcego do rozwijania si´ jako nowa istota w
Chrystusie, na Jego podobieƒstwo, zgodnie ze s∏owami:
„Tak wi´c, jeÊli ktoÊ jest w Chrystusie, nowym jest stwo-
rzeniem; stare przemin´∏o, oto wszystko sta∏o si´ nowe”.
(2. Koryntian 5, 17)

Przes∏anki do Êwi´tego piecz´towania
Warunkiem przystàpienia do Êwi´tego piecz´towania

jest wczeÊniejsze ochrzczenie wodà i wyznanie wiary w
nauk´ Jezusa i apostolskà. (por. Ew. Mateusza 28, 20
oraz Dz. Ap. 2, 42) Wierzàcy Êlubuje, poprzez naÊlado-
wnictwo Chrystusa w Jego pos∏aƒcach, przygotowaç si´
na bliskie, ponowne przyjÊcie Pana i zgodnie z tym
prowadziç swoje ˝ycie.

Chrzest i piecz´towanie dzieci
Przyj´cie Êwi´tego chrztu i Êwi´tego piecz´towania

nie jest uzale˝nione od okreÊlonego wieku. Równie˝
dzieci potrzebujà przychylnoÊci Bo˝ej. Nie mogà byç
wykluczone z b∏ogos∏awieƒstw Bo˝ych i zwiàzanych z
tym obietnic dotyczàcych tak˝e przysz∏oÊci. Jezus Chrys-
tus powiedzia∏: „Pozwólcie dzieciom przychodziç do
mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich nale˝y
Królestwo Bo˝e”. (Ew. ¸ukasza 18, 16)

Warunkiem przyj´cia obydwu sakramentów jest za-
wsze wiara w Jezusa Chrystusa. Gdy zostajà chrzczone i
piecz´towane dzieci, to rodzice wyznajà swojà wiar´ w
nauk´ Jezusa i apostolskà, czyli w ewangeli´. Ma∏oletnie
dzieci zostajà ochrzczone i piecz´towane na rzecz
swojej, okreÊlonej przez wiar´, przysz∏oÊci. Swoje w∏asne
wyznanie wiary dzieci sk∏adajà podczas konfirmacji.



Barbados: Wielu goÊci s∏ucha∏o aposto∏a
Odwiedziny aposto∏a okr´gowego pomocniczego
Karla Henry’ego Hoffmana (USA) i biskupa Da-
vida Middletona (Wielka Brytania), które mia∏y
miejsce w po∏owie lutego br. na karaibskiej wyspie
Barbados, zosta∏y radoÊnie przygotowane przez
braci i siostry: wielu goÊci zosta∏o zaproszonych,
aby s∏uchaç aposto∏a. Tematem nabo˝eƒstwa by∏a
nauka KoÊcio∏a Nowoapostolskiego.

Grenada: Weekend na „wyspie przypraw”
Ostatni weekend lutego br. biskup Clifford Freund (USA) sp´dzi∏ na Grena-
dzie. W sobot´ 25 lutego przeprowadzi∏ seminarium dla s∏ugów Bo˝ych, w
którym przedstawi∏ informacje G∏ównego Aposto∏a. Na nabo˝eƒstwo nie-
dzielne w Mt. Nesbit zebra∏o si´ 51 braci i sióstr oraz 13 goÊci. Ochrzczona
zosta∏a pewna m∏oda kobieta i jej dziecko. Po po∏udniu biskup odwiedzi∏ sios-
tr´ w wierze, le˝àcà w szpitalu w Saint George’s. Grenada ˝yje przede
wszystkim z turystyki oraz uprawy przypraw. We wrzeÊniu 2004 roku Grenad´
bardzo spustoszy∏ huragan Ivan, w wyniku czego dwie trzecie z ogó∏u 100 000
mieszkaƒców straci∏o dach nad g∏owà.

Trynidad: B∏ogos∏awieƒstwo na Karaibach
Odwiedziny, rozmowy oraz nabo˝eƒstwo zawiera∏ program
podró˝y biskupa Clifforda Freunda (USA), który w dniach
3-7 lutego 2006 roku uda∏ si´ na wysp´ Trynidad, sàsiadu-
jàcà z wybrze˝em Wenezueli.
W Fonrose biskup przeprowadzi∏ spotkanie dla tamtej-
szych s∏ugów. W niedziel´ s∏u˝y∏ szeÊçdziesi´ciu siedmiu
braciom i siostrom oraz dziesi´ciu goÊciom. Ponadto biskup
odwiedzi∏ ewangelist´ w st. sp. Bradshaw, który akurat
zosta∏ wypisany ze szpitala, a tak˝e rodzin´ niedawno
zmar∏ego ewangelisty okr´gowego Ramdiala. Niespodzie-
wana Êmierç tego s∏ugi Bo˝ego bardzo zasmuci∏a braci i
siostry na Trynidadzie.

Wyspy Karaibskie

Apostoł okręgowy pomocniczy Hoffman (5. od lewej) i ewangelista
okręgowy Fred  Meyer (2. od prawej) ze zborem na Barbadosie

Biskup
Freund
(z prawej)
z uczestnika-
mi spotkania
dla sługów
w Fonrose

Biskup Freund (z przodu)
ze zborem w Mt. Nesbit
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Zdjęcie tytułowe: 110 dzieci wystawiło musical „Żywa Księga”


