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Część parlamentu w Ottawie
zbudowanego w XIX wieku
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z poczàtkiem roku ˝ycz´ Wam wiele
b∏ogos∏awieƒstwa i wszystkiego dobrego na
przysz∏y czas. RównoczeÊnie dzi´kuj´ Wam
za przywiàzanie i wiernoÊç. Nasz Ojciec
Niebieski niechby obficie wynagrodzi∏
wszystko, co z mi∏oÊci uczyniliÊcie w Jego
dziele.

Teraz patrzymy w przysz∏oÊç. Chcia∏bym
odnowiç rad´, którà kiedyÊ Aposto∏ Pawe∏
skierowa∏ do Tesaloniczan: „Nie ustawajcie
czyniç dobrze”. W innych przek∏adach bi-
blijnych jest mowa, ˝eby si´ nie zniech´caç
w czynieniu dobrze. Istnieje zatem niebez-
pieczeƒstwo zniech´cenia. Z takim stanem
stykamy si´ niekiedy w naszym codziennym
˝yciu, na przyk∏ad w Êwiecie polityki. Tym
samym ujawnia si´ pewnà rezygnacj´, która
wywodzi si´ z przekonania, ˝e jako jednost-
ka nie ma si´ wp∏ywu na bieg wydarzeƒ.
Wówczas, pod wp∏ywem myÊli: „Ci tam na
górze i tak robià, co chcà”, dochodzi do
wycofania si´.

Zniech´cenie, rezygnacja, ustanie, mogà
te˝ wystàpiç w ˝yciu wiary. Mo˝na by
odnieÊç wra˝enie, ˝e Pan nie ingeruje. Mija
rok za rokiem, a wszystko toczy si´ dalej jak
dotychczas. Do zniech´cenia mo˝e dojÊç
przy sk∏adaniu Êwiadectwa o wierze, gdy
brakuje skutków. Nawet w ˝yciu modlitew-
nym mo˝e ujawniç si´ rezygnacja, gdy
nasze serdeczne proÊby nie znajdujà
spe∏nienia. Wzywam wi´c: Nie ustawajmy,
nie popadajmy w zniech´cenie.

Jak mo˝na uchroniç si´ przed zniech´-
ceniem? Udziel´ rady: Dawajmy wcià˝
nowe impulsy naszemu ˝yciu w wierze!

Ja w nowym roku równie˝ nieustannie
b´d´ si´ stara∏, aby jako niezniech´cony, a
nawet z radoÊcià Wam przewodniczyç.

Serdecznie pozdrawiam, powiàzany z
Wami w mi∏oÊci

Moi Mili Bracia i Siostry,

S ¸ O W O
W S T ¢ P N E
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Kolejne nabo˝eƒstwo w tym dru-
gim pod wzgl´dem wielkoÊci kraju
Êwiata G∏ówny Aposto∏ Wilhelm
Leber przeprowadzi∏ w niedziel´ 17
wrzeÊnia w koÊciele w Kitchener.
Podczas tej uroczystoÊci przeniós∏ w
stan spoczynku biskupa Lorne H.
Browna (64 lata) z Kelowna (prowin-
cja Kolumbia Brytyjska) oraz ustano-
wi∏ biskupem dotychczasowego star-
szego okr´gowego Joachima Sturma
(55 lat) z Saskatoon (prowincja Sas-
katchewan). Nabo˝eƒstwo transmito-
wane by∏o satelitarnie do innych koÊ-
cio∏ów i ogó∏em 11800 wiernych
prze˝y∏o s∏u˝b´ G∏ównego Aposto∏a.
Natomiast we wspomnianym na
wst´pie nabo˝eƒstwie, 13 wrzeÊnia, w
centrum kongresowym w Ottawie
uczestniczy∏o 380 osób. Aposto∏ okr´-

gowy Leslie Latorcai zaprosi∏ zbory z
prowincji wschodnich. Zbór Ottawa
powsta∏ w 1953 roku i zosta∏ za∏o˝ony
przez emigranta z Niemiec Rudolfa
Derstroffa. Pierwsze nabo˝eƒstwo
odby∏o si´ w roku 1954, a w listopa-
dzie 1955 roku Rudolf Derstroff zos-
ta∏ ustanowiony kap∏anem. Rok póê-
niej naby∏ budynek w Ottawie z wiel-
kà salà na nabo˝eƒstwa. Dwa lata
póêniej wybudowany zosta∏ pierwszy
koÊció∏. Kap∏an Derstroff by∏ prze-
wodniczàcym zboru do przejÊcia w
stan spoczynku w roku 1972. Jego
nast´pcami byli kap∏ani Robert Jack
(do roku 1989) i Roy Drake (do roku
1991). Obecnie zbór liczy oko∏o 200
wiernych i obs∏ugiwany jest przez
trzech kap∏anów. Przewodniczàcym
zboru jest John Kanabe.

G∏ówny Aposto∏
w Ottawie - Kanada

Bracia i siostry
ze wschodniego regionu
Kanady, w Êrod´ 13 wrzeÊnia

2006 roku, prze˝yli pierwsze nabo˝eƒstwo G∏ównego Aposto∏a
w Ottawie, stolicy Kanady.

Główny Apostoł z apostołami okręgowymi i apostołami



– Kolosan 1, z 11. 12 –

„Z radością dziękując Ojcu, który was
zdolnymi uczynił do uczestniczenia

w dziedzictwie świętych w światłości”.

Moi mili bracia i siostry, raduj´
si´ z tego, ˝e jestem poÊród
was, i ˝e mo˝emy s∏uchaç S∏o-

wa Bo˝ego. Nabo˝eƒstwo odbywa si´ o
niezwyk∏ej porze i mog´ sobie wyobra-
ziç, ˝e nie dla ka˝dego by∏o ∏atwo tu
przybyç. Raduj´ si´ jednak, ˝e jesteÊmy
tu zgromadzeni. Niechby nasz Ojciec
Niebieski darowa∏ nam swoje b∏ogos∏a-
wieƒstwo. G∏ówny Aposto∏ Richard
Fehr, który wie o naszym spotkaniu,
przekazuje wam serdeczne pozdrowie-
nia.

Nawiàzujàc do wyra˝onej myÊli, ˝e
dzisiejsze nabo˝eƒstwo odbywa si´ o
niezwyk∏ej porze, chcia∏bym podkreÊliç,
˝e równie˝ nie wiemy, jaka b´dzie pora
dnia, kiedy ponownie przyjdzie Pan
Jezus. Nikt wówczas nie powie: „Daj
nam jeszcze nieco czasu i przyjdê o innej

porze”. Ucieszymy si´, ˝e przyszed∏, i ˝e
zostaniemy przez Pana przyj´ci. Wszyst-
ko wi´c jest sprawà naszego usposobie-
nia i naszej postawy. Co dla nas jest
wa˝ne? Odczuwam moi mili, ˝e macie
poznanie, i˝ S∏owo Bo˝e jest wa˝ne w
naszym ˝yciu! Mo˝emy nawet powie-
dzieç, ˝e jest najwa˝niejsze w naszym
˝yciu. Niechby to S∏owo dalej kszta∏to-
wa∏o i prowadzi∏o. Niechby to S∏owo
by∏o skarbem w naszym sercu. Wten-
czas Ojciec Niebieski b´dzie móg∏ nas
b∏ogos∏awiç. Poprzednio modli∏em si´,
abyÊcie zostali pob∏ogos∏awieni, a ka˝dy
z was móg∏ zaczerpnàç z tego nabo˝eƒ-
stwa nowych si∏ i radoÊci, i aby to nabo-
˝eƒstwo ka˝dego podnios∏o na duchu.

DziÊ po raz pierwszy G∏ówny Aposto∏
s∏u˝y w Ottawie, w stolicy Kanady. Za-
tem by∏ najwy˝szy czas, aby tu przyby∏

G∏ówny Aposto∏. Mili bracia i siostry,
niewàtpliwie wià˝ecie oczekiwania z tym
nabo˝eƒstwem, mo˝e nawet majà zwià-
zek z osobistymi sytuacjami ˝yciowymi.
Byç mo˝e pewne decyzje czekajà na
podj´cie lub sà otwarte pytania, na które
chcia∏oby si´ otrzymaç odpowiedê Bo˝à.
Byç mo˝e sà te˝ zasmucone serca…
Stàd te˝ chcia∏bym przeczytaç s∏owo z
Ew. Marka 7, 37. Dotyczy ono Pana Je-
zusa i brzmi: „I niezmiernie si´ zdumie-
wali, mówiàc: Dobrze wszystko uczyni∏”.
To s∏owo wcià˝ na nowo mnie porusza.
„Dobrze wszystko uczyni∏” – mówiono o
Panu Jezusie. Widz´ tu Bo˝à zasad´:
Gdy Bóg coÊ czyni, to w koƒcu wszystko
jest dobrze. Pozwólcie, ˝e jeszcze raz
podkreÊl´: „w koƒcu”.

PomyÊlmy o narodzie izraelskim.
OpuÊci∏ Egipt i dotar∏ do Morza Czer-
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wonego. Wojsko egipskie go Êciga∏o.
Mog´ sobie wyobraziç, ˝e to by∏a groêna
sytuacja dla narodu. Przed Izraelitami
morze, a za nimi wróg! Co mieli czyniç?
Wo∏ali o pomoc, której udzielenie Bóg
ju˝ przewidzia∏. Przygotowa∏ im drog´,
jakiej nikt nie móg∏ przewidzieç! Nagle
wody si´ rozstàpi∏y i mogli przejÊç. Gdy
wojownicy egipscy podà˝yli za nimi, to
fale ich zala∏y i zgin´li. Byli bez szans.
(por. 2. Moj˝eszowa 14, 8-20) W koƒcu
Bóg wszystko dobrze uczyni∏, co poczàt-
kowo wyglàda∏o beznadziejnie.

PomyÊlmy o Dawidzie, który walczy∏ z
wielkoludem Goliatem. Przed tym po-
t´˝nym cz∏owiekiem, który szydzi∏ z
Izraelitów, wszyscy truchleli. Nikt nie
móg∏ sobie wyobraziç, ˝e ta sytuacja do-
prowadzi do zwyci´stwa Bo˝ego. M∏o-
dzieniec Dawid jednak mia∏ odwag´

podjàç walk´ z tym pot´˝nym cz∏owie-
kiem. Gdy nieprzyjaciele Izraela widzie-
li martwego Goliata, i ˝e nie majà ˝ad-
nej szansy, to uciekli. (por. 1. Samuela
17) W ten sposób Bóg przemieni∏ sy-
tuacj´ beznadziejnà w zwyci´stwo. To
jest nasz Bóg, moi mili! Gdy znajdujemy
si´ w sytuacji, z której nie widzimy wyjÊ-
cia, wtedy mi∏y Bóg sprawia wielkie
zwyci´stwo!

Wszystko to wynika ze s∏ów: „Dobrze
wszystko uczyni∏”. Ufajmy Panu, tak˝e w
codziennym ˝yciu. W koƒcu b´dziemy
mogli powiedzieç: „Dobrze wszystko
uczyni∏”. Wiedzàc o tym post´pujemy
màdrze, gdy wszystko wk∏adamy do ràk
Bo˝ych. Cz´sto jednak mamy z tym pro-
blem, poniewa˝ co do zasady wszystko
ma byç wed∏ug naszej woli.

Pewne przys∏owie mówi o przebijaniu

muru g∏owà. Naród Bo˝y nigdy nie
powinien tak post´powaç. Màdrzejsze i
bardziej b∏ogos∏awione jest to, ˝e wszyst-
ko wk∏adamy do ràk naszego Ojca Nie-
bieskiego i dopytujemy si´ o Jego wol´.
Wówczas doÊwiadczymy, jak w naszym
˝yciu sprawdzà si´ s∏owa: „Dobrze wszyst-
ko uczyni∏”. Moi mili ufajmy Ojcu Nie-
bieskiemu. W∏ó˝my wszystko do Jego
ràk. Mog´ stwierdziç, ˝e gdy w moim ˝y-
ciu tak post´powa∏em, to zawsze do-
Êwiadcza∏em b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego.
Niekiedy jednak nie post´powa∏em tak
màdrze, a wtedy musia∏em doÊwiadczyç,
˝e w koƒcu nie wszystko by∏o dobrze.
Wszystko by∏o inaczej ni˝ myÊla∏em. Po-
st´pujmy màdrze i czyƒmy to, co podo-
ba si´ naszemu Ojcu Niebieskiemu.

Przeczyta∏em s∏owo biblijne: „Z ra-
doÊcià dzi´kujàc Ojcu, który was zdol-



nymi uczyni∏ do uczestniczenia w dzie-
dzictwie Êwi´tych w Êwiat∏oÊci”. S∏owo
to rozpoczyna si´ wezwaniem do dzi´-
kowania. Moi mili zawsze chciejmy to
czyniç, tak˝e w tej chwili dzi´kujmy Ojcu
Niebieskiemu. Wdzi´cznoÊç jest klu-
czem do b∏ogos∏awieƒstwa. Pragn´, aby
wszyscy byli b∏ogos∏awieni. Dlatego te˝
bàdêmy wdzi´czni.

JeÊli ktoÊ pyta: „Co musz´ czyniç,
abym by∏ b∏ogos∏awiony?”, to zwracam
uwag´ na to s∏owo biblijne: „Dzi´kuj
Ojcu”! To jest pierwszy krok. Bàdê
wdzi´czniejszy ni˝ dotychczas. To jest
droga wiodàca do dodatkowego b∏ogo-
s∏awieƒstwa Ojca Niebieskiego. „Dzi´-
kuj Ojcu”! W naszym s∏owie biblijnym
dalej jest mowa: „…który was zdolnymi
uczyni∏ do uczestniczenia w dziedzic-
twie Êwi´tych w Êwiat∏oÊci”. Dziedzic-
two Êwi´tych w Êwiat∏oÊci jest naszym
celem. Oznacza to, ˝e b´dziemy mieli
wiecznà wspólnot´ z naszym Ojcem
Niebieskim. Oznacza to, ˝e b´dziemy
mieli niekoƒczàcà si´ radoÊç. Oznacza
to, ̋ e ponownie zobaczymy naszych blis-
kich, którzy odeszli od nas na tamten
Êwiat. Czy wszystko to nie jest czymÊ
donios∏ym? To jest to, do czego dà˝ymy,

by∏ wierny a˝ do koƒca. To by∏a jego
kwalifikacja. Nie mia∏o to nic wspólnego
z jego intelektem, czy z jakimikolwiek
innymi zdolnoÊciami w sensie natu-
ralnym. Decydujàca by∏a Jego wiernoÊç.

Dawid otrzyma∏ zdolnoÊç bycia kró-
lem. Na podstawie czego? Na podstawie
pos∏uszeƒstwa. By∏ pos∏uszny Bogu i to
uczyni∏o go zdolnym do bycia królem.
Król Saul w przeciwieƒstwie nie by∏
zdolny do sprawowania tego urz´du,
poniewa˝ by∏ niepos∏uszny Bogu. W
Êwietle tego widzimy, bracia i siostry, co
naprawd´ jest wa˝ne w oczach Bo˝ych.

Pozwólcie, ˝e przedstawi´ jeszcze
jeden przyk∏ad: Aposto∏ Piotr zosta∏
uczyniony zdolnym do prowadzenia
dzie∏a po wniebowstàpieniu Chrystusa.
Na czym polega∏a jego zdolnoÊç, jego
kwalifikacja? Gdy Pan Jezus zapyta∏:
„Mi∏ujesz mnie?”, to trzy razy odpo-
wiedzia∏: „Tak, Panie!”. (por. Ew. Jana
21, 15-17) To by∏a jego kwalifikacja!

W dziele Bo˝ym jest inny rodzaj kwa-
lifikacji ani˝eli w tym Êwiecie, w którym
wszystko uzale˝nione jest od naszych
zdolnoÊci, naszego intelektu i od spraw
ziemskich. Cieszyç si´ mo˝emy z tego,
˝e te kwalifikacje nie sà takie wa˝ne,
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to jest dziedzictwo Êwi´tych w Êwiat∏oÊ-
ci. Kim sà ci Êwi´ci? Mili bracia i siostry,
my mo˝emy nimi byç. Nie czujemy si´
co prawda Êwi´tymi, poniewa˝ mamy
nasz bój wiary i ˝ycia, poniewa˝ jesteÊ-
my ludêmi. Z punktu widzenia naszego
Ojca Niebieskiego jednak˝e jesteÊmy
Êwi´tymi, poniewa˝ jesteÊmy Jego dzieç-
mi. On nas wybra∏. On nas doprowadzi∏
do swego dzie∏a zbawienia. On nam da-
rowa∏ ∏ask´. Stàd te˝ z Jego punktu wi-
dzenia jesteÊmy Êwi´tymi. Natomiast
my, po pierwsze mamy byç wdzi´czny-
mi.

Nast´pnie w s∏owie biblijnym jest
mowa o tym, ˝e Ojciec uczyni∏ nas zdol-
nymi do dziedzictwa Êwi´tych w Êwiat-
∏oÊci. Szczególnà uwag´ zwróci∏em na
s∏owa: „zdolnymi uczyni∏”. MyÊl´ przy
tym na przyk∏ad o studencie, który zda∏
egzamin i zyska∏ „zdolnoÊç” bycia
lekarzem, adwokatem lub kimÊ jeszcze
innym. Zwróçmy uwag´ na kilka przy-
k∏adów z Pisma Âwi´tego, co to ozna-
cza, kiedy Pan kogoÊ czyni zdolnym.

Moj˝esz zosta∏ uczyniony zdolnym do
tego, ˝eby naród Bo˝y zaprowadziç do
obiecanego kraju. Na czym polega∏a
jego zdolnoÊç? Na jego wiernoÊci. On
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gdy˝ w dziele Bo˝ym liczà si´ inne kwa-
lifikacje.

Przez co uczyni∏ nas zdolnymi? Przez
to, ˝e nas wybra∏. Da∏ nam swego
Ducha. JesteÊmy dzieçmi Bo˝ymi. W
taki w∏aÊnie sposób uczyni∏ nas zdolny-
mi do dziedzictwa Êwi´tych w Êwiat∏oÊci.
Uczyni∏ nas zdolnymi w wyniku tego, ˝e
darowa∏ nam swojà ∏ask´.

Mili bracia i siostry, myÊl´, ˝e tu na
ziemi nigdy nie poznamy w pe∏ni, co
oznacza byç w ∏askach u Boga. W wiecz-
noÊci to jednak zobaczymy. Wówczas
b´dziemy wdzi´cznymi i b´dziemy wiel-
biç Pana na wieki, poniewa˝ Jego ∏aska
jest tak drogocenna. Nigdy nie mo˝na
jej nabyç za pieniàdze.

Nasz Ojciec Niebieski uczyni∏ nas
zdolnymi poprzez stan dziecka Bo˝ego,
poprzez przyj´cie ∏aski. To jest podsta-
wa. Wiemy te˝, ˝e nie mo˝emy za∏o˝yç
ràk i powiedzieç: „Wystarczy mi. Teraz
bez trudu mog´ odziedziczyç cudowne
Królestwo Niebios”. Tak nie jest, my
musimy do∏o˝yç równie˝ to, co do nas
nale˝y.

Mili bracia i siostry, czy jesteÊmy zdol-
ni pod wzgl´dem wiary? Czy jako dzieci
Bo˝e jesteÊmy zdolni do mi∏oÊci Boga i
bliêniego? Czy jesteÊmy zdolni pod
wzgl´dem zwyci´˝ania i bojaêni Bo˝ej?
Czy jesteÊmy zdolni pod wzgl´dem cierp-
liwoÊci? Wiem, ˝e istniejà jeszcze inne
cnoty, ale poprzestaƒmy na tych czte-
rech punktach, abyÊmy je dobrze zapa-
mi´tali i siebie sprawdzili, czy rzeczywiÊ-
cie wykazujemy te kwalifikacje.

Zajmijmy si´ wiarà. Czy jesteÊmy
zdolni pod wzgl´dem wiary? Na to pyta-
nie ka˝dy sam musi sobie odpowie-
dzieç. Co oznacza zdolnoÊç w wierze?

PomyÊlmy o Piotrze, który pewnego
razu ca∏à noc bezskutecznie ∏owi∏ ryby.
Gdy Piotr powróci∏, Pan Jezus udzieli∏
mu rady: „Wyjedê na g∏´bi´ i zarzuçcie
sieci swoje na po∏ów”. Wówczas Piotr
odpowiedzia∏: „Mistrzu, ca∏à noc ci´˝ko
pracujàc, nic nie z∏owiliÊmy; ale na
S∏owo Twoje zarzuc´ sieci”. (Ew. ¸uka-
sza 5, 4. 5) Oznacza to dla nas, pomimo

wszelkiej wiedzy i wszelkich doÊwiad-
czeƒ, móc powiedzieç: Na Twoje S∏owo
Panie, poniewa˝ Twój s∏uga to powie-
dzia∏, chc´ czyniç. To oznacza zdolnoÊç
w wierze. Czy tak potrafimy? JeÊli tak,
to jesteÊmy zdolni pod wzgl´dem wiary.
Przyznaj´, ̋ e byç mo˝e nie ka˝dego dnia
stoimy przed takimi decyzjami, ale ist-
niejà sytuacje w naszym ˝yciu, w których
sà tylko dwie mo˝liwoÊci: Post´powaç
wed∏ug naszego uznania albo wed∏ug
tego, co Bóg nam mówi przez swoje
S∏owo. Wówczas powstaje pytanie: Co
zrobiç? Màdrze postàpimy, gdy powie-
my jak Piotr: „Na Twoje S∏owo chc´ to
uczyniç”. To przynosi b∏ogos∏awieƒstwo.

Zajmijmy si´ kolejnym punktem, czy
jesteÊmy zdolnymi do mi∏oÊci? Do
mi∏oÊci Boga, zboru i wszystkich wokó∏
nas? MyÊl´ przy tym o kobiecie, która
s∏u˝y∏a Jezusowi, kiedy wstàpi∏ do domu

faryzeusza. Kobieta ta, uchodzàca za
grzesznic´, czyni∏a wszystko, aby Panu
okazaç swojà mi∏oÊç. Ca∏owa∏a Jego
stopy, p∏aka∏a i osusza∏a swoimi w∏o-
sami. Przynios∏a te˝ maÊç, aby namaÊciç
Jego nogi. Kobieta ta by∏a znana w
mieÊcie jako grzesznica i mo˝na sobie
wyobraziç, co sàdzi∏ o niej faryzeusz.
Pewnie pogardliwie na nià patrza∏ i
myÊla∏: Jak ona Êmie tu przychodziç?
(por. Ew. ¸ukasza 7, 35-40) Czyni∏a to
jednak z serca, z mi∏oÊci do Pana.

To jest mi∏oÊç, bracia i siostry. Nie
pytanie si´, czy to jest stosowne, czy z
ludzkiego punktu widzenia jest wskaza-
ne? Przeciwnie, dzia∏aç z mi∏oÊci i czyniç
to, co jest w sercu. Prosz´ was, w przy-
sz∏oÊci czyƒcie to jeszcze bardziej.

Dzieci Bo˝e przyj´∏y mi∏oÊç Bo˝à,
„…bo mi∏oÊç Bo˝a rozlana jest w ser-
cach naszych przez Ducha Âwi´tego,
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który nam jest dany”. (Rzymian 5, 5)
Czy nie winniÊmy jeszcze wi´cej czyniç
ni˝ dotychczas, aby okazywaç mi∏oÊç
naszemu Ojcu Niebieskiemu, a tak˝e
tym, którzy nas otaczajà w zborze? Po
prostu wszystkim objawiaç t´ mi∏oÊç. To
oznacza byç zdolnym pod wzgl´dem
mi∏oÊci.

Przejdêmy do kolejnego punktu. Byç
zdolnym pod wzgl´dem zwyci´˝ania i
bojaêni Bo˝ej. Te dwa poj´cia zawsze
wyst´pujà razem, poniewa˝ bez bojaêni
Bo˝ej nie mo˝na zwyci´˝aç. MyÊl´ o
Józefie. B´dàc kuszony powiedzia∏:
„Jak˝e mia∏bym wi´c pope∏niç tak wiel-
kà niegodziwoÊç i zgrzeszyç przeciwko
Bogu?”. (1. Moj˝eszowa 39, 9) To by∏a

bojaêƒ Bo˝a, a poprzez nià zwyci´˝y∏
pokus´. To oznacza byç zdolnym pod
wzgl´dem zwyci´˝ania. KtoÊ móg∏by
teraz powiedzieç: „Ja czyni´, co tylko w
mojej mocy, ale wcià˝ popadam w z∏o”.
Moi mili, nasz Ojciec Niebieski o tym
wie, On zna nasze s∏aboÊci.

Czy wiecie jednak, co jest wa˝ne? To,
abyÊmy walczyli dalej. AbyÊmy czynili
wszystko, ˝eby zwyci´˝yç. AbyÊmy to, co
czynimy, czynili w bojaêni Bo˝ej, a nie
mówili: „Taki ju˝ jestem”. DziÊ istnieje
wiele wymówek. Obecnie si´ mówi, ˝e
jest to uwarunkowane genetycznie lub
odwo∏uje si´ do innych usprawiedliwieƒ
swoich s∏aboÊci. W ten sposób jednak
nie chcemy post´powaç jako chrzeÊcija-

nie nowoapostolscy. Chcàc byç zdolnym
do osiàgni´cia wspania∏ego celu, dzie-
dzictwa Êwi´tych w Êwiat∏oÊci, trzeba
walczyç. Musimy zwalczaç s∏aboÊci,
które wykazujemy. Czasami mo˝e si´
zdarzyç, ˝e ulegniemy pokusie, ˝e diabe∏
nas zwyci´˝y. Nie ustawajmy jednak w
zwalczaniu naszych s∏aboÊci i w czynie-
niu tego, co podoba si´ naszemu Ojcu
Niebieskiemu.

Przyjrzyjmy si´ ostatniemu punktowi.
Chcemy byç równie˝ zdolnymi pod
wzgl´dem cierpliwoÊci. MyÊl´, ˝e nikt
nie zajmie wiekuistej wspania∏oÊci, kto
nie jest zdolny pod wzgl´dem cierpli-
woÊci. Wszyscy musimy si´ uczyç cierpli-
woÊci, a czasami jest to trudne. To te˝
wiem. MyÊl´ teraz o Hiobie. On na-
prawd´ wykazywa∏ cierpliwoÊç. Powie-
dzia∏ coÊ, co wcià˝ na nowo wywiera na
mnie g∏´bokie wra˝enie: „Dobre przyj-
mujemy od Boga, czy nie mielibyÊmy
przyjmowaç i z∏ego?”. W PiÊmie Âwi´-
tym jest jeszcze napisane, ˝e nie zgrze-
szy∏ swoimi ustami. (por. Hioba 2, 10)
Wykazywa∏ w∏aÊciwà postaw´ i zosta∏
b∏ogos∏awiony. Czy myÊlicie, ˝e jest to
niemo˝liwe?

Mog´ wam powiedzieç, ˝e te s∏owa
niedawno s∏ysza∏em z ust pewnego apos-
to∏a, który naprawd´ musi prze˝ywaç
ci´˝kà sytuacj´. Wzruszy∏o mnie to
bardzo, gdy powiedzia∏: „Przyj´liÊmy
dobro z r´ki Boga, dlaczego nie mieli-
byÊmy przyjàç te˝ tego, co z∏e”. To jest
mo˝liwe! To poÊwiadcza zdolnoÊç pod
wzgl´dem cierpliwoÊci.

Naszym zadaniem wi´c jest byç zdol-
nym pod wzgl´dem wiary, mi∏oÊci,
zwyci´˝ania i bojaêni Bo˝ej oraz cierpli-
woÊci. Wówczas nad naszym ˝yciem
b´dzie móg∏ widnieç tytu∏: „Wierny a˝
do koƒca”. Wtenczas nale˝ymy do tych,
którzy otrzymajà dziedzictwo Êwi´tych w
Êwiat∏oÊci. Je˝eli podo∏amy, to b´dziemy
niezmiernie ucieszeni, ˝e pozostaliÊmy
wierni a˝ do koƒca.

Niechby nasz Ojciec Niebieski daro-
wa∏ wam do tego b∏ogos∏awieƒstwo i
wszelkie niezb´dne si∏y.



9

Podczas podró˝y do Êrod-
kowego Konga, gdzie odwie-
dza∏em dzieci Bo˝e, pewna
m∏oda siostra przekaza∏a mi
wiersz, który mnie wzruszy∏:

„Moje narodziny sà cudem,
który z trudem rozumiejà ci,
którzy nie sà dzieçmi Bo˝ymi.
By∏am ju˝ mi∏owana zanim
powsta∏a ziemia. Jestem
dzieckiem Bo˝ym i dzieckiem,
które narodzi∏o si´ na tym
Êwiecie. Mam ludzkie cia∏o,
ale nie mam ziemskiego uspo-
sobienia.

Mam serce, które potrafi
odczuwaç, które odbiera
krzyk mego brata, mojej sios-
try, gdy si´ im niedobrze
powodzi. Nie jest to b∏´dem,
kiedy z ˝arliwoÊcià jestem
dzieckiem Bo˝ym, kiedy dzie-
ci Bo˝e bior´ sobie za wzór mojego
˝ycia. Nie jest te˝ zarozumia∏oÊcià w
sensie Êwiatowym, jeÊli nieustannie o
tym Êpiewam. Âpiew jest dla mnie
Êwi´tym poleceniem, s∏odkim i Êwi´-
tym obowiàzkiem, jaki mi powierzy∏
mój aposto∏. Âpiewam czystym, jasnym
g∏osem i wykorzystuj´ go, aby anga˝o-
waç si´ dla sprawy mojej siostry, mego
brata, mojej wiary.

Nowoapostolskà nie jestem dla
zewn´trznego pozoru ani nie wstydz´
si´ swojej wiary jako dziecko Bo˝e.
Nie usprawiedliwiam si´ u kaznodziei
tego Êwiata. Jestem pewna siebie i
Êwiadoma. Jestem nowoapostolskà i
dumna ze swojej wiary. Jestem dziec-
kiem Bo˝ym w nauce apostolskiej”.

Pi´kne wyznanie. Warto zwróciç
uwag´ na jedno poj´cie: „duma”. Czy
jesteÊmy dumni z tego, ˝e jesteÊmy
dzieçmi Bo˝ymi. Czy mo˝emy i powin-
niÊmy byç dumni z tego, ˝e nale˝ymy
do KoÊcio∏a Nowoapostolskiego?

Duma nie jest propagowana w
PiÊmie Âwi´tym. W j´zyku codzien-
nym jednak to poj´cie jest u˝yteczne i
nie zawsze ma akcent negatywny.

Wszyscy spotkaliÊmy si´ ju˝ z poj´ciem
„duma” w ˝yciu codziennym. Mo˝na
byç dumnym z dzieci lub rodziców, z
uczniów lub nauczycieli, z pracowni-
ków lub prze∏o˝onych, z pracy w
okreÊlonym przedsi´biorstwie lub te˝
dumnym z narodu, kraju, czy konty-
nentu. W pracy zawodowej cz´sto
dawane sà zach´ty, abyÊmy byli dumni
z naszych osiàgni´ç.

Duma w rozumieniu arogancji,
zarozumialstwa i pychy ma negatywny
wydêwi´k. Bóg wcià˝ na nowo ostrze-
ga przed takim usposobieniem serca, a
czasami tak˝e odpowiednio reaguje na
takie zachowania.

Szacunek, godnoÊç i honor majà
wydêwi´k pozytywny, podobnie jak i
poczucie w∏asnej godnoÊci. Nie wsty-
dzimy si´ naszych s∏ugów Bo˝ych, na-
szej m∏odzie˝y, naszych braci i sióstr
oraz nie wstydzimy si´ sk∏adania Êwia-
dectwa o naszej wierze. (2. Tymote-
usza 1, 8)

Apostoł okręgowy pomocniczy Michael Depp-
nerurodził się 19 lutego 1961 roku.Apostołem został
ustanowiony 14 kwietnia 2002 roku,a urząd apostoła
okręgowego pomocniczego sprawuje od 6 kwietnia
2004 r.Obszarem jego działania jest Demokratyczna
Republika Konga.

To, co wyra˝a treÊç wiersza
naszej m∏odej siostry, mo˝emy
scharakteryzowaç takimi poj´-
ciami, jak: przekonanie, entuz-
jazm i wdzi´cznoÊç za ∏ask´
Bo˝à. Te poj´cia uÊciÊlajà to,
co chcia∏a wyraziç, a mianowi-
cie: Jestem przekonana w
mojej wierze, wyznaj´ jà radoÊ-
nie i jestem wdzi´czna za
mojego s∏ug´ Bo˝ego, ponie-
wa˝ s∏u˝y z mi∏oÊci, a nie z
powodu osobistego zysku.

Natomiast ja mog´ powie-
dzieç, ˝e jestem wdzi´czny za
ofiarnoÊç nauczycieli domu
Bo˝ego i raduj´ si´ z dzieci,
które rozmawiajà o swojej
wierze i jej bronià.

Cz∏owiek, który jest przeko-
nany w wierze i wdzi´czny za
∏ask´ Bo˝à,

– b´dzie szuka∏ wspólnoty z wiernymi i
stara∏ si´ zachowaç swoje przekona-
nie w wierze oraz b´dzie go broni∏
przed innymi;

– b´dzie ch´tnie dzieli∏ si´ z innymi
tym, co otrzyma∏ i czego si´ nauczy∏;

– b´dzie si´ stara∏ zmieniç swoje nasta-
wienie, gdy zauwa˝y, ˝e jest przyczy-
nà niezgody i sporu;

– b´dzie wykazywa∏ zainteresowanie i
si´ modli∏;

– b´dzie przebacza∏ i sam stara∏ si´ o
przebaczenie.
Jako dzieci Bo˝e radujemy si´ z tego

faktu, ˝e nasz Ojciec Niebieski powo-
∏a∏ nas do swego narodu i okazujemy
za to wdzi´cznoÊç. Nie wstydzimy si´
naszej wiary i toczymy dobry bój wiary.
(1. Tymoteusza 6, 12)

Michael Deppner

Apostoł okręgowy
pomocniczy Michael
Deppner witany
przez młodych
braci i siostry

Przekonanie

L I S T  A P O S T O L S K I
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m´˝a i ˝on´. W niektórych kulturach obiet-
nica ma∏˝eƒstwa sk∏adana jest przez rodzi-
ców za dzieci. Obietnica ma∏˝eƒstwa, wyra-
˝ajàca wzajemnà wiernoÊç i wol´ wspólnego
kroczenia drogà ˝ycia w mi∏oÊci, jest wià˝àca
dla obydwu partnerów.

W wi´kszoÊci krajów Êlub ma∏˝eƒski musi
byç sk∏adany przed urz´dem paƒstwowym
zanim zostanie z∏o˝ony w KoÊciele. Z∏o˝ona
obietnica ma∏˝eƒstwa ma pe∏nà wa˝noÊç
przed Bogiem i wià˝e partnerów w zwiàzek
ma∏˝eƒski.

B∏ogos∏awieƒstwo Êlubne
W Ksi´dze Tobiasza zawarta jest stara

tradycja b∏ogos∏awienia m∏odych ma∏˝on-
ków zawierajàcych zwiàzek ma∏˝eƒski: „Bóg
Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba niech
b´dzie z wami i niechaj On was z∏àczy, i
niechaj wype∏ni b∏ogos∏awieƒstwo swoje nad
wami...”. „A Bóg Niebios niech was obdarzy
pokojem”. „I napisa∏ (na zwoju papirusu)
zaÊwiadczenie o zawartym ma∏˝eƒstwie i to,
˝e daje mu jà za ˝on´, zgodnie z wyrokiem
Prawa Moj˝esza. Teraz dopiero zacz´to jeÊç i
piç”. (por. Tobiasza 7)

B∏ogos∏awieƒstwo Êlubne zasadniczo
udzielane jest podczas nabo˝eƒstwa. Mo˝e
te˝ byç udzielone poza nabo˝eƒstwem,
podczas uroczystoÊci Êlubnej. B∏ogos∏awieƒ-
stwa udziela urzàd kap∏aƒski KoÊcio∏a,
k∏adàc r´k´ na z∏àczone prawe d∏onie pary
Êlubnej, po tym gdy przed Bogiem i zborem
z∏o˝yli Êlubowanie wzajemnie si´ mi∏owaç i
wspieraç w dobrych i z∏ych dniach, i wiernie
zachowaç zwiàzek ma∏˝eƒski a˝ do Êmierci.

Z okazji szczególnych jubileuszy Êlubnych
na przyk∏ad 25- lub 50-lecia zawarcia zwiàz-
ku ma∏˝eƒskiego ma∏˝onkowie mogà otrzy-
maç b∏ogos∏awieƒstwo, które wzmacnia ich

Ma∏˝eƒstwo – postanowienie Boga od
poczàtku stworzenia

W chrzeÊcijaƒskim rozumieniu ma∏˝eƒ-
stwo jest chcianà przez Boga i ugruntowanà
w stworzeniu formà trwa∏ego wspó∏˝ycia
mi´dzy m´˝czyznà a kobietà. Cz∏owiek jako
m´˝czyzna i kobieta stworzony zosta∏ na
obraz Bo˝y: „I stworzy∏ Bóg cz∏owieka na
obraz swój. Na obraz Boga stworzy∏ go. Jako
m´˝czyzn´ i niewiast´ stworzy∏ ich. I b∏o-
gos∏awi∏ im Bóg, i rzek∏ do nich Bóg: Rozra-
dzajcie si´ i rozmna˝ajcie si´, i nape∏niajcie
ziemi´, i czyƒcie jà sobie poddanà”. (1. Moj-
˝eszowa 1, 27. 28)

B∏ogos∏awiona przez Boga wspólnota
m´˝czyzny i kobiety przesz∏a na potomnych
od pierwszej pary ludzkiej i jest postanowio-
na przez Boga: „Dlatego opuÊci mà˝ ojca
swego i matk´ swojà i z∏àczy si´ z ˝onà swojà,
i stanà si´ jednym cia∏em”. (1. Moj˝eszo-
wa 2, 24)

Aposto∏ Pawe∏, na podstawie tego tekstu,
porównuje ma∏˝eƒstwo mi´dzy m´˝czyznà a
kobietà do wspólnoty Jezusa Chrystusa i
Jego KoÊcio∏a: „…gdy˝ cz∏onkami cia∏a Jego
jesteÊmy. Dlatego opuÊci cz∏owiek ojca i
matk´, i po∏àczy si´ z ˝onà swojà, a tych
dwoje b´dzie jednym cia∏em. Tajemnica to
wielka, ale ja odnosz´ to do Chrystusa i
KoÊcio∏a”. (Efezjan 5, 30-32) Dla wierzàcych
ma∏˝onków Êwi´tym zobowiàzaniem jest
wzajemnie si´ mi∏owaç, czciç i sobie s∏u˝yç.
Chrystus swojà mi∏oÊç okaza∏ KoÊcio∏owi
przez to, ˝e „wyda∏ zaƒ samego siebie”.
(Efezjan 5, 25)

Obietnica ma∏˝eƒstwa
U podstaw ma∏˝eƒstwa le˝y dobrowolny

akt, w jakim ma∏˝onkowie Êlubujà sobie
wiernoÊç i oddanie, i przyjmujà siebie jako

W tym artykule
zajmiemy si´ naszym

rozumieniem
ma∏˝eƒstwa, które jako

powiàzanie m´˝czyzny i kobiety ugruntowane jest
w porzàdku stworzenia Bo˝ego.

Małżeństwo jako składnik
porządku stworzenia Bożego
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zaufanie do Boga i wyposa˝a w pocieszenie i
radoÊç.

Cel ma∏˝eƒstwa
P∏eç w∏aÊciwa cz∏owiekowi swojà przypi-

sanà przestrzeƒ ma w ma∏˝eƒstwie (1. Tesa-
loniczan 4, 3-5. 8) i tam mo˝e byç najpi´kniej
prze˝ywana. Dobrze prowadzone ma∏˝eƒ-
stwo mo˝e byç przyk∏adem dla dzieci i im
dopomóc, aby póêniej w ˝yciu sami przyj´li
odpowiedzialnoÊç za innych.

Istnieje wiele ma∏˝eƒstw, które z ró˝nych
powodów pozostajà bezdzietne. One przed
Bogiem sà tak samo wartoÊciowe i znaczàce,
jak ma∏˝eƒstwa, z których pochodzà dzieci. 

Ma∏˝eƒstwo zachowaç jako Êwi´te
SpoÊród ca∏ego stworzenia szczególnà

godnoÊç i wyró˝niajàcà pozycj´ Bóg da∏
cz∏owiekowi. (por. Psalm 8, 5-7) To zobowià-
zuje cz∏owieka do takiego post´powania w
˝yciu, które odpowiada wymaganiom wyni-
kajàcym ze wznios∏ej pozycji.

Bóg da∏ przykazania, które uzmys∏awiajà
pozytywnoÊç duszy w ciele poprzez ˝ycie
przyjemne Bogu. Do tego te˝ zalicza si´
szóste przykazanie: „Nie cudzo∏ó˝”. Cudzo-
∏óstwo jest grzechem wobec przykazania
Bo˝ego i ci´˝kim naruszeniem zaufania
wobec partnera w ma∏˝eƒstwie.

Aposto∏ Pawe∏ wezwanie do czystoÊci wier-
nych w sferze p∏ciowej uzasadnia tym, ˝e sà
powo∏ani do uÊwi´cenia: „Taka jest bowiem
wola Bo˝a: uÊwi´cenie wasze, ˝ebyÊcie si´
powstrzymywali od wszeteczeƒstwa, aby ka˝-
dy umia∏ utrzymaç swe cia∏o w czystoÊci i w
poszanowaniu. Nie w nami´tnoÊci ˝àdzy, jak
poganie, którzy nie znajà Boga. Albowiem
nie powo∏a∏ nas Bóg do nieczystoÊci, ale do
uÊwi´cenia. Tote˝ kto odrzuca to, odrzuca
nie cz∏owieka, lecz Boga, który nam te˝ daje
Ducha swego Âwi´tego”. (1. Tesaloniczan
4, 3-5. 7. 8)

Ma∏˝eƒstwo jest Êwi´te, a ˝ycie ma∏˝onków
ma odpowiadaç tej Êwi´toÊci.

Kszta∏towanie ma∏˝eƒstwa
Sprawà ma∏˝onków jest, w jaki sposób

kszta∏tujà codzienne ˝ycie w ma∏˝eƒstwie i w
rodzinie.

Wiara w Boga, naÊladownictwo Chrystusa i
wspólna nadzieja na Jego bliskie, ponowne
przyjÊcie, wzbogacajà ma∏˝eƒstwo. Wierzàcy
ma∏˝onkowie regularnie si´ modlà, rozma-
wiajà o wierze i o nabo˝eƒstwach oraz si´
wspierajà, aby wspólnie osiàgnàç cel wiary.

Wyst´pujàce konflikty najlepiej dajà si´
rozwiàzaç wtedy, gdy wzajemne rozmowy o
ich przyczynach prowadzone sà w pokorze,
wzajemnej mi∏oÊci i poszanowaniu.

Co dalej s∏u˝y powodzeniu ma∏˝eƒstwa
mo˝na wywnioskowaç z ró˝nych cytatów bi-
blijnych, które cz´sto sà równie˝ podstawà
b∏ogos∏awieƒstwa Êlubnego:
– GotowoÊç do wspólnego przechodzenia

przez wszystkie wy˝yny i niziny ˝ycia:
„…dokàd ty pójdziesz i ja pójd´; gdzie ty
zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój - lud
mój, a Bóg twój - Bóg mój. (...) Niech mi
uczyni Pan, cokolwiek zechce, a jednak
tylko Êmierç od∏àczy mnie od ciebie”. (Rut
1, 16. 17)

– GotowoÊç do wspólnego s∏u˝enia Panu:
„Lecz ja i dom mój s∏u˝yç b´dziemy Panu”.
(Jozuego 24, 15)

– GotowoÊç do s∏u˝enia sobie nawzajem:
„…us∏ugujcie drugim tym darem ∏aski, jaki
ka˝dy otrzyma∏”. (1. Piotra 4, 10)

– GotowoÊç do wzajemnej odpowiedzial-
noÊci i praktykowania ˝ycia chrzeÊcijaƒ-
skiego: „I baczmy jedni na drugich w celu
pobudzenia si´ do mi∏oÊci i dobrych
uczynków”. (Hebrajczyków 10, 24)

– Dà˝enie do harmonii: „Dope∏nijcie radoÊci
mojej i bàdêcie jednej myÊli , majàc t´ samà
mi∏oÊç, zgodni, o˝ywieni jednomyÊlnoÊcià”.
(Filipian 2, 2)

– Dà˝enie do mi∏oÊciwego obchodzenia si´ z
sobà: „Wszystko niech si´ dzieje u was w
mi∏oÊci!”. (1. Koryntian 16, 14)

– Kierowanie si´ wed∏ug przyk∏adu Chrystu-
sa: „Takie jest przykazanie moje, abyÊcie
si´ wzajemnie mi∏owali, jak Ja was umi∏o-
wa∏em”. (Ew. Jana 15, 12)
JeÊli ma∏˝eƒstwo prowadzone jest z zacho-

waniem powy˝szych staraƒ, to niezale˝nie od
wszelkich trudnoÊci, które wywodzà si´ z
ludzkich cech ma∏˝onków, mo˝e uwidoczniç
si´ ono jako sk∏adnik porzàdku stworzenia
Bo˝ego.
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Kenia: Regionalny Dzieƒ M∏odzie˝y
860 m∏odych braci i sióstr z obszaru dzia∏ania aposto∏a Petera Gitonga M’Imaria, w dniach 25-27 sierpnia ub.r., zebra∏o
si´ na regionalny Dzieƒ M∏odzie˝y w Kangaru High School w Embu. W tym samym miejscu 13 maja ub.r. nabo˝eƒstwo
dla m∏odzie˝y przeprowadzi∏ G∏ówny Aposto∏. W sobot´, poza ró˝nymi atrakcjami sportowymi, mia∏ te˝ miejsce wyk∏ad
na temat HIV/AIDS. W niedziel´ nabo˝eƒstwo przeprowadzi∏ aposto∏ Chrispin Kinyua. Po wspólnym obiedzie m∏odzi
bracia i siostry udali si´ w drog´ powrotnà.

Etiopia: Natychmiastowa
pomoc dla ofiar powodzi
W wyniku powodzi w nocy z
5 na 6 sierpnia 2006 roku w
okolicach miasta Dire Daua
oko∏o 1000 osób straci∏o ̋ y-
cie, a 10 000 dach nad g∏o-
wà. Po silnych ulewach z
okolicznych gór masy wody
sp∏ywa∏y w doliny i zasko-
czy∏y ludzi we Ênie. Bracia i
siostry ze zboru Dire Daua zostali ochronieni, tylko jeden
brat straci∏ swój majàtek. Podczas odwiedzin we wrzeÊniu
2006 r. biskup Hans-Jürgen Bauer przekaza∏ burmistrzo-
wi miasta pomoc finansowà pochodzàcà ze Êrodków dzie∏a
misyjnego KoÊcio∏a Nowoapostolskiego Niemcy Po∏u-
dniowe. Podczas tej podró˝y sfinalizowane te˝ zosta∏y uz-
godnienia do budowy szko∏y w miejscowoÊci Tefki, po-
∏o˝onej na po∏udniowy zachód od stolicy kraju Addis
Abeby. Nauk´ w szkole pobieraç b´dzie oko∏o 600 naj-
ubo˝szych dzieci.

Anglia: Wizyta aposto∏a o niezwyk∏ym czasie
W poniedzia∏kowy wieczór 21 sierpnia 2006 r. apo-
sto∏ Reinhard Hecht (USA) s∏u˝y∏ w zborze Cam-
bridge. W nawiàzaniu do niezwyk∏ego czasu aposto∏
wspomnia∏, ̋ e nabo˝eƒstwo nie mo˝e byç terminem
poÊród wielu innych, lecz potrzebuje w∏aÊciwego
przygotowania, w wyniku czego staje si´ czymÊ szcze-
gólnym. SpoÊród 68 uczestników nabo˝eƒstwa troje
dostàpi∏o Êwi´tego piecz´towania.

Afryka/Europa
Chór
młodzieżowy
wita apostołów

Apostoł Hecht
(z prawej) z braćmi
i siostrami przed
kościołem
w Cambridge

Powódź podmyła również
drogę pod Dire Daua
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