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Mili Bracia i Siostry,
na Nowy Rok z serca ̋ ycz´ Wam wszystkiego

dobrego i obfitego b∏ogos∏awieƒstwa. Niechby
ka˝dy móg∏ prze˝yç Pana w sposób ró˝norodny.

Wzywam, aby w Nowym Roku przyst´powaç
do Pana z wielkim zaufaniem.

Niedawno czyta∏em krótkà histori´: Rudzik
powiedzia∏ do wróbla: „Jedno chcia∏bym wie-
dzieç, dlaczego ludzie wcià˝ sà tak zaganiani i za-
troskani”. Na to wróbel odpowiedzia∏ rudzikowi:
„Mój przyjacielu, po prostu nie znajà Ojca w Nie-
bie, który ̋ yczy dobrze tobie i mnie”.

Owszem, mo˝na by powiedzieç, ˝e ˝ycie nie
jest takie proste akurat we wspó∏czesnym czasie.
WÊród nas jest te˝ wiele niedoli, zmartwieƒ i cier-
pieƒ. Czasami nie wiadomo, jak wszystko po-
toczy si´ dalej. Wiem o tym, ale pomimo to nie
zatraçmy zaufania do Pana i Jego prowadzenia.
Po tym, gdy wielu uczniów odesz∏o od Pana, w od-
powiedzi na pytanie Jezusa: „Czy i wy chcecie
odejÊç?”, Aposto∏ Piotr wyzna∏ to podstawowe
zaufanie s∏owami: „Panie! Do kogo pójdziemy?
Ty masz s∏owa ̋ ywota wiecznego”. (Ew. Jana 6,
67. 68) By∏ Êwiadomy, ̋ e dla Pana nie ma alter-
natywy.

Niech taka te˝ b´dzie nasza postawa. Odsuƒ-
my wszelkie wàtpliwoÊci, zaufajmy Panu i oddaj-
my si´ w Jego r´ce.

Niedawno zwróci∏em uwag´ na s∏owa z Listu
do Hebrajczyków 3, 6: „...lecz Chrystus jako Syn
by∏ ponad domem Jego; a domem Jego my je-
steÊmy, jeÊli tylko a˝ do koƒca zachowamy nie-
wzruszenie ufnoÊç i chwalebnà nadziej´”.

Jego dom to jest Jego KoÊció∏. Znakiem KoÊ-
cio∏a Pana jest wi´c zaufanie i nadzieja – nadzie-
ja na wype∏nienie obietnic Bo˝ych. Pod tym
wzgl´dem nie ma alternatywy. 

W serdecznej mi∏oÊci Wasz

Słowo
na Nowy Rok

S ¸ O W O
W S T ¢ P N E

Przystań rybacka w Canical/Madera
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Madera, jak dziewi´ç pozosta∏ych
Wysp Azorskich nale˝àcych do Por-
tugalii, obs∏ugiwana jest przez aposto∏a
okr´gowego Brinkmanna, prowadzà-
cego KoÊció∏ terytorialny Nadrenia
Pó∏nocna-Westfalia. W piàtek wieczo-
rem, 12 paêdziernika, G∏ówny Aposto∏
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w koÊciele
w Machico na Maderze. Wi´kszoÊç
tamtejszych braci i sióstr pracuje do
godziny 19.00, stàd te˝ nabo˝eƒstwo
zapowiedziane by∏o na godzin´ 20.30;
jednak˝e mog∏o si´ ju˝ rozpoczàç o
godzinie 20.15.

W sobot´ 12-osobowa grupa wraz z
G∏ównym Aposto∏em uda∏a si´ na
przeja˝d˝k´ po wyspie São Miguel,
nale˝àcej do Azorów. Podró˝ wiod∏a
m.in. do êróde∏ siarki w Furnas.

Wieczorem kontynuowano podró˝
na Terceira, gdzie w wynaj´tej sali w
Angra do Heroísmo G∏ówny Aposto∏

przeprowadzi∏ niedzielne nabo˝eƒstwo
z udzia∏em oko∏o 300 wiernych, w tym
49 goÊci. Pi´kny rezultat pracy misyjnej.
Bracia i siostry równie˝ musieli poko-
naç d∏ugà i m´czàcà podró˝. Aposto∏
Manuel Luiz (Portugalia) wynajà∏
statek, który przybywa∏ do poszcze-
gólnych wysp i zabiera∏ wiernych. Stàd
te˝ niektórzy mieli za sobà ponad
pi´tnastogodzinnà podró˝.

Chór w Terceira, podobnie jak na
Maderze, by∏ wspierany przez braci i
siostry z Portugalii. Równie˝ i to by∏
wyraz niecodziennej ofiarnoÊci.

W niedziel´ po po∏udniu G∏ówny
Aposto∏ wraz z osobami towarzyszà-
cymi odwiedzi∏ nieczynny wulkan. We
wn´trzu, w otoczeniu zastyg∏ej lawy,
dwanaÊcioro goÊci z Niemiec i Portugali
spontanicznie, pod przewodnictwem
G∏ównego Aposto∏a, zaÊpiewa∏o pieÊƒ:
„Wszelkie ̋ ycie p∏ynie od ciebie”.

G∏ówny Aposto∏
w Machico - Madera

W dniach 11-15 paêdziernika 2007 roku G∏ówny Aposto∏
Wilhelm Leber odwiedzi∏ braci i siostry na wyspach Madera

i Terceira/Azory na Oceanie Atlantyckim.

Główny Apostoł Leber (pośrodku) z apostołami:
Katensem (z lewej), Luizem i Schorrem (z prawej) oraz
z apostołem okręgowym Brinkmannem (2. od lewej)

Kościół w Machico na Maderze

N A B O ˚ E ¡ S T W O



– Ew. Jana 4, 41. 42 –

„I jeszcze więcej ich uwierzyło
dzięki nauce Jego. I mówili do niewiasty:

Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu;
sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że Ten jest

prawdziwie Zbawicielem świata”.

Moi mili bracia i siostry, ciesz´
si´ z tego, ˝e urzeczywistni∏
si´ mój zamiar przybycia do

was. Teraz mo˝emy byç tu razem. W
zasadzie po raz pierwszy G∏ówny Apo-
sto∏ przeprowadza nabo˝eƒstwo na
Maderze. Wiem, ̋ e ju˝ G∏ówny Apo-
sto∏ Fehr planowa∏ do was przybyç, ale
coÊ stan´∏o na przeszkodzie, ˝e jego
odwiedziny nie dosz∏y do skutku.
Chcia∏em to nadrobiç i dziÊ jesteÊmy
razem. Moim ̋ yczeniem jest, aby na-
bo˝eƒstwo dla ka˝dego z was sta∏o si´
szczególnym prze˝yciem, aby ka˝dy
odczu∏ obecnoÊç Bo˝à.

Tworzycie tu niewielkà rzesz´ dzieci
Bo˝ych. Przypuszczam, ̋ e poÊród was
sà te˝ urlopowicze. Zatem w rzeczywi-
stoÊci zbór jest mniejszy ni˝ dziÊ. Mo˝e
wzbudziç si´ pytanie: Co w∏aÊciwie tu

mo˝emy zdzia∏aç? Nieliczni jesteÊmy
w porównaniu z liczbà mieszkaƒców.
Pozwólcie, ̋ e przypomn´ pi´kne s∏owa
Pana Jezusa: „Nie bój si´, maleƒka 
trzódko! Gdy˝ upodoba∏o si´ Ojcu
waszemu daç wam Królestwo”.
(Ew. ¸ukasza 12, 32) W tym s∏owie
jest mowa o ma∏ej rzeszy. Kim jest ta
ma∏a trzódka? Odpowiedê równie˝
znajdujemy w PiÊmie Âwi´tym. A mia-
nowicie: „...szukajcie najpierw Króles-
twa Bo˝ego (…) a wszystko inne b´-
dzie wam dodane. (por. Ew. Mateu-
sza 6, 33) „Wszystko inne b´dzie wam
dodane” ujmuje te˝ wszystko to, czego
potrzebujemy do naszego ̋ ycia ziem-
skiego.

Ma∏à rzeszà sà ci, którzy najpierw
szukajà Królestwa Bo˝ego. Tacy za-
wsze b´dà tworzyli ma∏à rzesz´. Nie

mog´ wam tu obiecaç, ˝e nagle
przyb´dà setki tysi´cy, chocia˝ ten zbór
móg∏by si´ tu nieco powi´kszyç. Nie-
mniej i tak zawsze pozostanie ma∏à
rzeszà. Wszyscy ci, którzy najpierw
szukajà Królestwa Bo˝ego nie muszà
si´ obawiaç, chocia˝ tworzà ma∏à
trzódk´, a to dlatego, ̋ e spoczywa na
nich upodobanie Bo˝e, a to jest
najwa˝niejsze.

Gdzie upodobanie Bo˝e spoczywa
na cz∏owieku, tam jest b∏ogos∏awieƒ-
stwo i tam te˝ nie trzeba si´ obawiaç.
Tam mo˝na dostrzec, ˝e Pan jest
obecny. Moi mili, chcia∏bym wam
dodaç odwagi. Choç tu jesteÊmy ma∏à
rzeszà, to jednak dopóki b´dziemy
dà˝yli do Królestwa Bo˝ego i b´dzie to
najwa˝niejszà rzeczà naszego ̋ ycia i z
ca∏ego serca b´dziemy do tego dà˝yli,
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to nie musimy si´ obawiaç, poniewa˝
b´dziemy bezpieczni w r´kach Bo-
˝ych. Pan b´dzie si´ o nas troszczy∏.
Przygotuje nam to, czego potrzebu-
jemy i da nam Królestwo, wspania∏oÊç
niebiaƒskà. To jest cel naszej wiary. Do
tego celu dà˝ymy ca∏ym sercem.
Niechby to i u was by∏o zawsze na pier-
wszym planie mili bracia i siostry ̋ yjàcy
tu na wyspie.

Przeczyta∏em s∏owo biblijne, które
jest bardzo interesujàce. Krótko
przedstawi´, co wówczas si´ wyda-
rzy∏o. Jezus przy studni mia∏ spotkanie
z Samarytankà. Podczas rozmowy da∏
si´ poznaç kim jest. W tym celu zr´cz-
nie prowadzi∏ rozmow´ kierujàc jà na
obiecanego Mesjasza, Chrystusa. W
koƒcu po prostu powiedzia∏: „Ja, który
mówi´ z tobà, jestem nim”. Kobieta

musia∏a byç bardzo zaskoczona, po-
niewa˝ pozostawi∏a wszystko i Êpiesz-
nie powróci∏a do miasta, mówiàc do
napotkanych ludzi: „Chodêcie, zo-
baczcie cz∏owieka, który powiedzia∏ mi
wszystko, co uczyni∏am; czy to nie jest
Chrystus?”. (Ew. Jana 4, 29) Ludzie
przyszli, aby zobaczyç Jezusa. W PiÊ-
mie Âwi´tym jest mowa, ̋ e prosili Go,
aby pozosta∏ u nich przez dwa dni. Po
tych dwóch dniach ludzie mówili do
kobiety: „Wierzymy ju˝ nie dzi´ki
twemu opowiadaniu; sami bowiem
s∏yszeliÊmy i wiemy, ̋ e Ten jest praw-
dziwie Zbawicielem Êwiata”. W ten
sposób z∏o˝yli pi´kne Êwiadectwo
wiary. Mo˝na dopatrzyç si´ tu pew-
nych stopni. Pierwszy stopieƒ to
s∏uchanie. Kobieta z∏o˝y∏a Êwiadec-
two. DziÊ mo˝na by powiedzieç, ̋ e za-

prasza∏a: Chodêcie pos∏uchaç, co
mówi ten cz∏owiek. Nast´pny stopieƒ:
Ludzie poznali, ̋ e rzeczywiÊcie sprawy
mia∏y si´ tak, jak przedstawi∏a kobieta.
Sami rozmawiali z Panem i zostali
poruszeni do g∏´bi duszy. Powiedzieli
wi´c, ̋ e nie muszà ju˝ polegaç na Êwia-
dectwie kobiety, ale sami doszli do
przekonania i poznania, ̋ e naprawd´
jest Zbawicielem.

Dlaczego to powiedzia∏em? Ponie-
wa˝ zawarte jest tu te˝ wa˝ne poznanie
dla nas. W przesz∏oÊci równie˝ zosta-
liÊmy kiedyÊ zaproszeni i po raz pier-
wszy przyszliÊmy na nabo˝eƒstwo. Byç
mo˝e ktoÊ powiedzia∏: Przyjdê, tu jest
pi´kna wspólnota. Byç mo˝e te˝ jako
dziecko zostaliÊmy przyniesieni do
zboru. Wszystko to stanowi pierwszy
stopieƒ.
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W Êlad za nim musi nastàpiç drugi.
Moje pytanie dziÊ wieczorem brzmi:
Czy osiàgn´liÊmy ju˝ ten stan, ˝e
mo˝emy powiedzieç: Nie potrzebuj´
ju˝ nikogo, kto by mnie przekonywa∏.
Sam pozna∏em i wiem, ˝e Pan jest
poÊród nas. Prze˝y∏em, ̋ e tu si´ obja-
wia. Tego trzeba doÊwiadczyç! Gdy sa-
memu si´ tego nie prze˝yje, to wczeÊ-
niej lub póêniej opuszcza si´ wspól-
not´, gdy˝ nie pozostaje si´ tylko na
podstawie Êwiadectwa innych. Wa˝ne
jest, abyÊmy sami byli przekonani i
wcià˝ na nowo odczuwali i prze˝ywali:
Zaprawd´ tu jest Pan.

Przejdêmy do szczegó∏ów. Zwróç-
my uwag´ na S∏owo, które s∏yszymy na
nabo˝eƒstwie. Czy zawsze odczuwasz,
˝e jest to S∏owo Bo˝e? Dusza winna
byç poruszona. Trzeba poczuç si´
przej´tym S∏owem Bo˝ym. Nie na
ka˝dym nabo˝eƒstwie tak si´ dzieje,
ale od czasu do czasu tak. Ja ju˝ cz´sto
w moim ˝yciu prze˝y∏em, ˝e nagle
czu∏em i˝ to S∏owo jest akurat dla
mnie. Prze˝y∏em to i naprawd´ czu-
∏em: Pan mówi do ciebie! MyÊl´ przy
tym o Apostole Piotrze, który czu∏, ̋ e
to Pan by∏ Tym, który z nim rozmawia∏.

N A B O ˚ E ¡ S T W O

Gdy ca∏à noc bezskutecznie sp´dzili na
po∏owie, Pan Jezus da∏ wskazówk´:
Wyruszcie jeszcze raz i zarzuçcie sieci.
Piotr to uczyni∏, a sieci by∏y pe∏ne. (por.
Ew. ¸ukasza 5, 1-11) Dobrze mog´
sobie wyobraziç, jakie uczucie prze-
szy∏o Piotra. By∏ pod ogromnym wra-
˝eniem, upad∏ przed Panem i powie-
dzia∏: „Odejdê ode mnie, Panie, bom
jest cz∏owiek grzeszny”. (werset 8)
Czu∏, ̋ e s∏owa, które by∏y wczeÊniej do
niego skierowane, nie by∏y s∏owami
cz∏owieka, lecz Boga. Czy równie˝ to
odczuwasz? Dusza wcià˝ na nowo
musi zostaç poruszona. Wa˝ne jest,
abyÊmy odczuwali, ̋ e nie jest to dzie∏o
ludzkie, ale ̋ e za wszystkim stoi Pan.

Nast´pnà sprawà jest Êwi´ta wiecze-
rza, którà obchodzimy na ka˝dym
nabo˝eƒstwie. Przy tym s∏yszymy
s∏owa: „…sà wam odpuszczone grze-
chy”. Czy to porusza naszà dusz´? Czy
odczuwamy, co si´ dokonuje, ̋ e ̋ aden
duch nie mo˝e nas ju˝ wiàzaç, gdy˝
grzechy zosta∏y nam odpuszczone?
Czy w Êwi´tej wieczerzy prze˝ywamy
wspólnot´ z Panem? Szczerze te˝ chc´
powiedzieç, jak ja to odczuwam: Nie
zawsze tak jest. Czasami nie mo˝emy

si´ skoncentrowaç, a wówczas prze-
˝ycie zwiàzane ze Êwi´tà wieczerzà
staje si´ mniejsze. Od czasu do czasu
nale˝y jednak odczuç: Teraz mówi Pan.
Grzechy zosta∏y odpuszczone. Rzeczy-
wiÊcie jesteÊmy wolni, a w Êwi´tej wie-
czerzy prze˝ywamy wspólnot´ z
Chrystusem.

Kolejnà sprawà jest modlitwa. Czy
odczuwamy, gdy si´ modlimy, ̋ e nasza
modlitwa dociera do Boga? Czy te˝
modlitwa jest tylko wype∏nieniem obo-
wiàzku. Modlàc si´ trzeba czuç, ̋ e ma
si´ powiàzanie z Panem. Nie oznacza
to, ˝e spe∏nione zostajà wszelkie ˝y-
czenia. Czuje si´ jednak, kiedy modlit-
wa dociera do Boga. Takie jest te˝
moje doÊwiadczenie. Bóg daje odpo-
wiedê. Podobnie te˝ by∏o w przypadku
Aposto∏a Paw∏a. Mia∏ cierƒ w swoim
ciele – tak jest napisane w PiÊmie
Âwi´tym – a Pawe∏ prosi∏ Boga, aby ten
cierƒ zabra∏. Tej proÊby Pan nie spe∏ni∏,
ale udzieli∏ Aposto∏owi Paw∏owi odpo-
wiedzi: „Dosyç masz, gdy masz ∏ask´
mojà, albowiem pe∏nia mej mocy oka-
zuje si´ w s∏aboÊci”. (2. Koryntian
12, 9) W ten sposób dzia∏a Pan. Gdy si´
modlimy, to nie wszystkie ˝yczenia
zostajà spe∏nione, ale otrzymujemy
odpowiedê. To dodaje ufnoÊci i zapew-
nia radoÊç w wierze.

Innà sprawà jest ofiara. Czy odczu-
wamy, gdy sk∏adamy ofiary, ˝e Panu
oddajemy naszà ofiar´? Nie zawsze tak
jest, ale czasami to prze˝ywa∏em do-
g∏´bnie. Gdy Panu coÊ si´ daje ca∏ym
sercem, wtedy te˝ Bóg odpowiada;
przyznaje si´ do tego i b∏ogos∏awi.
Wtedy si´ czuje, ̋ e ofiar´ si´ da∏o nie
na rzecz instytucji, ale Panu.

Na koniec pytanie: Czy odczuwamy
prowadzenie przez Ducha Âwi´tego?
To od czasu do czasu powinniÊmy od-
czuwaç. JesteÊmy dzieçmi Bo˝ymi.
OtrzymaliÊmy Ducha Âwi´tego, musi-
my te˝ doÊwiadczaç, ̋ e jest w nas czyn-
ny. W Dziejach Apostolskich sà inte-
resujàce s∏owa: „A gdy oni odprawiali
s∏u˝b´ Paƒskà i poÊcili, rzek∏ Duch
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Âwi´ty: Od∏àczcie mi Barnab´ i Saula
do tego dzie∏a, do którego ich powo-
∏a∏em”. (Dz. Ap. 13, 2) Jak to nastà-
pi∏o? Nie jako g∏os z nieba, ale myÊl si´
wzbudzi∏a w sercach ludzkich. Byli
ca∏kowicie pewni: To jest Êwiadectwo
Ducha Âwi´tego, to jest wola Bo˝a.
Czy to te˝ ju˝ prze˝y∏eÊ?

Mili bracia i siostry, Duch Âwi´ty
dzia∏a. Trzeba jednak Êwiadomie prze-
˝ywaç Jego dzia∏anie i Êwiadomie si´
powierzyç prowadzeniu Ducha Âwi´-
tego.

Moim ˝yczeniem dla was jest –
nawet jeÊli jesteÊcie ma∏à rzeszà i tylko
w niewielkim gronie si´ spotykacie –
abyÊcie wcià˝ na nowo odczuwali: Pan
jest w swoim S∏owie. RzeczywiÊcie
prze˝ywamy Go w Êwi´tej wieczerzy i
w odpuszczeniu grzechów. Gdy si´
modlimy, to mo˝emy mieç z Nim bez-
poÊredni kontakt. Gdy sk∏adamy ofia-
ry, to oddajemy je Panu. W koƒcu te˝
˝ycz´ wam, abyÊcie wcià˝ na nowo
prze˝ywali prowadzenie przez Ducha
Âwi´tego.

Pozwólcie mi jeszcze na jednà myÊl
dotyczàcà modlitwy. Cz´sto jest tak, ̋ e
nie mo˝na si´ w∏aÊciwie skupiç i skon-
centrowaç. Co nale˝y wtedy uczyniç?
Radz´, aby po kwadransie ponownie
przystàpiç do modlitwy, a gdy to si´
jeszcze nie uda, wtedy odczekajcie pó∏
godziny. Po prostu tak d∏ugo, a˝ uda
si´ pomodliç ca∏ym sercem. Czyni∏em
to ju˝ niejednokrotnie i wiem, ˝e to
funkcjonuje. Wtenczas si´ odczuwa, ̋ e
modlitwa dociera do Boga. Bóg chce,
abyÊmy naprawd´ o to walczyli i do-
g∏´bnie si´ modlili.

Zatem, mili bracia i siostry, bàdêmy
bojownikami w modlitwie. Z ca∏ego
serca ̋ ycz´ wam tylko tego, co dobre, i
abyÊcie zawsze prze˝ywali, ̋ e Pan jest
obecny.

W 1. rzędzie od lewej: Główny Apostoł Leber, apostoł
okręgowy Brinkmann oraz apostołowie Katens i Luiz.

W 2. rzędzie od prawej apostoł Schorr
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N A U K A I P O Z N A N I E

w Zmartwychwsta∏ym. (por. Ew. Jana 1, 14)
„A to jest ˝ywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedy-

nego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego
pos∏a∏eÊ”. Prawdziwe poznanie Boga oznacza spo∏ecz-
noÊç z Trójjedynym Bogiem, a mianowicie ˝ywot
wieczny. Prawdziwe poznanie Boga w tym sensie nast´-
puje tylko przez Syna. Kto pos∏anego Jezusa Chrystusa
nie poznaje jako Syna, jako ukrzy˝owanego i
zmartwychwsta∏ego, ten nie pozna∏ Boga.
„Objawi∏em imi´ Twoje ludziom, których mi da∏eÊ ze
Êwiata”. Jak Moj˝esz objawi∏ Izraelitom imi´ Boga
(poj´cie „imi´ Boga” zawsze oznacza Jestestwo Boga,
por. 2. Moj˝eszowa 3, 14), tak Jezus objawi∏ imi´ Boga
tym, którzy zostali Mu dani przez Boga. To objawienie
jest autoprezentacjà Bo˝à, która przewy˝sza form´
starotestamentowà. W Êlad za tym modlitwa ponownie
uwidacznia rol´ poznania: „albowiem da∏em im S∏owa,
które mi da∏eÊ, i oni je przyj´li i prawdziwie poznali, ˝e
od Ciebie wyszed∏em, i uwierzyli, ˝e mnie pos∏a∏eÊ”.

S∏owo Bo˝e wzbudzajàce wiar´ zapewnia poznanie.
To S∏owo Chrystus da∏ Aposto∏om. Oni je przyj´li i b´dà
strzegli w przysz∏oÊci. Sà wi´c gwarantami tego, co
przekaza∏ i Jego dalszego dzia∏ania na Êwiecie. Sà wi´c
r´kojmià w∏aÊciwego zwiastowania, a tym samym
prawdziwej wiary. 

ProÊba Jezusa o zachowanie tych, którzy do Niego
nale˝à (wersety 9-19)

„Ja za nimi prosz´, nie za Êwiatem prosz´, lecz za tymi,
których mi da∏eÊ, poniewa˝ oni sà Twoi; i wszystko moje
jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich.
I ju˝ nie jestem na Êwiecie, lecz oni sà na Êwiecie, a Ja do
Ciebie id´. Ojcze Êwi´ty, zachowaj w imieniu Twoim
tych, których mi da∏eÊ, aby byli jedno, jak my. Dopóki
by∏em z nimi na Êwiecie, zachowywa∏em w imieniu
Twoim tych, których mi da∏eÊ, i strzeg∏em, i ˝aden z nich
nie zginà∏, prócz syna zatracenia, by si´ wype∏ni∏o Pismo.
Ale teraz do Ciebie id´ i mówi´ to na Êwiecie, aby mieli
w sobie mojà radoÊç w pe∏ni. Ja da∏em im S∏owo Twoje,
a Êwiat ich znienawidzi∏, poniewa˝ nie sà ze Êwiata, jak Ja
nie jestem ze Êwiata. Nie prosz´, abyÊ ich wzià∏ ze Êwiata,

Wprowadzenie
Tytu∏em: „Arcykap∏aƒska modlitwa Jezusa” zosta∏

opatrzony 17. rozdzia∏ Ewangelii Jana, poniewa˝
struktura i punkty ci´˝koÊci tej modlitwy sà podobne do
arcykap∏aƒskiej s∏u˝by modlitewnej Starego Testa-
mentu. Modlitw´, którà Pan Jezus kierowa∏ do Boga
wieczorem w przededniu swojej Êmierci, mo˝na porów-
naç z testamentem na rzecz Jego aposto∏ów i Jego
KoÊcio∏a. Modlitwa ta zawiera podstawowe wypowiedzi
wiary o stosunku Ojciec – Syn, Chrystus – KoÊció∏.

ProÊba Jezusa o uwielbienie (wersety 1-8)
„To powiedzia∏ Jezus, a podniós∏szy oczy swoje ku

niebu, rzek∏: Ojcze! Nadesz∏a godzina; uwielbij Syna
swego, aby Syn uwielbi∏ Ciebie; jak mu da∏eÊ w∏adz´ nad
wszelkim cia∏em, aby da∏ ˝ywot wieczny tym wszystkim,
których Mu da∏eÊ. A to jest ˝ywot wieczny, aby poznali
ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa,
którego pos∏a∏eÊ. Ja Ci´ uwielbi∏em na ziemi; dokona∏em
dzie∏a, które mi zleci∏eÊ, abym je wykona∏; a teraz Ty
mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tà chwa∏à, którà
mia∏em u Ciebie, zanim Êwiat powsta∏. Objawi∏em imi´
Twoje ludziom, których mi da∏eÊ ze Êwiata; Twoimi byli i
mnie ich da∏eÊ, i strzegli S∏owa Twojego. Teraz poznali,
˝e wszystko, co mi da∏eÊ, od Ciebie pochodzi; albowiem
da∏em im S∏owa, które mi da∏eÊ, i oni je przyj´li i
prawdziwie poznali, ˝e od Ciebie wyszed∏em, i uwierzyli,
˝e mnie pos∏a∏eÊ”.

„Ojcze! Nadesz∏a godzina” – nastaje d∏ugo zapowie-
dziane zbawienie.

Godzina, która nadesz∏a (zob. te˝ Ew. Jana 13, 1) jest
prze∏omem historycznym, który wyra˝a si´ uwielbieniem
Syna przez Ojca w postaci zmartwychwstania.

To, ˝e zmartwychwstanie Chrystusa jest wydarzeniem
dotyczàcym ca∏ego stworzenia, uwidacznia proÊba: „a
teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tà chwa∏à,
którà mia∏em u Ciebie, zanim Êwiat powsta∏”. Chwa∏a
jednorodzonego Syna od Ojca, z której Jezus zosta∏ wyz-
byty w wyniku ucz∏owieczenia, zosta∏a odtworzona przez
Boga w zmartwychwstaniu. Chwa∏a ta objawiana zostaje

W tym artykule zajmiemy si´ modlitwà arcykap∏aƒskà i jej poszczególnymi proÊbami,
które Jezus skierowa∏ do Boga za siebie, za swoich uczniów i za swój KoÊció∏.

Arcykapłańska modlitwa Jezusa



9

lecz abyÊ ich zachowa∏ od z∏ego. Nie sà ze Êwiata, jak i Ja
nie jestem ze Êwiata. PoÊwi´ç ich w prawdzie Twojej;
S∏owo Twoje jest prawdà. Jak mnie pos∏a∏eÊ na Êwiat, tak
i Ja pos∏a∏em ich na Êwiat; i za nich poÊwi´cam siebie
samego, aby i oni byli poÊwi´ceni w prawdzie”.

Wersety 9-19 zawierajà podstawowe wypowiedzi wiary
o Chrystusie, Jego aposto∏ach i Jego KoÊciele oraz
przedstawiajà stosunek do Êwiata. Temat ten cz´sto
poruszany jest w Ewangelii Jana.

Jezus, który opuszcza Êwiat, prosi Ojca o zachowanie
tych, których pozostawia na Êwiecie. Tych, których
otrzyma∏ od Ojca, a mianowicie swoich uczniów, Jezus
zachowa∏ „prócz syna zatracenia, by si´ wype∏ni∏o
Pismo”. S∏owa te odnoszà si´ do zdrady Judasza.

Jezus ponownie podkreÊla jednoÊç ze swoim Ojcem:
„i wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje”. Kto
nale˝y do Boga, ten nale˝y te˝ do Chrystusa, a kto nale˝y
do Chrystusa, ten nale˝y do Boga. Sà to s∏owa
pocieszenia dla ówczesnych judeochrzeÊcijan, którym
˚ydzi zarzucali, ˝e odstàpili od Boga Abrahama, Izaaka
i Jakuba.

„Nie sà ze Êwiata, jak i Ja nie jestem ze Êwiata”. Te
s∏owa uwidaczniajà, ˝e Chrystusa i tych, którzy do Niego
nale˝à, ∏àczy pochodzenie, które jest poza Êwiatem. W
wejrzeniu w przysz∏oÊç s∏owa te zawierajà wielkie
pocieszenie dla wierzàcych: Nie b´dà musieli stanàç
przed Sàdem, ale podobnie jak Chrystus odniosà
zwyci´stwo nad Êwiatem.

„Nie prosz´, abyÊ ich wzià∏ ze Êwiata, lecz abyÊ ich
zachowa∏ od z∏ego”. Aposto∏owie nie majà zostaç za-
brani ze Êwiata, gdy˝ majà dzia∏aç jako pos∏aƒcy.

„PoÊwi´ç ich w prawdzie Twojej; S∏owo Twoje jest
prawdà”. W tej proÊbie o uÊwi´cenie aposto∏ów w
prawdzie, zawarte jest ˝yczenie, aby ca∏kowicie byli
przenikni´ci prawdà, S∏owem Bo˝ym, a tym samym
uzdolnieni i wyposa˝eni jako pos∏aƒcy Jezusa do Êwiad-
czenia o prawdzie, czyli o Chrystusie.

„Jak mnie pos∏a∏eÊ na Êwiat, tak i ja pos∏a∏em ich na
Êwiat”. Tu mamy zapowiedê polecenia pos∏annictwa,
które zosta∏o udzielone po zmartwychwstaniu Chrys-
tusa. Jezus swoje pos∏annictwo przez Ojca stawia na
równi z pos∏annictwem swoich aposto∏ów, co podkreÊla
dominujàce znaczenie i autorytet urz´du apostolskiego
w dziejach zbawienia. (por. Ew. Jana 20, 21)

ProÊba Jezusa za wierzàcych w czasach przysz∏ych
(wersety 20-26)

„A nie tylko za nimi prosz´, ale i za tymi, którzy przez
ich S∏owo uwierzà we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak

Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w nas jedno
byli, aby Êwiat uwierzy∏, ˝e Ty mnie pos∏a∏eÊ. A Ja da∏em
im chwa∏´, którà mi da∏eÊ, aby byli jedno, jak my jedno
jesteÊmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w
jednoÊci, ˝eby Êwiat pozna∏, ˝e Ty mnie pos∏a∏eÊ i ˝e ich
umi∏owa∏eÊ, jak i mnie umi∏owa∏eÊ. Ojcze! Chc´, aby ci,
których mi da∏eÊ, byli ze mnà, gdzie Ja jestem, aby
oglàdali chwa∏´ mojà, którà mi da∏eÊ, gdy˝ umi∏owa∏eÊ
mnie przed za∏o˝eniem Êwiata. Ojcze sprawiedliwy! I
Êwiat Ci´ nie pozna∏, lecz Ja Ci´ pozna∏em i ci poznali, ̋ e
Ty mnie pos∏a∏eÊ; i objawi∏em im imi´ Twoje, i objawi´,
aby mi∏oÊç, którà mnie umi∏owa∏eÊ, w nich by∏a, i Ja w
nich”.

Zakoƒczenie arcykap∏aƒskiej modlitwy tworzà wsta-
wiennictwa Jezusa za wierzàcymi przysz∏ych pokoleƒ.
Zawierajà one, nieco skrycie, zasadniczà wypowiedê w
sprawach wiary: Wiara w Chrystusa powstaje przez S∏o-
wo g∏oszone przez Jego pos∏aƒców, to znaczy aposto∏ów,
„którzy przez ich S∏owo uwierzà we mnie”. Wynika z
tego, ˝e S∏owo g∏oszone przez aposto∏ów wzbudza wiar´.
(por. Rzymian 10, 17)

Do tych, którzy w ten sposób doszli do wiary, odnosi
si´ proÊba Jezusa skierowana do Ojca, aby byli jedno.
JednoÊç Jezusa z Ojcem jest wzorem dla jednoÊci
KoÊcio∏a Pana, który ma si´ ujawniaç w usposobieniu
Chrystusa.

Ostatnie wersety podkreÊlajà szczególnà jakoÊç
zwiàzku mi´dzy Chrystusem, a Jego KoÊcio∏em, który
ma byç tak Êcis∏y i nierozerwalny, jak zwiàzek mi´dzy
Bogiem Ojcem a Synem.

W obliczu rozstania Jezusa z tymi, którzy Jemu zostali
dani, szczególnego znaczenia nabiera proÊba: „Ojcze!
Chc´, aby ci, których mi da∏eÊ, byli ze mnà, gdzie Ja
jestem, aby oglàdali chwa∏´ mojà, którà mi da∏eÊ”.
OdejÊcie Jezusa do Ojca nie zrywa Jego powiàzania z
tymi, którzy do Niego nale˝à, ale zostaje uwieƒczone
poprzez ich przyjÊcie do Niego. Poprzez naÊladownictwo
Chrystusa majà dojÊç do Jego wspania∏oÊci. To uprasza
Syn od Ojca.

„...i objawi∏em im imi´ Twoje, i objawi´, aby mi∏oÊç,
którà mnie umi∏owa∏eÊ, w nich by∏a, i Ja w nich”. Arcy-
kap∏aƒska modlitwa koƒczy si´ myÊlà, Êwiadczàcà o
nieskoƒczonej mi∏oÊci Bo˝ej. MyÊl ta przewija si´ te˝ w
mowach po˝egnalnych Jezusa.

Arcykap∏aƒska modlitwa Jezusa zmówiona tu˝ przed
Jego gorzkim m´czeƒstwem i Êmiercià, jest jednorazowa
w swojej wielkoÊci i donios∏oÊci. Jest modlitwà, którà
tylko móg∏ zmówiç Jezus Chrystus jako Zbawiciel ludzi i
jako G∏owa swego KoÊcio∏a.



W okresie adwentu budzi si´ radoÊç
na Bo˝e Narodzenie. Okres adwentu
jest czasem skupienia i refleksji, a
tak˝e niejednych przygotowaƒ do
Êwiàt. Do tego nale˝à te˝ rozwa˝ania,
co podaruj´ moim bliskim na Bo˝e
Narodzenie. Pi´kny to obyczaj spra-
wiania radoÊci partnerowi, dzieciom,
krewnym, czy przyjacio∏om. Co do
tego ka˝dy ma swoje w∏asne rozwa-
˝ania. Pozwólcie, ˝e wyra˝´ kilka
swoich myÊli na temat
podarunków, które co
do zasady sà tanie, a
jednak wartoÊciowe.

Polecam podaro-
waç bliêniemu czas.
Konkretny przyk∏ad. Je˝eli ma∏˝on-
kowie sobie nawzajem albo dzieci
rodzicom Êwiadomie ka˝dego dnia
podarujà 15 minut, to niewàtpliwie
zmieÊci si´ w bud˝ecie czasowym.
Mo˝na to rozwinàç do podarowania
jednej godziny na tydzieƒ, jednego
dnia na miesiàc czy te˝ jednego ty-
godnia na rok.

Polecam darowaç innym wiele zro-
zumienia. Zrozumienie stwarza przy-
jemne uczucie akceptacji. Spójrzmy
przy tym na Jezusa Chrystusa, który
akceptowa∏ innych i darzy∏ ich zrozu-
mieniem. Na przyk∏ad Zacheusza,
uczniów w drodze do Emaus, bliskie
grono swoich uczniów, którzy nie
wszystko rozumieli.

Podarujmy drugiemu naszà uwag´.
˚yjemy w czasach, w których ch´tnie
si´ rozmawia o w∏asnej pracy, celach i
osiàgni´ciach. Nawet proste pytanie
cz´sto jest zadawane z myÊlà, aby móc
zaprezentowaç siebie. Darujmy dru-
giemu cz∏owiekowi naszà uwag´, ra-
dujmy si´ z jego osiàgni´ç, ceƒmy jego
prac´. Sprawi to wiele radoÊci.

Kolejnym pi´knym podarunkiem
jest rozmowa. ˚yjemy w czasach
ró˝norodnych mo˝liwoÊci komuni-
kacyjnych, ale cz´stokroç brakuje
rzeczywistej rozmowy z pi´knà wy-
mianà myÊli. Czasami na lotnisku ob-

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

serwowa∏em wiele prawdopodobnie
wa˝nych ludzi z telefonem przy uchu
i nieustannie rozmawiajàcych. Przy
tym zadawa∏em sobie pytanie, czy 
gdzieÊ tam po drugiej stronie sà tacy,
którzy majà p∏acone za s∏uchanie?

Jezus Chrystus najwa˝niejszym
przykazaniem okreÊli∏ przykazanie
mi∏oÊci do Boga i bliêniego. Darujmy

Apostoł okręgowy Armin Brinkmann urodził się
15 listopada 1948 roku. Apostołem został ustano-
wiony w Zielone Świątki 1983 roku,a apostołem okrę-
gowym 26 czerwca 2005 roku. Kieruje Kościołem
terytorialnym Nadrenia Północna-Westfalia oraz ob-
sługuje zbory nowoapostolskie w wielu krajach Euro-
py,Azji,Afryki i Ameryki Południowej.

wi´c mi∏oÊç, majàc ÊwiadomoÊç, ˝e
mi∏oÊç, którà darujemy, powraca do
naszego serca. Darujmy wi´c wiele
mi∏oÊci, to wzbogaci nasze ̋ ycie.

Pi´knym podarunkiem jest równie˝
pokój, który zapewnia
dobrà atmosfer´. Gdy
jesteÊmy szczerzy wo-
bec siebie, wtedy mu-
simy stwierdziç, ̋ e nie
zawsze przyczyniamy

si´ do pokoju bliêniego i otoczenia,
ale cz´sto tak si´ zachowujemy, ˝e
màcimy pokój. Czasami dla dobra po-
koju warto nie rozwijaç myÊli, nie wy-
powiadaç spostrze˝eƒ, zaniechaç  nie-
jednego dzia∏ania.

Oto kilka propozycji prezentów,
które wzbudzi∏y mi si´ w sercu.

Gdy spojrzymy wstecz na prze˝yty
rok, to stwierdzimy, ˝e podarunki
Bo˝e nas wzbogaci∏y. Wcià˝ na nowo
Bóg darowa∏ nam S∏owo i ∏ask´, do-
wody swej bliskoÊci i przychylnoÊci.

˚ycz´ wszystkim tak˝e i w tym roku
pi´knych podarunków, zarówno da-
wanych, jak i otrzymywanych oraz
wszystkiego najlepszego.

Armin Brinkmann
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Co ja podaruję?

Apostoł okręgowy Brinkmann z bliźniaczkami
ze zboru Praia/Republika Zielonego Przylądka

Apostoł okręgowy Brinkmann z uczennicami
nowoapostolskiej szkoły w Kherwara
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Ameryka Północna i Południowa
Kanada: Biblijni bohaterowie
Przy pi´knej pogodzie w dniach 17-19
sierpnia ub.r. na trzydniowe spotkanie
szkó∏ki biblijnej przyby∏y dzieci do
Medicine Hat, w prowincji Alberta. Tam
dowiedzia∏y si´ wiele na temat swoich
ulubionych postaci biblijnych: Jozuego,
Daniela, Dawida, a tak˝e na temat Pana
Jezusa. Dzieci przystroi∏y te˝ o∏tarz na
nabo˝eƒstwo, a w niedziel´ gra∏y na in-
strumentach, wita∏y w drzwiach uczest-
ników nabo˝eƒstwa i zaprowadza∏y na
miejsca, a tak˝e Êpiewa∏y w chórze.

Kanada: Dni M∏odzie˝y
W Kanadzie w sierpniu ub.r., w ró˝nych miejscowoÊciach odby∏y si´ re-
gionalne Dni M∏odzie˝y. Do McFarland Park, le˝àcego na po∏udnie od
Ontario, zjecha∏a si´ grupa z okr´gów: Kitchener, Hamilton i Toronto. W
sobotnim programie by∏y zawody sportowe i grillowanie. W niedziel´ apos-
to∏ okr´gowy Leslie Latorcai przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla m∏odzie˝y
w koÊciele centralnym w Kitchener. Nabo˝eƒstwo by∏o transmitowane do
szeÊciu zborów, w których zgromadzonych by∏o ok. 800 m∏odych chrzeÊ-
cijan poza 448 w koÊciele w Kitchener. Wielkà radoÊç sprawi∏a te˝
wiadomoÊç, ̋ e w 2008 roku kanadyjska m∏odzie˝ jest zaproszona do USA.
M∏odzie˝ zyska∏a te˝ dodatkowego opiekuna. Aposto∏ okr´gowy
upowa˝ni∏ biskupa Petera Essera do zajmowania si´ m∏odzie˝à i
wspierania aposto∏a okr´gowego pomocniczego Franka Dzura.

Gujana/Barbados: Zmiana obs∏ugi duszpasterskiej
Barbados oraz Gujana by∏y celem czterodniowej podró˝y aposto∏a Karla Orlofskiego
i biskupa C. Freunda (obaj USA). Tam spotkali si´ z biskupem D. Middletonem i
kap∏anem U. Schlueterem (obaj Anglia). Podczas spotkania biskup Middleton
przekaza∏ opiek´ duszpasterskà wiernych z Barbados i Gujany biskupowi Freundowi.
Po tym, jak 4 sierpnia ub.r. braciom i siostrom na Barbados zosta∏ przedstawiony nowy
biskup, podró˝ wiod∏a dalej do Gujany. Tam aposto∏ Orlofski, 5 sierpnia, przepro-
wadzi∏ nabo˝eƒstwo z udzia∏em 368 wiernych. Do Êwi´tego piecz´towania przystàpi∏o
35 dusz. Ponadto aposto∏ ustanowi∏ starszego okr´gowego, dwóch kap∏anów i pi´ciu
diakonów. Powo∏a∏ te˝ kap∏ana P. Thompsona na przewodniczàcego zboru George-
town i kap∏ana W. Warde na przewodniczàcego zboru Ithaca.

Kanada: Multikulturowy charakter zboru w Saskatoon, w
prowincji Saskatchewan, uwidoczni∏ si´ podczas nabo-
˝eƒstwa 19 sierpnia ub.r. Biskup John Sturm obs∏u˝y∏ 234
wiernych, jednak˝e pochodzàcych z 14 ró˝nych krajów.
Ochrzci∏ równie˝ 12 wiernych, a 10 przyjà∏ do zboru.

Ołtarz przyozdobiony przez dzieci

Młodzież
z Kitchener
miała wiele
radości ze
wspólnie
spędzonego
czasu

Dziewięć dziewczynek prezentuje
dziewięć różnych krajów

Przemowa przed świętym pieczętowaniem

D O O K O ¸ A  Â W I A T A



Afryka i Europa
Demokratyczna Republika Konga: WyÊwi´cenie
koÊcio∏a
Aposto∏ Vincent Kalala 22 lipca ub.r. wyÊwi´ci∏ nowy
koÊció∏ w Loutete. 562 uczestników tej uroczystoÊci
prze˝y∏o równie˝ ustanowienie ewangelisty, trzech
kap∏anów i pi´ciu diakonów, a tak˝e piecz´towanie
76 wiernych, w tym 53 dzieci.

Polska: W ramach dzia∏aƒ ewangelizacyjnych
KoÊcio∏a na poczàtku 2007 roku powsta∏a nowa
placówka misyjna KoÊcio∏a Nowoapostolskiego w
Rzeszowie. WyÊwi´cenia, zaadaptowanych pomiesz-
czeƒ sakralnych, usytuowanych w centrum miasta,
przy Al. Pi∏sudskiego 8, dokona∏ podczas uroczys-
tego nabo˝eƒstwa, 18 marca 2007 r., ewangelista
okr´gowy Andrzej Krzaczyƒski. Uczestnicy tej
uroczystoÊci radowali si´ i wielbili Boga za ten
szczególny dar umo˝liwiajàcy im sta∏e miejsce
zgromadzeƒ na nabo˝eƒstwa. Kilka miesi´cy póê-
niej, w niedziel´ 26 sierpnia, nowo powsta∏à
placówk´ odwiedzi∏ biskup Waldemar Starosta.
Przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo i dokona∏ przyj´cia do
KoÊcio∏a pierwszych dusz. Tymczasem na przyj´cie
do zboru czekajà kolejne dusze. Nadal te˝ prowadzo-
ne sà dzia∏ania ewangelizacyjne.

Nowy kościół w Lusace

Zambia: Nowy koÊció∏ w Lusace
W Burmie, w dzielnicy stolicy Zambii – Lusaki, aposto∏
okr´gowy Charles Ndandula, 5 sierpnia 2007 roku,
wyÊwi´ci∏ nowy dom Bo˝y, zapewniajàcy 550 miejsc.
Nabo˝eƒstwo przeprowadzi∏ s∏owem z Izajasza 26, 2. Po
nabo˝eƒstwie, zgodnie z tamtejszym obyczajem, posa-
dzi∏ drzewko na posesji koÊcielnej. W dalszej cz´Êci dnia
dzieci ze szkó∏ki niedzielnej deklamowa∏y wiersze i

Êpiewa∏y pieÊni.
Zbór Burma zos-
ta∏ za∏o˝ony w ro-
ku 1953.

D O O K O ¸ A  Â W I A T A

Wielka Brytania: Nowa placówka w Edynburgu
W Edynburgu, stolicy Szkocji,  zosta∏a za∏o˝ona nowa
placówka KoÊcio∏a Nowoapostolskiego. Pierwsze
nabo˝eƒstwo przeprowadzi∏ tam kap∏an Andreas
Schneider w dniu 15 wrzeÊnia 2007 roku. Inicjatywa ta
by∏a konieczna z powodu stale wzrastajàcej liczby braci
i sióstr, którzy mieszkajà bàdê pracujà w okolicach
Edynburga. WczeÊniej wierni udawali si´ na nabo˝eƒ-
stwa do Glasgow. Bracia i siostry bardzo si´ cieszà z
nowego miejsca zgromadzeƒ na nabo˝eƒstwa.

Bracia i siostry po nabożeństwie w Edynburgu

Francja: W skromnej stodole w Aboncourt, 12 sierpnia
ub.r., odby∏o si´ pierwsze nowoapostolskie nabo˝eƒstwo.
Starszy okr´gowy Willy Rothfeld (okr´g Miluza)

obs∏u˝y∏ S∏owem Bo˝ym
24 wiernych, w tym pi´-
cioro goÊci. WczeÊniej
bracia i siostry rozdawali
zaproszenia, aby tamtej-
szà ludnoÊç zapoznaç z
KoÊcio∏em Nowoapostol-
skim.
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