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Aposto∏ Pawe∏ w drodze do Rzymu znalaz∏ si´ w niebez-
pieczeƒstwie na morzu. Jego statek rozbi∏ si´ przed
wyspà. W tamtych czasach, kiedy Êrodki nawigacyjne

by∏y ograniczone, a morza jeszcze nie do koƒca zbadane, trze-
ba by∏o strzec si´ przed nagle pojawiajàcymi si´ mieliznami,
ska∏ami podwodnymi i innymi niebezpieczeƒstwami. ̧ atwo si´
mog∏o zdarzyç, ̋ e na skutek silnego podmuchu wiatru statek
trafia∏ na ska∏y i ulega∏ rozbiciu. W 1. LiÊcie do Tymoteusza
mowa jest, ˝e niektórzy ulegajà rozbiciu w wierze. Zatem
istniejà te˝ duchowe ska∏y podwodne. Dobrze czynimy, gdy
mamy si´ na bacznoÊci. Gdy si´ zbli˝a do takich ska∏ podwod-
nych, gdy si´ nie ma mo˝liwoÊci nale˝ytej nawigacji swoim stat-
kiem wiary, i gdy nagle silny podmuch rzuca na ska∏y, wtedy
wiara zostaje rozbita. Wówczas traci si´ wszystko, podobnie jak
rozbitek.

Takà ska∏à podwodnà w wierze jest z∏oÊç. Mo˝na si´ na coÊ
z∏oÊciç, mo˝e to byç nawet uzasadnione, ale gdy si´ wówczas
mówi: „Koniec, wystarczy, dalej nie id´ drogà wiary” i nie zmie-
ni si´ tego kursu, wtedy statek wiary ulegnie rozbiciu. Wówczas
straci si´ mo˝liwoÊç osiàgni´cia celu wiary.

Jak mo˝na si´ przed tym uchroniç? W ten sposób, ̋ e si´ zbyt
g∏´boko nie zanurza w z∏oÊci, ale szuka si´ pomocy u s∏ugi
Bo˝ego. Za∏oga statku, który dosta∏ si´ na niebezpieczne wody
przywo∏uje na pomoc pilota, aby wyprowadzi∏ go z niebezpie-
czeƒstwa.

Kolejnym niebezpieczeƒstwem jest zbytnie zajmowanie si´
krytycznymi myÊlami, krytykowaniem naszej wiary, a w szcze-
gólnoÊci urz´du apostolskiego. Nie chodzi tu o wnikliwe zaj-
mowanie si´ swojà wiarà, przeciwnie, takie rozprawianie si´
jest bardzo wa˝ne, a ̋ e przy tym mogà si´ wzbudziç te˝ krytycz-
ne myÊli, to jest nawet oczywiste. Je˝eli jednak ˝ywi si´ tylko
krytyczne myÊli, oparte na w∏asnym zapatrywaniu, bez otwar-
toÊci i woli zrozumienia, to taka krytyka szybko mo˝e si´ staç
ska∏à podwodnà, o którà statek wiary si´ rozbije.

Innà ska∏à podwodnà mo˝e byç dà˝enie do dóbr ziemskich,
do realizacji jakichÊ interesów, które pozornie nawet nie sà
takie z∏e. Gdy jednak poÊwi´ci si´ im ca∏kowicie, wtedy mogà
si´ staç ska∏à podwodnà, o którà si´ rozbije statek wiary.

Wcià˝ na nowo pojawiajàcà si´ ska∏à podwodnà mo˝e te˝ byç
myÊl: „Mój Pan jeszcze d∏ugo nie przyjdzie”. Taki g∏os jedno-
znacznie pochodzi od ksi´cia tego Êwiata. Nie wolno poddawaç
si´ zbytnio takim myÊlom, ale przeciwstawiaç si´ z przekona-
niem: „Mój Pan mo˝e przyjÊç jeszcze dziÊ!”.

Wykazujmy wi´c ostro˝noÊç, aby statek wiary si´ nie rozbi∏.
Moja rada brzmi: Zwracajcie si´ do s∏ugów Bo˝ych, miejcie z
nimi spo∏ecznoÊç, zadawajcie pytania i wspólnie troszczcie si´
o bezpiecznà podró˝ do celu naszej wiary.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Uwaga: Skały podwodne!
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W dniu 23 paêdziernika 2007 r. o godz.
12.35 czasu lokalnego G∏ówny Aposto∏
Leber wylàdowa∏ na mi´dzynarodowym lot-
nisku Toronto-Pearson. Tam w dniach 24-26
paêdziernika odby∏a si´ druga Konferencja
Aposto∏ów Okr´gowych w 2007 roku. Nato-
miast w Êrod´ 24 paêdziernika przewidziane
by∏y obrady zespo∏u do spraw Afryki oraz
po raz pierwszy zespo∏u do spraw Azji. Na
konferencj´ do Toronto przyby∏o wszystkich
osiemnastu aposto∏ów okr´gowych i 
jedenastu aposto∏ów okr´gowych po-
mocniczych. Porzàdek dnia Mi´-
dzynarodowej Konferencji Aposto∏ów
Okr´gowych zawiera∏ tematy teologiczne,
organizacyjne oraz zagadnienia strategicz-
ne. W Azji Po∏udniowo-Wschodniej KoÊ-
ció∏ Nowoapostolski dzia∏a w dwudziestu
krajach. Zespó∏ do spraw Azji zajmowa∏ si´
zagadnieniami charakterystycznymi dla
tego regionu, a mianowicie: duszpasterski-
mi, administracyjnymi i finansowymi.

W ramach posiedzenia zespo∏u do spraw
Afryki pod ogólnym tytu∏em „Embrace

East Africa” omawiana by∏a praca KoÊcio∏a
w takich krajach jak: Kenia, Tanzania i
Uganda, gdzie w ciàgu najbli˝szych lat ma
powstaç samodzielny KoÊció∏ terytorialny
Afryka Wschodnia. G∏ówny Aposto∏ Leber
powiedzia∏, ̋ e ten d∏ugofalowy zamiar jest
sygna∏em, Êwiadczàcym o wi´kszej samo-
dzielnoÊci KoÊcio∏a na kontynencie afry-
kaƒskim. Ponadto podj´to decyzj´, ˝e do
koƒca 2008 roku powstanie nowy zbiór pieÊ-
ni chóralnych dla chórów koÊcielnych w
Afryce. Zbiór ten ma te˝ zawieraç utwory,
zgodne z tradycjà muzyki afrykaƒskiej.

Kolejna decyzja dotyczy∏a Gwinei Bis-
sau, która z koƒcem 2008 roku przejdzie
pod administracyjnà obs∏ug´ KoÊcio∏a
terytorialnego Nadrenia Pó∏nocna-Westfa-
lia; dotychczas obs∏ugiwana by∏a przez
KoÊcio∏y terytorialne Hesja/Nadrenia-Pala-
tynat/Saara.

Kulminacyjnym punktem Konferencji
Aposto∏ów Okr´gowych by∏o nabo˝eƒstwo
w niedziel´ 28 paêdziernika w koÊciele w
Kitchener.

G∏ówny Aposto∏
w Toronto - Kanada

Licznymi decyzjami zakoƒczy∏a si´,
26 paêdziernika 2007 roku, trzy-
dniowa Konferencja Aposto∏ów
Okr´gowych w Toronto.

Po raz pierwszy w historii KoÊcio∏a Nowoapostolskiego,
pod przewodnictwem G∏ównego Aposto∏a Wilhelma Lebera,
obradowa∏ nowo powo∏any zespó∏ do spraw Azji.

Podczas koncertu 27 października 2007 roku
w kościele w Brampton



– Micheasza 4, 5 –

„Niech wszystkie ludy, każdy z nich
postępuje w imieniu swojego boga,

lecz my będziemy postępowali
w imieniu Pana, naszego Boga,

po wiek wieków”.

Moi mili bracia i siostry, zgro-
madzeni tu w uroczystym
zborze, a tak˝e w wielu koÊ-

cio∏ach korzystajàcy z transmisji nabo-
˝eƒstwa. Raduj´ si´ z tej wspólnoty z
wami i z tego, ̋ e nasz Ojciec Niebieski
kieruje do nas swoje S∏owo. Szczególnie
jednak raduj´ si´ z tego, ̋ e obecni sà tu
wszyscy aposto∏owie okr´gowi i apos-
to∏owie okr´gowi pomocniczy, ponie-
wa˝ to nie jest naturalne.

Za nami jest kilka dni obrad, a teraz
prze˝ywamy kulminacyjny punkt nasze-
go spotkania – uroczyste nabo˝eƒstwo
w waszym gronie. Moim ̋ yczeniem jest,
aby wiele b∏ogos∏awieƒstwa trafi∏o do
ka˝dego serca. W tym celu musimy
otworzyç nasze serca, a to uczyniliÊmy
w ten sposób, ˝e z dzi´kczynieniem

rozpocz´liÊmy to nabo˝eƒstwo.
Nasze serca chcia∏bym te˝ przygoto-

waç do nabo˝eƒstwa dla umar∏ych,
które b´dzie mia∏o miejsce w przysz∏à
niedziel´. Przekonany jestem, ˝e bez
w∏aÊciwego przygotowania si´ na ten
dzieƒ nic nie mo˝emy zdzia∏aç. Wiele
zale˝y od naszego wewn´trznego przy-
gotowania, od naszej mi∏oÊci i naszego
mi∏osierdzia. Gdy naprawd´ chcemy
s∏u˝yç pomocà dla dusz, pe∏ni mi∏oÊci i
wspó∏czucia, wtedy mo˝emy zdzia∏aç
wiele. OczywiÊcie le˝y to w r´kach Bo-
˝ych, czy niezbawione dusze znajdà
∏ask´. ZaÊ zbawienie zwiàzane jest z
ofiarà Chrystusa. To stoi w centrum.
Niemniej i my mo˝emy wiele zdzia∏aç
poprzez nasze modlitwy, poprzez nasze
wspó∏czucie, nasze mi∏osierdzie i nasze

przygotowanie do tego szczególnego
nabo˝eƒstwa.

Gdy zajmowa∏em si´ dzisiejszym
dniem, to myÊla∏em o Janie Chrzcicielu.
Gdy siedzia∏ w wi´zieniu, to s∏ysza∏ o
czynach Chrystusa, jest o tym mowa w
Ewangelii. (por. Ew. Mateusza 11, 2)
Mo˝na jednak powiedzieç, ˝e najwi-
doczniej czyny Jezusa go nie prze-
konywa∏y. Byç mo˝e mia∏ inne wyobra-
˝enia. Byç mo˝e oczekiwa∏, ˝e Jezus
przyjdzie i go uwolni. W ka˝dym razie
powàtpiewa∏. Pos∏a∏ wi´c swoich ucz-
niów do Jezusa z pytaniem: „Czy Ty je-
steÊ tym, który ma przyjÊç, czy te˝ mamy
oczekiwaç innego?”. Jezus udzieli∏ mu
jasnej odpowiedzi: „Idêcie i oznajmijcie
Janowi, co s∏yszycie i widzicie…”, 
a na koƒcu doda∏: „…b∏ogos∏awiony

N A B O ˚ E ¡ S T W O

4



5

jest ten, kto si´ mnà nie zgor-
szy”. (Ew. Mateusza 11, 3-6) Dlaczego
o tym mówi´? Zdarzenie to mo˝e byç
analogià do wydarzeƒ przysz∏ej nie-
dzieli.

Wiele dusz na tamtym Êwiecie prze-
bywa w sferach, które mo˝emy nazwaç
„wi´zieniami”. Tam s∏yszà o dzia∏al-
noÊci Chrystusa. Chc´ to nieco rozsze-
rzyç i powiedzieç: S∏yszà o dzia∏alnoÊci
wspó∏czesnych aposto∏ów. O tym sk∏a-
dajà Êwiadectwo nasi bliscy, którzy
odeszli na tamten Êwiat. Przekonany
jestem, ̋ e mówià o tym, co w nich ̋ yje.
Sk∏adajà Êwiadectwo wszystkim du-
szom, które pragnà zbawienia. MyÊl´
jednak, ̋ e wiele dusz b´dzie powàtpie-
waç i powie: „Czy to prawda?”. Nie od
razu to pojmà. MyÊl´, ˝e jest to d∏ugi

proces, a˝ dojdà do wiary i w∏aÊciwego
poznania.

Wyobraêcie sobie, dla ilu ludzi wiara
chrzeÊcijaƒska jest rzeczà odleg∏à. Wie-
lu jeszcze nigdy nie s∏ysza∏o o mi∏oÊci
Jezusa Chrystusa ani o urz´dzie apos-
tolskim, a teraz przychodzà nasi bliscy i
sk∏adajà im Êwiadectwo. Czy myÊlicie,
˝e ka˝dy natychmiast przyjmuje to przy-
chylnie? MyÊl´, ˝e nie! Zbyt wiele b´-
dzie wàtpliwoÊci. Brakowaç b´dzie
zaufania. Stàd te˝ wzbudzaç si´ b´dzie
pytanie: „Czy Ty jesteÊ tym, który ma 
przyjÊç, czy te˝ mamy oczekiwaç inne-
go?”. Czy znajd´ spokój i pokój dla
mojej duszy, kiedy przy o∏tarzu przyjm´
sakramenty? Wszystkie te pytania si´
wzbudzà. Naszym zadaniem jest wspie-
raç naszymi modlitwami rozwój w wie-

rze tych dusz. Gdy pe∏ni mi∏osierdzia i
mi∏oÊci si´ modlimy, gdy jesteÊmy wzo-
rem naszej wiary, wtedy b´dzie to mia∏o
odpowiednià moc przekonania. Wów-
czas te dusze mogà dojÊç do wiary.
Wówczas te˝ b´dà w stanie od∏o˝yç
w∏asne poglàdy i wszystko to, co ich po-
wstrzymuje od przyjÊcia do o∏tarza.

Wielu jest na tamtym Êwiecie w wi´-
zieniach przetrzymywanych przez du-
chy, którym s∏u˝yli za ̋ ycia w ciele. Wy-
maga wiele si∏, aby te dusze doprowa-
dziç do tego stanu, ̋ eby mog∏y opuÊciç
te „wi´zienia”. Je˝eli przygotujemy si´
do tego zadania, je˝eli b´dziemy pe∏ni
mi∏osierdzia, je˝eli nie tylko raz dzien-
nie przed nabo˝eƒstwem dla umar∏ych
b´dziemy si´ modlili, ale wiele razy,
przez ca∏y le˝àcy przed nami tydzieƒ, to
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wywo∏a to w∏aÊciwe skutki. Wtenczas
wiele dusz pozna, co jest potrzebne do
w∏asnego zbawienia. B´dzie to wznios∏a
chwila, gdy te dusze w przysz∏à niedziel´
przystàpià do o∏tarza ∏aski.

UÊwiadommy sobie, jakie wielkie za-
danie mamy do wype∏nienia. Bycie
dzieckiem Bo˝ym i posiadanie takiego
poznania na temat tamtego Êwiata jest
czymÊ szczególnym. Musz´ jednak do-
daç, ̋ e pomimo to mamy tylko ograni-
czone wyobra˝enia o wszystkim, co
dzieje si´ w Êwiecie duchowym. Tak
d∏ugo, jak b´dziemy ludêmi nasze
poznanie pozostanie czàstkowe. (por.
1. Koryntian 13, 9)

Mili bracia i siostry przeczyta∏em s∏o-
wo biblijne, które znalaz∏em w Ksi´dze
Micheasza, a które mnie poruszy∏o:
„Niech wszystkie ludy, ka˝dy z nich
post´puje w imieniu swojego boga, lecz
my b´dziemy post´powali w imieniu
Pana, naszego Boga, po wiek wieków”.

S∏owa te wyra˝ajà doÊwiadczenie,
które zyska∏ prorok w tamtym czasie:
DoÊwiadczenie, ̋ e ̋ ycie narodów zdo-
minowane jest przez kult bo˝ków, któ-
rym oddajà czeÊç. W ludach czczàcych
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na przyk∏ad s∏oƒce lub ksi´˝yc kult ten
stanowi∏ centrum ̋ ycia. Innymi s∏owy:
Ich ˝ycie by∏o zdominowane przez
bo˝ka, któremu oddawali czeÊç. Ca∏o-
kszta∏t ̋ ycia zwiàzany by∏ z czcià obra-
nego boga. DziÊ równie˝ mo˝na to za-
obserwowaç w mniejszym lub wi´k-
szym stopniu. ̊ ycie narodów, a nawet
˝ycie jednostki odzwierciedla, jakiemu
bogu s∏u˝à i jakiego czczà. To, w co si´
wierzy, w pewnym stopniu okreÊla ̋ ycie
i wp∏ywa na post´powanie.

Mo˝na teraz stwierdziç, ̋ e my dalece
jesteÊmy od sposobu kultywowania
bogów z dawnych czasów. Faktem jed-
nak pozostaje, ̋ e i dziÊ wyst´puje wiele
bogów, którym si´ s∏u˝y i odpowiednio
do tego kieruje si´ w ̋ yciu.

Niektórzy po prostu chcà tylko ko-
rzystaç z ˝ycia. Dla nich mottem jest:
„Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy!”.
(por. Izajasza 22, 13) Ich bogiem jest
u˝ywanie ˝ycia i czynienie tego, co si´
˝ywnie podoba. Tacy ludzie nie za-
stanawiajà si´ nad ˝yciem wiecznym.
Nie myÊlà o tamtym Êwiecie. ˚yjà jak
chcà, bez myÊlenia o jutrze. „Niech
wszystkie ludy, ka˝dy z nich post´puje w

imieniu swojego boga…”.
Sà ludzie, którzy dà˝à do pieni´dzy i

bogactwa. To jest ich „bóg”! W ich ̋ yciu
wszystko kr´ci si´ wokó∏ pieniàdza.
Poza tym dla nich nic nie istnieje. Ca∏e
ich ̋ ycie i dzia∏anie zdominowane jest
rzàdzà pieniàdza. W istocie sà to ubo-
dzy ludzie, ale i tu mo˝na poznaç, ˝e
ka˝dy naród post´puje w imieniu swego
boga!

Jeszcze inni dà˝à do czci i chwa∏y. To
równie˝ jest „bóg”, który okreÊla ̋ ycie.
Tacy ludzie zawsze chcà byç postrzega-
ni i staç w centrum wydarzeƒ. Czynià
wszystko, ̋ eby tak by∏o.

Gdy wi´c si´ rozejrzymy, to stwier-
dzimy, ̋ e wielu ludzi s∏u˝y okreÊlonemu
„bogu”. Czy sà tego Êwiadomi, czy nie,
nie zmienia stanu rzeczy. Stwierdzimy
te˝, ˝e prawdà jest, i˝ ˝yje si´ wed∏ug
tego, jakiemu bogu si´ s∏u˝y. Osobiste
˝ycie odzwierciedla to, w co si´ wierzy i
komu si´ s∏u˝y.

Mili bracia i siostry, zwróçmy teraz
uwag´ na siebie, my mamy równie˝
Boga, któremu s∏u˝ymy, naszego Ojca
Niebieskiego, a w naszym ̋ yciu, w na-
szym post´powaniu powinno byç wi-
doczne, ̋ e On jest naszym Bogiem. Po-
zwólcie, ˝e doprecyzuj´ to w ten spo-
sób: Istota i usposobienie Tego, który
jest naszym Bogiem, powinno odzwier-
ciedlaç si´ w naszym ˝yciu i nadawaç
mu okreÊlony porzàdek.

Co charakteryzuje naszego Boga?
Jakie jest Jego usposobienie? Wska˝´
na to, co pisze w Biblii. Nasz Bóg jest
Bogiem mi∏oÊci. Nasz Bóg jest Bogiem
pokoju, Bogiem nadziei i Bogiem cier-
pliwoÊci. Nasz Bóg jest te˝ Bogiem po-
cieszenia. Niewàtpliwie istniejà jeszcze
inne cechy charakterystyczne, ale po-
zostaƒmy przy tych pi´ciu. W naszym
˝yciu musi byç to widoczne, ̋ e post´pu-
jemy w imieniu naszego Pana, naszego
Boga, który jest Bogiem mi∏oÊci, poko-
ju, nadziei, pocieszenia i cierpliwoÊci, i
to zawsze, po wieki wieków.

Oznacza to, ˝e naszym ˝yciem po-
winniÊmy poÊwiadczaç, ̋ e nasz Ojciec
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Niebieski jest Bogiem mi∏oÊci. Mili bra-
cia i siostry, okazujmy t´ mi∏oÊç, która
jest rozlana w naszych sercach. (por.
Rzymian 5, 5) Mi∏ujmy si´ z g∏´bi ser-
ca! Mi∏oÊç jest przecie˝ znakiem, po
którym ma si´ nas poznawaç. (por. Ew.
Jana 13, 35) Ka˝dy powinien stwier-
dziç: Tak, ich Bóg jest Bogiem mi∏oÊci.

Kolejnà cechà jest pokój. To, ̋ e nasz
Bóg jest Bogiem pokoju musi byç wi-
doczne w naszym codziennym ̋ yciu. W
naszym zachowaniu powinno byç wi-
doczne, ̋ e zabiegamy o pokój. Wszyscy
jednak niewàtpliwie ju˝ doÊwiadczy-
liÊmy tego, ˝e zachowanie pokoju
cz´stokroç nie jest sprawà prostà. Osta-
tecznie zale˝y to te˝ od drugiego
cz∏owieka! Wszyscy wiemy, jak trudno
jest zawsze mieç pokój. Kluczowe pyta-
nia brzmià: Ile wart jest dla nas pokój?
Czy dla pokoju jesteÊmy gotowi do 
ofiarnoÊci? Czy te˝ obstajemy przy
swoim stanowisku i mówimy: Niech
inni „∏askawie” si´ zmienià. W takim
przypadku nie jest widoczny Bóg poko-
ju, któremu przecie˝ s∏u˝ymy ani te˝
nasze post´powanie nie odzwierciedla

tego, kim jest. Ludzie wokó∏ nas powin-
ni dostrzegaç, ̋ e zawsze dà˝ymy do za-
chowania pokoju. Staranie o pokój
musi byç cechà naszego usposobienia.

Nasz Bóg jest Bogiem nadziei. Gdzie
jest Bóg, tam zawsze jest nadzieja, a to
powinno byç widoczne w naszym ̋ yciu
codziennym, w naszym post´powaniu i
zachowaniu. Mamy nadziej´, poniewa˝
nasz Ojciec Niebieski jest z nami, po-
niewa˝ z ufnoÊcià patrzymy w przysz-
∏oÊç i radujemy si´ na dzieƒ, w którym
Pan przyjdzie, aby nas zabraç do siebie.
Ta nadzieja jest cechà charakterystycz-
nà dzieci Bo˝ych! Dotychczas pozna-
liÊmy trzy cechy, a mianowicie: mi∏oÊç,
pokój i nadziej´.

Przejdêmy teraz do czwartej cechy.
Cechà charakterystycznà narodu Bo˝e-
go musi te˝ byç cierpliwoÊç. Jeszcze raz
podkreÊl´: To nie jest proste i uzale˝-
nione od naszego charakteru. Niejeden
mówi: „Bycie cierpliwym, to dla mnie
trudna sprawa”. Jednak˝e cierpliwoÊç,
o której tu mowa, wywodzi si´ z wiary.
Silna wiara niesie z sobà cierpliwoÊç.
Czekajmy wi´c cierpliwie na Pana!

Je˝eli mamy wiar´, to potrafimy zaufaç
Bogu i powiemy: „Ojcze Niebieski,
wszystko wk∏adamy do Twojej r´ki”.
Wówczas te˝ cierpliwie czekamy na
wsparcie i pomoc Bo˝à.

Nasz Bóg jest te˝ Bogiem pociesze-
nia. Gdzie dzia∏a Bóg, tam jest pocie-
szenie. Bracia, siostry, to powinno i nas
cechowaç. Chciejmy si´ wzajemnie po-
cieszaç, a nie raniç, jak to cz´sto ma
miejsce mi´dzy ludêmi. Najlepsze po-
cieszenie tkwi w pewnoÊci: Nasz Pan
przyjdzie! Przyjdzie wnet i zabierze do
siebie tych, którzy przygotowali si´ na
Jego ponowne przyjÊcie.

Post´pujmy w taki sposób, aby wi-
doczne w nas by∏y charakterystyczne
cechy Bo˝e. Pozwólmy si´ przeniknàç
przez mi∏oÊç Bo˝à i dajmy si´ darzyç
wzajemnie tà mi∏oÊcià. Zachowujmy
pokój, a je˝eli zosta∏by zmàcony, to
uczyƒmy wszystko, co w naszej mocy,
aby go przywróciç. Wymaga to te˝ po-
noszenia ofiar. Wszystko dla pokoju!

We wszystkich sytuacjach wykazujmy
te˝, ̋ e mamy nadziej´. Wiem, ̋ e poÊród
nas sà równie˝ tacy, którzy naprawd´
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majà cierpienia, którzy noszà wielkie
ci´˝ary i krzy˝. Pomimo to zachowujmy
nadziej´, poniewa˝ nasz Bóg jest Bo-
giem nadziei. Wykazujmy te˝ cierpli-
woÊç w ten sposób, ̋ e wszystko wk∏ada-
my do r´ki Bo˝ej i Jemu ufamy. Pocie-
szajmy si´ te˝ wzajemnie, wiedzàc ˝e
nasz Ojciec Niebieski jest z nami, ˝e
niebawem wype∏ni swojà obietnic´ i
zeÊle swego Syna. To jest nasze pocie-
szenie.

i sposób ̋ ycia. Cudownà rzeczà jest, ̋ e
tym odró˝niamy si´ od innych naro-
dów. Kiedy s∏u˝y si´ innym bo˝kom:
pieniàdzom, chwale i zaszczytom lub
innym rzeczom, wtedy si´ to kiedyÊ
skoƒczy. Kiedy nadchodzi dzieƒ, w
którym trzeba opuÊciç ziemi´, wtedy
wszystko jest skoƒczone. Wówczas nie
mo˝na d∏u˝ej s∏u˝yç tym „bo˝kom”.

Inaczej sprawa si´ przedstawia, kiedy
˝yjemy wed∏ug woli naszego Boga,
zgodnie z Jego porzàdkiem, i jeÊli On
okreÊla nasze ˝ycie. Wówczas b´dzie-
my na wieki wieków ˝yli w Nim, jak
mówi o tym nasze s∏owo biblijne. Wten-
czas post´powanie w imieniu Pana, na-
szego Boga, nigdy nie ustanie, tak˝e w
Królestwie Bo˝ym.

Moim przes∏aniem, mili bracia i sios-
try, jest: Przebadajmy nasze serce, aby
sprawdziç, czy przedstawione cechy
charakterystyczne dla naszego Boga sà
w nas widoczne. Czy jest tak, ̋ e ludzie z
naszego otoczenia mówià: Naprawd´
promieniuje mi∏oÊcià. Czy jest tak, ˝e
gdziekolwiek jesteÊmy, zabiegamy o
pokój? Czy jest tak, ˝e we wszystkich
sytuacjach ̋ yciowych wykazujemy na-
dziej´, tak˝e wtedy, gdy jesteÊmy przy-
gn´bieni i obcià˝eni? Czy we wszystkich
sytuacjach wykazujemy cierpliwoÊç?
Czy zawsze zaznajemy pocieszenia po-
przez S∏owo Bo˝e i poprzez to, co pro-
ponowane nam jest w domu Bo˝ym.
Czy pocieszamy si´ te˝ wzajemnie w
zborze, poprzez to, ˝e patrzymy na
Pana i wskazujemy na wielki dzieƒ, w
którym dope∏ni swojej obietnicy?
Wszystko to w∏aÊnie powinno nas
wyró˝niaç. Dà˝my zatem, aby to wyka-
zywaç naszym post´powaniem i uspo-
sobieniem. Niech to b´dzie zadaniem
na naszà przysz∏oÊç.

Zadbajmy o to, aby to, co s∏yszeliÊmy
nie pozosta∏o tylko pi´knym s∏owem.
Nie poprzestaƒmy tylko na myÊleniu o
tym, ale zamieƒmy to, co s∏yszeliÊmy, w
czyn. Niech do tego nasz Ojciec Nie-
bieski ka˝demu da swojà pomoc i swoje
b∏ogos∏awieƒstwo.

N A B O ˚ E ¡ S T W O

MyÊl´, ˝e teraz rozumiemy g∏´bi´
znaczenia s∏owa biblijnego: „Niech
wszystkie ludy, ka˝dy z nich post´puje w
imieniu swojego boga…”. Ka˝dy lud
ma swojego boga, w szczególnoÊci swo-
jego bo˝ka, i to te˝ odzwierciedla si´ w
˝yciu tego ludu, „…lecz my b´dziemy
post´powali w imieniu Pana, naszego
Boga, po wiek wieków”. Mamy naszego
Boga, a cechy charakterystyczne nasze-
go Boga okreÊlajà nasze post´powanie
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Jezus cz´sto przedstawia∏ swojà na-
uk´ w ∏atwych do zapami´tania zda-
niach. To, co przedstawia∏, nietrudno
mo˝na by∏o sobie wyobraziç. Natomiast
stosowanie si´ do Jego nauki przynosi
wielkie b∏ogos∏awieƒstwo. Takà znanà
rad´ znajdujemy w Ew. Mateusza 7, 12:
„…wszystko, cobyÊcie chcieli, aby wam
ludzie czynili, to i wy im czyƒcie”. To zda-
nie zwane te˝ jest „z∏otà regu∏à”, z którà
ÊciÊle zwiàzane jest równie˝ to, co pisze
Aposto∏ Pawe∏ do Galacjan: „co cz∏o-
wiek sieje, to i ̋ àç b´dzie”.

W sposób wymowny Êwiadczy o tym
poni˝sza historia:

Pewnego letniego, goràcego dnia, na
wsi w Stanach Zjednoczonych, gospody-
ni us∏ysza∏a pukanie do drzwi. Kiedy
otworzy∏a, zobaczy∏a m∏odego m´˝czyz-
n´, który poprosi∏ o szklank´ wody. Idàc
do miasta z powodu upa∏u mia∏ wielkie
pragnienie, ale nie mia∏ pieni´dzy, ̋ eby
cokolwiek kupiç, czy nawet wynagrodziç
gospodyni´. Gdy wyzna∏ to szczerze, gos-
podyni poprosi∏a, aby wszed∏ do Êrodka i
poda∏a mu szklank´ mleka i kanapk´.

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

Zjad∏ z wielkim apetytem, a nast´pnie
serdecznie podzi´kowa∏ kobiecie za do-
bry uczynek i ruszy∏ w dalszà drog´.

Kilka lat póêniej gospodyni ob∏o˝nie
zachorowa∏a. Bez operacji jej ̋ ycie by∏o
zagro˝one. Co robiç? Ona i jej mà˝ nie
mieli wystarczajàcej iloÊci pieni´dzy na
drogà operacj´. Jednak˝e d∏u˝ej nie
mo˝na by∏o czekaç.

Po operacji lekarz spojrza∏ na rachu-
nek. Ma∏˝eƒstwo nie wiedzia∏o, ˝e tym
lekarzem by∏ ów m∏ody m´˝czyzna,
któremu kobieta darowa∏a kiedyÊ po˝y-
wienie. Lekarz jednak jà rozpozna∏ i te˝
dowiedzia∏ si´ o ich trudnej sytuacji fi-
nansowej. Gdy w koƒcu kobieta wzi´∏a
do r´ki rachunek, to pe∏na obaw nie
mia∏a odwagi spojrzeç na kwot´, ale
kiedy jednak wszystko przeczyta∏a, to
by∏a wzruszona do ∏ez. Ostatnie zdanie
na rachunku brzmia∏o: „Zap∏acone w
ca∏oÊci szklankà mleka i kanapkà”. Jaka
cudowna odp∏ata!

W 25. rozdziale Ewangelii Mateusza
Jezus opisuje dziedzictwo tych, którzy w
swej dobrotliwoÊci darowali Mu jedze-

Apostoł okręgowy Leslie Latorcai urodził się 20
marca 1944 roku. Apostołem został ustanowiony
21 marca 1993 roku,a apostołem okręgowym 22 paź-
dziernika 2000 roku.Obszar jego działania obejmuje
Kanadę oraz liczne kraje w Azji i Afryce Środkowej.

nie, picie oraz odzienie, kiedy by∏ g∏od-
ny, spragniony i nagi. Nawet go odwie-
dzali, gdy by∏ chory i przychodzili do
Niego, gdy by∏ w wi´zieniu.

Na pytanie – kiedy to wszystko uczyni-
li? – odpowiedzia∏: „…cokolwiek uczy-
niliÊcie jednemu z tych najmniejszych
moich braci, mnie uczyniliÊcie”. (Ew.
Mateusza 25, 40) Dla tych sprawiedli-
wych przedstawi∏ dziedzictwo, s∏owami:
„Pójdêcie, b∏ogos∏awieni Ojca mego,
odziedziczcie Królestwo, przygotowane
dla was od za∏o˝enia Êwiata”. (Ew. Ma-
teusza 25, 34)

My równie˝ mo˝emy byç dobrotliwy-
mi i dzieliç si´ darami, a to zarówno pod
wzgl´dem ziemskim, a tym bardziej pod
wzgl´dem duchowym. Gdy ludzi za-
praszamy do domu Paƒskiego, wtedy
mogà korzystaç z wody i chleba oraz z
odzienia ∏aski. Tam spotykajà si´ z naj-
wi´kszym lekarzem, z Panem Jezusem,
który mo˝e wyleczyç z u∏omnoÊci po-
przez odpuszczenie grzechów. Ich winy
tak˝e zostajà uregulowane. Modliç si´
mo˝emy równie˝ za zmar∏ych. U nas w
Ameryce Êpiewamy w pewnej pieÊni:
„KtoÊ zrobi∏ z∏oty uczynek. Czy to by∏eÊ
ty?”.

Pan Jezus jasno powiedzia∏, ̋ e nie wy-
starczy byç tylko dobrotliwym wobec
tych, którzy mogà odp∏aciç, ale wobec
wszystkich ludzi, których spotykamy,
winniÊmy okazywaç dobrotliwoÊç. ̊ yjmy
zgodnie ze „z∏otà regu∏à” ze szczerego
serca, a nie tylko z nakazu.

Leslie Latorcai

Złota reguła

Apostoł okręgowy Latorcai (2. od lewej) i apostoł
okręgowy pomocniczy Dzur (z lewej) z młodzieżą
podczas Dnia Młodzieży’ 2007 w Niagara-on-the-Lake,
w prowincji Ontario, Kanada
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N A U K A I P O Z N A N I E

Jezus Chrystus objawia si´ jako pe∏nomocny
i wy∏àczny Pos∏aniec Bo˝y. Za tym
sformu∏owaniem stoi obyczaj wys∏awiania
si´ pos∏aƒców w staro˝ytnoÊci. Taka forma
przedstawiania si´ s∏u˝y∏a ukierunkowaniu
na przekazywane poselstwo. (Ja przy-
szed∏em, aby…, jestem tym, który…) Ta
forma przedstawiania si´ wskazywa∏a, ˝e
gdy pos∏aniec sam siebie przedstawia∏, to
równoczeÊnie przedstawia∏ tego, który go
pos∏a∏ i dawa∏a jednoznacznie do zro-
zumienia, ˝e dzia∏a wy∏àcznie z polecenia
swego wys∏annika, i to, co czyni i mówi,
zgodne jest z wolà tego, który go pos∏a∏. Taki
starotestamentowy przyk∏ad znajdujemy w
Ksi´dze Tobiasza 12, 14. 15: „RównoczeÊnie
pos∏a∏ mnie Bóg, aby uzdrowiç ciebie (…).
Ja jestem Rafa∏, jeden z siedmiu anio∏ów,
którzy stojà w pogotowiu i wchodzà przed
majestat Paƒski”.

O wiele g∏´bsze znaczenie majà s∏owa
Jezusa „Ja jestem”, gdy objawia si´ nowemu
narodowi Bo˝emu jako Zbawiciel, podob-
nie jak Bóg przedstawi∏ si´ Moj˝eszowi, a
tym samym narodowi izraelskiemu przed
wyjÊciem z Egiptu. (por. 2. Moj˝eszowa
3, 14)

S∏owa „Ja jestem” poÊwiadczajà, ˝e Jezus
Chrystus, Syn Bo˝y, nie tylko jest Pos∏aƒcem
od Ojca, ale sam jest Bogiem.

Chleb, Êwiat∏oÊç

„Ja jestem chlebem ˝ywota; kto do mnie
przychodzi, nigdy ∏aknàç nie b´dzie”.
(Ew. Jana 6, 35) Za tymi s∏owami stoi
przypomnienie o wyjÊciu narodu izrael-
skiego z Egiptu i w´drówce pustynnej. Bóg

Samoobjawienie si´ Boga w Jezusie
Chrystusie

W Starym Testamencie Bóg objawia Moj-
˝eszowi swoje imi´: „Jestem, który jestem”.
(2. Moj˝eszowa 3, 14) Gdy Jezus mówi: „Ja
jestem!”, (por. Ew. Jana 8, 23. 24) wtedy
przejmuje samoobjawienie si´ Boga i wska-
zuje na swojà BoskoÊç: „Ja i Ojciec jedno
jesteÊmy”. (Ew. Jana 10, 30)

To, ˝e Bóg objawia si´ w Jezusie Chrys-
tusie, jest szczególnie czytelne w Jego
s∏owach: „Ja jestem”. Jezus Chrystus wyst´-
puje w ÊwiadomoÊci swego pos∏annictwa i z
Bo˝ym pe∏nomocnictwem mówi o sobie
jako o chlebie, Êwiat∏oÊci, zmartwychwsta-
niu, ˝yciu i jako o drodze. Tu objawia si´
BoskoÊç Jezusa Chrystusa, poniewa˝ Bóg w
Jezusie Chrystusie sta∏ si´ cz∏owiekiem.

Jakie teksty okreÊlane sà jako s∏owa
Jezusa „Ja jestem”?

O s∏owach Jezusa „Ja jestem” w∏aÊciwie
mo˝na mówiç wy∏àcznie w nawiàzaniu do
Ewangelii Jana. Charakterystycznà formà
jest to, ˝e Jezus mówi∏: „Ja jestem…”, a
nast´pnie do∏àcza∏ wyjaÊniajàce zdanie.
Chodzi wi´c o okreÊlony sposób wys∏awiania
si´ w Ewangelii Jana. Stàd te˝ do tego
przes∏ania nie zaliczajà si´ wszystkie inne
wypowiedzi Syna Bo˝ego, w których u˝ywa
sformu∏owania: „Ja jestem”.

Co oznacza, kiedy Jezus Chrystus
przedstawia si´ jako „Ja jestem”?

W siedmiu przes∏aniach „Ja jestem…”

S∏owa Jezusa:
„Ja jestem” stanowià

swoistà miniatur´
ewangelii. W teologii oceniane sà jako

wa˝na cz´Êç chrystologii (nauka o
czynach i osobie Jezusa Chrystusa),

poniewa˝ sà osobistymi wypowiedziami Jezusa.

„Ja jestem”
- słowa Jezusa 
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darowa∏ Izraelitom mann´ z nieba, zwanà
te˝ chlebem z nieba. Syn Bo˝y uzupe∏ni∏
jeszcze swà wypowiedê: „a kto wierzy we
mnie, nigdy pragnàç nie b´dzie”. (Ew. Jana
6, 35) To przypomina o tym, ˝e Bóg da∏
Izraelowi tak˝e wod´ ze ska∏y. (por. 2.
Moj˝eszowa 16; 17, 1-7) Teraz jest to Jezus
Chrystus, który ˝ywi tych, którzy w Niego
wierzà.

„Ja jestem Êwiat∏oÊcià Êwiata; kto idzie za
mnà, nie b´dzie chodzi∏ w ciemnoÊci, ale
b´dzie mia∏ Êwiat∏oÊç ˝ywota”. (Ew. Jana
8, 12) Psalmista opisuje Boga s∏owami: „Pan
Êwiat∏oÊcià mojà i zbawieniem moim: Kogó˝
baç si´ b´d´?”. (Psalm 27, 1) Chrystus w
swej BoskoÊci t´ wypowiedê odnosi do
siebie: On jest Êwiat∏oÊcià Êwiata. Ta
Êwiat∏oÊç jest dla wszystkich, którzy w Niego
wierzà i za Nim podà˝ajà.

Drzwi, pasterz, krzew winny

„Ja jestem drzwiami; jeÊli kto przeze
mnie wejdzie, zbawiony b´dzie”. (Ew. Jana
10, 9) „Ja jestem dobry pasterz. Dobry
pasterz ˝ycie swoje k∏adzie za owce”.
(Ew. Jana 10, 11) „Ja jestem krzewem
winnym, wy jesteÊcie latoroÊlami. Kto trwa
we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele
owocu”. (Ew. Jana 15, 5) 

Te s∏owa odwo∏ujà si´ do trzech znanych
symboli z ˝ycia ówczesnych Izraelitów i
uwypuklajà, ˝e Jezus Chrystus dla swoich
jest drzwiami, pasterzem i krzewem
winnym. Jako „drzwi” ocala ich jeÊli przejdà,
a jednoczeÊnie wyklucza tych, którzy nie
chcà przejÊç przez te „drzwi”.

Poj´ciem „dobry pasterz” Pan opisuje
opiek´ nad swoimi i Êcis∏y zwiàzek z nimi.
Krzew winny i winoroÊle symbolizujà wspól-
not´ Chrystusa z Jego aposto∏ami, do
których kieruje przes∏anie: „Takie jest  przy-
kazanie moje, abyÊcie si´ wzajemnie mi∏o-
wali, jak Ja was umi∏owa∏em”. (Ew. Jana 15,
12)

Pasterz w rozumieniu staro˝ytnym jest
królem, który panuje nad poddanymi i
prowadzi ich jak stado. Jezus Chrystus jest
jednak kimÊ wi´cej. On jest Dobrym
Pasterzem, który odda∏ ˝ycie za swoich.

Przedstawia si´ s∏owami Psalmisty, który
zwraca si´ do Pana jako do Pasterza.
(por. Psalm 23)

Droga, prawda, zmartwychwstanie, ˝ywot

„Jam jest zmartwychwstanie i ˝ywot; kto
we mnie wierzy, choçby i umar∏, ˝yç b´dzie”
(Ew. Jana 11, 25) oraz „Ja jestem droga i
prawda, i ˝ywot, nikt nie przychodzi do
Ojca, tylko przeze mnie”, (Ew. Jana 14, 6)
sà przes∏aniami, w których Jezus odwo∏uje
si´ do metaforycznych symboli.

Pierwsza wypowiedê zwiàzana jest ze
wskrzeszeniem ¸azarza. (por. Ew. Jana 11,
1-44) Pan wyjaÊnia zagadnienie zmartwych-
wstania i ˝ycia, wià˝àc to z pytaniem o wiar´
Marty: „…kto we mnie wierzy, choçby i
umar∏, ˝yç b´dzie. A kto ˝yje i wierzy we
mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w
to?”. (Ew. Jana 11, 25. 26) Marta odpowia-
da wyznaniem wiary: „Tak, Panie! Ja
uwierzy∏am, ˝e Ty jesteÊ Chrystus, Syn Bo˝y,
który mia∏ przyjÊç na Êwiat”. (werset 27)

Przedstawienie si´ Chrystusa jako
„˝ywot” wymaga wiary, wyra˝ajàcej si´
wyznaniem Chrystusa jako Syna Bo˝ego.

Je˝eli s∏owa, skierowane do Marty,
zawiera∏y dwie cechy charakterystyczne
(zmartwychwstanie, ˝ywot), to ich pog∏´bie-
nie znajdujemy w przes∏aniu „Ja jestem,”
skierowanym do aposto∏ów w mowie
po˝egnalnej: „Ja jestem droga i prawda, i
˝ywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko
przeze mnie”.

Mamy tu trzy cechy: droga, prawda i
˝ywot. Jezus Chrystus jest jedynà drogà do
Boga. On nie tylko kroczy drogà, ale sam
jest drogà i to wy∏àcznà („nikt nie przy-
chodzi do Ojca, tylko przeze mnie”). Kto
idzie tà drogà, kto na niej pozostaje, ten
dochodzi do Boga. Jezus Chrystus nie tylko
mówi prawd´, ale sam jest prawdà, ponie-
wa˝ jako prawdziwy Bóg i prawdziwy
cz∏owiek poprzez swoje S∏owo daje prawd´.

Przedstawienie si´ Chrystusa jako
„˝ywot” pociàga za sobà wiar´, wyra˝ajàcà
si´ w wyznawaniu Chrystusa, Syna Bo˝ego;
nie ma innej mo˝liwoÊci przyj´cia Jezusa
jako Dawcy ˝ycia wiecznego, jak z wiarà.



D O O K O ¸ A  Â W I A T A

Afryka i Ameryka Północna
Demokratyczna Republika Konga: Przy-
gotowanie wizyty G∏ównego Aposto∏a
We wrzeÊniu 2007 roku aposto∏ okr´gowy
Jean-Luc Schneider (Francja) uda∏ si´ do
pó∏nocno-wschodniego regionu kraju. Pod-
czas 10-dniowego pobytu obs∏u˝y∏ ponad
6000 braci i sióstr, przeprowadzi∏ wiele
nabo˝eƒstw oraz seminariów dla s∏ugów, a
przy tym musia∏ si´ przeprawiç czó∏nem przez
rzek´ Kongo. Ponadto uczestniczy∏ w koncer-
cie oraz przewodniczy∏ licznym grupom
roboczym. W niedziel´ 23 wrzeÊnia przepro-
wadzi∏ nabo˝eƒstwo dla 1600 braci i sióstr w
audytorium uniwersytetu w Kisangani. Po
po∏udniu tego dnia uda∏ si´ do Gomy, gdzie podczas nabo˝eƒstwa ustanowi∏
dwóch starszych okr´gowych i dwóch ewangelistów okr´gowych. Poza tym
obejrza∏ stadion, zapewniajàcy 10000 miejsc, na którym w lutym 2008 roku
przewidziane jest nabo˝eƒstwo G∏ównego Aposto∏a Wilhelma Lebera. W
ramach przygotowania stadionu konieczne jest skoszenie trawy i wyrównanie
powierzchni oraz wykonanie wielu dodatkowych ∏awek.

Angola: Rozwój na zachodzie Afryki
Aposto∏ okr´gowy Armin Brinkmann (Na-
drenia Pó∏nocna-Westfalia) w dniach 24-26
wrzeÊnia 2007 roku zaprosi∏ do Luandy
wszystkich dwudziestu pi´ciu  portugalsko-
j´zycznych aposto∏ów i biskupów z Afryki
Zachodniej i Portugalii. Tam odby∏y si´
ca∏odniowe seminaria, na których omawiano
tematy teologiczne, organizacyjne, adminis-
tracyjne i statystyczne.
Aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏ te˝ nabo-
˝eƒstwo dla s∏ugów z ˝onami, w którym
uczestniczy∏o 1600 osób, a tak˝e nabo˝eƒ-
stwo z udzia∏em 9500 wiernych, podczas któ-
rego ustanowi∏ dla Luandy czterech starszych
okr´gowych, pi´ciu ewangelistów okr´go-
wych, osiemnastu pasterzy i trzydziestu szeÊ-
ciu ewangelistów. Do wrzeÊnia 2007 roku w
Angoli piecz´towanych zosta∏o ogó∏em
15 000 wiernych.

USA: Ze wszystkich narodów
Aposto∏ okr´gowy pomocniczy Leonard Kolb, 26 sierpnia ub.r., po
raz pierwszy s∏u˝y∏ w Albuquerque, w stanie Nowy Meksyk, gdzie
zgromadzili si´ bracia i siostry z tamtego regionu. Zbory w miastach
Gallup, Roswell, Alamagordo i El Paso sà ma∏e i oddalone od siebie
o 300 mil. Sk∏adajà si´ g∏ównie z Amerykanów, Niemców i Nawahów.
Uroczyste nabo˝eƒstwo odby∏o si´ w koÊciele Old San Ysidro. Jest to
stary koÊció∏ katolicki z czasów pierwszych misjonarzy. W 1976 roku
zosta∏ odrestaurowany i odtàd jest wykorzystywany tylko na specjalne
okazje. Aposto∏ okr´gowy pomocniczy Kolb s∏u˝y∏ s∏owem z
Ew. Mateusza 13, 33. Na tym nabo˝eƒstwie piecz´towana zosta∏a te˝
dziewczyna ze szczepu Nawahów.

Bracia i siostry przed starym kościołem
misjonarskim Old San Ysidro w Albuquerque
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Zdjęcie tytułowe: Park Narodowy Kluane - terytorium Jukon/Kanada

USA: Pierwsze wbicie ∏opaty w Missouri
Od 42 lat zbór De Soto, liczàcy ok. 70 dusz zgromadza si´ na nabo˝eƒstwa w starym 140-letnim budynku. 5 sierpnia
ub.r. mia∏o miejsce pierwsze wbicie ∏opaty pod budow´ w∏asnego koÊcio∏a. Nowy dom Bo˝y zapewniaç b´dzie 125
miejsc oraz wiele dodatkowych pomieszczeƒ, niezb´dnych do katechezy i ̋ ycia zborowego.


