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Pan Jezus przedstawi∏ si´ s∏owami: „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteÊcie
latoroÊlami”. Mówi∏ te˝ o tym, jak post´puje si´ z latoroÊlami. Usch∏e latoroÊle,
które nie wydajà owocu, si´ odcina. Podobnie dzieje si´ w naszym ̋ yciu. JeÊli

nic si´ nie rozwija, jeÊli ujawniajà si´ braki, wtedy mi∏y Bóg musi zadzia∏aç. Wówczas
pojawiajà si´ sytuacje i doÊwiadczamy dopustów, które majà spowodowaç rozwój

owoców. Na tym rzecz si´ nie
koƒczy. W PiÊmie Âwi´tym jest
mowa, ˝e tam, gdzie jest owoc,
Pan ingeruje i oczyszcza takà
latoroÊl, aby wydawa∏a jeszcze
obfitszy owoc. Na pierwszy rzut
oka byç mo˝e wydaje si´ to nie
do koƒca zrozumia∏e. Je˝eli ju˝
wyst´pujà owoce, to czy jeszcze
potrzebna jest ingerencja?

OczywiÊcie. Fachowiec wie, gdzie musi przy∏o˝yç nó˝ i dokonaç ci´ç, ̋ eby rozwija∏o
si´ jeszcze wi´cej owoców. Obserwujàc fachowców, jak obcinajà krzewy i drzewa,
mo˝na byç zdumionym. Czasami ci´cia si´gajà zdrowego rdzenia. Dlaczego?
Dlatego, aby pojawi∏o si´ jeszcze wi´cej owoców.

Niekiedy myÊlimy: „Mi∏y Bo˝e dlaczego to musia∏o si´ wydarzyç? Przecie˝ czyni´
wszystko, co Tobie jest mi∏e. Staram si´ prowadziç ˝ycie wed∏ug norm Bo˝ych.
Sk∏adam ofiary i wype∏niam te, czy inne zadania w KoÊciele. Próbuj´ pomagaç, gdzie
jest bieda i niedola. A tu doÊwiadczam ciosów losu, zaznaj´ smutku i niedoli”. Nawet
jeÊli istnieje owoc, to Pan ingeruje w ̋ ycie, aby by∏o jeszcze wi´cej owoców. W∏aÊnie
ten proces jest opisany w PiÊmie Âwi´tym i takie jest dzia∏anie Bo˝e. Gdy pojawia si´
sytuacja, w której budzi si´ pytanie: „Czy musia∏o si´ to wydarzyç, dlaczego mnie to
spotka∏o, czy nie by∏o ju˝ doÊç k∏opotów?”, wtedy zauwa˝my, ̋ e mi∏y Bóg ma wobec
nas dobre zamiary. Badane musi byç te˝ to, co jest zdrowe, a to, co jest dobre, musi
byç sprawdzone. Wszystko po to, aby by∏o jeszcze wi´cej owoców. JeÊli mi∏y Bóg to i
owo dopuszcza, wtedy ma to swój sens. Chce nam dopomóc w dalszym rozwoju,
abyÊmy wydawali obfitszy owoc. Dostrzegajmy to we wszystkich smutkach, niedoli i
trudnoÊciach, nawet jeÊli to, czy tamto wydaje si´ niezrozumia∏e.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Dlaczego
odcinać?

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E
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Trzy dni przed wizytà w Natalu
G∏ówny Aposto∏ obchodzi∏ swoje 61
urodziny. Z tego powodu chór sprawi∏
mu radoÊç i zadedykowa∏ „Happy
Birthday” w stylu brazylijskim. Poza
tym podczas muzycznego popo∏udnia
w koÊciele Cidade Alta chór i orkies-
tra wykona∏y jeszcze inne utwory.

Wieczorem w tym samym koÊciele
G∏ówny Aposto∏ przeprowadzi∏ nabo-
˝eƒstwo s∏owem biblijnym z 2. Kró-
lewskiej 18, 6. G∏ównemu Aposto∏owi

towarzyszyli aposto∏owie okr´gowi:
Guillermo Vilor (Brazylia), Armin
Brinkmann (Nadrenia Pó∏nocna-
Westfalia) i Michael Ehrich (Niemcy
Po∏udniowe), a tak˝e aposto∏owie:
Geraldino Aires i Carlos Caleri (obaj
Brazylia), jak i Carlos Milioto i Raúl
Montes de Oca (obaj Urugwaj). Po
nabo˝eƒstwie G∏ówny Aposto∏ i towa-
rzyszàcy mu s∏udzy osobiÊcie po˝egna-
li si´ z uczestnikami nabo˝eƒstwa.
RadoÊç braci i sióstr by∏a ogromna.

By∏y to pierwsze odwiedziny G∏ów-
nego Aposto∏a w Natalu.

Podczas przeja˝d˝ki przez miasto
G∏ówny Aposto∏ wraz z osobami mu
towarzyszàcymi móg∏ obejrzeç chara-
kterystyczne wybrze˝e i historyczne
budowle, aczkolwiek na zwiedzanie
zabytków nie by∏o czasu, poniewa˝ ju˝
nast´pnego dnia wraz z aposto∏ami
okr´gowymi Vilorem i Ehrichem uda∏
si´ do Boliwii, aby s∏u˝yç tamtejszym
braciom i siostrom.

G∏ówny Aposto∏ w Natalu - Brazylia

Z wielkà radoÊcià 585 wiernych
czeka∏o na pierwsze odwiedziny
G∏ównego Aposto∏a w mieÊcie

Natal na pó∏nocy Brazylii.
Tam, w Êrod´ 23 lipca br.,

G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo

w koÊciele centralnym
w Cidade Alta, w okr´gu Natal.

Grupa flecistów 
Wybrzeże Natalu
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– 2. Królewska 18, 6 –

Moi serdecznie umi∏owani
bracia i siostry, bardzo ra-
duj´ si´ z tego, ˝e dziÊ wie-

czorem mog´ byç poÊród was. D∏ugo
czekaliÊmy na to spotkanie, a teraz
sta∏o si´ rzeczywistoÊcià.

MyÊl´, ̋ e przybyliÊmy ze szczegól-
nymi oczekiwaniami. Byç mo˝e za
nami sà te˝ szczególne prze˝ycia. Mo-
˝e jeden potrzebuje osobliwego po-
cieszenia, drugi nowej si∏y, a trzeci
odpowiedzi na pytanie: Jak to wszyst-
ko pójdzie dalej…

Oczekiwania sà ró˝ne. Wspólnie
jednak chcemy teraz prze˝yç dzia∏a-
nie Pana. Post´pujmy podobnie jak
Zacheusz, o którym Pismo Âwi´te
mówi, ˝e koniecznie chcia∏ widzieç
Pana Jezusa. By∏ ma∏ego wzrostu, a
t∏um ludzi zas∏ania∏ mu widocznoÊç.
Wpad∏ wi´c na pomys∏, ˝eby tam,
gdzie Jezus b´dzie przechodzi∏, wdra-

paç si´ na drzewo. Zatem coÊ przed-
si´wzià∏, aby zobaczyç Pana. Gdy
Jezus nadszed∏ i zobaczy∏ Zacheusza
na drzewie, to coÊ si´ wydarzy∏o. Jezus
po prostu nie szed∏ dalej, ale przysta-
nà∏ i zwróci∏ si´ do niego nawet po
imieniu: „Zacheuszu, zejdê Êpiesz-
nie, gdy˝ dziÊ musz´ si´ zatrzymaç w
twoim domu”. (Ew. ¸ukasza 19, 5)
Zacheusz szybko zszed∏ i przyjà∏ Pana
z radoÊcià. Jego oczekiwania spe∏ni∏y
si´ a˝ nadto, ni˝ si´ móg∏ spodziewaç.

W∏aÊnie tak si´ dzieje, kiedy ma si´
szczególne oczekiwania w stosunku
do Pana. Gdy post´puje si´ odwrot-
nie, podchodzi si´ do Pana z dystan-
sem, mówiàc: „No zobacz´, co Pan
dzisiaj mi zaoferuje”, wtenczas nie
prze˝ywa si´ nic szczególnego. Gdy
jednak pragnie si´ prze˝yç Pana i o to
si´ modli, a tak˝e podejmuje si´ nie-
zb´dny wysi∏ek, wtedy otrzymuje si´

wi´cej ni˝ mo˝na si´ spodziewaç. Za-
cheusz prawdopodobnie by∏by ju˝
zadowolony z tego, ̋ e zobaczy∏ prze-
chodzàcego Jezusa. Na pewno nie
myÊla∏ o tym, ̋ e Pan mo˝e wstàpiç do
jego domu.

Niejednokrotnie ju˝ prze˝y∏em, ̋ e
Bóg nie tylko spe∏nia oczekiwania, ale
daje wi´cej ni˝ mo˝na si´ spodziewaç.
W sytuacjach problemowych nieraz
zadawa∏em sobie pytanie: Jak to
wszystko si´ skoƒczy? Nawet odczu-
wa∏em obaw´. Modli∏em si´ szczerze
i to przez dni lub miesiàce, z∏o˝y∏em
dodatkowà ofiar´ i doÊwiadczy∏em, ̋ e
nagle problemy zosta∏y rozwiàzane.

Pan i dziÊ mo˝e czyniç cuda. Dla-
czego nie mia∏by te˝ uczyniç tego w
Brazylii? Wsz´dzie, gdzie dzieci Bo˝e
zwracajà si´ do Niego z wiarà i chcà
prze˝yç Jego dzia∏anie, tam objawia
si´ w swojej pe∏ni. Niechby i dziÊ

„Był przywiązany do Pana i nie
odstępował od niego, przestrzegając

przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi”.



spe∏ni∏y si´ wszystkie oczekiwania, a
nawet wi´cej, aby wzbudzi∏a si´ nowa
radoÊç i nowy entuzjazm.

Jeszcze pewnà myÊl chcia∏bym wam
przedstawiç: Przed nabo˝eƒstwem
czyta∏em, jak Jakub b∏ogos∏awi∏ swo-
ich synów. Ka˝dy syn otrzyma∏ szcze-
gólne b∏ogos∏awieƒstwo.

Tak te˝ i zbór Natal wraz ze wszyst-
kimi, którzy przybyli na nabo˝eƒstwo,
otrzyma dziÊ szczególne b∏ogos∏a-
wieƒstwo, które sprawi, ˝e b´dzie tu
silny, ̋ ywy i radosny zbór, ̋ e b´dà tu
wierni bracia i siostry, stabilni w wie-
rze i naÊladownictwie – a nie tacy, któ-
rzy jednego dnia sà wniebowzi´ci, a
drugiego zrezygnowani na Êmierç.

Przeczyta∏em s∏owo biblijne, które
mówi o królu Hiskiaszu. On by∏ bar-
dzo bogobojny i czyni∏ to, co by∏o mi∏e
Panu. Nasze s∏owo biblijne przedsta-
wia jego osobisty stosunek do Pana.

„By∏ przywiàzany do Pana i nie odst´-
powa∏ od niego, przestrzegajàc przy-
kazaƒ”.

Z tego powodu by∏ b∏ogos∏awiony.
Mowa jest, ˝e dobrze mu si´ wiod∏o
we wszystkich przedsi´wzi´ciach. By∏
cz∏owiekiem sukcesu.

Czy i my nie mielibyÊmy byç b∏ogo-
s∏awieni, kiedy spe∏niamy te przes∏an-
ki, ̋ e jesteÊmy zwiàzani z Panem, nie
odst´pujemy od Niego i przestrzega-
my Jego przykazaƒ. Kto zwa˝a na te
trzy punkty, ten jest b∏ogos∏awiony.
B∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e zaÊ jest czymÊ
niezwykle wa˝nym. MyÊl´, ̋ e wszyscy
to wiemy i ju˝ tego doÊwiadczyliÊmy.
B∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e prowadzi nas
przez ̋ ycie i zaprowadzi nas do wiecz-
nej ojczyzny. Sprawdêmy samych sie-
bie, czy wype∏niamy te trzy przes∏anki,
˝e jesteÊmy zwiàzani z Panem, nie
odst´pujemy od Niego i przestrze-

gamy Jego przykazaƒ.
Co oznacza byç zwiàzanym z Pa-

nem? W Niego wierzyç i Jemu ufaç.
Wydaje si´ to proste. MyÊl´, ̋ e wszys-
cy wierzymy w Boga. Wierzymy te˝ w
Jego Syna, ale bezgranicznie im ufaç,
to ju˝ jest coÊ innego.

Pozwólcie, ˝e przedstawi´ kilka
przyk∏adów z Pisma Âwi´tego. Naród
izraelski prowadzony by∏ przez pusty-
ni´ i stale narzeka∏, jak to êle si´ jemu
wiedzie, ̋ e nie ma jedzenia, ̋ e ma za
ma∏o picia…! Czy to jest postawa
wskazujàca na zaufanie? Naród ten
przecie˝ móg∏ powiedzieç: Pan nas
wyprowadzi∏ z Egiptu, b´dzie z nami
te˝ na pustyni i wszystkim dobrze
pokieruje. Lud przecie˝ móg∏ byç spo-
kojny. Niestety przeciwnie, narzeka∏ i
szemra∏.

Jak my si´ zachowujemy, gdy czasa-
mi nam wiedzie si´ êle, gdy mamy
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O takim niebezpieczeƒstwie mówi
wiele przyk∏adów Pisma Âwi´tego.

PomyÊlcie o Judaszu. By∏ aposto-
∏em Jezusa. By∏ wybrany przez Pana.
Judasz niewàtpliwie wykazywa∏ wiar´
i zaufanie, ale w myÊlach zboczy∏ i
obra∏ inny kurs. Jak skoƒczy∏? Zdra-
dzi∏ Pana. Nie do poj´cia! Sta∏o si´ tak
dlatego, ˝e zboczy∏ z drogi naÊlado-
wnictwa. NaÊladownictwo jest rzeczà
bezkompromisowà. Pan Jezus jasno
to wyrazi∏. „Pójdê za mnà” – wzywa∏
niejednego, ale mi´dzy innymi jeden
powiedzia∏: „Panie, pozwól mi wpierw
odejÊç i pogrzebaç ojca mojego”. Inni
chcieli najpierw pójÊç do domu i po-
˝egnaç si´ z bliskimi. Panu to nie wy-
starcza∏o. On oczekiwa∏ bezwarun-
kowego naÊladownictwa.

Spójrzmy na siebie. Czy te˝ nie
mo˝emy znaleêç si´ w niebezpieczeƒ-
stwie zboczenia z drogi naÊladownic-
twa? Uwidacznia si´ to na przyk∏ad
poprzez stwierdzenie: „Nie mo˝na
braç wszystkiego tak na powa˝nie.
Trzeba ̋ yç tak˝e swoim ̋ yciem!”, czy
te˝ przez krytyk´ tego, co mówià bra-
cia. Uwaga, wówczas zbacza si´ z dro-
gi naÊladownictwa. Szybko to nast´-
puje bracia i siostry! Na poczàtku
mo˝e si´ to wydawaç nieszkodliwe i
niepozorne, ale nagle jest si´ gdzie
indziej.

Istniejà g∏osy, które twierdzà: „Czy
Pan mia∏by zabraç do siebie tylko
tych, którzy sà piecz´towani? Sà jesz-
cze przecie˝ inni dobrzy ludzie, a
czasami sà lepsi od nas!”. Ostro˝nie!
Gdy takim myÊlom daje si´ przes-
trzeƒ, to odst´puje si´ od naÊlado-
wnictwa. Po prostu kreuje si´ w∏asne
wyobra˝enia, a w koƒcu nie b´dzie si´
tam, gdzie oblubienica Chrystusa.
Konsekwentne naÊladownictwo w∏aÊ-
nie wyró˝nia oblubienic´ Chrystusa.
Niekiedy mo˝e byç to trudne. Mogà
wzbudziç si´ myÊli: To, co robi mój
przewodniczàcy zboru, nie jest ca∏-
kiem s∏uszne. OczywiÊcie, wszyscy jes-
teÊmy ludêmi z wadami, ale w s∏ugach

modli jak Daniel, który nie dba∏ o to,
co inni myÊlà, ale codziennie szuka∏
powiàzania z Panem. W∏aÊnie to
chcia∏bym ka˝demu z was w∏o˝yç do
serca: Kto ufa Panu, ten b´dzie
b∏ogos∏awiony.

Przejdêmy do kolejnego punktu:
Hiskiasz nie odst´powa∏ od Pana.

˚yjemy w czasie nowego przymie-
rza, w którym istotne jest naÊlado-
wnictwo. NaÊladujemy Pana w Jego
pos∏aƒcach, których nam dzisiaj daje.
NaÊladownictwo wymaga konsekwen-
cji bez zbaczania na lewo i prawo. Czy
wiecie, co jest niebezpieczne w przy-
padku zboczenia? Gdy Êledzi si´ kurs,
to idzie si´ konkretnà drogà, ale gdy
tylko troch´ si´ zboczy, to ̋ e na pierw-
szy rzut oka wydaje si´ to nieszko-
dliwe i nieistotne. Byç mo˝e opuÊci∏o
si´ pierwotnà drog´ tylko o metr, ale
z biegiem czasu z tego metra powstaje
znaczna odleg∏oÊç i trzeba stwierdziç,
˝e tak naprawd´ zmierza si´ do in-
nego celu. Wyobraêmy sobie samolot,
który leci okreÊlonym kursem. Gdy
pilot nieco zboczy i nie skoryguje
kursu, to z tego ma∏ego odchy∏u po-
wstanie znaczna odleg∏oÊç i w koƒcu
wylàduje gdzie indziej.

troski i potrzeby, gdy w zborze poja-
wiajà si´  trudnoÊci – czy ufamy Bogu?
Czy narzekamy i szemramy?

PomyÊlmy o uczniach Pana. By∏y
sytuacje, w których nie rozumieli
Pana. Gdy mówi∏ o tym, ˝e trzeba
spo˝ywaç Jego cia∏o i krew, wtedy
wielu si´ oburzy∏o i odesz∏o. Zaufanie
oznacza, ˝e we wszystkich uwarun-
kowaniach trwa si´ przy Panu, nawet
wtedy, gdy nie wszystko si´ rozumie.
Moi mili, ja te˝ nie rozumiem nie-
których rzeczy, ale tak to zawsze
b´dzie; dopóki jesteÊmy ludêmi, po-
zostajà niejedne niejasnoÊci. Czy jed-
nak z tego powodu chcielibyÊmy Pana
opuÊciç? Pozostajemy przy Nim! Pan
niewàtpliwie pob∏ogos∏awi takie za-
ufanie. Mo˝ecie powo∏aç si´ na mnie.
Nie mówi´ tego jako cz∏owiek, ale
jako s∏uga Bo˝y. Kto ufa Panu, ten
b´dzie b∏ogos∏awiony. Trzeba jednak
udowodniç to zaufanie w trudnych
sytuacjach ̋ yciowych. Kiedy wszystko
idzie g∏adko, wtedy ∏atwo jest ufaç
Bogu. Kiedy jednak˝e jest ci´˝ko, i
wtedy ufaç Bogu, Jemu si´ zawierzyç
i przybyç na nabo˝eƒstwo, to wymaga
ju˝ przezwyci´˝enia samego siebie.
Kto ma takie zaufanie, ten te˝ si´
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Bo˝ych zawsze chciejmy poznawaç
dary Bo˝e i nie patrzeç na ludzkie
niedoskona∏oÊci. W∏aÊnie to oznacza
nie zbaczanie z kursu, lecz trwanie w
naÊladownictwie.

Na temat Hiskiasza jest jeszcze
mowa, ̋ e przestrzega∏ przykazaƒ. Tu
chcia∏bym wskazaç na to, co powie-
dzia∏ Pan Jezus. Wszystkie przykaza-
nia ujà∏ w przykazaniu mi∏oÊci.

Gdy mi∏ujemy Boga z ca∏ego serca,
gdy mi∏ujemy bliêniego jak siebie
samego, to wtedy jest dobrze, wtedy
przestrzegamy przykazaƒ, wtedy ma-
my zapewnione b∏ogos∏awieƒstwo. To
nie jest takie proste mi∏owaç Boga z
ca∏ego serca i we wszystkich spra-
wach stawiaç Go na pierwszym miejs-
cu. To wymaga si∏y i samozaparcia. Po
czym si´ poznaje, ̋ e Boga naprawd´
si´ mi∏uje? Po rezultatach dzia∏ania.

Ponownie myÊl´ o Zacheuszu, o
którym mówi∏em wczeÊniej. Spotka-
nie z Panem poruszy∏o jego serce, w
wyniku czego powiedzia∏: „Panie, oto
po∏ow´ majàtku mojego daj´ ubogim,
a jeÊli na kim co wymusi∏em, jestem

gotów oddaç w czwórnasób”. (Ew.
¸ukasza 19, 8) To by∏ rezultat spotka-
nia z Panem. Zacheusz by∏ tak prze-
j´ty, ̋ e postanowi∏ wszystko zmieniç
w swoim ̋ yciu.

Gdy mi∏uje si´ Pana, to nie pozo-
staje nic po staremu, wtedy próbuje
si´ swoje ˝ycie kszta∏towaç wed∏ug
woli Bo˝ej. Wtenczas dokonuje si´
zmian.

Zwa˝ajmy na te trzy punkty: byç

zwiàzanym z Panem, nie odst´powaç
od Pana, przestrzegaç przykazania
mi∏oÊci. Wówczas coÊ si´ zmieni w
naszym ˝yciu. A gdy mi∏oÊç b´dzie
okreÊla∏a nasze ˝ycie, to b´dzie te˝
okreÊla∏a nasze wzajemne stosunki.
Kto weêmie sobie to do serca i zgod-
nie z tym b´dzie post´powa∏, ten b´-
dzie b∏ogos∏awiony. To obiecuj´. A ja
chcia∏bym, ̋ ebyÊcie mieli wiele b∏ogo-
s∏awieƒstwa.
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Stàd wyobra˝enia o „Ênie” duszy lub rein-
karnacji (ponownym powrocie do ˝ycia ziem-
skiego) sà chybione i sprzeczne ze Êwiadectwem
biblijnym. (por. Hebrajczyków 9, 27)

Tamten Êwiat

Poj´cie „tamten Êwiat” odnosi si´ ogólnie do
wszystkich sfer zale˝noÊci i stanów, b´dàcych
poza Êwiatem materialnym. W w´˝szym sensie
przez poj´cie „tamten Êwiat” rozumie si´ krain´
umar∏ych. W tym znaczeniu to poj´cie jest te˝
u˝yte w tym artykule.

W czasach Starego Testamentu krain´ umar-
∏ych wyobra˝ano sobie przede wszystkim jako
miejsce mroczne i ciemne. (por. Joba 10, 21. 22)
Zmarli znajdowali si´ tam w stanie smutnym,
pozbawionym radoÊci. (Psalm 88, 11-13; 115, 7)
Niemniej w Starym Testamencie przebrzmiewa
te˝ nadzieja na wybawienie z tych mroków i
ciemnoÊci. (por. Psalm 49, 16)

Pod koniec czasu starotestamentowego
ukszta∏towa∏o si´ poznanie, ˝e na tamtym Êwie-
cie, poza miejscem mrocznym, jest te˝ miejsce
pokoju. Do tego poznania nawiàzuje Jezus
Chrystus w podobieƒstwie o bogaczu i ¸azarzu.
(por. Ew. ¸ukasza 16, 19-31)

Podobieƒstwo to nie mówi o Êmierci ofiarnej
Jezusa i wynikajàcej z niej mo˝liwoÊci zbawie-
nia. Podobieƒstwo to pokazuje sytuacj´ na tam-
tym Êwiecie w czasach starego przymierza. Prze-
paÊç pomi´dzy miejscem m´ki („ognia piekiel-
nego”, z hebr. „gehenna”), a miejscem schro-
nienia w okresie starego przymierza by∏a nie-
pokonalna. Zmiana nastàpi∏a w wyniku ofiary
Jezusa Chrystusa. Chrystus jest pierwiastkiem
zmartwychwstania. (por. 1. Koryntian 15, 23)
Zdobytà zas∏ugà pokona∏ diab∏a i zwyci´˝y∏
Êmierç. (por. 1. Koryntian 15, 55; Hebrajczyków
2, 14) Tym samym dla dusz na tamtym Êwiecie
udost´pni∏ dotychczas niewyobra˝alnà mo˝li-
woÊç wejÊcia do bliskoÊci z Bogiem.

NieÊmiertelnoÊç duszy

Biblia rozumie cz∏owieka jako jednoÊç cia∏a,
duszy i ducha. Materialny aspekt cz∏owieka,
cia∏o, podlega przemijaniu. Natomiast dusza i
duch trwajà na wieki. (por. Ew. Mateusza 25,
46) Z tego powodu uzasadnione jest mówienie
o nieÊmiertelnoÊci duszy. NieÊmiertelnoÊç du-
szy nie nale˝y uto˝samiaç z ˝yciem wiecznym,
przez które rozumiemy wiecznà spo∏ecznoÊç z
Bogiem.

Âmierç i dalsze ˝ycie

Pismo Âwi´te mówi o Êmierci w ró˝nym zna-
czeniu. Najpierw s∏owo to okreÊla cielesnà
Êmierç cz∏owieka. Koniec ˝ycia ziemskiego.

„Duchowa” Êmierç jest oddzieleniem cz∏o-
wieka od Boga, wywo∏anym przez ˝ycie w grze-
chu. (por. Rzymian 6, 23)

Ponadto jest te˝ mowa o „drugiej” Êmierci,
(Obj. Jana 20, 6; 21, 8) która oznacza wieczne
oddzielenie od Boga, stan niezmienny po Sà-
dzie Ostatecznym. Jezus Chrystus zwyci´˝y∏
Êmierç, a tym samym umo˝liwi∏ cz∏owiekowi
dost´p do ˝ycia wiecznego. (2. Tymoteusza 1,
9. 10) Jego panowanie nad Êmiercià uwidocz-
ni∏o si´ te˝ we wskrzeszeniach, (por. Ew. Ma-
teusza 9, 18-26) ale przede wszystkim w Jego
zmartwychwstaniu. (por. 1. Koryntian 15, 54-
57)

Dalsze ˝ycie duszy

W Starym Testamencie dalsze ˝ycie duszy po
Êmierci cielesnej wyra˝ajà nast´pujàce sformu-
∏owania: „B´dzie przy∏àczony do ludu swego”,
„Zostaniesz tak˝e i ty przy∏àczony do swojego
ludu”. (por. 4. Moj˝eszowa 20, 23. 24; 27, 12.
13) Nowy Testament tak˝e poÊwiadcza dalsze
˝ycie po Êmierci cielesnej, na przyk∏ad opisane
w Ew. ¸ukasza 9, 30. 31 przemienienie Jezusa.

Podstawowym przekonaniem wiary
chrzeÊcijaƒskiej jest to, ˝e cz∏owiek

po Êmierci ˝yje dalej. WyjaÊnienia
do ˝ycia po Êmierci daje nam

Pismo Âwi´te i apostolat.

Życie
po śmierci



Stan dusz na tamtym Êwiecie

Stany dusz na tamtym Êwiecie jako wyraz blis-
koÊci lub oddalenia od Boga sà ró˝ne. W∏aÊnie
celem okreÊlenia bliskoÊci z Bogiem lub od-
dalenia od Boga pos∏ugujemy si´ poj´ciem
„sfera” lub „kraina”. Kraina, do której trafiajà
dusze na tamtym Êwiecie zale˝y od stosunku
cz∏owieka do woli Bo˝ej. Na przyk∏ad: wiara lub
niewiara, pojednanie lub nieprzejednanie,
mi∏oÊç lub nienawiÊç charakteryzujà cz∏owieka
nie tylko na tym, ale te˝ na tamtym Êwiecie.

W PiÊmie Âwi´tym jest mowa o szczególnej
grupie na tamtym Êwiecie: o umar∏ych w Chrys-
tusie. (por. 1. Tesaloniczan 4, 16) Sà to dusze
nowonarodzone z wody i z Ducha Âwi´tego,
które powa˝nie stara∏y si´ ˝yç w wierze. Znaj-
dujà si´ one w stanie usprawiedliwienia przed
Bogiem.

Umarli w Chrystusie majà dost´p do S∏owa
Bo˝ego. Poprzez to S∏owo, jak i poprzez Êwi´tà
wieczerz´ udzielanà przez aposto∏ów otrzymujà
wszystko, czego potrzebujà do dalszego rozwoju
celem osiàgni´cia ˝ycia wiecznego.

Na tamten Êwiat odchodzà te˝ nowonaro-
dzeni, którzy nie ˝yli zgodnie z wiarà. Do usu-
ni´cia swoich braków potrzebujà ∏aski Pana w
S∏owie i sakramencie.

Wi´kszoÊç dusz na tamtym Êwiecie nigdy nie
pozna∏a ewangelii. Znajdujà si´ w stanie od-
dalenia od Boga, który mo˝e zostaç przezwy-
ci´˝ony tylko poprzez wiar´ w Jezusa Chrys-
tusa, skorzystanie z Jego zas∏ugi i przyj´cie
sakramentów.

Pomoc dla umar∏ych

Dzi´ki ofierze Chrystusa stan dusz na tam-
tym Êwiecie mo˝e zmieniç si´ ku dobremu.
Zatem zbawienia mo˝na dostàpiç tak˝e po
Êmierci.

Ju˝ w czasach starego przymierza istnia∏a
wiara i przekonanie, ˝e mo˝na przyczyniç si´ do
zmiany losu umar∏ych. W drugiej Ksi´dze
Machabejskiej 12 jest mowa o ˚ydach, którzy
dopuszczali si´ ba∏wochwalstwa i zgin´li w boju.
Wstawiano si´ za nimi celem przeb∏agania Boga
za ich grzechy. Zbierano pieniàdze na zakup
zwierzàt ofiarnych w celu z∏o˝enia ofiary
przeb∏agalnej.

Za tym przyk∏adem nowoapostolscy chrze-
Êcijanie wstawiajà si´ w modlitwach za umar-
∏ymi. Modlà si´ do Pana za niezbawionych na
tamtym Êwiecie.

Anio∏owie Bo˝y równie˝ dzia∏ajà ku zbawie-
niu umar∏ych, którzy chcieliby bardziej przybli-
˝yç si´ do Boga, i którym Bóg udost´pnia t´
∏ask´. (por. Ew. ¸ukasza 16, 22)

PoÊrednictwo zbawienia dla umar∏ych

W 1. LiÊcie Piotra czytamy, ˝e ci, którzy zgi-
n´li w potopie, doÊwiadczyli szczególnej przy-
chylnoÊci Jezusa Chrystusa. Po swojej Êmierci
ofiarnej g∏osi∏ im ewangeli´ w krainie umar-
∏ych. (por. 1. Piotra 3, 18-20) To, ˝e umarli do
„˝ycia w duchu” potrzebujà zwiastowania ewan-
gelii, poÊwiadcza te˝ werset 1. Piotra 4, 6.

Jezus Chrystus jest Panem nad umar∏ymi i
˝yjàcymi. Jego ewangelia obejmuje jednych i
drugich w tej samej mierze. Wolà Bo˝à jest po-
moc wszystkim ludziom. (por. 1. Tymoteusza
2, 4-6)

Do zbawienia dost´puje si´ poprzez g∏oszone
S∏owo Bo˝e, odpuszczenie grzechów i przyj´cie
sakramentów. Wszystko to jest tak˝e dost´pne
dla umar∏ych, którzy majà dost´p do zbawienia
poprzez jednorazowà ofiar´ Jezusa Chrystusa.

Jezus Chrystus upowa˝ni∏ aposto∏ów do g∏o-
szenia ewangelii, odpuszczania grzechów i
udzielania sakramentów. To polecenie aposto-
∏owie wype∏niajà zarówno wobec ˝yjàcych, jak i
umar∏ych. Jak Jezus Chrystus z∏o˝y∏ swojà ofia-
r´ na ziemi, tak te˝ poÊrednictwo zbawienia
przez aposto∏ów dost´pne jest na ziemi.

Sakramenty jako istotne elementy poÊrednic-
twa zbawienia, w tym samym stopniu umo˝li-
wiajà ˝yjàcym i umar∏ym osiàgni´cie ˝ycia
wiecznego.

Udzielanie Êwi´tego chrztu wodnego, Êwi´-
tego piecz´towania i Êwi´tej wieczerzy dla
umar∏ych nast´puje w ten sposób, ˝e sakra-
menty te przyjmuje w zast´pstwie dwóch s∏u-
gów Bo˝ych. Ta praktyka ma swoje pod∏o˝e w
nawiàzaniu do przekazu w 1. Koryntian 15, 29.

Zmar∏ych, którzy przez Êwi´ty chrzest wodny
i Êwi´te piecz´towanie dostàpili nowonarodze-
nia z wody i z Ducha dotyczy ta sama obietnica,
jak umar∏ych w Chrystusie. (por. 1. Tesaloni-
czan 4, 16)
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Mia∏em siedemnaÊcie lat. Na pewnym
nabo˝eƒstwie dla m∏odzie˝y ówczesny
aposto∏ okr´gowy wezwa∏ m∏odych braci i
siostry do wspó∏pracy w dziele Pana, sto-
sownie do istniejàcych mo˝liwoÊci. Wielki
koÊció∏ w Buenos Aires by∏ zape∏niony do
ostatniego miejsca. Ja z wieloma innymi
sta∏em na dworze i przez otwarte okno
próbowa∏em mo˝liwie jak najwi´cej us∏y-
szeç z nabo˝eƒstwa.

Wracajàc do domu nie mog∏em zapo-
mnieç o zaproszeniu do wspó∏pracy. W
tamtym czasie akurat rozpoczyna∏em mo-
je studia uniwersyteckie i nie mia∏em zbyt
du˝o wolnego czasu.

W domu opowiedzia∏em matce o na-
bo˝eƒstwie i poprosi∏em jà o rad´. Odpo-
wiedê mojej matki by∏a jednoznaczna:
„Drogi synu, jeÊli uczynisz ten krok i
wstàpisz do s∏u˝by Bogu, to moja radoÊç
b´dzie wielka, ale pami´taj, jeÊli si´
zobowià˝esz Panu, to nie ma odwrotu”.
Kilka, ale jak˝e wa˝nych s∏ów.

Na nast´pnym nabo˝eƒstwie rozma-
wia∏em z pewnym diakonem mojego
zboru i zaoferowa∏em wspó∏prac´. Na-
tychmiast mnie zapyta∏, co b´d´ robi∏ w
sobot´. Odpowiedzia∏em, ˝e b´d´ si´

uczy∏. Wtedy powiedzia∏: „Dobrze, to
przyjdê prosz´ na godz. 7.00, ˝eby po-
sprzàtaç koÊció∏”. Co teraz? W domu
jeszcze nigdy nie zmywa∏em pod∏ogi ani
nie u˝ywa∏em miot∏y. Pomimo to w sobot´,
b´dàc dobrej myÊli, uda∏em si´ do koÊ-
cio∏a, a czego nie potrafi∏em zrobiç, tego
mnie uczono z cierpliwoÊcià i mi∏oÊcià. W
ten sposób rozpocz´∏a si´ moja praca w
domu Bo˝ym.

Zasad´, którà wówczas pozna∏em, a
która mia∏a decydowaç o mojej pracy w
dziele Bo˝ym brzmia∏a: „Dzie∏o jest Bo˝e,
a my jesteÊmy tyko narz´dziami w r´kach
Bo˝ych”. Ró˝nym sytuacjom, z którymi
by∏em konfrontowany w kolejnych latach,
mog∏em podo∏aç tylko dlatego, ̋ e wcià˝ na
nowo pami´ta∏em o tych s∏owach.

Podczas wspó∏pracy nie zawsze ma si´
ÊwiadomoÊç, ̋ e jest si´ narz´dziem. Ch´t-
nie chcia∏oby si´ dzia∏aç samodzielnie, a
nawet urzeczywistniaç w∏asne wyobra˝e-
nia, co do których jest si´ przekonanym.
Niestety, cz´sto wtedy trzeba stwierdziç,
˝e niechcàcy zostaje zak∏ócona jednoÊç w
zborze lub w okr´gu.

Nie zawsze nasze wyobra˝enia sà zgod-
ne z wolà Bo˝à. PomyÊlmy tylko o ucz-

niach, którzy odeszli od Pana, gdy us∏y-
szeli, ̋ e majà spo˝ywaç Jego cia∏o.

Ka˝dy, kto chce si´ uaktywniç w dziele
Pana, jest na swój sposób serdecznie
witany. Bàdêmy jednak zawsze Êwiadomi
tego, ̋ e jeÊli chodzi o prowadzenie dzie∏a
zbawienia, to decydujàca jest wola Pana.

W geograficznie rozleg∏ych krajach
cz´stokroç obyczaje ludzkie sà inne na
pó∏nocy ni˝ na po∏udniu, a tak˝e inne na
wschodzie i na zachodzie, chocia˝ chodzi
o ten sam kraj. Z tym stykamy si´ w ̋ yciu
ziemskim. W KoÊciele jednak powinno
byç inaczej. „Ojcze... aby byli jedno”.
(Ew. Jana 17, 11) Taka by∏a proÊba Syna
Bo˝ego. Czy Pan w dniu swojego ponow-
nego przyjÊcia zabierze podzielony zbór?
Na pewno nie. Chcemy zaliczaç si´ do Jego
oblubienicy i wziàç udzia∏ w weselu w
niebie.

Guillermo Vilor

10

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

Apostoł okręgowy Guillermo Vilor urodził się 11
maja 1944 roku. Apostołem został ustanowiony 13
maja 1984 roku.Od 23 czerwca 2002 roku jako apos-
toł okręgowy prowadzi Kościół terytorialny Brazylia,
a  od 2004 roku także Kościół terytorialny Boliwia.

Zaproszenie do współpracy

Apostoł okręgowy Guillermo Vilor z młodzieżą
i dziećmi w Natalu/Brazylia
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Afryka

Botswana: WyÊwi´cenie koÊcio∏a w Gaborone
Aposto∏ okr´gowy Johann R. Kitching w dniu 8 czerwca
2008 roku wyÊwi´ci∏ nowy koÊció∏ w Gaborone. Obiekt sa-
kralny zapewnia ponad 400 miejsc siedzàcych. W
uroczystoÊci wyÊwi´cajàcej wzi´∏o udzia∏ 333 braci i sióstr
oraz 50 goÊci. W przededniu nastàpi∏o otwarcie koÊcio∏a
po∏àczone z wyst´pem chóru.

RPA: Chór dzieci´cy na tournee w Niemczech
Chór dzieci´cy „NAC Cape Town Children Choir” sk∏adajàcy si´ z nowoapostolskich dzieci prowincji Kapsztad/RPA rusza na tournee
do Niemiec. Podczas adwentu b´dzie wyst´powa∏ we Frankfurcie, Berlinie, Düsseldorfie, Hamburgu, Oldenburgu i Bochum. Tymi
koncertami dzieci afrykaƒskie chcà pomagaç dzieciom europejskim i wesprzeç projekt „Koniec przemocy wobec dzieci”. Cz´Êç
zebranych Êrodków zostanie przekazana federalnej minister do spraw rodziny, pani Ursuli von der Leyen i spo˝ytkowana na rzecz
dzieci w oÊrodkach opiekuƒczych w Austrii, Niemczech i Szwajcarii, chorych na Mukopolisacharydoz´ (MPS), dziedzicznà chorob´
przemiany materii. Druga cz´Êç zebranych Êrodków przeznaczona b´dzie na rzecz projektu „Child Welfare” w RPA. Chór dzieci´cy
wzbudzi∏ ju˝ wielki entuzjazm i zainteresowanie podczas tournee w Austrii, Szwajcarii i w Niemczech Po∏udniowych w grudniu 2006
roku. Na stronie internetowej www.kids2kids.eu mo˝na zamówiç bilety wst´pu na koncerty.

RPA: Nowy angielskoj´zyczny
Êpiewnik
Pod koniec czerwca 2008 roku w
Kapsztadzie przedstawiono nowy
Êpiewnik dla wszystkich angiel-
skoj´zycznych zborów KoÊcio∏a
Nowoapostolskiego. Âpiewnik za-
wiera utwory muzyczne ró˝nych
epok i stylów. Wszed∏ do u˝ytku 7
wrzeÊnia br. i zastàpi∏ dotychczas
u˝ywany od ponad 75 lat.

Mozambik: Ustanowienia
w Beira
Pod koniec maja br. aposto∏
okr´gowy Johann R. Kitching
wyruszy∏ w podró˝ do Mozam-
biku. Na pó∏nocy kraju prze-
prowadzi∏ nabo˝eƒstwa w Mo-
cuba i Nampula. Nast´pnie
swojà wizytà sprawi∏ radoÊç

braciom i siostrom w Beira, gdzie ustanowi∏ starszego okr´gowego, czterech ewangelistów
okr´gowych i dwóch ewangelistów zborowych. Ostatnie nabo˝eƒstwo na tej czterodniowej
podró˝y przeprowadzi∏ w stolicy kraju, Maputo. Ogó∏em w czterech nabo˝eƒstwach wzi´∏o
udzia∏ ok. 4000 wiernych.

Bracia i siostry
oraz goście
zwiedzają nowy
kościół

Apostoł okręgowy Kitching pozdrawia
braci i siostry w mieście Mocuba

Kraj Przylàd-
kowy: W dniu
30 maja 2008 r.
biskup Nathan
Warner (z pra-
wej) i starszy
okr´gowy G. de
Vries z pole-
cenia aposto∏a
o k r ´ g o w e g o
Noela Barnesa
przekazali czek
w w y s o k o Ê c i
50 000 randów
(ok. 4400 euro)

na rzecz Czerwonego Krzy˝a w RPA. Czek przyj´∏a prze-
wodniczàca okr´gu Maletsatsi Maceba Wotini. Ârodki zostanà
przeznaczone na zakup paliwa do transportu ˝ywnoÊci do 43
placówek Czerwonego Krzy˝a wzd∏u˝ wybrze˝a przylàdkowego.
Ponadto pani Wotini chce nabyç dodatkowà ˝ywnoÊç i
przekazaç potrzebujàcym.

D O O K O ¸ A  Â W I A T A
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Ameryka Północna / Europa
USA: Nast´pca aposto∏a okr´gowego Freunda
Aposto∏ okr´gowy pomocniczy Leonard Kolb (52 l.) zamieszka∏y w Erie/Pensyl-
wania zosta∏ aposto∏em okr´gowym KoÊcio∏a terytorialnego USA. Fakt ten
zapowiedzia∏ ju˝ 20 lipca br. aposto∏ okr´gowy Richard C. Freund (68 l.) po
nabo˝eƒstwie dla m∏odzie˝y transmitowanym do wszystkich pó∏nocno-
amerykaƒskich zborów. Od ponad oÊmiu lat aposto∏ okr´gowy Freund
obs∏ugiwa∏ zbory w USA i w ponad 30 innych krajach. Podczas nabo˝eƒstwa w
Nowym Jorku, w niedziel´ 12 paêdziernika br.,  G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber
przeniós∏ go w stan spoczynku i ustanowi∏ jego nast´pc´. Apostoł okręgowy Leonard Kolb (z lewej)

i apostoł okręgowy w st. sp. Richard C. Freund

Nowy Kościół w
Parsippany Norwegia: Aposto∏ okr´-

gowy w Trondheim
1 czerwca 2008 roku apos-
to∏ okr´gowy Karlheinz
Schumacher odwiedzi∏
braci i siostry w Norwegii.
Aposto∏ Drave, który przy-
by∏ tam wczeÊniej, razem z
pasterzem Siegmarem
Ziemerem odwiedza∏ ro-
dziny i chorych, a tak˝e
przeprowadzi∏ konferen-
cj´ dla s∏ugów. Aposto∏
okr´gowy, który w ra-
mach swojej podró˝y
skandynawskiej wczeÊniej odwiedzi∏ dzieci Bo˝e w
Göteborgu/Szwecja, przyby∏ do Trondheim w sobot´
wieczorem, a w niedziel´ przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo z
udzia∏em 49 braci i sióstr oraz goÊci, s∏u˝àc s∏owem bi-
blijnym z Psalmu 32, 8. Podczas tej podró˝y zbór Oslo
otrzyma∏ diakona, którym zosta∏ brat Joseph Mboyi
Tshaba. Natomiast pasterz Siegmar Ziemer zosta∏
powo∏any na urzàd ewangelisty okr´gowego.

Podczas ordynacji

NASZA RODZINA czasopismo kościoła nowoapostolskiego; Wydawca: Administracja Centralna Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce,
PL 81-520 Gdynia; ul. Akacjowa 50/50 A-B; tel.: 058 621 9401; tel./fax: 058 664 9288; e-mail: acnak@nak.org.pl; internet: http://www.nak.org.pl

W sprawie otrzymywania czasopisma oraz innych publikacji i informacji o Kościele Nowoapostolskim prosimy zwrócić się do Wydawcy.
Wszelkie prawa zastrzeżone; Indeks 366579; Nakład do 4500 egzemplarzy.

Zdjęcie tytułowe: Wieczorna atmosfera jesienna.

USA: WyÊwiecenie koÊcio∏a w Parsippany
Aposto∏ William Hammer 29 czerwca 2008 roku
wyÊwi´ci∏ nowy koÊció∏ w Parsippany/New Jersey oraz
ustanowi∏ dwóch diakonów dla zboru chiƒskoj´zycz-
nego. Na nabo˝eƒstwo wyÊwi´cajàce przyby∏o 345 braci
i sióstr oraz 80 goÊci.

Holandia: Aposto∏ Pe-
ter Klene i starszy okr´-
gowy Rainer Brink w
maju br. odwiedzili braci
i siostry na Arubie, auto-
nomicznej wyspie nale-
˝àcej do Królestwa Ni-
derlandów, a le˝àcej u
wybrze˝y Ameryki Po∏u-

dniowej. Ponadto byli te˝ na Bonaire (zdj´cie) i Curacao, nale˝àcej
do Antyli Holenderskich. Tam poza nabo˝eƒstwami przeprowa-
dzili te˝ spotkania zborowe z udzia∏em goÊci.


