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Mili Bracia i Siostry,
˝ycz´ Wam b∏ogos∏awionego Nowego Roku, nape∏nionego wewn´trznym pokojem

i obfità radoÊcià.
We wspólnocie mi´dzynarodowej sta∏o si´ zwyczajem, ̋ e poszczególne lata wià˝e si´

z okreÊlonymi tematami. Tak na przyk∏ad rok 2008 by∏ rokiem matematyki i 
europejskiego interkulturalnego dialogu. W ten sposób zamierza si´ zwracaç uwag´ na
szczególne punkty i dawaç impulsy w wielu dziedzinach naszego ziemskiego ̋ ycia.

Stale myÊl´ o tym, aby dla naszego KoÊcio∏a na rok 2009 wskazaç temat, którym
zajmowalibyÊmy si´ w sposób szczególny. Po prostu uczyƒmy rok 2009 rokiem
zaanga˝owania si´ na rzecz wspólnoty. Niech to b´dzie zarazem punktem ci´˝koÊci i
impulsem. Zaanga˝ujmy si´ na rzecz wspólnoty

- poprzez okazywanie zrozumienia wobec bliêniego,
- poprzez wspó∏dzia∏anie w ramach licznych mo˝liwoÊci
w KoÊciele.

Okazywanie wzajemnego zrozumienia jest bardzo
potrzebne w tym czasie, poniewa˝ istniejà ró˝nice. Tu i
tam sà ró˝ne stanowiska pomi´dzy m∏odszymi a star-
szymi, a tak˝e pomi´dzy s∏ugami i cz∏onkami, pomi´dzy
tymi, którzy majà zapatrywania konserwatywne, a tymi,
którzy majà progresywne. Wzywam wi´c, aby wykazywaç
wiele zrozumienia wobec bliêniego i jego motywów.
Gdzie Duch Âwi´ty rzàdzi, tam nie powinno zabraknàç
wzajemnego zrozumienia. Podczas zes∏ania Ducha Âwi´-
tego w Zielone Âwiàtki szczególnym znakiem by∏o poko-
nanie barier j´zykowych. Ludzie rozumieli kazanie w
swoim j´zyku. Duch Âwi´ty mo˝e wi´c pokonaç bariery i
wzbudziç g∏´bokie wzajemne zrozumienie. Módlmy si´
wi´c, aby Duch Âwi´ty tego dokona∏!

Kolejnà wa˝nà rzeczà jest wspó∏dzia∏anie w dziele
Pana. Zaanga˝ujmy nasze dary. Niekiedy s∏ychaç w
zborach g∏osy, ˝e jest to trudne. Mam wra˝enie, ˝e w
zasadzie brakuje wzajemnego zrozumienia. Gdzie jest
takie zrozumienie, tam znajduje si´ mo˝liwoÊci do
wspó∏dzia∏ania.

Je˝eli w tym sensie wszyscy zaanga˝ujemy si´ na rzecz
wspólnoty, wtedy powstanie mi∏a i serdeczna atmosfera,
jakiej ˝yczy∏bym sobie w zborach. W tym duchu podej-
mijmy dzia∏ania.

Pozdrawiam Was w serdecznej mi∏oÊci
Wasz

Na
Nowy Rok
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KoÊció∏ terytorialny USA ma nowego
aposto∏a okr´gowego. W niedziel´ 12

paêdziernika 2008 roku G∏ówny
Aposto∏ Wilhelm Leber podczas

nabo˝eƒstwa w Tilles-Center
w Nowym Jorku powo∏a∏ dotychczaso-
wego aposto∏a okr´gowego pomocni-
czego Leonarda Richarda Kolba (52
lata) na urzàd aposto∏a okr´gowego

i powierzy∏ mu prowadzenie KoÊcio∏a
terytorialnego USA. WczeÊniej G∏ówny

Aposto∏ przeniós∏ w stan spoczynku 
dotychczasowego aposto∏a okr´gowego

Richarda Freunda (68 lat).

Główny Apostoł Leber kieruje kilka słów
do uczestników koncertu z Tilles-Center

Widok na Manhattan
z Liberty Island
(Wyspy Wolności)

Prawie 50 lat Richard Freund pe∏ni∏ s∏u˝-
b´ w KoÊciele Nowoapostolskim, a od 14
maja 2000 roku jako aposto∏ okr´gowy prze-
wodniczy∏ KoÊcio∏owi terytorialnemu USA
wraz z licznymi krajami misyjnymi w Amery-
ce Centralnej i Po∏udniowej, Afryce i Azji.
„Nie tylko nazywasz si´ Freund (przyjaciel),
ale jesteÊ prawdziwym Freundem” – zazna-
czy∏ G∏ówny Aposto∏, kierujàc do przecho-
dzàcego w stan spoczynku aposto∏a okr´go-
wego s∏owa podzi´kowania za pe∏nionà
s∏u˝b´. Poza uprzejmym usposobieniem,
aposto∏a okr´gowego Richarda Freunda
charakteryzuje te˝ bojaêƒ Bo˝a, pokora,
skromnoÊç i serce pe∏ne mi∏oÊci. „Wiernie
s∏u˝y∏eÊ Panu, za to ci dzi´kuj´ z ca∏ego
serca” – doda∏ G∏ówny Aposto∏ Leber.

Natomiast nowemu aposto∏owi okr´go-
wemu Kolbowi ˝yczy∏ wiele b∏ogos∏awieƒ-
stwa do czekajàcych go zadaƒ.

W dniach poprzedzajàcych uroczyste na-
bo˝eƒstwo wszyscy aposto∏owie okr´gowi i
ich pomocnicy uczestniczyli w konferencji i
na wielu spotkaniach intensywnie omawiali
ró˝ne tematy. Na zakoƒczenie konferencji
G∏ówny Aposto∏ po˝egna∏ czterech aposto-
∏ów, którzy w trakcie swojej aktywnej s∏u˝by
po raz ostatni byli uczestnikami konferencji
aposto∏ów okr´gowych. Poza aposto∏em
okr´gowym Freundem byli to aposto∏owie
okr´gowi Hagen Wend (Hesja, Nadrenia-
Palatynat, Saara), Alfons Tansahtikno (In-
donezja), którzy przejdà w stan spoczynku
na poczàtku 2009 roku, a tak˝e aposto∏

okr´gowy pomocniczy Henri Higelin (Fran-
cja), który przeszed∏ w stan spoczynku 26
paêdziernika 2008 roku. G∏ówny Aposto∏
stwierdzi∏: „Rozstanie si´ z tymi s∏ugami
Bo˝ymi wià˝e si´ ze smutkiem, ale jest kolejà
rzeczy”. Uczestnicy konferencji aposto∏ów
okr´gowych, w sobot´ 11 paêdziernika, wzi´-
li udzia∏ w koncercie w Tilles-Center. Chór,
orkiestra i soliÊci wykonywali utwory pod
wspólnym mottem: „Dzi´kujemy Tobie,
Bo˝e Ojcze”, które pochodzi∏y z amery-
kaƒskiej i europejskiej literatury muzycznej.
Po koncercie, podczas prezentacji pt.:
„Family, faith and friends” (Rodzina, wiara
i przyjaciele) przedstawiane by∏y epizody z
˝ycia i dzia∏ania aposto∏a okr´gowego Ri-
charda Freunda.

G∏ówny Aposto∏ w Nowym Jorku - USA
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– 1. Jana 5, 18 –

„Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga
narodzili, nie grzeszy, ale że Ten,

który z Boga został zrodzony, strzeże go
i zły nie może go tknąć”.

Moi mili bracia i siostry, zgro-
madzeni tu w hali i w zborach
transmisyjnych. Szcz´Êliwy

jestem, ̋ e te chwile teraz mo˝emy prze-
˝ywaç wspólnie przy o∏tarzu Bo˝ym i
odczuwaç, ˝e nasz Ojciec Niebieski
chce nas obs∏u˝yç.

Ju˝ w pieÊni wst´pnej wyraziliÊmy
naszà wdzi´cznoÊç, a ja odczuwa∏em,
˝e wsz´dzie sà wdzi´czne serca. Nie
oznacza to, ˝e nie mamy zmartwieƒ i
obcià˝eƒ, ale za wszystko, co Bóg daje,
chcemy byç wdzi´czni. Ja szczególnie
jestem wdzi´czny za obecnoÊç wszyst-
kich aposto∏ów okr´gowych i aposto-
∏ów okr´gowych pomocniczych. Ten
fakt mówi mi, ˝e dla was w tym kraju
jest przewidziane szczególne b∏ogos∏a-
wieƒstwo. My si´ modlimy i trzymamy
si´ razem, i dlatego jesteÊmy silni.

Wiem, ˝e sà zmartwienia i ci´˝ary.

Niejedno trzeba znosiç. Mamy te˝ ró˝-
ne uwarunkowania ˝yciowe. Dlatego
chcia∏bym wam przekazaç s∏owo pocie-
szenia w sytuacjach, które sà szczegól-
nie trudne i zwróciç uwag´ na s∏owa z
1. Moj˝eszowej 50, 20, gdzie Józef mó-
wi do swoich braci: „Wy wprawdzie
knuliÊcie z∏o przeciwko mnie, ale Bóg
obróci∏ to w dobro”. Bracia nikczemnie
potraktowali Józefa i go sprzedali. W
koƒcu jednak sta∏o si´ to b∏ogos∏awieƒ-
stwem dla ca∏ej rodziny. Gdy ich ojciec
Jakub umar∏, bracia Józefa byli zatros-
kani, jak teraz Józef zareaguje. Czy
b´dzie si´ mÊci∏, czy b´dzie im utrud-
nia∏ ˝ycie? Józef otwarcie powiedzia∏
do braci: „Wy wprawdzie knuliÊcie z∏o
przeciwko mnie”. Niemniej wa˝niejsze
dla niego by∏o to, ̋ e mi∏y Bóg mia∏ tylko
dobre zamiary.

Mili bracia i siostry, ostatecznie i my

poznamy prawdziwoÊç s∏ów, ˝e Bóg
obróci dla nas wszystko w dobro. Cza-
sami prze˝ywamy sytuacje, w których
jesteÊmy przekonani, ˝e wszyscy sà
przeciwko nam. Ja równie˝ prze˝ywam
takie dni, kiedy myÊl´: „Bo˝e mój, czy
rzeczywiÊcie musz´ tego doÊwiad-
czaç?”. Gdy jedna z∏a wiadomoÊç goni
drugà, to mo˝na ju˝ si´ czuç przygn´-
bionym. Ufajcie jednak: Bóg jest z na-
mi, Bóg obraca wszystko w dobro. To
jest pocieszenie. Ostatecznie zawsze
doÊwiadczymy prawdziwoÊci tych s∏ów.

DziÊ jest szczególny dzieƒ. Zaznaczy-
∏em to ju˝ w modlitwie wst´pnej. W
KoÊciele terytorialnym USA nastàpi
zmiana. Tak˝e i pod tym wzgl´dem Bóg
czyni wszystko dobrze. On jest z nami i
to si´ nie zmieni te˝ w przysz∏oÊci. Nasz
Ojciec Niebieski dalej b´dzie nas  pro-
wadzi∏.

N A B O ˚ E ¡ S T W O



Musimy jednak czyniç te˝ to, co do
nas nale˝y, to, o czym mówi s∏owo bi-
blijne nabo˝eƒstwa: „Wiemy, ̋ e ̋ aden
z tych, którzy si´ z Boga narodzili, nie
grzeszy”. Brzmi to wymownie. Naj-
pierw dotyczy to nas, poniewa˝ jesteÊ-
my na nowo narodzeni z wody i z Du-
cha. (por. Ew. Jana 3, 5) JesteÊmy na-
rodzeni z Boga. Czy jednak jesteÊmy
bez grzechu? Jaki jest sens tej wypo-
wiedzi? Taki, ̋ e nie chcemy grzeszyç, a
nie taki, ˝e jesteÊmy bez grzechu.
Niestety, czasami jest tak, ̋ e popadamy
w grzech, nie z tego powodu, ˝e tego
pragniemy, ale w naszym ˝yciu ziem-
skim jesteÊmy niedoskonali i prze˝ywa-
my to dzieƒ w dzieƒ. Chciejmy zatem
unikaç grzechu. To jest nasze zadanie,
aby zaniechaç wszystkiego, co si´ nie
podoba naszemu Ojcu Niebieskiemu.
Unikajmy grzechu. To jest zadanie

˝yciowe. Nikt nie mo˝e powiedzieç:
„To ju˝ osiàgnà∏em”. Wa˝ne jest to dla
m∏odzie˝y, jak i dla seniorów, wa˝ne
jest to dla ka˝dego z nas. Zatem, uni-
kajmy grzechu!

„…ale ˝e Ten, który z Boga zosta∏
zrodzony, strze˝e go…”. Ponownie
dotyczy to nas, na nowo narodzonych z
wody i z Ducha, narodzonych z Boga.
Mili bracia i siostry Bóg nas strze˝e!
Naszym zadaniem jest jednak˝e strze-
˝enie te˝ siebie. Tu budzi si´ pytanie:
Co mamy czyniç? Przytocz´ w kilku
punktach to, co mamy czyniç.

Strze˝my naszego serca, aby by∏o
czyste – to jest pierwsze zadanie. Jak
mog´ stwierdziç, czy moje serce na-
prawd´ jest czyste? To nie jest takie
proste. Chc´ wam przedstawiç takà
mo˝liwoÊç. Nasz Ojciec Niebieski spo-
glàda w nasze serce. On widzi nasze

myÊli. JeÊli teraz pomyÊlicie: „Och, to
znajdzie kilka myÊli, które nie sà dobre,
które nale˝a∏oby ukryç”, wtedy jest to
znak, ˝e serce nie jest ca∏kiem czyste!
My jednak chcemy mieç czyste serce,
aby nasz Ojciec Niebieski stale móg∏ na
nie patrzeç z upodobaniem. A wi´c
usuƒmy wszystko to, co si´ Jemu nie
podoba. DziÊ oferowana nam jest ∏as-
ka. Czyƒmy wszystko, co jest mi∏e Bo-
gu, abyÊmy zostali przyj´ci w dniu
Paƒskim. Zachowujmy czystoÊç na-
szych serc!

Drugie zadanie brzmi: Pozostaƒcie
pokorni – to zadanie równie˝ towarzy-
szy nam przez ca∏e ˝ycie. Warunki si´
zmieniajà, prze˝ywamy ró˝ne sytuacje,
w których musimy wykazaç pokor´. Co
w∏aÊciwie oznacza pokora? S∏owo to
znajdujemy te˝ w Objawieniu Jana,
gdzie jest mowa, ̋ e gdy Jan nagle zoba-
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czuwaç a˝ do koƒca.
Pozostaƒcie aktywni w dziele Bo˝ym.

Wiem, ̋ e to i tamto ma miejsce w zbo-
rach. Otrzymuj´ niekiedy korespon-
dencje, w których jest mowa o tych, czy
innych zdarzeniach. Niektórzy utracili
radoÊç i poszli w∏asnymi drogami. Tak
nie mo˝na i to mówi´ otwarcie. Wten-
czas nie jest si´ b∏ogos∏awionym i nie
mo˝na byç chronionym przez Pana a˝
do Jego przyjÊcia. Pracujcie w zborach.
Sk∏adajcie Êwiadectwo wiary. Je˝eli
chodzi o ten punkt, to te˝ nie mo˝emy
wykazywaç oci´˝a∏oÊci. Nie jest to
zadanie tylko na pewien okres ̋ ycia, ale
na ca∏e ˝ycie. Tak wi´c pozostaƒcie
aktywnymi! Mili bracia i siostry, zacho-
wajcie te s∏owa w swoich sercach i dalej
wspó∏dzia∏ajcie w zborach – wsz´dzie
tam, gdzie jesteÊcie potrzebni. Pozo-
staƒcie aktywni!

A teraz ostatnie zadanie: Niestru-
dzenie czekajcie na Pana. Ta postawa
tak˝e jest zagro˝ona ró˝nymi sytuacja-
mi ˝yciowymi. Oczekiwanie zostaje
umniejszane przez przekonanie, ˝e
jeszcze d∏ugo potrwa zanim Pan przyj-
dzie. Wyznaczanie czasu ponownego
przyjÊcia Chrystusa nie jest naszym
zadaniem. Naszym zadaniem jest dà˝e-
nie do godnoÊci i udoskonalanie si´ na
Jego przyjÊcie i codzienne oczekiwanie
na Niego. Nie ulegajcie z∏udzeniu, ˝e
ju˝ tak d∏ugo czekamy, a Pan jeszcze
nie przyszed∏. To z∏y s∏uga myÊli i mówi:
„Pan mój zwleka z przyjÊciem…”.
(por. Ew. ¸ukasza 12, 45) Màdry s∏uga
oczekuje Pana ka˝dego dnia. Dlatego
módlmy si´ o to, abyÊmy pozostali czuj-
ni, abyÊmy codziennie oczekiwali Pana
i nie popadli w znu˝enie.

Widzimy zatem, jakie wa˝ne jest
trwaç w tym, co otrzymaliÊmy, w tym
czego zostaliÊmy nauczeni. Ci, którzy
tak post´pujà, zostanà przyj´ci w dniu
Paƒskim. Natomiast ci, którzy rezygnu-
jà, popadajà w znu˝enie i mówià: „Tyle
razy ju˝ to s∏yszeliÊmy, a Pan jeszcze nie
przyszed∏”. Tacy nara˝ajà si´ na niebez-
pieczeƒstwo nieprzyj´cia przez Pana.

wszystkich dóbr ziemskich. Najwi´k-
szym skarbem naszego ˝ycia niech
b´dzie to, ̋ e jesteÊmy dzieçmi Bo˝ymi.
G∏ówny Aposto∏ Fehr cz´sto mówi∏:
„Mój urzàd nie jest gwarancjà szcz´Êcia
ani tego, ˝e w dniu Pana zostan´
przyj´ty”. CoÊ innego jest wa˝niejsze –
nasz stan dziecka Bo˝ego. Stale chciej-
my si´ z tego radowaç. Niech stan
dziecka Bo˝ego b´dzie radoÊcià w
rodzinach i s∏u˝y do wzajemnej moty-
wacji. W ten sposób wychowujcie swoje
dzieci, mili rodzice. Trwajcie w tym,
pozostaƒcie radoÊni.

Bàdêcie czujni. To kolejne zadanie.
DziÊ konfrontowani jesteÊmy z ró˝ny-
mi poglàdami. Wiele do nas dociera.
Obwieszczane sà niezliczone przes∏a-
nia. Wiele z tego chce wp∏ynàç na nasze
˝ycie w wierze. Bàdêcie czujni i skorzy
do ust´pstw. To zadanie dotyczy nasze-
go ca∏ego ̋ ycia. Pozostaƒcie czujni. Tak
czynià dzieci Bo˝e, które zawsze majà
ÊwiadomoÊç, ˝e otoczeni sà duchami,
które chcà wniknàç do ich serca. Jak
chcemy odpieraç te ataki? Musimy si´
modliç! Nie ma innego Êrodka. Jasno
to uwypukli∏ Pan Jezus i wskaza∏ na
dwie sprawy: „Czuwajcie i módlcie si´”.
(por. Ew. Marka 14, 38) Nie mo˝na
czyniç jednego bez drugiego. Je˝eli
b´dziemy tego przestrzegaç, to b´dzie-
my si´ modliç, to b´dziemy silni i

czy∏ Pana Jezusa, to upad∏ Mu do nóg,
jakby umar∏y. (por. Obj. Jana 1, 17) To
jest pokora. Zabiegajmy o t´ zdolnoÊç,
aby móc si´ uni˝yç przed Panem za-
wsze, gdy odczuwamy Jego bliskoÊç.
Pozostaƒmy pokornymi. Pokorà jest
zdolnoÊç upadania przed Panem.

Pozostaƒmy te˝ pokornymi w kon-
taktach z naszymi braçmi i siostrami.
Czasami jest bardzo trudno pozostaç
pokornym we wzajemnych stosunkach
z braçmi i siostrami. Bàdêmy zawsze
gotowi prosiç o przebaczenie, bàdêmy
zawsze w stanie powiedzieç: „Pope∏ni-
∏em b∏àd, przykro mi”. W ten sposób
zachowujà si´ bracia i siostry, nowo-
narodzeni z wody i z Ducha Âwi´tego.
Strze˝cie swojego serca, pozostaƒcie
pokorni!

Kolejne zadanie brzmi: Pozostaƒcie
radoÊni jako dzieci Bo˝e. Czasami
mamy uczucie, ˝e pi´knà rzeczà jest
bycie dzieckiem Bo˝ym. Sà chwile, w
których naprawd´ mo˝na si´ radowaç,
ale sà te˝ inne momenty, ja równie˝
takie prze˝ywam. Czasami jesteÊmy
zdeprymowani, gdy˝ musimy prze˝y-
waç pewne sytuacje, które pozbawiajà
nas radoÊci. Trzeba dà˝yç do radoÊci.
Radujcie si´ zawsze z tego, ̋ e jesteÊcie
dzieçmi Bo˝ymi! Niech to b´dzie skar-
bem naszego serca, skarbem cenniej-
szym od wszystkich pieni´dzy i od

N A B O ˚ E ¡ S T W O
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Czyƒmy wszystko, co jest potrzebne,
abyÊmy nie popadli w taki stan i strze˝-
my si´ tego.

W naszym s∏owie biblijnym jeszcze
jest mowa: „…i z∏y nie mo˝e go tknàç”.
Pi´kna obietnica. Wszyscy, którzy za-
chowujà czystoÊç swego serca oraz sà
pokorni, radoÊni, czujni, aktywni i ocze-
kujà Pana, nie zostanà tkni´ci przez
z∏ego. Oznacza to, ̋ e nowe stworzenie
si´ w nas rozwija tak dobrze, ̋ e szatan
nie mo˝e ju˝ nam wyrzàdziç szkody.
Ostatecznie to jest w∏aÊciwoÊç oblubie-
nicy Chrystusa, w∏aÊciwoÊç wszystkich,
którzy sà godni, a szatan nie mo˝e ich
tknàç.

W PiÊmie Âwi´tym znajdujemy przy-
k∏ady mówiàce o tym, jak Pan Jezus by∏
kuszony przez szatana i jak go zwyci´-
˝a∏. Gdy szatan zobaczy∏, ˝e nic nie
mo˝e wskóraç wobec Pana Jezusa, to
na jakiÊ czas od Niego odstàpi∏. (por.
Ew. ¸ukasza 4, 13) To równie˝ prze˝y-
jemy, jeÊli naprawd´ b´dziemy zwyci´-
˝aç. Szatan wtedy musi stwierdziç, ˝e
nie mo˝e nam szkodziç. Dzieci Bo˝e,
pozostaƒcie silne, a z∏y was nie tknie.

Mili bracia i siostry, zachowujmy

wszystkie te s∏owa nabo-
˝eƒstwa i wype∏niajmy je
oraz bàdêmy silni! Uczyƒ-
my wszystko, aby nasz Oj-
ciec Niebieski móg∏ wy-
pe∏niç swojà obietnic´ i
pos∏aç do nas swojego mi-
∏ego Syna. Wszyscy, któ-
rych strze˝e, zostanà w
koƒcu przez Niego przy-
j´ci.
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Ka˝dy z nas w swoim ˝yciu chcia∏by
coraz bardziej odczuwaç bliskoÊç Jezusa
Chrystusa. Im ÊciÊlejsze jest nasze
powiàzanie z Nim, tym bardziej pozwala
nam odczuwaç swojà bliskoÊç i doÊwiad-
czaç swojej mocy i si∏y. Przede wszyst-
kim podczas uroczystoÊci Êwi´tej wie-
czerzy odczuwamy Jego bliskoÊç, kiedy
jesteÊmy uwolnieni od grzechu i mo˝e-
my przyjàç cia∏o i krew Jezusa. Pan po-
wiedzia∏: „Kto spo˝ywa cia∏o moje i pije
krew mojà, we mnie mieszka, a Ja w
nim”. (Ew. Jana 6, 56) W takiej znaczà-
cej chwili wa˝ne jest poznanie, ̋ e Jezus
Chrystus jest tym jedynym, który przy-
nosi nam pokój, pocieszenie i pomoc. W
czystoÊci serca chciejmy patrzeç na
Niego jako na tego, który zbli˝a si´ do
nas ̋ yczliwie i zapewnia nam zbawienie.
Bez Niego nie mamy podstaw do na-
dziei, a z Nim mamy zbawienie.

Pozwólcie, ̋ e przedstawi´ to na przy-
k∏adzie prze˝ycia pewnego s∏ugi z po-
dró˝y do Ugandy. W tym ubogim kraju
brakuje wszystkiego, a  ludzie cierpià
ogromnà bied´. Wiele jest nie do znie-
sienia i nie odpowiada ˝adnym stan-

dardom ˝ycia. Podobnie jest z opiekà
medycznà.

Pewien nasz ugandyjski biskup doz-
na∏ udaru mózgu i trafi∏ do szpitala w
Kampali, stolicy kraju. Inny s∏uga z USA
odwiedzi∏ go w szpitalu, a jego póêniej-
sza relacja brzmia∏a nast´pujàco: „We-
szliÊmy do zat∏oczonego pomieszczenia,
gdzie 50-60 pacjentów le˝a∏o tu˝ obok
siebie na materacach, a niektórzy bez-
poÊrednio na cementowej posadzce. Na
tych materacach lub wydzielonych miej-
scach nie tylko musieli zmieÊciç si´
chorzy, ale tak˝e ich odzie˝, przedmioty
osobiste i jedzenie. Na skraju matera-
ców kucali krewni lub przyjaciele, którzy
zapewniajà chorym codziennà opiek´ i
wy˝ywienie. W pomieszczeniu by∏o
bardzo ma∏o Êwiat∏a i duszno. W rogu

przy biurku siedzia∏a piel´gniarka od-
powiadajàca za ca∏y oddzia∏ szpitalny.
Widok przedstawia∏ morze ludzkiego
cierpienia; s∏ychaç by∏o nieustanne j´-
czenie i g∏oÊne krzyki. PoÊrodku tego
pomieszczenia le˝a∏ nasz biskup, przy
którym siedzia∏a jego ˝ona i rodzina.
Widzàc to wszystko mia∏em tylko jedno
pytanie: W jaki sposób w takich warun-
kach wszyscy ci pacjenci mogà wyzdro-
wieç?

Nagle wydarzy∏o si´ coÊ zdumiewajà-
cego. Do pomieszczenia wesz∏a lekarka,
zapanowa∏a cisza i wszystkie oczy by∏y
skierowane tylko na nià. Odebra∏em to
tak, jakby do tej sali wstàpi∏a nadzieja.
M∏oda lekarka ze wspó∏czuciem zwra-
ca∏a si´ do ka˝dego chorego, cierpliwie
wys∏uchiwa∏a proÊby i odpowiada∏a na
pytania. By∏em wzruszony jej zachowa-
niem, ale jeszcze bardziej wzruszy∏a
mnie reakcja pacjentów w odniesieniu
do lekarki. W ich chorobach by∏a dla
nich niczym jedyna deska ratunku”.

Ta relacja pozwala nam zrozumieç
prawd´ duchowà, ̋ e jedynà pomocà dla
naszej duszy jest Chrystus! Tylko dzi´ki
Jego ∏asce mo˝emy ˝yç. ObyÊmy teraz
jeszcze bardziej poznali znaczenie s∏ów
poety: „Nasz wielki lekarz blisko nas,
∏askawy, drogi Jezus”. (pieÊƒ 471)

Leonard R. Kolb

Apostoł okręgowy Leonard R.Kolb urodził się 7 lipca
1956 roku. Apostołem został ustanowiony 14 maja
2000 roku i jednocześnie otrzymał polecenie służenia
jako apostoł okręgowy pomocniczy. Od 12 paź-
dziernika 2008 roku jako apostoł okręgowy prowadzi
Kościół terytorialny USA wraz z licznymi krajami
w Ameryce Środkowej i Południowej,Afryce Wschod-
niej, na Karaibach i wyspach na Pacyfiku oraz
w Wielkiej Brytanii.

Nasz wielki lekarz blisko nas!

Apostoł okręgowy Kolb z braćmi w Ugandzie

L I S T  A P O S T O L S K I
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W∏aÊnie grono tych ostatnich braci i sióstr chcemy
wesprzeç oraz dodaç odwagi do otwartego i
swobodnego wyznawania wiary i swoich przekonaƒ
religijnych. Odwo∏ujemy si´ przy tym do wypo-
wiedzi G∏ównego Aposto∏a opublikowanej w s∏owie
wst´pnym czasopisma „Nasza Rodzina” nr 10/2008
i prosimy wszystkich czytelników, aby przes∏ali nam
relacje ze swoich doÊwiadczeƒ i wra˝eƒ, podobnie
jak w przypadku poni˝ej zamieszczonego artyku∏u.
W ten sposób b´dà mogli byç dla wielu dobrym

Podczas wakacji z trojgiem naszych dzieci
wybraliÊmy si´ na w´drówk´. Chcàc sobie
uprzyjemniç dzieƒ ÊpiewaliÊmy na pami´ç
pieÊni z naszego Êpiewnika. Dzieci upodoba∏y
sobie zw∏aszcza pieÊƒ „Gdy pokój niebieski Bóg
w dusz´ mi tchnie”. Przy okazji dzieci uczy∏y si´
na pami´ç s∏ów pozosta∏ych zwrotek, poniewa˝
tak naprawd´ zna∏y s∏owa tylko pierwszej zwrotki. W koƒcu poprosi∏y nas, abyÊmy Êpiewali jednym
ciàgiem wszystkie zwrotki. Tymczasem kilka metrów przed nami zatrzyma∏o si´ ma∏˝eƒstwo studiujàc
map´. Z tego powodu odpowiedzia∏am dzieciom, ˝e dobrze, ale jak miniemy tych ludzi. W tym samym
momencie nasz dziewi´cioletni syn spontanicznie stwierdzi∏: „Ja myÊl´, ˝e nie powinniÊmy si´ wstydziç
naszej wiary”.

Odtàd wcià˝ na nowo myÊl´ o tym zdaniu, kiedy znajduj´ si´ w sytuacjach, wymagajàcych
praktykowania i wyznania wiary.

Praca misyjna
na urlopie

Ja nie wstydzę się Zbawiciela!?

Ka˝dy zna i znalaz∏ si´ ju˝ w sytuacji publicznego wyznania swojej wiary i przynale˝noÊci do KoÊcio∏a
Nowoapostolskiego. Wielu czyni to otwarcie i Êmia∏o, a inni nieÊmia∏o i z obawà.

przyk∏adem na to, jak dziÊ mo˝liwe jest jeszcze
sk∏adanie Êwiadectwa wiary i prowadzenia pracy
misyjnej. Artyku∏y te mogà si´ przyczyniç do tego,
˝e niejeden brat lub niejedna siostra wyzb´dà si´
swych obaw i nabiorà Êmia∏oÊci, aby odwa˝nie wy-
znawaç wiar´ wobec ludzi.

Ucieszymy si´ z waszych relacji i prze˝yç, które
opublikujemy, oczywiÊcie po zmianie danych iden-
tyfikacyjnych i personalnych, zgodnie z zasadami
redakcyjnymi.

Redakcja

O S O B I S T E  P R Z E ˚ Y C I E
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O S O B I S T E  P R Z E ˚ Y C I E

Krzysztof, Aleks i Franek odwiedzili swojego
przyjaciela Marka, który pracuje za granicà. W
miejscu pobytu Marka nie odbywajà si´ nabo-
˝eƒstwa tygodniowe, wi´c postanowili odszukaç
koÊció∏ w sàsiedniej miejscowoÊci. Nie oby∏o si´ to
jednak bez trudu. Jak do tego dosz∏o, przeczytajmy
relacj´ Franka:

„Nasz przyjaciel Marek pracuje za granicà, wi´c
zaproponowa∏em Krzysztofowi i Aleksowi, ̋ ebyÊmy
odwiedzili Marka, a tym samym sprawili jemu
niespodziank´. Koledzy uznali to za dobry pomys∏ i
zacz´liÊmy planowaç podró˝. Po doprecyzowaniu
wszystkich szczegó∏ów wyruszyliÊmy do Marka.

Wszyscy jesteÊmy nowoapostolskimi, zatem zale-
˝a∏o nam bardzo, aby podczas naszego urlopu
równie˝ uczestniczyç w nabo˝eƒstwie. Marek jed-
nak nas poinformowa∏, ̋ e w miejscowoÊci, w której
przebywa jest tylko ma∏y zbór i nie odbywajà si´
nabo˝eƒstwa tygodniowe. Co zrobiç? Postano-
wiliÊmy pojechaç do sàsiedniej, wi´kszej miejsco-
woÊci, aby tam wziàç udzia∏ w nabo˝eƒstwie. WczeÊ-
niej chcieliÊmy jeszcze zwiedziç to miasto.

Miasto to jest pi´kne i znane z zabytków, tak ˝e
naprawd´ jest co do zwiedzania. W t´ Êrod´ jednak
mocno pada∏o. Nasze plany prys∏y, a wraz z tym i
nasz nastrój. ByliÊmy niezadowoleni. Nie mogàc
zwiedziç miasta wyruszyliÊmy wczeÊniej do koÊcio∏a.

Po drodze zatelefonowa∏a moja matka i przy-
pomnia∏a mi, ̋ e dziÊ przypadajà 18 urodziny mojej
kole˝anki, na które by∏em zaproszony, a jej nie
poinformowa∏em, ̋ e mnie nie b´dzie. Moja matka
powiedzia∏a, ̋ e Iza by∏a na mnie wÊciek∏a.

Naprawd´ zapomnia∏em jej powiedzieç, ̋ e wyje˝-
d˝am, a teraz gryz∏o mnie sumienie. By∏em te˝
smutny, poniewa˝ nie chcia∏em zraziç do siebie
kole˝anki. Szukajàc koÊcio∏a modli∏em si´ po cichu,
a˝eby Iza nie by∏a na mnie z∏a.

Marek da∏ nam szkic z drogà do koÊcio∏a, ponie-
wa˝ sam musia∏ pracowaç i nie móg∏ nam towarzy-
szyç. Byç mo˝e szkic nie by∏ zbyt dok∏adny albo my
niedok∏adnie s∏uchaliÊmy. W ka˝dym razie nie
mogliÊmy si´ po∏apaç. Owszem, znaleêliÊmy si´ w
dzielnicy, w której musia∏ byç nasz koÊció∏, ale
kogokolwiek si´ pytaliÊmy, nikt nie móg∏ nam
pomóc. Posy∏ani byliÊmy to tu, to tam, ale za ka˝dym
razem informacja by∏a b∏´dna. Dwóch przechod-

niów nawet z wielkà pewnoÊcià wskaza∏o nam kie-
runek, a gdy dotarliÊmy na miejsce, to stwier-
dziliÊmy, ̋ e stoimy przed katolickim klasztorem.

Powoli robi∏o si´ póêno. Majàc do dyspozycji
jeden parasol szliÊmy w trójk´ w strumieniach
deszczu i nie wiedzieliÊmy, dokàd jeszcze si´ udaç.

W koƒcu stanà∏em, wskaza∏em na Krzysztofa i
powiedzia∏em: Musimy si´ pomodliç. Prosz´ uczyƒ
to. Na Êrodku chodnika z∏o˝yliÊmy r´ce, a nasz
przyjaciel przedstawi∏ mi∏emu Bogu naszà trosk´.
Po modlitwie by∏em pewien, ˝e teraz znajdziemy
koÊció∏, co te˝ powiedzia∏em moim kolegom.

Aleks kierowany natchnieniem zadzwoni∏ do
drzwi pewnego domu i tam zapyta∏ o drog´ do
koÊcio∏a. Tym razem informacja by∏a prawdziwa i po
kilkuset metrach staliÊmy przed koÊcio∏em.

SpóêniliÊmy si´ 10 minut, ale weszliÊmy bardzo
wdzi´czni i szcz´Êliwi, czego nie zmieni∏o nawet to,
˝e byliÊmy przemoczeni od deszczu. Gdy póêniej
otrzyma∏em sms’a od Izy, Êwiadczàcego o tym, ˝e
ju˝ nie jest na mnie z∏a, to moja radoÊç by∏a pe∏na.

W strumieniach deszczu
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Hiszpania: Trzy nabo˝eƒstwa w dwa dni
Spotkanie ze s∏ugami okr´gowymi oraz nabo˝eƒstwa w Murcji, Denii
i Walencji by∏y w programie podró˝y aposto∏a okr´gowego Markusa
Fehlbauma pod koniec sierpnia 2008 roku do Hiszpanii. Na nabo-
˝eƒstwie niedzielnym zgromadzi∏o si´ 304 wiernych. Aposto∏ okr´-
gowy piecz´towa∏ osob´ doros∏à i troje dzieci, zatwierdzi∏ kap∏ana i
ustanowi∏ diakona. Podczas
tej podró˝y aposto∏owi okr´-
gowemu towarzyszyli apos-
to∏owie Bernhard Meier i
Erhard Suter oraz biskup
Jean-Jacques Hildbrand.

Apostoł okręgowy Fehlbaum pieczętuje
dziecko podczas nabożeństwa w Murcji

Włochy: 103 wiernych, 21 września 2008 r. zebrało się na
nabożeństwo w Livorno, które przeprowadził przebywający tam
na urlopie apostoł okręgowy Markus Fehlbaum ze Szwajcarii.

Holandia: Wspólnie Êwi´towaç i si´ radowaç
RadoÊç z Ducha Âwi´tego by∏a centralnym tematem nabo˝eƒstwa, które odby∏o si´ 7 wrzeÊnia ub.r. z okazji 50-lecia
powstania zboru Amsterdam-Osdorp. Po po∏udniu wszyscy zainteresowani byli zaproszeni na Dzieƒ Otwarty. Przybyli

te˝ przedstawiciele innych KoÊcio∏ów i z∏o˝yli swoje
serdeczne ˝yczenia. Ksià˝ka na temat historii zboru,
wydana przez pewnego brata, a tak˝e kola˝, informowa∏y
o ̋ yciu zborowym. Koncert benefisowy m´skiego chóru
okr´gowego, który odby∏ si´ wieczorem tego dnia po-
zyska∏ 600 euro na rzecz projektu pomocy dla Mo-
zambiku. Ponadto uczestnicy koncertu byli poproszeni o
przekazanie ˝ywnoÊci do Banku ˚ywnoÊci w Amster-
damie.

Europa / Azja

Tad˝ykistan: Odwiedziny duszpasterskie
Aposto∏ okr´gowy Wolfgang Nadolny, w sierpniu 2008 roku,
odwiedzi∏ braci i siostry w Republice Tad˝ykistanu. Po wylà-
dowaniu w stolicy kraju Duszanbe, wraz ze swoim t∏umaczem,
pasterzem Valerim Hense, uda∏ si´ do miasta Wahdat, gdzie
spotka∏ si´ z braçmi i siostrami. Nazajutrz polecia∏ do Cho-
d˝entu, gdzie mia∏o miejsce spotkanie dla s∏ugów i nabo-
˝eƒstwo. Stamtàd nast´pnego dnia powróci∏ do Duszanbe i
wieczorem spotka∏ si´ z wiernymi. W niedziel´ rano prze-
prowadzi∏ nabo˝eƒstwo w tamtejszym koÊciele. Na t´ uro-
czystoÊç przybyli te˝ bracia i siostry z odleg∏ego o 60 kilometrów
zboru Tursun.

Apostoł okręgowy Nadolny (3 od prawej) z pasterzem Valerim Hense
(2 od lewej) oraz z kapłanami i diakonami z Tadżykistanu

D O O K O ¸ A  Â W I A T A
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Afryka / Ameryka Północna i Południowa
Kanada: Pierwsze odwiedziny w 100 Mile House
W trakcie kilkudniowej podró˝y we wrzeÊniu 2008 roku aposto∏ okr´gowy
Leslie Latorcai odwiedzi∏ zbory po∏o˝one w zachodnim, górzystym regionie
Kanady. Wyczarterowanym ma∏ym samolotem, lecàc nad Górami Skalistymi,
pokona∏ ponad 2200 kilometrów. Przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwa w Medicine
Hat (prowincja Alberta) oraz w Cranbrook, Castlegar i Vancouverze (w 
prowincji Kolumbia Brytyjska). Poza tym po raz pierwszy odwiedzi∏ zbór w
100 Mile House, w Kolumbii Brytyjskiej, za∏o˝ony przed czterema laty.

Zimbabwe: Wizyta aposto∏a okr´gowego Ndanduli
Podczas podró˝y po Zimbabwe aposto∏ okr´gowy Charles N. Ndandula
(Zambia) przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwa w czterech miastach. Pierwszym etapem
by∏ zbór Gweru, odleg∏y o cztery godziny jazdy samochodem od Harare, stolicy
kraju. Tam 214 wiernych czeka∏o na  aposto∏a okr´gowego oraz towarzyszàcych
mu aposto∏a J. Welmana i biskupa D. Mulemb´. Stamtàd podró˝ wiod∏a do
Bulawayo, gdzie 395 wiernych zebra∏o si´ na nabo˝eƒstwo. W Hwange, miejsco-
woÊci górniczej, aposto∏ okr´gowy odwiedzi∏ grób masowy, w którym pocho-
wanych zosta∏o 472 górników, zasypanych w kopalni w 1972 roku. Ostatni etap
podró˝y to Victoria Falls, gdzie równie˝ przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo, ale tak˝e
zwiedzi∏ farm´ krokodyli i odby∏ przeja˝d˝k´ ∏odzià po Zambezi.

Powitanie apostoła okręgowego Ndanduli
w Victoria Falls

Argentyna: Ustanowienie nowego aposto∏a okr´gowego
W Êrod´ 15 paêdziernika 2008 roku w Buenos Aires G∏ówny Aposto∏ Leber
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo ̋ a∏obne, zmar∏ego nagle na zawa∏ serca aposto∏a
okr´gowego Norberta Batisty. Aposto∏ okr´gowy Batista przewodniczy∏
koÊcio∏owi terytorialnemu Argentyna od 5 listopada 2006 roku, po odejÊciu w
stan spoczynku aposto∏a okr´gowego Maria Fiore. Nieoczekiwana Êmierç
aposto∏a okr´gowego Batisty wywo∏a∏a g∏´boki smutek u tamtejszych braci i
sióstr. G∏ówny Aposto∏ ̋ yczy∏ wszystkim wiernym wiele pocieszenia i si∏y, a
przede wszystkim wiele pokoju i radoÊci z Ducha Âwi´tego. W szczególnoÊci
zwróci∏ si´ te˝ do najbli˝szej rodziny, zw∏aszcza wdowy i dzieci, przy czym
powiedzia∏: „Niechby tak˝e nasza mi∏a siostra Batista ze swojà rodzinà od-
czuwa∏a, ̋ e otaczamy jà niczym murem, murem modlitwy i mocy z wysokoÊci”.
Podczas tego nabo˝eƒstwa G∏ówny Aposto∏ powo∏a∏ te˝ 59-letniego aposto∏a
Norberta Carlosa Passuni na urzàd aposto∏a okr´gowego i powierzy∏ mu 
prowadzenie KoÊcio∏a terytorialnego Argentyna, a tak˝e opiek´ dusz-
pasterskà pó∏ miliona wiernych, ̋ yjàcych w Chile, Paragwaju i Urugwaju.

Życzenia błogosławieństwa dla nowego apostoła
okręgowego Norberto Carlosa Passuni
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Zdjęcie tytułowe: Główny Apostoł Leber (pośrodku) z apostołem okręgowym w st. sp. Freundem i nowo ustanowionym apostołem okręgowym Kolbem

Apostoł okręgowy Latorcai (2 od lewej) z biskupem Johnem Sturmem,
apostołem Johnem Sobottką i starszym okręgowym Wynnem Sturmem (z lewej)


