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Pan Jezus wyg∏osi∏ wielkie kazanie, zgodnie z
przekazem Ewangelii Mateusza zwane
„Kazaniem na górze”. Pierwsze zdanie, które

wypowiedzia∏, wed∏ug relacji biblijnej brzmia∏o:
„B∏ogos∏awieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest
Królestwo Niebios”. Wypowiedê ta jest kluczem do
wielu spraw, tak˝e tych, dotyczàcych naszego ˝ycia
ziemskiego.

„B∏ogos∏awieni ubodzy w duchu” nie oznacza, ̋ e to
sà niemàdrzy. B∏ogos∏awieni to ci, którzy sà otwarci dla
Pana. B∏ogos∏awieni to ci, którzy nie zamykajà si´ przed
tym, co Boskie. B∏ogos∏awieni to ci, którzy nie zajmujà
si´ wszelkimi mo˝liwymi sprawami wspó∏czesnego
czasu.

Wspó∏czesny czas niesie z sobà szczególne
niebezpieczeƒstwa. Wielu ludzi dà˝y do ziemskiego
bogactwa, do przyjemnego urzàdzania sobie ˝ycia
ziemskiego. W∏aÊciwie nie jest to nic z∏ego. Wszyscy
radujemy si´, kiedy nam si´ dobrze powodzi.
Potrzebujemy te˝ tego, co jest niezb´dne do ˝ycia;
mówiàc biblijnie: naszego chleba powszedniego. Nasze
staranie jednak nie mo˝e si´ ograniczaç tylko do tego.
Gdyby nasze ̋ ycie sk∏ada∏o si´ tylko z jedzenia i picia,
czyli dà˝enia do tego, co ziemskie, to naprawd´ by∏oby
ubogie. W∏aÊciwie ubogim w duchu jest ten, kto potrafi
uwalniaç si´ od tego, co ziemskie i zwracaç si´ do Pana,
kto jest otwarty dla S∏owa Bo˝ego i nie pozwala si´
zasypywaç wszelkimi wp∏ywami ducha tego czasu.
Wielu pozwala si´ zasypywaç licznymi wspó∏czesnymi
ofertami. Wsz´dzie mo˝na sp´dzaç czas, istniejà liczne
mo˝liwoÊci rozrywki. Ubodzy w duchu jednak nie biorà
udzia∏u we wszystkim, ale myÊlà o przysz∏oÊci i
przygotowujà swoje dusze na tamten Êwiat, poniewa˝
pragnà Pana. W∏aÊnie tacy sà b∏ogos∏awionymi. Pan
Jezus powiedzia∏: „B∏ogos∏awieni ubodzy w duchu”.

Bàdêmy zawsze „ubogimi w duchu”, czyli otwartymi
dla S∏owa Bo˝ego. Nie tylko chciejmy widzieç to, co jest
sprawà chwili, nie tylko myÊlmy o ˝yciu ziemskim.
Bàdêmy otwartymi na napomnienia i zwa˝ajmy na g∏os
Bo˝y. Do takich nale˝y Królestwo Niebios.

Zatem bycie „ubogim w duchu” jest warunkiem
wejÊcia do Królestwa Niebios. Zachowujmy sobie zaw-
sze w sercu t´ ÊwiadomoÊç, abyÊmy nie zamykali si´
przed S∏owem Bo˝ym i nie byli zarozumialcami, lecz
zwa˝ali na S∏owo Pana, je przestrzegali i wed∏ug niego
post´powali.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Czyje jest
Królestwo Niebios?

S ¸ O W O
W S T ¢ P N E
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42 lata Henri Higelin pe∏ni∏ s∏u˝b´ w
KoÊciele Nowoapostolskim. G∏ówny Apos-
to∏ doceni∏ go jako m´˝a Bo˝ego „mocno
zakorzenionego” w dziele Bo˝ym, darzone-
go szacunkiem i przychylnoÊcià wiernych.

Obszar dzia∏ania aposto∏a okr´gowego
pomocniczego Higelin’a obejmowa∏ mi´-
dzy innymi Demokratycznà Republik´
Konga, dokàd uda∏ si´ ponad 100 razy,
stwierdzi∏ G∏ówny Aposto∏, a sumujàc
sp´dzony tam czas, by∏oby to ponad cztery
lata ̋ ycia w Afryce.

Nabo˝eƒstwo w Merlebach trans-
mitowane by∏o satelitarnie do wszystkich
zborów tamtejszego KoÊcio∏a terytorialne-
go.

W przededniu, 25 paêdziernika, odby∏a
si´ uroczystoÊç muzyczna w centralnym
koÊciele w Merlebach, przy czym prezen-
tacjà multimedialnà pokazano chwile z
˝ycia i pracy aposto∏a okr´gowego pomoc-
niczego. Aposto∏ Joseph Kalambayi wyrazi∏
podzi´kowanie w imieniu braci i sióstr z
Konga.

G∏ówny Aposto∏
w Merlebach - Francja

W niedziel´ 26 paêdziernika 2008 roku G∏ówny Aposto∏ przepro-
wadzi∏ nabo˝eƒstwo w Merlebach. Aposto∏ okr´gowy Jean-Luc

Schneider i jego ˝ona Pascale otrzymali b∏ogos∏awieƒstwo z okazji
srebrnych godów, a aposto∏ okr´gowy pomocniczy Henri Higelin

przeszed∏ w stan spoczynku.

Na powitanie Głównego Apostoła dzieci
przygotowały plakat i powiesiły go
w salce katechetycznej



– Jeremiasza 32, 41 –

„I będę się radował z nich,
i dobrze im czynił;

na stałe osadzę ich w tej ziemi,
z całego serca i z całej duszy”.

Mili bracia i siostry, bardzo
raduj´ si´ z tego wspólnego
nabo˝eƒstwa. Chciejmy je wy-

korzystaç, aby w duchu o krok przybli˝yç
si´ do dnia Pana, zawsze majàc na uwa-
dze t´ chwil´, w której Pan dokoƒczy
swoje dzie∏o. Wszystko, co jest g∏oszone
w domu Bo˝ym, wszystkie nasze stara-
nia, ukierunkowane sà na ten dzieƒ,
który stoi w centrum naszej wiary a˝ do
osiàgni´cia celu.

Dzisiejsze nabo˝eƒstwo ma szcze-
gólny akcent. Aposto∏ okr´gowy po-
mocniczy Higelin przejdzie w stan
spoczynku. Ponadto aposto∏ okr´gowy
Schneider i jego ̋ ona Pascale otrzymajà
b∏ogos∏awieƒstwo z okazji srebrnych
godów.

Przeczyta∏em s∏owo biblijne mówiàce
o tym, ̋ e Pan zwraca si´ do udr´czone-
go ludu. Na kraj napadli wrogowie i do-
brze mo˝na sobie wyobraziç zwàtpienie

i powstajàce myÊli: „Gdzie jest nasz
Bóg?”. W tych uwarunkowaniach Pan
pociesza∏ i wskaza∏, ̋ e chce czyniç to, co
jest dobre dla swojego ludu. „I b´d´ si´
radowa∏ z nich, i dobrze im czyni∏”. DziÊ
równie˝ Pan chce darowaç radoÊç i czy-
niç dobrze. Chce daç nowà si∏´ i nowy
pokój.

Pytaniem jednak jest, czy to dobro,
które Pan chce daç, chcemy przyjàç
ca∏ym sercem. W PiÊmie Âwi´tym sà
przyk∏ady, pokazujàce, ˝e nie zawsze
by∏o to rzeczà oczywistà. MyÊl´ o boga-
tym m∏odzieƒcu, który przyszed∏ do
Pana. Jezus chcia∏ dla niego to, co dobre.
Chcia∏ go b∏ogos∏awiç, obdarzyç przy-
jaênià i mi∏oÊcià. Gdy jednak wezwa∏
m∏odzieƒca do tego, aby wszystko sprze-
da∏ i Go naÊladowa∏, wtedy ten odszed∏.
Tego nie potrafi∏. Nie przyjà∏ dobra,
które Pan chcia∏ mu daç. (por. Ew. Ma-
teusza 19, 16-22) Zapytajmy siebie, czy

zawsze przyjmujemy to, co dobre? W
tym celu trzeba z niejednego zrezygno-
waç i niejedno od∏o˝yç.

„Na sta∏e osadz´ ich w tej ziemi”.
Nawet jeÊli Izraelici mieli wra˝enie, ˝e
Pan ich opuÊci∏, nawet gdy nieprzyjacie-
le ich zwyci´˝ali, to jednak Pan przy-
pomnia∏, ˝e ta kraina jest im dana! T́
myÊl mo˝na przenieÊç na p∏aszczyzn´
duchowà: Pan chce nas osadziç na sta∏e
w swoim dziele zbawienia! Ju˝ nas osa-
dzi∏. Pozostaje jednak pytanie: Jak
g∏´boko jesteÊmy zakorzenieni w Jego
dziele? Czy rzeczywiÊcie jesteÊmy tak
osadzeni i zakorzenieni, ̋ e nikt i nic nie
mo˝e nas usunàç czy wyrwaç? Bracia,
siostry, moje przes∏anie w dniu dzisiej-
szym brzmi: Pozostaƒmy osadzeni i za-
korzenieni w dziele Bo˝ym. Niech nic i
nikt nas nie od∏àczy od mi∏oÊci Bo˝ej!
(por. Rzymian 8, 39)

Pan równie˝ na tamtym Êwiecie
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chcia∏by osadziç dusze w swoim dziele
zbawienia. MyÊl´ tu o nadchodzàcym
nabo˝eƒstwie dla umar∏ych.

Aposto∏owi okr´gowemu pomocni-
czemu Higelin’owi mog´ wystawiç Êwia-
dectwo: Ten mà˝ jest osadzony i zako-
rzeniony w dziele Bo˝ym. On nie nale˝y
do niezdecydowanych.

MyÊl´ te˝ o Jakubie zakorzenionym w
wierze swoich ojców. On wyzna∏ Bogu i
to nie bez walki: „Nie puszcz´ ci´,
dopóki mi nie pob∏ogos∏awisz”.
(1. Moj˝eszowa 32, 26) Ci, którzy sà za-
korzenieni w dziele Bo˝ym walczà o
b∏ogos∏awieƒstwo. Anga˝ujà wszystko,
aby na nich sp∏yn´∏o b∏ogos∏awieƒstwo
Bo˝e. Osadzeni w dziele Bo˝ym zabie-
gajà o Bo˝e si∏y. MyÊl´ o Jozuem, który
wyzna∏: „Ja i dom mój s∏u˝yç b´dziemy
Panu”. (Jozuego 24, 15) Osadzeni w
dziele Bo˝ym mówià: Mo˝ecie robiç, co
chcecie, ale ja i mój dom – przy czym to

„ja” stoi na pierwszym miejscu – chcemy
s∏u˝yç Panu!

MyÊl´ o trzech m´˝ach w piecu ognis-
tym. Mieli zostaç wrzuceni do rozpalo-
nego pieca, poniewa˝ odmówili wype∏-
nienia nakazu króla, ˝eby k∏aniaç si´
tylko jemu i jego posàgowi. Nie zgodzili
si´ na to i wyznali: „Je˝eli nasz Bóg,
któremu s∏u˝ymy, mo˝e nas wyratowaç,
wyratuje nas z rozpalonego pieca ognis-
tego i z twojej r´ki, o królu. A je˝eli nie,
niech ci b´dzie wiadome, o królu, ˝e
twojego boga nie czcimy i z∏otemu posà-
gowi, który wznios∏eÊ, pok∏onu nie od-
damy”. (Daniela 3, 17. 18) Taka posta-
wa wymaga∏a niebywa∏ej odwagi! Jak my
byÊmy postàpili w takiej sytuacji? DziÊ
zazwyczaj nie musimy si´ obawiaç o
utrat´ ̋ ycia, ale jednoznaczna postawa
wiary nie zawsze musi przynosiç korzyÊç.
Osadzeni w dziele Bo˝ym nie pochylajà
si´ przed innymi duchami, ale pok∏on

oddajà wy∏àcznie Panu.
MyÊl´ teraz o Piotrze. Gdy wielu od

Pana odesz∏o, wtedy powiedzia∏: „Panie!
Do kogo pójdziemy? Ty masz s∏owa
˝ywota wiecznego”. (Ew. Jana 6, 68)
Osadzeni i zakorzenieni w dziele Bo˝ym
z ca∏à stanowczoÊcià mówià: Niech 
przyjdzie, co chce, nawet jeÊli nie wszyst-
ko rozumiemy, nie pozwolimy si´ od-
dzieliç od Pana, ale przy Nim pozosta-
niemy.

Sprawdêmy samych siebie, jak mocno
jesteÊmy zakorzenieni w dziele Bo˝ym.
Czy doÊç dostatecznie, tak ˝e jesteÊmy
gotowi wyrzec si´ ofert obcych duchów,
tak ̋ e jesteÊmy gotowi zaznaç uszczerb-
ków, tak ̋ e jesteÊmy gotowi s∏u˝yç Panu
i Jemu sk∏adaç ofiary?

Powróc´ do ju˝ wyra˝onej myÊli o
zmar∏ych, którzy tak˝e majà byç zako-
rzenieni w dziele Bo˝ym. To osadzenie
zdzia∏a sam Pan. Tego nie mo˝emy uczy-
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sposób przygotowujemy gleb´, a ÊciÊlej
rzecz ujmujàc zostaje wykopany do∏ek,
do którego mo˝e byç wsadzona sadzon-
ka. Nasze modlitwy mogà zdzia∏aç wiele.
Dostrzegajmy nasze zadania i wype∏-
niajmy je z wielkim wspó∏czuciem i
mi∏osierdziem, a tak˝e z gotowoÊcià nie-
sienia pomocy. Przygotujmy si´ do tego
zadania i ka˝dego dnia do przysz∏ej
niedzieli intensywnie si´ módlmy,
abyÊmy mogli byç pomocà i b∏ogo-
s∏awieƒstwem. Przy tym na pewno zwró-
cimy uwag´ na niejedno. Cz´sto to ju˝
prze˝y∏em przed nabo˝eƒstwem dla
umar∏ych. Nagle myÊli si´ o ludziach, o
których dawno si´ nie myÊla∏o, którzy
znikn´li z pola widzenia i odeszli do
wiecznoÊci. MyÊli si´ te˝ o szczególnych
grupach, o cierpiàcych na szczególne
choroby. MyÊli si´ o tych, którzy na sku-
tek wypadku utracili ˝ycie. MyÊli si´ o
ludziach z innych krajów, którzy w tra-
gicznych warunkach zostali pozbawieni
˝ycia. PoÊród nas sà niektórzy aposto-
∏owie z Konga. Jakie okrucieƒstwa
dzia∏y si´ na kontynencie afrykaƒskim w
minionych dziesi´cioleciach i wiekach.
Gdy sobie to uÊwiadomimy, wtedy z ser-
cem pe∏nym wspó∏czucia wstawmy  si´ w
modlitwach za tymi duszami i anga-
˝ujmy nasze duchowe si∏y do pomocy dla

nich. Kto z otwartymi oczami przecho-
dzi przez ten czas i ma ˝yczenie bycia
b∏ogos∏awieƒstwem dla niezbawionych
dusz, temu gwarantuj´, ̋ e prze˝yje nie-
jedno. Uwaga zostanie zwrócona na to,
na co wczeÊniej si´ wcale nie zwa˝a∏o.
Wszystko to przyczynia si´ do przygoto-
wania roli.

Wykorzystujmy czas i bàdêmy wra˝-
liwi na potrzeby dusz na tamtym Êwiecie.
Wa˝ne jest zajmowanie si´ nimi i 
wczuwanie si´ w ich po∏o˝enie. Jak to
jest w przypadku tych, którzy w szcze-
gólnych okolicznoÊciach stracili ˝ycie?
Bàdêmy wra˝liwi na niejednà niedol´
duchowà. Bàdêmy podobni do mi∏osier-
nego Samarytanina, który dostrzeg∏ nie-
dol´ tego, który pad∏ ofiarà zbójców.
Obmy∏ jego rany, wzià∏ go na swoje
zwierz´ juczne i przetransportowa∏ do
schroniska. W tym podobieƒstwie jest
te˝ mowa o dwóch innych, którzy tam-
t´dy przechodzili – o kap∏anie i Lewicie.
Co oni zrobili? Powiem wprost: Odwró-
cili swój wzrok i nie chcieli zauwa˝yç nie-
doli poszkodowanego. (por. Ew. ¸uka-
sza 10, 30-35) Tak post´pujà ludzie bez
serca, którzy w polu widzenia majà tylko
swoje sprawy. Nie post´pujmy tak, 
poniewa˝ wówczas nic nie zostanie
zdzia∏ane na tamtym Êwiecie. Rola po-
zostanie nieprzygotowana. Nie odwra-
cajmy si´ od potrzebujàcych pomocy,
wykazujmy wspó∏czucie i mi∏osierdzie.
Wtenczas b´dà mog∏y si´ dokonaç wiel-
kie rzeczy tak˝e w przysz∏à niedziel´ i dla
wielu b´dzie mog∏a zostaç przygotowa-
na droga do o∏tarza Bo˝ego. Nie usta-
wajmy w modlitwach wstawienniczych,
tak jak Daniel nie zaprzesta∏ si´ modliç,
otwierajàc okno w stron´ Jeruzalemu.
(por. Daniela 6, 11) Nawet kiedy z tego
powodu znalaz∏ si´ w tarapatach, to jed-
nak przez myÊl mu nie przesz∏o, ̋ eby za-
niechaç modlitwy. Swoje okno zawsze
mia∏ otwarte w stron´ Jeruzalemu i si´
modli∏. Nie pozwólmy si´ powstrzymaç
od modlitwy za dusze zmar∏ych.
Post´pujmy jak Daniel i wykazujàc hart
ducha wype∏niajmy nasze zadanie. 

niç. Mog∏oby wi´c wzbudziç si´ pytanie:
Co wi´c mamy czyniç? Na przyk∏adzie
sadzenia mo˝na to dobrze wyjaÊniç.
Zanim si´ coÊ zasadzi, to musi zostaç 
przygotowana gleba. Gleb´ trzeba nieco
zluêniç, trzeba usunàç kamienie, wyko-
paç do∏ek pod roÊlin´, a byç mo˝e te˝ 
trzeba wczeÊniej ziemi´ nawodniç. Jed-
nym s∏owem mówiàc nale˝y rol´ przy-
gotowaç, aby sadzonka mog∏a zostaç za-
sadzona i mog∏a si´ rozwinàç. W sensie
duchowym w∏aÊnie to jest naszym zada-
niem: Przygotowaç gleb´, aby dusze
mog∏y zostaç osadzone w dziele Bo˝ym.
A co to oznacza konkretnie? Gdy ze
wspó∏czuciem jesteÊmy gotowi otworzyç
dla nich nasze serca, wtedy nie jest to nic
innego ni˝ spulchnienie ziemi. CoÊ ta-
kiego nie pozostaje bez skutków na tam-
tym Êwiecie.

Przed zasadzeniem cz´stokroç trzeba
usunàç kamienie. Czy wiecie, co jest
takim najwi´kszym kamieniem? Nie-
przejednanie. Gdy nie jesteÊmy gotowi
do pojednania, wtenczas na naszej roli
serca zalega wielki kamieƒ. Wówczas nie
mo˝na zasadziç sadzonki. Dlatego
wa˝nà rzeczà jest, aby przygotowaç rol´
dla dusz z tamtego Êwiata.

Wa˝ne te˝ jest, abyÊmy trwali w mod-
litwie i we wstawiennictwie. W ten
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Oko∏o trzech lat Pan Jezus naucza∏ na ziemi. Bóg
sta∏ si´ cz∏owiekiem, aby ludziom wskazaç drog´,
która prowadzi z powrotem do Boga. Droga ta jest
wymagajàca i zwana przez Pana wàskà. (Ew. Mate-
usza 7, 14) Im d∏u˝ej si´ po niej kroczy, im bardziej
rozumie si´ nauczanie Mistrza, tym bardziej oka-
zuje si´, ̋ e kroczenie po niej jest ∏atwe i op∏acalne,
poniewa˝ na tej drodze wierny znajduje mi∏oÊç,
pokój, nadziej´ i radoÊç.

Zanim uczniowie poznali, ˝e te wartoÊci mo˝na
znaleêç u Pana, to z uwagà korzystali z Jego
nauczania. Jako dobry Nauczyciel naucza∏ uczniów
podczas w´drówki przez Palestyn´, a przy tym
uwalnia∏ ich z powierzchownoÊci, uprzedzeƒ i z
tego, co jest ma∏o znaczàce i odwraca uwag´ od
zasadniczych zagadnieƒ, zwiàzanych z wiekuistà
przysz∏oÊcià.

Ewangelia prowadzi do ˝ycia wiecznego. Kto
uwa˝nie jà czyta, b´dzie pod wra˝eniem bogactwa
nauki Jezusa.

Wyostrzenie spostrzegawczoÊci swoich uczniów
by∏o te˝ jednym z elementów nauczania Jezusa.

Szczególnie dochodzi to do g∏osu w zaobserwo-
wanym zdarzeniu z ubogà wdowà. (por. Ew.
Marka 12, 41-44) Jezus siedzia∏ w Êwiàtyni
naprzeciwko skarbnicy i obserwowa∏, jak ludzie
sk∏adali swoje ofiary pieni´˝ne. Bogaci dawali wiele,
ale uboga wdowa swoje dwie drobne monety. Jezus
wezwa∏ swoich uczniów i powiedzia∏: „Zaprawd´
powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuci∏a wi´cej do
skarbnicy ni˝ wszyscy, którzy wrzucali”. Chcia∏
szkoliç sposób widzenia swoich uczniów poprzez
wskazanie, ̋ e nie nale˝y zatrzymywaç si´ na tym, co
zewn´trzne, aczkolwiek szybko jest to zauwa˝alne.

W przypadku ucznia Pana chodzi przecie˝ o to,
aby mia∏ taki sposób widzenia, jak jego Pan. Pan
naucza∏ te˝ swoich uczniów, aby bardziej zajmowali
si´ swoim udoskonaleniem duchowym ani˝eli
spekulowaniem, w jakim czasie przyjdzie ponownie.
W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza jest mowa, ̋ e
kilka dni po ukrzy˝owaniu i zmartwychwstaniu
Pana Jezusa uczniowie Go pytali: „Powiedz nam,
kiedy si´ to stanie i jaki b´dzie znak twego przyjÊcia
i koƒca Êwiata?”. Pan Jezus w∏aÊciwie nie
odpowiedzia∏ na pytanie: „Kiedy?”, ale wskaza∏ na
to, co jest wa˝ne, opisujàc postaw´ i zachowanie
ludzi w czasie Jego ponownego przyjÊcia. Niewàt-
pliwie uczniowie byli zaskoczeni z powodu
odwrócenia ich pytania.

Czas ponownego przyjÊcia le˝y w gestii Wieku-
istego, a uczniowie powinni czuwaç i si´
przygotowaç, majàc ÊwiadomoÊç, ˝e ka˝dy dzieƒ
mo˝e byç ostatnim przed przyjÊciem Pana. Starajmy
si´ wi´c prowadziç ˝ycie, na którym spoczywa
upodobanie Bo˝e, w którym kierujemy si´ naukà
Pana. Pomocne pod tym wzgl´dem b´dzie, kiedy z
ewangelii Jezusa Chrystusa uczynimy sobie najmil-
szà lektur´ i b´dziemy korzystali z nauczania Ducha
Âwi´tego. Wówczas b´dziemy mieli taki sposób
widzenia, jaki ma Pan, wówczas b´dziemy s∏yszeli i
rozumieli, czego Pan chce nas nauczyç.

Alain Dubois

Apostoł Alain Dubois urodził się 12 grudnia 1950 roku. Apostołem

został ustanowiony 30 kwietnia 1989 roku. Służy dzieciom Bożym we 

Francji.

To, czego Jezus
nauczał swoich

uczniów

Dzień Dziecka w okręgu Evreux:
Apostoł Alain Dubois zadaje pytania dziewczynkom i chłopcom
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Po d∏ugim dniu w szkole w koƒcu zaprowadzi∏am
dzieci do autobusu szkolnego i powróci∏am do
klasy, ˝eby spakowaç swoje rzeczy. Zak∏adajàc
kurtk´ si´gn´∏am do kieszeni, ˝eby wyjàç
portmonetk´. By∏am pewna, ˝e rano jà tam
w∏o˝y∏am.

Wszelkie poszukiwania na nic si´ zda∏y. Woêna,
do której si´ zwróci∏am, tak˝e nie potrafi∏a mi
pomóc. Obieca∏a jednak, ˝e jeÊli jà znajdzie
podczas sprzàtania, to po∏o˝y jà na stole. Mojej
portmonetki te˝ nikt nie odda∏ do sekretariatu.
PomyÊla∏am, ˝e byç mo˝e jednak zostawi∏am jà w
samochodzie, ale i ta iskierka nadziei zgas∏a. Tak
wi´c poprosi∏am mi∏ego Boga o pomoc.

Wróci∏am do domu. Tam równie˝ wszystko prze-
szuka∏am, ale i tu moja nadzieja okaza∏a si´ p∏onna.
Ostatnim miejscem, gdzie ewentualnie mog∏a byç
moja portmonetka, by∏ koÊció∏, w którym
zostawi∏am p∏aszcz po wieczornym nabo˝eƒstwie.
Uda∏am si´ wi´c do koÊcio∏a. Na szcz´Êcie pewien
brat porzàdkowa∏ posesj´ i otworzy∏ mi koÊció∏, ale
i tam nie by∏o portmonetki. Wdzi´cznie jednak
przyj´∏am propozycj´ brata, aby wspólnie si´
pomodliç w sprawie odnalezienia zagubionej
rzeczy.

Jeszcze raz zrekonstruowa∏am przebieg ca∏ego
dnia w szkole. By∏am pewna, ˝e ˝adne dziecko z
mojej klasy nie ukrad∏o mi portmonetki. Czy˝by
zrobi∏ to ktoÊ z pracowników szkolnych? W∏aÊciwie
w rachub´ wchodzi∏aby tylko jedna godzina, kiedy
by∏am z klasà poza szko∏à. Tylko w tym czasie, ktoÊ,
posiadajàc klucz, móg∏ wejÊç do klasy. Ja
zamkn´∏am drzwi na klucz, a na nich dodatkowo
przyczepi∏am kartk´ z informacjà o miejscu pobytu
klasy. Sama myÊl o tym, ̋ e ktoÊ móg∏by wykorzystaç
t´ sytuacj´, dr´czy∏a mnie bardzo. Nikogo te˝ nie
chcia∏am nies∏usznie oskar˝aç.

Brat, z którym rozmawia∏am w koÊciele, poradzi∏
mi, ̋ ebym uda∏a si´ na policj´ i zg∏osi∏a zajÊcie, a w
ten sposób zrobi∏abym wszystko, co by∏oby do
uczynienia z mojej strony. Gdy na posterunku
zg∏osi∏am zajÊcie, to funkcjonariuszka nie da∏a mi
˝adnej nadziei na szcz´Êliwe zakoƒczenie sprawy.

Po niespokojnie przespanej nocy uda∏am si´ do
szko∏y. Woêna nie odnalaz∏a portmonetki. Jeszcze
raz wi´c przeszuka∏am wszystko, ale bez skutku.

Skutek modlitwy

Gdy zamierza∏am poinformowaç o stracie moich
kolegów, to przybieg∏o troje dzieci z mojej klasy,  w
r´ku trzymajàc portmonetk´.

Rozwiàzanie zagadki jest nast´pujàce: W czasie
krótkiej chwili, kiedy w przededniu musia∏am wyjÊç
z pewnà uczennicà do toalety, pewien ch∏opak
przyw∏aszczy∏ sobie mojà portmonetk´. WczeÊniej
kupowa∏am wod´ mineralnà dla klasy i widzia∏,
gdzie jà schowa∏am po zap∏aceniu. Swojà zdobycz
zabra∏ do domu i potajemnie schowa∏ pod
poduszk´, aby w nocy zasiliç swojà skarbonk´.

Nagle ruszy∏o go sumienie, a to musia∏o byç
akurat w tym czasie, kiedy w koÊciele si´ modliliÊmy
o odnalezienie portmonetki. Ch∏opak zabra∏
portmonetk´ w nienaruszonym stanie do szko∏y, ale
nie mia∏ doÊç odwagi, aby mi jà przekazaç. Wsunà∏
wi´c portmonetk´ do tornistra pewnej uczennicy,
która jà tam odkrywszy zaraz mi przynios∏a.

Przekonana jestem, ˝e bez modlitwy naszego
brata nie poruszy∏oby si´ sumienie ma∏ego
z∏odzieja. Pieniàdze niewàtpliwie trafi∏yby do jego
skarbonki, a portmonetka pozosta∏aby gdzieÊ
schowana lub wyrzucona.

Odczuwajàc wielki respekt przed mocà modlitwy,
dzi´kowa∏am mi∏emu Bogu za prowadzenie i
udzielonà mi pomoc.



Piotr jednak z nami nie pojecha∏, poniewa˝ wed∏ug jego
przekonaƒ religijnych w niedziel´ w ogóle nie nale˝y
pracowaç. Nie przekonywa∏y go nasze argumenty, ̋ e maszy-
nista, niezale˝nie od tego, czy pojedziemy, czy nie poje-
dziemy, musi pracowaç. Nie majàc ju˝ ̋ adnych argumentów
moja matka powiedzia∏a: „AbyÊ pozna∏, ˝e KoÊció∏ Nowo-
apostolski jest dzie∏em Bo˝ym, to Bóg tak mo˝e uczyniç, ̋ e
nabo˝eƒstwa nie b´dà odbywa∏y si´ w niedziel´”. Ta
wypowiedê wydawa∏a mi si´ zbyt Êmia∏a. Odtàd jednak
modliliÊmy si´ o w∏aÊciwe rozwiàzanie problemu Piotra.

Na kolejnym nabo˝eƒstwie, w którym Piotr wzià∏ udzia∏,
ale w tym celu pokona∏ d∏ugà drog´ pieszo, przewodniczàcy
zboru obwieÊci∏, ̋ e odtàd nabo˝eƒstwa b´dà si´ odbywa∏y w
sobot´ po po∏udniu. SpojrzeliÊmy na siebie ze zdumieniem.
Tak szybko nasz Ojciec Niebieski wys∏ucha∏ nasze modlitwy.
Od tego momentu Piotr nie opuÊci∏ ju˝ ˝adnego
nabo˝eƒstwa.

Po wojnie powróciliÊmy do naszej miejscowoÊci rodzinnej,
a Piotr do swojej, po∏o˝onej w innym kraju. Tam nadal
ucz´szcza∏ na nabo˝eƒstwa w KoÊciele Nowoapostolskim. Po
pewnym czasie Piotr przystàpi∏ do KoÊcio∏a i zosta∏
piecz´towany. Po latach odwiedzi∏ nas wraz ze swojà ̋ onà i
dwiema córkami, które dzi´ki niemu równie˝ pozna∏y dzie∏o
Bo˝e.

Czy modlitwa mo˝e sprawiç, ˝eby nabo˝eƒstwa nie
odbywa∏y si´ w niedziel´, lecz w sobot´? Tu˝ przed
zakoƒczeniem drugiej wojny Êwiatowej mój ojciec uleg∏
wypadkowi w pracy. Spadajàc z drabiny dozna∏ skom-
plikowanego z∏amania. Le˝àc w szpitalu pyta∏ siebie:
„Dlaczego akurat teraz?”. Kilka dni póêniej otrzyma∏
wezwanie do wojska. Po cz´Êci by∏a to odpowiedê, poniewa˝
nie móg∏ si´ wstawiç z uwagi na stan zdrowia. W szpitalu
pracowa∏ m∏ody piel´gniarz. Niebawem pomi´dzy nim a
ojcem zawiàza∏a si´ przyjaêƒ. Gdy ojciec opowiada∏ mu o
naszej nowoapostolskiej wierze, to s∏ucha∏ z uwagà i zadawa∏
liczne pytania. Ten fakt by∏ dla mojego ojca kolejnà
odpowiedzià na jego pytanie, bowiem by∏ przekonany, ̋ e Pan
sprawi∏, aby zetknà∏ si´ z duszà szukajàcà Boga.

Po wyjÊciu ojca ze szpitala, m∏ody piel´gniarz Piotr,
odwiedza∏ nas, gdy mia∏ wolne. Chodzi∏ te˝ z nami na
nabo˝eƒstwa. Wieczorem cz´sto mia∏y te˝ miejsce pi´kne i
pouczajàce rozmowy o wierze, przy czym ojciec wyjaÊnia∏
podstawowe zasady nauki apostolskiej.

Po kilku miesiàcach linia frontu si´ przybli˝y∏a i zostaliÊmy
ewakuowani, a tym samym utracony zosta∏ kontakt z Piotrem.
Jakie by∏o nasze zdziwienie, gdy pewnego dnia sta∏ przed na-
szymi drzwiami. Odnalaz∏ nas korzystajàc z biura zagi-
nionych. W niedziel´ udaliÊmy si´ pociàgiem do koÊcio∏a.

Drogi Boże
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W Nowy Rok prze˝y∏em transmisj´ nabo˝eƒstwa,
które przeprowadzi∏ nasz aposto∏ okr´gowy s∏owem
biblijnym z Izajasza 43, 19: „Oto Ja czyni´ rzecz
nowà: Ju˝ si´ rozwija, czy tego nie spostrzegacie?”.
Dla mnie to nabo˝eƒstwo nie tylko przynios∏o nowe
poznanie w wierze, ale te˝ wiele pocieszenia i
wskazówki na bliskie ponowne przyjÊcie Pana.

Kilka dni póêniej otrzyma∏em list od mojej
„nienowoapostolskiej” znajomej. Gdy go otworzy-
∏em, wypad∏ ma∏y kalendarz, na odwrocie którego
by∏o pi´kne zdj´cie podpisane zacytowanym s∏owem
nabo˝eƒstwa: „Oto… ju˝ si´ rozwija”. Adresatka
listu nie mog∏a nic wiedzieç o s∏owie biblijnym
nabo˝eƒstwa. To ma∏e przypomnienie sprawi∏o mi
szczególnà radoÊç.

Latem nasz aposto∏ obchodzi urodziny, a
poniewa˝ wiele mu zawdzi´czam, postanowi∏em
przes∏aç moje ̋ yczenia. W moim liÊcie opisa∏em te˝
prze˝ycie z kalendarzem. List by∏ gotowy, brakowa∏o
tylko adresu. Siedzàc przed komputerem dla wygody
odszuka∏em oficjalnà stron´ KoÊcio∏a Nowoapos-

tolskiego, aby spisaç adres. Na stronie nie od razu
odnalaz∏em to, czego szuka∏em, ale coÊ o wiele
pi´kniejszego. By∏a tam informacja o wystawie re-
gionalnej, na której przedstawiony te˝ zosta∏ nasz
KoÊció∏ w Êwietle motta z Ksi´gi Izajasza: „…ju˝ si´
rozwija…”. Tym samym nasz Ojciec Niebieski
ponownie darowa∏ mi pokrzepiajàce przypomnienie
s∏owa nabo˝eƒstwa noworocznego.

Kilka tygodni póêniej uda∏em si´ do lekarza. Mój
nastrój nie by∏ zbyt optymistyczny. Gdy wyszed∏em z
przychodni, zobaczy∏em wielki plakat, którego nie
zauwa˝y∏em podczas wejÊcia. 

Plakat przedstawia∏ ciemnogranatowe niebo nocà
z wielkim Êwiecàcym w pe∏ni ksi´˝ycem nad
zielonymi polami. Napis zaÊ brzmia∏: „Bóg mówi:
Oto Ja czyni´ rzecz nowà: Ju˝ si´ rozwija, czy tego
nie spostrzegacie?”.

Po raz kolejny zosta∏o mi przypomniane s∏owo
nabo˝eƒstwa i zwiàzane z nim cudowne prze˝ycia,
jak i zaznane pocieszenie. Od razu poczu∏em si´
lepiej i serdecznie podzi´kowa∏em mi∏emu Bogu.

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

Krzyk! Feliks wbiega do domu. W korytarzu nie
dowierza w∏asnym oczom, a˝ zapiera mu dech w
piersiach... Rodzina Solickich remontuje dom.
Feliks Solicki wiele prac wykonuje samodzielnie.
Drzwi do pokoju, które wyjà∏ z zawiasów opar∏ o
Êcian´ i dodatkowo zabezpieczy∏ przed upadkiem,
poniewa˝ nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie coÊ do
g∏owy któremuÊ z jego trojga ma∏ych dzieci. Tak
zabezpieczone du˝e, masywne drzwi w ˝adnym
przypadku nie stanowi∏y zagro˝enia, nawet, jeÊli
ktoÊ by na nie wpad∏. Tak wi´c spokojnie przy-
gotowywa∏ na dworze zapraw´, ˝eby nast´pnie
powróciç do pracy w domu.

Nagle straszny krzyk! Gdy Feliks wpad∏ do domu,
zobaczy∏ przewrócone drzwi, a pod nimi swojego
rocznego synka. Chcia∏ szybko do niego podejÊç, ale
drog´ blokowa∏y przewrócone drzwi. W koƒcu

przedosta∏ si´ na drugà
stron´ i dr˝àc na ca∏ym ciele
odchyli∏ drzwi, pod którymi
by∏ Filipek – zupe∏nie zdrów!
Co si´ sta∏o? Drzwi upadajàc
opar∏y si´ o dwa kosze, które
pod ich ci´˝arem co prawda
si´ ugi´∏y, ale pozosta∏o
jeszcze tyle przestrzeni, ˝e
malcowi nic si´ nie sta∏o.
Rzecz niewiarygodna. Filip
by∏ zdrów. Mia∏ tylko ma∏e

zadrapanie. Wielka by∏a wdzi´cznoÊç rodziców, a
tak˝e braci i sióstr w zborze za ochron´ anielskà,
jakà darowa∏ Ojciec Niebieski. Dla Feliksa do dziÊ
pozosta∏o zagadkà, jak tak starannie przez niego
zabezpieczone drzwi mog∏y si´ przewróciç.

Filip i jego ochrona anielska



11

Afryka / Ameryka Północna i Południowa

D O O K O ¸ A  Â W I A T A

Gwinea Bissau: Dalszy rozwój KoÊcio∏a
Aposto∏ okr´gowy Armin Brinkmann (Nadrenia Pó∏nocna-Westfalia) i aposto∏ Manuel Luiz
(Portugalia) na poczàtku listopada 2008 roku odwiedzili Gwine´ Bissau. KoÊció∏ terytorialny
Nadrenia Pó∏nocna-Westfalia obs∏uguje ten zachodnioafrykaƒski kraj od poczàtku 2008 roku.
W 500 zborach ̋ yje tam ponad 40 000 braci i sióstr. Na seminarium dla s∏ugów okr´gowych

centralnym tematem by∏a wiara chrzeÊcijan
nowoapostolskich w ̋ ycie pozagrobowe. Nato-
miast na nabo˝eƒstwie dla s∏ugów w stolicy
kraju Bissau zebrali si´ przewodniczàcy zborów
ze wschodnich i Êrodkowych okr´gów kraju
oraz wszyscy s∏udzy okr´gowi. Na nabo˝eƒ-
stwie dla umar∏ych w Sao Domingos, przy
granicy z Senegalem, aposto∏ okr´gowy piecz´-
towa∏ 56 wiernych. Ponadto ustanowi∏ szeÊciu
starszych okr´gowych, dwudziestu dwóch
ewangelistów okr´gowych, pi´çdziesi´ciu
pasterzy i pi´tnastu ewangelistów.

Apostoł okręgowy Brinkmann
ustanawia sługów w Gwinei Bissau

RPA: UroczystoÊç dla aposto∏a
okr´gowego
2 paêdziernika 2008 roku aposto∏
okr´gowy Johann Kitching obchodzi∏
jubileusz: DwadzieÊcia lat temu G∏ówny
Aposto∏ Richard Fehr ustanowi∏ go
aposto∏em okr´gowym. Z tej okazji w
koÊciele Johannesburg-Towerby odby∏
si´ uroczysty koncert chóru i orkiestry, a
tak˝e by∏y wykonywane utwory orga-
nowe. Aposto∏owie Craig Barnes i Frank Mwape
oraz biskup Kelvin Hektor i starszy okr´gowy
Keith Wentzel przedstawili te˝ rozwój KoÊcio∏a 
z czasu dzia∏alnoÊci aposto∏a okr´gowego
Kitchinga.

Apostoł okręgowy Kitching, jego
żona Nora i apostoł Craig Barnes

(od lewej) podczas koncertu

Kanada: Przygotowanie dzieci do nabo˝eƒstwa dla umar∏ych
Nauczycielki szkó∏ki niedzielnej w zborze Hamilton-Ost pomyÊla∏y o
tym, jak dzieci mog∏yby si´ przygotowaç do nabo˝eƒstwa dla umar∏ych.
Poprosi∏y dzieci, aby pomyÊla∏y o tych zmar∏ych, których zna∏y.
Dziewczynki i ch∏opcy przypomnia∏y ju˝ nie˝yjàcych krewnych. Pewne
dziecko przypomnia∏o te˝ kanadyjskich ̋ o∏nierzy, którzy stracili swoje
˝ycie podczas wojny. Aposto∏ okr´gowy pomocniczy Mark Woll
bardzo si´ ucieszy∏ z takiego dzia∏ania.

Dzieci szkółki niedzielnej zboru Hamilton-Ost ze swoimi nauczycielkami

Surinam: Wizyta aposto∏a
Aposto∏ Peter Klene i biskup Johan
Kamstra (Holandia) odwiedzili zbory w
Surinamie. W Zanderij wzmocnili w
wierze 180 m∏odych braci i sióstr, którzy
zebrali si´ tam z okazji Dnia M∏odzie˝y.
W kolejnych szeÊciu nabo˝eƒstwach
aposto∏ obs∏u˝y∏ 650 braci i sióstr.
Rzucajàca si´ w oczy by∏a du˝a liczba
obecnych dzieci. Aposto∏ ustanowi∏
kap∏ana i siedmiu diakonów dla ró˝nych
zborów, kap∏ana Lucasa, przewodni-
czàcego zborów Paramaribo i Brons-
weg, powo∏a∏ na urzàd ewangelisty oraz
piecz´towa∏ 17 doros∏ych i 47 dzieci.
Ponadto przeprowadzi∏ spotkanie dla
s∏ugów oraz odwiedzi∏ koÊcielny inter-
nat „NATSJ-Huis”, w którym uczy si´
m∏odzie˝, która w przeciwnym wypadku
nie mia∏aby szansy na przysz∏oÊç.

Ostatnie przygotowania do nabożeństwa apostoła
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Europa / Ameryka Południowa

Szwajcaria: Pomoc dla Ukrainy
Pasterz Roland Meier, przewodni-
czàcy zboru Wohlen, 27 paêdzier-
nika ub.r. wr´czy∏ stowarzyszeniu
Help-Point Sumy czek, opiewajàcy
na sum´ 10000 franków szwajcars-
kich. Stowarzyszenie wspiera stra˝
po˝arnà i szpitale w mieÊcie Sumy na
Ukrainie. Czek zosta∏ przekazany w
hali, gdzie stoi ju˝ w pogotowiu
kolejny transport dla Ukrainy: pi´ç
kontenerów z ∏ó˝kami szpitalnymi,
artyku∏ami medycznymi i wyposa˝e-
niem przeciwpo˝arowym.

Przekaz czeku przed załadowanymi kontenerami;
od lewej Simon Werren (twórca projektu), Roland
Meier (przewodniczący zboru), Marianne Piffaretti

(prezes stowarzyszenia Help-Point Sumy)
i Andreas Sulzer (przewodnik konwoju)

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: Główny Apostoł Leber i apostoł okręgowy pomocniczy w st. sp. Henri Higelin

Argentyna: Dzieƒ M∏odzie˝y z nowym aposto∏em okr´gowym
Oko∏o 9000 m∏odzie˝y z Argentyny, Urugwaju, Chile i Paragwaju, w dniach 
25-26 paêdziernika 2008 roku, wzi´∏o udzia∏ w Dniu M∏odzie˝y w Buenos Aires.
Ustanowiony przed dziesi´cioma dniami aposto∏ okr´gowy Norberto Passuni
przeprowadzi∏ dwa nabo˝eƒstwa. Podczas uroczystoÊci Êwi´tej wieczerzy dla
umar∏ych m∏odzi bracia i siostry szczególnie pami´tali o nagle zmar∏ym przed
dwoma tygodniami apostole okr´gowym Norbercie BatiÊcie. Program Dnia
M∏odzie˝y obejmowa∏ muzyk´, gry i zawody. Przez video m∏odzie˝ otrzyma∏a
te˝ pozdrowienia od G∏ównego Aposto∏a Wilhelma Lebera.

Szwajcaria: Aposto∏
okr´gowy odwiedza
m∏odzie˝ w Ticino
7 listopada 2008 r.
aposto∏ okr´gowy
Markus Fehlbaum
odwiedzi∏ m∏odzie˝ z
kantonu Ticino, która
zebra∏a si´ w koÊciele
w Lugano. W swobod-

nej atmosferze mówi∏ o swoim ̋ yciu zawodowym i prywatnym. W∏o˝y∏ te˝ do
serc m∏odzie˝y, aby uczy∏a si´ j´zyków obcych, poniewa˝ otwierajà drzwi i serca.
On sam na przyk∏ad w wieku 57 lat zaczà∏ si´ uczyç j´zyka rumuƒskiego. Tym
j´zykiem mówi 10000 obs∏ugiwanych przez niego braci i sióstr. Ponadto prosi∏
m∏odych wiernych, aby w ramach praktyki wzi´li  udzia∏ w planowanym projekcie
budowy koÊcio∏a w Mo∏dawii. Przy tym mogliby poznaç, w jakich warunkach ̋ yjà
bracia i siostry w tym europejskim kraju.

Argentyna: Dwa dni z aposto∏em okr´gowym
S∏udzy z ró˝nych podokr´gów Buenos Aires i ich ˝ony, na zaproszenie
nowego aposto∏a okr´gowego Norberta Passuni, w dniach 18-19 paêdziernika
ub.r. zebrali si´ w Convention Center. Aposto∏ okr´gowy na niedzielnym
nabo˝eƒstwie s∏u˝y∏ s∏owem biblijnym z 2. Koryntian 4, 1 oraz prosi∏ braci,
aby w wype∏nianiu swoich zadaƒ nie stali si´ znu˝eni, lecz zaufali Bogu.
Patrzàc wstecz na swoje powo∏anie, które mia∏o miejsce kilka dni wczeÊniej,
zada∏ pytanie: „Czy chcecie wiedzieç, jak teraz pójdzie dalej?” i odpowiedzia∏:
„Pójdzie dalej w harmonii i zgodzie z G∏ównym Aposto∏em i w ten sam sposób
oraz z tà samà powagà, jak to by∏o u aposto∏a okr´gowego Batisty”.


