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WPiÊmie Âwi´tym jest mowa o wielu wydarzeniach, które
mia∏y miejsce po zmartwychwstaniu Jezusa. Na przyk∏ad
Aposto∏ Pawe∏ mówi o tym w LiÊcie do Koryntian. W

relacji tej, niewàtpliwie nale˝àcej do najstarszych, Aposto∏ Pawe∏
wyznaje, ˝e Jezus Chrystus „…dnia trzeciego zosta∏ z martwych
wzbudzony wed∏ug Pism, i ̋ e ukaza∏ si´ Kefasowi, potem dwunastu;
potem ukaza∏ si´ wi´cej ni˝ pi´ciuset braciom naraz […] potem
ukaza∏ si´ Jakubowi, nast´pnie wszystkim aposto∏om; a w koƒcu po
wszystkich ukaza∏ si´ i mnie”. Ewangelie z kolei sk∏adajà Êwia-
dectwo o tym, w jaki sposób Pan ukazywa∏ si´ w ró˝nych miejscach.
W Ewangeliach opisane sà ró˝ne wydarzenia. PoÊwiadcza to, ˝e
ewangeliÊci nie byli w stanie ujàç wszystkiego i musieli dokonaç
wyboru. Moim g∏´bokim przekonaniem jest, ̋ e dalece nie wszystko
zosta∏o zrelacjonowane, co wówczas mia∏o miejsce, ale ju˝ to
niewiele, o czym mo˝emy czytaç, mówi nam wiele.

Pewnego razu Pan ukaza∏ si´ swoim uczniom nad Morzem
Tyberiadzkim. Uczniowie postanowili zatroszczyç si´ o to, co jest
potrzebne do naturalnego ˝ycia. Piotr, Tomasz, Natanael, Jan i
Jakub, synowie Zebedeusza, a tak˝e inni wyruszyli ∏odzià w morze.
Ca∏à noc usi∏owali coÊ z∏owiç, ale bezskutecznie. Gdy zacz´∏o
Êwitaç, pojawi∏ si´ Pan i niepozornie stanà∏ nad brzegiem. Ucznio-
wie poczàtkowo Go nie poznali. Wtedy Pan do nich powiedzia∏:
„Dzieci! Macie co do jedzenia? […] ZapuÊçcie sieç po prawej
stronie ∏odzi, a znajdziecie”. Tak te˝ si´ sta∏o. Na Jego S∏owo za-
rzucili sieci, chocia˝ ca∏à noc daremnie ∏owili. Zarzucili sieci po
prawej stronie, czyli dok∏adnie tam, gdzie zaleci∏ Pan, a po∏ów by∏
obfity. Dopiero wtenczas uczeƒ, którego Jezus mi∏owa∏, pozna∏ Go
i powiedzia∏: „Pan jest”.

Uk∏adajàc sobie ̋ ycie te˝ mówimy: „Chc´ uczyniç to lub tamto”.
Podejmujemy decyzje dotyczàce naszego naturalnego ̋ ycia. To jest
dobre. Tak musi byç. Szybko jednak si´ przekonujemy, ˝e nasze
mo˝liwoÊci sà ograniczone, a dzia∏ania bezskuteczne. Czasami
bywa tak, ̋ e próbuje si´ wszystkiego, ale bez rezultatu, mówiàc w
przenoÊni, jakby si´ ∏owi∏o ryby ca∏à noc. JeÊli mamy takie sytuacje
˝yciowe, to postàpmy inaczej: pos∏uchajmy S∏owa Bo˝ego, pos∏u-
chajmy tego, co mówi Pan! Mogà to byç ca∏kiem proste zalecenia,
podobne do wskazówki udzielonej uczniom: „ZapuÊçcie sieç po
prawej stronie”. Nie lekcewa˝my S∏owa Bo˝ego. Nie lekcewa˝my
nikogo, tak˝e tych stojàcych na skraju. Rybacy mogliby wówczas
pomyÊleç: „Wiemy, co mamy robiç, mamy lepsze pomys∏y, przecie˝
jesteÊmy fachowcami”. Oni jednak wówczas uczynili to, co Pan
radzi∏ i odnieÊli sukces. Wtenczas te˝ poznali, ̋ e to Pan jest. Gdy
si´ czyni to, co Pan mówi, to zwiàzany jest z tym sukces. Trzeba
jednak s∏uchaç g∏osu Bo˝ego, a nie tylko myÊleç: „Chc´ uczyniç to
lub tamto…”. Przeciwnie, dajmy si´ kierowaç przez Pana. Kiedy
czasami si´ nam coÊ nie udaje, wtedy zaczynajmy od poczàtku. Gdy
wcià˝ na nowo b´dziemy s∏uchali g∏osu Bo˝ego, to b´dziemy mieli
obfite b∏ogos∏awieƒstwo.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

„Pan jest!”

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E



W niedziel´ 30 listopada ub.r. G∏ówny
Aposto∏ przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla
ponad 10 000 wiernych w hali sportowej w
Luandzie. Na nabo˝eƒstwie w cytadeli
przeniós∏ w stan spoczynku biskupa Da-
niela Tchissanh´ i ustanowi∏ aposto∏ami
dotychczasowych biskupów: Pedra Beng´
Luyindul´, Capote Marcosa Missel´, Fer-
nanda Muliat´ i Zé Ususu Pembele. Po-
nadto powo∏a∏ dziewi´ciu biskupów.

W 2008 roku KoÊció∏ Nowoapostolski
w Angoli obchodzi∏ 25-lecie istnienia. Od
skromnych poczàtków w 1983 roku, obec-
nie w tym kraju jest ponad 2000 zborów i
prawie 200 000 wiernych.

Po przybyciu do Angoli, wczesnym ran-
kiem 28 listopada, G∏ówny Aposto∏ zosta∏
poproszony o udzielenie wywiadu dla ra-
dia i telewizji publicznej. Nast´pnie przed
budynkiem lotniska przywita∏ go chór
dzieci´cy. G∏ównego Aposto∏a i jego to-
warzyszy powitali te˝ rodzimi aposto∏owie
i s∏udzy okr´gowi. Zaproszeni równie˝
byli aposto∏owie z Republiki Zielonego
Przylàdka i z Wyspy Âwi´tego Tomasza.

Po po∏udniu odby∏ si´ uroczysty kon-
cert z udzia∏em wielu chórów. Ogó∏em
wystàpi∏o oko∏o 700 chórzystów.

W sobot´ 29 listopada G∏ówny Aposto∏
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla oko∏o
2000 s∏ugów Bo˝ych i ich ̋ on. Wieczorem
w programie wizyty by∏y odwiedziny szpi-
tala, utrzymywanego przez KoÊció∏ No-
woapostolski, a znajdujàcego si´ na tere-
nie zboru Corimba, po czym w koÊciele
miejscowego zboru mia∏a miejsce kolacja.

W poniedzia∏ek G∏ówny Aposto∏ od-
wiedzi∏ cztery zbory, znajdujàce si´ w
okolicach Luandy. Wsz´dzie czeka∏a na
niego wielka rzesza braci i sióstr, a witany
by∏ pieÊniami wykonywanymi przez
chóry.

Zanim G∏ówny Aposto∏ Leber 3 grud-
nia uda∏ si´ do Maramby/Zambia, we
wtorek przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla
m∏odzie˝y. W dalszej cz´Êci spotkania z
m∏odzie˝à publicznie odpowiada∏ na
pytania m∏odych braci i sióstr. Na zakoƒ-
czenie spotkania artystycznie utalentowa-
na m∏odzie˝ przedstawi∏a sceny biblijne.

Angola by∏a pierwszym kra-
jem, który odwiedzi∏ G∏ów-
ny Aposto∏ Wilhelm Leber
podczas swojej podró˝y po
Afryce. W Angoli przeby-
wa∏ w dniach od 28 listopa-
da do 3 grudnia 2008 roku
i przeprowadzi∏ trzy

nabo˝eƒstwa, na których przeniós∏ w stan spoczynku biskupa,
ustanowi∏ czterech aposto∏ów i dziewi´ciu biskupów.

G∏ówny Aposto∏
w Luandzie - Angola
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Powitanie Głównego Apostoła
przez chór dziecięcy

na lotnisku w Luandzie



– 1. Jana 1, 5 –

„A zwiastowanie to, które słyszeliśmy
od niego i które wam ogłaszamy,
jest takie, że Bóg jest światłością,
a nie ma w nim żadnej ciemności”.

Moi mili bracia i siostry! Ser-
decznie was witam na tym
nabo˝eƒstwie, które rozpo-

czynamy dzi´kczynieniem, poniewa˝
KoÊció∏ Nowoapostolski, dzie∏o Bo˝e,
istnieje w tym kraju od 25 lat. Jest to
powód do spojrzenia wstecz na to, co
Bóg w tym kraju wielkiego uczyni∏.

Poczàtki tutaj by∏y skromne. Od
kilku piecz´towanych dusz i pierwsze-
go s∏ugi, który by∏ ustanowiony, KoÊció∏
rozwinà∏ si´ do tego, co dzisiaj widzimy.
Czy to jest nasze dokonanie? Czy do-
konaliÊmy tego? Nie. Wszystko to mia-
∏o swoje pod∏o˝e w dobroci i ∏asce
Bo˝ej. Pan Jezus powiedzia∏ kiedyÊ do
swoich uczniów: „Nie wy mnie wybra-
liÊcie, ale Ja was wybra∏em i prze-
znaczy∏em was, abyÊcie szli i owoc wy-
dawali”. (por. Ew. Jana 15, 16) Od
niego wszystko wychodzi. Tak nie dzia-
∏o si´ tylko wówczas, tak dzieje si´ tak˝e

dzisiaj. Bez Jego b∏ogos∏awieƒstwa, bez
Jego pomocy nic nie by∏oby mo˝liwe;
ale z Jego b∏ogos∏awieƒstwem, z Jego
pomocà wszystko jest mo˝liwe. Zatem
dzi´kujmy Panu i Go czcijmy.

Jak mo˝emy Jemu dzi´kowaç? Pi´k-
nie jest, gdy mówimy: „Panie, jestem
Tobie wdzi´czny”, ale czy to wystarcza?
PomyÊlcie o tym, w jaki sposób wycho-
wujecie wasze dzieci. Uczycie je, aby
okazywa∏y swojà wdzi´cznoÊç. JeÊli
okazujà to swoim post´powaniem,
wtenczas sà wdzi´czne. Tak samo jest w
naszym przypadku. Chciejmy okazy-
waç poprzez nasze post´powanie, ˝e 
jesteÊmy wdzi´czni. Jak to mo˝emy czy-
niç? Sk∏adajàc nasze ofiary. To jest
pierwszy punkt. Kto jest Panu wdzi´cz-
ny, ten sk∏ada ofiary.

Drugim punktem jest to, gdy anga˝u-
jemy swoje dary i zdolnoÊci w dziele
Bo˝ym i wspó∏pracujemy, a nie stoimy

na skraju i tylko si´ przypatrujemy. Kto
jest wdzi´czny, ten przyczynia si´ do
tego, ̋ eby by∏o pi´knie i ̋ eby wszyscy
czuli si´ dobrze.

Trzecim punktem jest mówienie o
tym, co Pan dobrego uczyni∏. Opowia-
dajmy innym o tym, jak Pan myÊli o nas
dobrze, jak nas prowadzi i kieruje oraz
ile prze˝yliÊmy cudów ∏aski!

Trzy punkty wdzi´cznoÊci to: sk∏adaç
Panu ofiary, anga˝owaç nasze dary w
dziele Bo˝ym i mówiç o tym, co Pan
dobrego uczyni∏.

Cz´sto rozmawia si´ o tym, co jest
negatywne, o tym, co ten czy tamten êle
uczyni∏, narzeka si´ na okolicznoÊci…
W∏aÊciwie to jest bez sensu. W wyniku
tego nie zmienià si´ okolicznoÊci. Jak
pi´knie jest, kiedy mo˝na okazywaç
wdzi´cznoÊç! Bàdêmy wdzi´czni Panu
z ca∏ego serca!

Dzisiaj jest pierwsza niedziela ad-
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wentowa. Adwent jest czasem poprze-
dzajàcym Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia.
W Europie jest zwyczajem, ̋ e w ka˝dà
niedziel´ adwentowà zapala si´ kolejnà
Êwiec´. W pierwszà niedziel´ zapala si´
pierwszà, w drugà niedziel´ drugà Êwie-
c´ i tak dalej. Staje si´ coraz jaÊniej, a˝
w Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia palà si´
wszystkie cztery Êwiece. W ten sposób
chc´ te˝ dzisiaj zapaliç pierwszà Êwiec´.
Ona zawarta jest w s∏owie biblijnym,
które przeczyta∏em: „A zwiastowanie
to, które s∏yszeliÊmy od niego i które
wam og∏aszamy, jest takie, ̋ e Bóg jest
Êwiat∏oÊcià, a nie ma w nim ˝adnej
ciemnoÊci”.

„Bóg jest Êwiat∏oÊcià” – widz´ w tym
trzy znaczenia: Gdzie jest Êwiat∏o, tam
jest jasnoÊç – u Boga zawsze jest jas-
noÊç, poniewa˝ On jest Êwiat∏oÊcià.

Drugi punkt: Gdzie jest Êwiat∏oÊç,
tam jest ̋ ycie. Bez Êwiat∏a na ziemi nie

mog∏oby si´ rozwinàç ˝adne ˝ycie.
Gdzie Bóg dzia∏a, tam jest ̋ ycie.

Trzeci punkt: Gdzie jest Êwiat∏oÊç,
tam te˝ jest ciep∏o. Teraz rozumiemy,
co mówià nam s∏owa „Bóg jest Êwia-
t∏oÊcià”. U Boga zawsze jest jasnoÊç,
tam nie ma ciemnoÊci. U Boga zawsze
jest ̋ ycie, tam nie ma Êmierci. U Boga
jest te˝ zawsze ciep∏o, tam nie ma
zimna.

Kiedy poszczególne punkty wyjaÊni´,
wtedy zrozumiemy to jeszcze lepiej.

Bóg zawsze jasno ujawnia∏ swojà
wol´. Ju˝ naród izraelski dok∏adnie
wiedzia∏, co mia∏ czyniç. Gdzie Bóg
dzia∏a, tam jest jasnoÊç.

Bóg zawsze te˝ wzbudza∏ ˝ycie.
Gdzie On dzia∏a, tam jest przemiana,
tam jest poruszenie, a poruszenie jest
˝yciem.

U Niego zawsze te˝ jest ciep∏o; tam
jest wsparcie, tam mo˝na prze˝ywaç

mi∏oÊç Boga do ludzi.
JasnoÊç, ˝ycie i ciep∏o widzimy te˝

ucieleÊnione w Synu Bo˝ym. Jakim
Êwiat∏em jest Chrystus! U Niego jest
jasnoÊç. On powiedzia∏: „…kto idzie za
mnà, nie b´dzie chodzi∏ w ciemnoÊci”.
(Ew. Jana 8, 12) Zupe∏nie jasne jest,
czego On oczekuje od ludzi: Aby Go
naÊladowaç. Jezus Chrystus o˝ywia∏,
zmar∏ych przywraca∏ do ̋ ycia! Poprzez
swojà Êmierç ofiarnà utorowa∏ te˝ dro-
g´ do Boga, do wiecznego ̋ ycia. U Nie-
go jest równie˝ ciep∏o. Pami´tajmy te˝
o Jego zaproszeniu: „Pójdêcie do mnie
wszyscy, którzy jesteÊcie spracowani i
obcià˝eni”. (Ew. Mateusza 11, 28) Za-
proszenie to skierowane jest do ka˝-
dego. JasnoÊç, ̋ ycie i ciep∏o prze˝ywa-
my te˝ dzisiaj w urz´dzie apostolskim.
Gdzie aposto∏owie dzia∏ajà w miejsce
Chrystusa, tam jest jasnoÊç, tam nie ma
ciemnoÊci. Gdzie dzia∏ajà aposto∏owie,
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winàç  i dojÊç do doskona∏oÊci. Czy wie-
cie, kiedy to ̋ ycie w nas w∏aÊciwie pul-
suje? Kiedy t´sknimy za dniem Pana.
To pokazuje, ˝e Boskie ˝ycie w nas
dochodzi do doskona∏oÊci. Teraz zapy-
tam: Czy t´sknimy za dniem Pana, czy
myÊlimy: Ach, to mo˝e potrwaç jeszcze
d∏ugo!?

Âwiat∏o daje te˝ ciep∏o. A to te˝ ozna-
cza, ˝e ma byç ciep∏o w zborach. To
oznacza, ̋ e serdecznie si´ wzajemnie z
sobà obchodzimy, ̋ e kieruje nami mi-
∏oÊç. W zborach nie mo˝e byç jeden
przeciwko drugiemu. Wszelkie waÊnie
i z∏e rzeczy muszà byç usuni´te. Musi
byç gotowoÊç do pojednania. Musi byç
rozpoznawalne, ̋ e wspó∏dzia∏amy wza-
jemnie z sercem. Czy roztaczamy wo-
kó∏ siebie takie ciep∏o? Pi´knie jest,
kiedy istnieje ciep∏o w zborach, kiedy
jeden jest dla drugiego, kiedy jeden
wstawia si´ za drugiego i si´ modli, i
kiedy zawsze jest gotowoÊç do przeba-
czenia i pojednania.

W sercach ma byç te˝ Êwiat∏oÊç. Kie-
dy p∏onie w nas Êwiat∏o, wtenczas sami
jesteÊmy Êwiat∏em. Wtenczas te˝ inni
zauwa˝à i b´dà mówiç: „Co to za cz∏o-
wiek, on ma taki suwerenny stosunek
do spraw ziemskich!”. Ludzie dostrze-

gà, ̋ e t´sknimy za dniem Pana, i zrozu-
miejà, ̋ e jesteÊmy gotowi uczyniç wszy-
stko, aby wziàç udzia∏ w dniu Pana, i ̋ e
jest ciep∏o w zborach.

Moje dzisiejsze poselstwo brzmi:
Niech w nas dzia∏a Êwiat∏oÊç wychodzà-
ca od Boga. Bóg jest Êwiat∏oÊcià, w Nim
nie ma ciemnoÊci. Jeszcze nie mo˝emy
poznaç wszystkiego, co Pan uczyni dla
nas w przysz∏oÊci; nie mo˝emy sobie te˝
tego odpowiednio wyobraziç, jak to
b´dzie w dniu Pana; to jednak prze-
wy˝szy wszystko, co kiedykolwiek prze-
˝ywaliÊmy jako b∏ogoÊç. Nasze zmys∏y
nie sà zdolne tego rozpoznaç. Nasze
poznanie dzisiaj jest tylko czàstkowe.

OdnoÊnie tego przedstawi´ pi´kny
przyk∏ad, który niedawno czyta∏em. Do
miasta przyjecha∏ cyrk. By∏y tam te˝
s∏onie. Mieszkaƒcy miasta jeszcze nig-
dy nie widzieli s∏onia. Byli bardzo cie-
kawi, jak wyglàda to zwierz´. Cyrk
przyjecha∏ jednak póênym wieczorem i
nie by∏o Êwiat∏a. Ludzie poszli tam w
ciemnoÊciach i próbowali obmacywaç
s∏onie. Póêniej rozmawiali mi´dzy so-
bà, jak to zwierz´ wyglàda. Dochodzili
do dziwnych wniosków. Jeden dotyka∏
uszu s∏onia i powiedzia∏: „To zwierz´
ma du˝e uszy, ono sk∏ada si´ tylko z
uszu”. Drugi dotyka∏ tràby i powie-
dzia∏: „To zwierz´ ma wiele tràb, ono
sk∏ada si´ tylko z tràb”. W ten sposób
ka˝dy mia∏ jakieÊ przekonanie; osta-
tecznie jednak nie mieli pe∏nego wyob-
ra˝enia. Dopiero nast´pnego dnia,
kiedy sta∏o si´ jasno, mogli zobaczyç
zwierz´. Tak jest i w naszym przypadku,
kiedy wyobra˝amy sobie wspania∏oÊç.
Nasze poznanie obejmuje ciàgle tylko
czàstk´ tego, co istnieje rzeczywiÊcie.
Jak to naprawd´ b´dzie, tego jeszcze
nie mo˝emy pojàç. Jednak˝e kiedy Pan
przyjdzie, kiedy zakoƒczy swoje dzie∏o,
kiedy zostaniemy zabrani, wtedy zo-
baczymy Pana takim, jaki jest.

Wszystko b´dzie o wiele wi´ksze i
wspanialsze ani˝eli mo˝emy to sobie
wyobraziç. Dlatego te˝ pozostaƒmy
wierni Panu, a˝ osiàgniemy cel wiary.

powstaje nowe ˝ycie, poniewa˝ apos-
to∏owie majà polecenie udzielania
Ducha Âwi´tego. Poprzez Ducha Âwi´-
tego w cz∏owieku rozwija si´ nowe ̋ y-
cie. Ostatecznie w dzia∏alnoÊci apos-
to∏ów mo˝na znaleêç wiele ciep∏a, gdy˝
aposto∏owie nawo∏ujà: „Pojednajcie si´
z Bogiem”. (2. Koryntian 5, 20) Apo-
sto∏owie w imieniu Pana zwiastujà
∏ask´.

Teraz chodzi o to, jaki jest nasz sto-
sunek do Bo˝ego Êwiat∏a, czy ukierun-
kowujemy wed∏ug niego nasze ˝ycie.
Wezwanie Jezusa, które kiedyÊ wypo-
wiedzia∏, odnosi si´ tak˝e do nas:
„Przyjdê i naÊladuj mnie!”. To oznacza,
aby swoje ˝ycie nastawiaç wed∏ug
Niego i staraç si´ ujawniaç cechy uspo-
sobienia Jezusa. Wtenczas mo˝na su-
werennie obchodziç si´ z ziemskimi
sprawami. Gdy Pan Jezus zosta∏ oskar-
˝ony i ostatecznie przybity do krzy˝a,
jak na to zareagowa∏? Czy buntowa∏ si´
przeciwko temu? Nie. Pozosta∏ spokoj-
ny i rozwa˝ny. Kto naÊladuje Pana, ten
si´ uczy bycia spokojnym i rozwa˝nym,
i nie pozwala si´ zara˝aç niepokojem
tego czasu.

Âwiat∏o, jak powiedzia∏em, oznacza
˝ycie. Boskie ˝ycie ma si´ w nas roz-
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Niedawno zosta∏em zapyta-
ny, czy mia∏em ju˝ prze˝ycia z
Bogiem. Musia∏em wyglàdaç
na bardzo zdziwionego. Pa-
trzàc wstecz na wiele lat mojej
dzia∏alnoÊci w KoÊciele w kra-
ju i za granicà, tak˝e na innych
kontynentach, mog´ powie-
dzieç, ̋ e uzbiera∏ si´ pot´˝ny
bukiet prze˝yç z Bogiem.

Nasz G∏ówny Aposto∏ od-
wiedzi∏ Angol´ i z okazji 25-
lecia istnienia KoÊcio∏a Nowo-
apostolskiego w tym kraju,
przeprowadzi∏ kilka nabo-
˝eƒstw. Mog∏em uczestniczyç
w rozwoju KoÊcio∏a w tym
kraju, poczàwszy od pierw-
szych odwiedzin w 1983 roku,
kiedy zastaliÊmy tu dwie piecz´towane dusze, a˝ do
dziÊ, gdy rzesza dzieci Bo˝ych uros∏a prawie do 200 000
dusz. Ten rozwój w ca∏oÊci jest prze˝yciem z Bogiem.
MyÊl´ przy tym, jak Pan wskaza∏ na pierwszego an-
golskiego aposto∏a i go przygotowa∏ do tego wznios-
∏ego zadania. MyÊl´ przy tym, jak Pan w czasach dot-
kliwych rozruchów wojennych wcià˝ na nowo torowa∏
drogi do zak∏adania nowych zborów i rozszerzania
swego dzie∏a zbawienia. Z pokorà i wdzi´cznoÊcià
myÊl´ te˝ o wydarzeniach, które mnie ukszta∏towa∏y i
doda∏y pewnoÊci.

W PiÊmie Âwi´tym jest pe∏no relacji na temat m´˝-
czyzn i kobiet, którzy w szczególny sposób prze˝ywali
Boga. PomyÊlmy tylko o Judycie, która mia∏a odwag´
udaç si´ do obozu Asyryjczyków i Êciàç g∏ow´ Holo-
fernesowi. PomyÊlmy o Marii, która prze˝y∏a, jak wy-
pe∏ni∏o si´ obwieszczenie anio∏a. PomyÊlmy o Abraha-
mie, który musia∏ d∏ugo czekaç, a˝ narodzi∏ si´ jemu
potomek. PomyÊlmy te˝ o Eliaszu, który prze˝y∏, ˝e
ogieƒ Bo˝y strawi∏ nawet kamienie. Wyliczanie prze˝yç
z Bogiem mo˝na kontynuowaç na podstawie wydarzeƒ
opisanych te˝ w Nowym Testamencie. Dlaczego dziÊ
mia∏oby byç inaczej?

Kto chce prze˝ywaç wszechmoc Bo˝à tak g∏´boko i
obszernie, jak nam ludziom w ogóle mo˝e byç to dane,
ten dobrze postàpi, jeÊli ca∏kowicie zawierzy si´ Bogu.

Najpierw jednak trzeba swoje ˝ycie kszta∏towaç z
Bogiem i postawiç Go w centrum swojego dzia∏ania i
post´powania. Nast´pnie trzeba Bogu daç okazj´, aby
móg∏ nam pozwoliç mieç z Nim prze˝ycia. Cz´stokroç
nasze proÊby i wyobra˝enia przedstawiamy w sposób

wygórowany i natychmiast
wskazujemy Bogu trzy mo-
˝liwoÊci, jak ma postàpiç.
Czyƒmy odwrotnie, poz-
wólmy Bogu dzia∏aç tak,
jak On chce!

Jakà pi´knà rzeczà dla
dzieci jest prze˝ywanie
mi∏oÊci jako podarunku
Bo˝ego. Jakie wzmacnia-
jàce dla m∏odzie˝y jest do-
Êwiadczanie opieki Bo˝ej
poprzez s∏u˝b´ anielskà.
Jak wa˝ne jest b´dàc w
dojrza∏ych latach prze˝y-
waç, ˝e Bóg przyznaje si´
do ofiar i wspó∏pracy. Jakie
w s´dziwym wieku jest za-
dawalajàce, ̋ e Bóg zawsze

na nowo przygotowuje nowe b∏ogoÊci.
Prze˝ycia z Bogiem ma ten, kto swoje ̋ ycie kszta∏tu-

je z Bogiem. Czasami sà to ma∏e prze˝ycia i przychyl-
noÊci, za którymi stoi wielkoÊç Bo˝a. Najwi´kszym
prze˝yciem Bo˝ym niewàtpliwie b´dzie ta chwila,
którà Aposto∏ Jan opisuje s∏owami: „Umi∏owani, teraz
dzieçmi Bo˝ymi jesteÊmy, ale jeszcze si´ nie objawi∏o,
czym b´dziemy. Lecz wiemy, ˝e gdy si´ objawi,
b´dziemy do niego podobni, gdy˝ ujrzymy go takim,
jakim jest”.

Armin Brinkmann
PS
Tu jeszcze ma∏e, ale bardzo aktualne prze˝ycie z Bogiem.
Nasz G∏ówny Aposto∏ podczas wizyty w Angoli ustanowi∏
czterech aposto∏ów i dziewi´ciu biskupów. Jednego z
biskupów przewidzia∏em do tego, aby po ustanowieniu
powierzyç mu rozwijanie i koordynacj´ pracy z m∏odzie˝à.
Gdy nasz G∏ówny Aposto∏ podczas ordynacji po∏o˝y∏ swoje
r´ce na czo∏o tego brata, to w szczególny sposób wskaza∏ na
podj´cie dog∏´bnej i o˝ywionej pracy z m∏odzie˝à. Dla mnie
by∏o to szczególnym prze˝yciem i wskazówkà od naszego
Ojca Niebieskiego, ̋ e mój pierwotny zamys∏ uzna∏ za dobry.

Apostoł okręgowy Armin Brinkmann urodził się 15 listopada 1948 ro-

ku.Apostołem został ustanowiony 22 maja 1983 roku,a od 26 czerwca 2005

roku prowadzi Kościół terytorialny Nadrenia Północna-Westfalia. Obsłu-

guje też Portugalię oraz inne kraje portugalskojęzyczne na kilku konty-

nentach,tak też i Angolę w Afryce.

Główny Apostoł Wilhelm Leber (z przodu)
i apostoł okręgowy Armin Brinkmann w Angoli

Przeżycia z Bogiem
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pos∏any, aby obwieÊciç zbawienie. Ewangelia
Mateusza wyraênie jednak te˝ pokazuje, ˝e
nauka Jezusa i Jego poselstwo dotyczy wszyst-
kich narodów: „Idêcie tedy i czyƒcie uczniami
wszystkie narody”. (Ew. Mateusza 28, 19)

To, ˝e nauka Jezusa dotyczy wszystkich ludzi,
widaç po tym, jak Jezus wyk∏ada zakon dany i
obowiàzujàcy tylko dla ˚ydów i jak czyni z
zakonu powszechnie obowiàzujàce prawo: „A
wi´c wszystko, cobyÊcie chcieli, aby wam ludzie
czynili, to i wy im czyƒcie”. (Ew. Mateusza 7, 12)
Jezus wyst´puje tu jako nauczyciel zakonu i jako
zakonodawca. Tematami „Kazania na górze” sà
Jego stosunek do zakonu, jak i zagadnienia
zobowiàzaƒ wynikajàcych z zakonu.

Struktura

Na poczàtku „Kazania na górze” widniejà
b∏ogos∏awieƒstwa. Jako ponadczasowe obietnice
tworzà zarazem katalog cnót chrzeÊcijaƒskich.
Znamienne jest to, ˝e b∏ogos∏awieƒstwa sà
przeciwstawne do doÊwiadczeƒ dnia powszed-
niego. Co w∏aÊciwie postrzegane jest jako nie-
szcz´Êcie i niekorzyÊç, w koƒcu okazuje si´
szcz´Êciem i przywilejem. Panowaç nie b´dà
mo˝ni, ale pokorni.

B∏ogos∏awieƒstwa koƒczà si´ przyrzeczeniem,
które mo˝na uznaç jako osobiste zwrócenie si´
do aposto∏ów: „B∏ogos∏awieni jesteÊcie…”, a
nast´pnie przedstawiony jest symbol soli i
Êwiat∏a, w skrócie definiujàcy funkcj´ aposto∏ów
na Êwiecie.

Poczàwszy od 17. wersetu 5. rozdzia∏u zaczyna
si´ zasadnicza cz´Êç „Kazania na górze”, w

„Kazanie na górze”
(Ew. Mateusza 5-7)
niewàtpliwie zalicza

si´ do najcz´Êciej
cytowanych tekstów

nowotestamentowych.
Po ogólnym wprowadzeniu, w kolejnych artyku∏ach b´dziemy

omawiali poszczególne tematy poruszone w „Kazaniu na górze”.

„Kazanie na górze”
- wprowadzenie

Adresaci i tematy „Kazania na górze”

W rozdzia∏ach 5-7 Ewangelii Mateusza za-
warta jest znaczàca mowa Jezusa. Rozdzia∏ piàty
rozpoczyna si´ s∏owami: „Tedy Jezus, widzàc
t∏umy, wstàpi∏ na gór´. A gdy usiad∏, przystàpili
do niego jego uczniowie. I otworzywszy usta
swoje, naucza∏ ich…”. Najpierw Jezus zwraca si´
do uczniów, a ÊciÊlej do aposto∏ów. To wyraênie
wynika z kontekstu, poniewa˝ w myÊl relacji
wersetów 18-21, 4. rozdzia∏u Ew. Mateusza, po-
wo∏ani uczniowie póêniej sà Jego aposto∏ami.

Ponadto „Kazanie na górze” skierowane jest
do szerszego grona, do zgromadzonego ludu. W
pierwszym rz´dzie chodzi tu o wybrany naród
starego przymierza, do którego Jezus zosta∏

Główny Apostoł Richard Fehr w roku 1989 na górze,
na której miało zostać wygłoszone „Kazanie na górze”



górze Synaj, (por. 2. Moj˝eszowa 24, 1. 9) majà
swoje odzwierciedlenie w uczniach. Ostatecznie
w jednym, jak i w drugim przypadku naród jest
Êwiadkiem dotychczas jeszcze nieznanego obja-
wienia Bo˝ego. (por. Ew. Mateusza 7, 28)

Jezus przedstawia si´ jako Ten, który przy-
szed∏ wype∏niç zakon i proroków. Nie rozwià-
zanie zakonu i uznanie go za niewa˝ny jest
sensem i celem Jego pos∏annictwa, ale wype∏-
nienie, czego dokonaç mo˝e tylko On jako „no-
wy Adam”. Tylko poprzez wype∏nienie praw za-
konu i pos∏uszeƒstwo Chrystusa istnieje mo˝-
liwoÊç pojednania z Bogiem i uwolnienia z nie-
pos∏uszeƒstwa Adama: „Bo jak przez niepos∏u-
szeƒstwo jednego cz∏owieka wielu sta∏o si´
grzesznikami, tak te˝ przez pos∏uszeƒstwo jed-
nego wielu dostàpi usprawiedliwienia”. (Rzy-
mian 5, 19)

Jezus Chrystus jest jedynym, który wype∏nia
zakon, i który mo˝e go wy∏o˝yç: „S∏yszeliÊcie, i˝
powiedziano przodkom […] A Ja wam powia-
dam…”. (Ew. Mateusza 5, 21. 22) Jezus ujaw-
niajàc sedno tkwiàce w brzmieniu s∏ów zakonu
(„ka˝dy kto patrzy na niewiast´ i po˝àda jej, ju˝
pope∏ni∏ z nià cudzo∏óstwo”; 5, 28) uzmys∏awia
ludziom, ̋ e nie sà w stanie przestrzegaç zakonu.

„Zaostrzenie”, zawarte w wypowiedziach
Chrystusa odnoÊnie przykazaƒ, nie pe∏ni roli
surowszej normy ku usprawiedliwieniu, ale
propaguje samopoznanie cz∏owieka jako grzesz-
nika i winowajc´ oraz ÊwiadomoÊç potrzeby
zbawienia. „Kazanie na górze” w swojej istocie
zawiera to, co póêniej Aposto∏ Pawe∏ prezentuje
jako rol´ zakonu w poznawaniu grzechu:
„Przecie˝ nie pozna∏bym grzechu, gdyby nie
zakon; wszak i o po˝àdliwoÊci nie wiedzia∏bym,
gdyby zakon nie mówi∏: Nie po˝àdaj!”. (Rzy-
mian 7, 7) To zupe∏nie nowe spojrzenie na
zakon jest sednem „Kazania na górze”. Zakon
wi´c nie jest ju˝ Êrodkiem do osiàgni´cia spra-
wiedliwoÊci, ale przedstawia przed Bogiem
egzystencjalnie cz∏owieka jako grzesznika, który
ma jedyne zbawcze wyjÊcie poprzez szukanie
∏aski: „odpuÊç nam nasze winy…”.

Sens i cel mowy Jezusa pozosta∏by niedoce-
niony, gdyby „Kazanie na górze” traktowano
tylko jako podstaw´ chrzeÊcijaƒskiej etyki.
„Kazanie na górze” raczej ukazuje w nowym
Êwietle stosunek cz∏owieka do Boga i pokazuje,
˝e zasadniczo cz∏owiek zdany jest na Boga.

9

której Jezus omawia stosunek do zakonu. Naj-
pierw w formie antytezy Jezus na nowo wyk∏ada
przykazania. Omówione zostajà zagadnienia
zwiàzane z ja∏mu˝nà, modlitwà i postem, b´dàce
dla ówczesnych wyrazem prawdziwej pobo˝-
noÊci.

W centrum „Kazania na górze” stoi modlitwa
„Ojcze nasz”. (Ew. Mateusza 6, 9-13) Modlitwa
ta nie tylko formalnie zajmuje centralne miejsce
w strukturze „Kazania na górze”, ale te˝ pod
wzgl´dem treÊci jest centralnym elementem, w
którym chodzi o zasadniczy stosunek cz∏owieka
do Boga, wzywanego jako Ojca.

W dalszej cz´Êci kazania istnieje drugi blok
wytycznych, sk∏adajàcy si´, podobnie jak pier-
wszy, z przeciwstawieƒstw b∏´dnej i prawid∏owej
praktyki religijnej, pobo˝noÊci. Zakoƒczeniem
cz´Êci podstawowej „Kazania na górze” jest
„z∏ota regu∏a”, (Ew. Mateusza 7, 12) która jako
ogólnie obowiàzujàce przes∏anie zakonu przed-
stawia sedno wzajemnych stosunków mi´dzy-
ludzkich. Tu Syn Bo˝y osobiÊcie wyk∏ada przy-
kazanie mi∏oÊci bliêniego. (por. Rzymian 13,
9. 10)

Cz´Êç koƒcowà „Kazania na górze” tworzà
wywody na temat konsekwencji dwóch alterna-
tywnych mo˝liwoÊci, co do podstawowego sto-
sunku cz∏owieka do woli Bo˝ej: Zbawienie dla
tych, którzy wype∏niajà wol´ Bo˝à, a pot´pienie
dla tych, którzy nie wype∏niajà. Relacj´ biblijnà
koƒczy opis reakcji s∏uchaczy: „A gdy Jezus do-
koƒczy∏ tych s∏ów, zdumiewa∏y si´ t∏umy nad
naukà jego. Albowiem uczy∏ je jako moc majàcy,
a nie jak ich uczeni w PiÊmie”. (Ew. Mateusza
7, 28. 29)

Jezus jako nauczyciel zakonu i zakonodawca

Ju˝ wst´pny opis sytuacji zwiàzanej z „Kaza-
niem na górze” pokazuje wyraênie, ˝e chodzi o
wydarzenie i objawienie o decydujàcej roli. Na-
der wyraêna jest analogia tego wydarzenia do
ustanowienia prawa zakonu na górze Synaj. W
jednym i w drugim przypadku góra jest miejs-
cem objawienia Bo˝ego. Jak Moj˝esz wraz z
zakonem reprezentowa∏ stare przymierze, tak
Jezus Chrystus wyst´puje jako za∏o˝yciel nowe-
go przymierza, pe∏nomocnie wyk∏adajàc zakon i
czyniàc z niego powszechnie obowiàzujàce pra-
wo. Starsi, którzy towarzyszyli Moj˝eszowi na
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Właściwe słowa
Podczas odwiedzin duszpasterskich w pewnej rodzinie otrzyma∏em wiadomoÊç tekstowà na mój telefon komórko-

wy. Nie chcàc przerywaç rozmowy, dopiero na zakoƒczenie odwiedzin przeczyta∏em wiadomoÊç. Moja córka, która
by∏a na próbie chóru m∏odzie˝owego, pyta∏a, czy przyb´d´ jeszcze na ich spotkanie, poniewa˝ chcia∏ to wiedzieç star-
szy okr´gowy. By∏em zdziwiony, ale uda∏em si´ do koÊcio∏a, gdzie odbywa∏a si´ nauka Êpiewu. Tymczasem by∏o ju˝ po
godz. 21.00 i wàtpi∏em, czy jeszcze kogoÊ zastan´. Obecni jednak byli starszy okr´gowy, ewangeliÊci okr´gowi nasze-
go podokr´gu oraz pasterz i przewodniczàcy zboru.

Starszy okr´gowy mnie zapyta∏, czy b´d´ wolny w piàtek o godz. 15.00. Odpowiedzia∏em, ̋ e w∏aÊciwie tak, jeÊli uda
mi si´ nieco wczeÊniej zakoƒczyç prac´. „Czy przeprowadzi∏byÊ pogrzeb?” – brzmia∏o kolejne pytanie starszego
okr´gowego. By∏em zaskoczony, ale odpowiedzia∏em: „Tak, ale tylko wtedy, jeÊli nikt inny tego nie zrobi!”. Starszy
okr´gowy wr´czy∏ mi kart´ z danymi personalnymi zmar∏ej siostry. Zna∏em jà, mieszka∏a w sàsiedniej miejscowoÊci,
gdzie cz´sto bywa∏em s∏u˝bowo. W jej sàsiedztwie dawniej mieszkali moi prze∏o˝eni z pracy. Mieszka tam te˝ mój
obecny szef z rodzinà.

Fakt, ̋ e zna∏em t´ siostr´, ucieszy∏ starszego okr´gowego. Stwierdzi∏: „To jesteÊ odpowiednim s∏ugà do wype∏nie-
nia tego zadania”. Odwiedziny kondolencyjne przeprowadzi∏ ju˝ tamtejszy pasterz, ale nie zna∏ zbytnio naszej siostry
i jej krewnych, poniewa˝ sporadycznie bywali w koÊciele. Wi´kszoÊç jej rodziny nie by∏a nowoapostolska. Mia∏em wi´c
nie∏atwe zadanie.

W nadchodzàcych dniach wiele modli∏em si´ o w∏aÊciwe s∏owo biblijne, na podstawie którego móg∏bym przepro-
wadziç pogrzeb. Przez d∏u˝szy czas nic w∏aÊciwego mi si´ nie wzbudza∏o. „Co to b´dzie?” – pyta∏em siebie – „…za 24
godziny b´d´ sta∏ na cmentarzu i co wtedy?”

W czwartek wieczorem znalaz∏em odpowiednie s∏owo biblijne. Serdecznie podzi´kowa∏em za to mi∏emu Bogu.
Gdy wszed∏em do domu pogrzebowego, jako pierwsze zobaczy∏em chór liczàcy ponad czterdziestu Êpiewaków.

Kamieƒ spad∏ mi z serca. Wdzi´cznie pomyÊla∏em: „Tylu przysz∏o, a nie wszyscy przecie˝ znajà naszà siostr´”. Poza
chórem przyby∏o tak˝e wielu goÊci i ̋ a∏obników. Nikt z nich nie nale˝a∏ do KoÊcio∏a Nowoapostolskiego. Zobaczy∏em
te˝ kilku moich prze∏o˝onych, z którymi kiedyÊ wspó∏pracowa∏em. Szczerze mówiàc nie u∏atwia∏o mi to zadania.

Przemawiajàc, wr´cz czu∏em,  jak jedna myÊl podà˝a∏a za drugà. Mówi∏em o tym, ̋ e wielu ludzi nie wierzy w dalsze
˝ycie po Êmierci, ale w∏aÊnie to jest niez∏omnà wartoÊcià naszej wiary.

Nadmieni∏em te˝ pewnà przypowieÊç, którà s∏ysza∏em na ostatnim zjeêdzie m∏odzie˝y: „Dwoje nienarodzonych
bliêniàt rozmawia∏o z sobà w ∏onie matki o tym, jaki b´dzie ich dalszy los ̋ ycia. Pierwsze z bliêniàt by∏o pe∏ne pesy-
mizmu. Twierdzi∏o, ̋ e wszystko jest ciemne i nic si´ nie zmieni po narodzinach. Nie widzia∏o te˝ jeszcze nigdy swojej
matki, wi´c chyba matka nie istnieje. Swoje rozwa˝ania zakoƒczy∏o stwierdzeniem, ̋ e niewàtpliwie oboje b´dà mu-
sieli umrzeç po porodzie. Drugie z bliêniàt przeciwnie, by∏o pe∏ne nadziei i optymizmu. Mówi∏o o tym, ̋ e po naro-
dzinach wszystko b´dzie jaÊniejsze, i ̋ e przecie˝ s∏yszà g∏os matki, wi´c musi istnieç.

Nasta∏ dzieƒ narodzin. Bliêni´ta by∏y oszo∏omione, ̋ e nagle tyle mogà oglàdaç, co wczeÊniej by∏o dla nich zakryte.
Istnia∏o o wiele wi´cej do oglàdania ni˝ mogli sobie wyobraziç, a przede wszystkim mieli matk´, która ich kocha∏a i
trzyma∏a w obj´ciach”.

Ten obraz przenios∏em na czas ̋ ycia ziemskiego i na czas po Êmierci. Mówi∏em o naszej pewnoÊci, ̋ e Bóg istnieje,
˝e nas kocha, ̋ e b´dzie z nami tak˝e po zakoƒczeniu naszego ziemskiego ̋ ycia, ̋ e to jest pewne, nawet, jeÊli teraz tego
nie widzimy. Odczuwa∏em, ̋ e to podobieƒstwo zosta∏o przyj´te ze zrozumieniem. Gdy kondukt ̋ a∏obny przyby∏ do
grobu, a chór zaÊpiewa∏ pieÊƒ, mówi∏em o tym, ̋ e przybyli tu chórzyÊci, którzy nie znali naszej siostry. Z mi∏oÊci jed-
nak chcieli jej wyÊwiadczyç ostatnià przys∏ug´. Niektórych s∏uchaczy te s∏owa g∏´boko poruszy∏y.

Nast´pnego dnia rozmawia∏em z pasterzem, który przeprowadzi∏ odwiedziny kondolencyjne i zrelacjonowa∏em
mu uroczystoÊç pogrzebowà. Wtenczas powiedzia∏ mi, ̋ e podczas jego odwiedzin w tej rodzinie, doros∏e dzieci na-
szej siostry oraz jej mà˝ z naciskiem podkreÊlali, ̋ e nie wierzà w dalsze ̋ ycie po Êmierci. Tak wi´c kazanie pogrzebo-
we akurat nawiàzywa∏o do tej sprawy i jà naÊwietli∏o. Póêniej s∏ysza∏em jeszcze inne reakcje zwiàzane z tym pogrze-
bem. ˚ona mojego szefa wypowiada∏a si´ z g∏´bokim przej´ciem o wielkim wra˝eniu, jakie wywar∏ na niej fakt
uczestniczenia w pogrzebie wielu cz∏onków zboru nowoapostolskiego. Mam nadziej´, ̋ e skutecznie zosta∏o wysiane
nieco wiary i nieco nadziei na wiekuistà przysz∏oÊç.



Zambia: T∏ok podczas wyÊwi´cenia koÊcio∏a
Na wyÊwi´cenie koÊcio∏a w Chipulukusu, którego dokona∏ aposto∏
okr´gowy Charles S. Ndandula 2 listopada ub.r. przyby∏o 3054 uczest-
ników. Liczba ta jest godna uwagi z tego powodu, poniewa˝ koÊció∏ ten,
znajdujàcy si´ w pobli˝u Ndola, jednego z najwi´kszych miast Zambii,
posiada tylko 500 miejsc siedzàcych. Aposto∏ okr´gowy przekaza∏ swemu
przeznaczeniu w 2008 roku siedem nowych koÊcio∏ów w swoim obszarze
dzia∏ania.

Benin/Togo: Nowi aposto∏owie dla Afryki
Zachodniej
Podczas d∏ugiej podró˝y przez Afryk´ Zacho-
dnià, w dniach 13-19 listopada 2008 roku,
G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber ustanowi∏
kilku aposto∏ów i biskupów dla Benina, Togo
i Nigerii, które sà obs∏ugiwane misyjnie przez
KoÊció∏ terytorialny Niemcy Po∏udniowe.
Urzàd aposto∏a otrzymali Kuessivi Justin
Olou (Benin), Komlan Abalo (Togo), Lekie
Baovi i Efiong Asuquo Ekpenyong (Nigeria).
RównoczeÊnie przeszli w stan spoczynku
aposto∏owie Yaovi Mawuli Afoutou i Okuyak
Uwah (Nigeria).

Ruanda: Szkolenie nauczycieli
Na poczàtku listopada 2008 roku w stolicy kraju Kigali, na czterodnio-
wym seminarium zebra∏o si´ 24 s∏ugów, a wÊród nich aposto∏ Jean-Louis
Ubuzinda-Minga. Z powodu dzikiego i górzystego terenu tego ma∏ego
wschodnioafrykaƒskiego kraju niektórzy s∏udzy musieli iÊç pi´ç godzin
pieszo, aby dotrzeç do autobusu do Kigali. Spotkanie prowadzi∏ starszy
okr´gowy Don Jess (Kanada), a tematem mi´dzy innymi by∏a opieka
duszpasterska i wiara w ̋ ycie
pozagrobowe chrzeÊcijan
nowoapostolskich. Uczest-
nicy seminarium przeka˝à
nast´pnie swojà wiedz´
pozosta∏ym s∏ugom w 325
zborach.

Afryka

RPA: Aposto∏ okr´gowy w st. sp. Gut odszed∏ do wiecznoÊci
29 listopada 2008 roku w Kapsztadzie zmar∏ aposto∏ okr´gowy w st. sp. Karl Rudolf Gut, który urodzi∏ si´ 18 lipca 1912 roku we 
Frankfurcie nad Menem. Swoje dzieciƒstwo i czas m∏odoÊci sp´dzi∏ w Szwajcarii. W roku 1937 otrzyma∏ swój pierwszy urzàd i s∏u˝y∏
jako s∏uga Bo˝y do przejÊcia w stan spoczynku w 1985 roku, w tym 31 lat jako aposto∏. W 1950 roku wraz ze swojà rodzinà wyemigrowa∏

do Afryki Po∏udniowej. W 1957 roku G∏ówny Aposto∏ Johann G. Bischoff powo∏a∏ go
na nast´pc´ zmar∏ego w nieszcz´Êliwym wypadku aposto∏a
okr´gowego Arna Abichta. UroczystoÊç pogrzebowà aposto∏a
okr´gowego w st. sp. Guta przeprowadzi∏ aposto∏ okr´gowy Noel
Barnes 3 grudnia 2008 r. w gronie najbli˝szych osób w krematorium
w Kapsztadzie. Nast´pnie oko∏o 1100 pogrà˝onych w smutku
zebra∏o si´ na nabo˝eƒstwo ̋ a∏obne w koÊciele w Silvertown.

Przed kościołem w Kigali z apostołem
Ubuzinda-Mingą i starszym okręgowym

Jessem (6 i 1 stojący od lewej)

Zdjęcie z prawej: apostoł okręgowy w st. sp. Karl Rudolf Gut
Zdjęcie z lewej: Uczestnicy nabożeństwa żałobnego; z przodu biskup w st. sp. Karl
Peter Gut – syn zmarłego
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W dniach 21-24 maja 2009 roku
w Düsseldorfie/Niemcy na stadionie

LTU Arena b´dzie mia∏ miejsce 
Europejski Dzieƒ M∏odzie˝y,

w którym weêmie udzia∏ ok. 40 000
uczestników. Uroczyste nabo˝eƒstwo,

w niedziel´ 24 maja, przeprowadzi
G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber.
W programie: wyst´py muzyczne,
warsztaty, prezentacje narodowe.
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Europa / Ameryka Południowa

Austria: Seminarium dla m∏odych
kap∏anów
Jesienià 2008 roku w Grossenzersdorf ko∏o
Wiednia odby∏o si´ seminarium dla urz´dów
kap∏aƒskich. M∏odzi kap∏ani, którzy sprawujà
ten urzàd krócej ni˝ pi´ç lat, mogli skorzystaç ze
szczególnego wsparcia w wype∏nianiu swoich
zadaƒ. Podobnie przygotowani sà duszpaste-
rze, którzy w poszczególnych okr´gach KoÊ-
cio∏a Nowoapostolskiego prowadzà edukacj´
s∏ugów.

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 Wilhelm Leber z apostołem okręgowym Arminem Brinkmannem w gronie angolskich braci i sióstr

Argentyna: UroczystoÊç w Santa Teresita
Aposto∏ okr´gowy Norberto Passuni przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla umar∏ych, 2
listopada ub.r. w miejscowoÊci wypoczynkowej na wschodnim wybrze˝u prowincji
Buenos Aires. W uroczystoÊci wzi´∏o udzia∏ 409 braci i sióstr ze zborów Santa
Teresita, San Clemente i Mar de Ajó. Ponadto prze˝yli wyst´p chóru, który na
krótko przed uroczystoÊcià zosta∏ utworzony z trzech zborów. Pewna siostra z
Buenos Aires dodatkowo udawa∏a si´ na próby, ˝eby grà na organach wspieraç
chórzystów podczas nauki Êpiewu. Aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo
s∏owem biblijnym z 1. Koryntian 1, 18. Podczas kazania wspomnia∏ o turystach,
którzy stracili swoje ̋ ycie na morzu poczàwszy od chwili za∏o˝enia miasta w 1946
roku. Santa Teresita znana jest ze swojej rozleg∏ej, wydmowej pla˝y, na której znajdujà si´ miejsca kampingowe oraz strefy
dla w´dkarzy i osób uprawiajàcych sporty wodne. Zbór Santa Teresita istnieje ju˝ ponad dwadzieÊcia lat.

Szwajcaria: Trzydziesta rocznica obj´cia urz´du G∏ównego Aposto∏a Hansa
Urwylera
Wieczorem 19 listopada 2008 roku aposto∏ okr´gowy Markus Fehlbaum nie-
spodziewanie odwiedzi∏ zbór Niederscherli ko∏o Berna. Powodem by∏a trzydziesta
rocznica obj´cia urz´du przez G∏ównego Aposto∏a Hansa Urwylera (zmar∏ego w
1994 roku), który w latach 1958-1964 by∏ kap∏anem i przewodniczàcym zboru
Niederscherli. S∏owem biblijnym nabo˝eƒstwa by∏ werset z 5. Moj˝eszowej 33, 29
„B∏ogo ci, Izraelu! Któ˝ jest jak ty? Lud wspomagany przez Pana, tarczà pomocy
twojej. On te˝ jest mieczem chwa∏y twojej”. Tym s∏owem biblijnym G∏ówny Aposto∏
Urwyler przeprowadzi∏ pierwsze nabo˝eƒstwo po obj´ciu urz´du, a które to znalaz∏
na biurku G∏ównego Aposto∏a Streckeisena, zmar∏ego podczas podró˝y do Afryki
Po∏udniowej w 1978 roku.

Brazylia: Spotkanie roczne i nabo˝eƒstwa
Aposto∏ okr´gowy Guillermo Vilor w dniach 1-2 listopada 2008 r.
odwiedzi∏ Salwador w pó∏nocnobrazylijskim stanie Bahia. W
sobotni wieczór s∏u˝y∏ s∏ugom oraz przekaza∏ informacje z ostatniej
Konferencji Aposto∏ów Okr´gowych. W niedziel´ na nabo˝eƒstwie
dla umar∏ych w koÊciele w Salvador-Amaralina zebra∏o si´ 142 braci
i sióstr ze zborów Salvador i Feira de Santana. Dwa tygodnie 
wczeÊniej aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏ w Sao Paulo spotkanie
roczne dla s∏ugów oraz nabo˝eƒstwo dla zboru. Wizyta w Sal-
wadorze na poczàtku listopada s∏u˝y∏a mi´dzy innymi wype∏nieniu
ustawowego obowiàzku spotkania rocznego.

Apostoł okręgowy Fehlbaum (pośrodku) z siostrą
Urwyler (3 od lewej), Hans Jürg Urwyler z żoną (4 i 5

od prawej) oraz osoby towarzyszące


