
Nasza
Rodzina

czasopismo kościoła nowoapostolskiego

PL ISSN 0860-8474

Rok 21  . Nr 11  . Listopad 2009



Chcenie i wykonanie

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E

Zetknà∏em si´ kiedyÊ z poglàdem: „Ogó∏ ludzi dà˝y do tego, co dobre, tak wi´c nie
potrzebuje Boga”. Temu poglàdowi przeciwstawiam si´ s∏owami Aposto∏a Paw∏a:
„Albowiem Bóg to wed∏ug upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie”.

Przyglàdajàc si´ nieco bli˝ej temu zagadnieniu, poznajemy ró˝ny wymiar „chcenia”.
Z jednej strony uwidacznia si´ ono jako ̋ yczenie. Na przyk∏ad, kiedy pytamy si´ dziecka:
„Kim chcesz kiedyÊ byç?”, to byç mo˝e jedno i drugie odpowiada: „Ja chc´ byç lekarzem
lub prawnikiem”. Z drugiej strony uwidacznia si´ jako wyraz woli, okreÊlajàcej ̋ ycie, na
przyk∏ad, gdy ludzie mówià: „Ja chc´ wejÊç do nieba”. Wówczas kieruje si´ te˝ swoje
˝ycie wed∏ug woli Boga. Sprawdêmy siebie, jak dalece w naszym ̋ yciu kierujemy si´
Bogiem, aby dostàpiç udoskonalenia i wejÊç do wiecznej spo∏ecznoÊci z Bogiem.
Wtenczas te˝ stwierdzimy, ̋ e kierowanie si´ wolà Bo˝à nie jest takie proste. Dlatego
te˝ wcià˝ na nowo Pan musi kierowaç naszym chceniem i wzmacniaç nasze wykonanie.

Je˝eli w naszym ̋ yciu kierujemy si´ wed∏ug woli Boga, to po to, ̋ eby podobaç si´
Panu. Aposto∏ Piotr przedstawi∏ to s∏owami: „Trzeba bardziej s∏uchaç Boga ni˝ ludzi”.
Jego wolà by∏o to, ˝eby kierowaç si´ wed∏ug Pana i Jemu si´ podobaç. Gdy chce si´
ca∏kowicie poddaç woli Bo˝ej, wtedy musi to mieç ogromne konsekwencje, a
mianowicie: Chc´ unikaç grzechu! MyÊl´ przy tym o trzech m´˝ach w piecu ognistym,
którzy wzbraniali si´ przed wype∏nieniem nakazu królewskiego i oddaniem pok∏onu
z∏otemu posàgowi, wzniesionemu przez króla. Dlatego ˝e m´˝owie chcieli uniknàç
grzechu i pozostali stanowczymi, zostali wrzuceni do pieca ognistego. Pan zachowa∏ ich
jednak w cudowny sposób.

Chcemy byç b∏ogos∏awieƒstwem dla innych! W odniesieniu do tamtego Êwiata to
oznacza, ̋ e wstawiamy si´ do Boga w modlitwach za niezbawionymi duszami na tamtym
Êwiecie, aby mog∏y zostaç wyprowadzone ze swoich wi´zieƒ. Tu mo˝emy byç
b∏ogos∏awieƒstwem. Aposto∏ Pawe∏ by∏ takim cz∏owiekiem, który chcia∏ byç b∏ogos∏a-
wieƒstwem dla innych. Ch´ç bycia b∏ogos∏awieƒstwem dla innych, tak˝e dla pogan, 
determinowa∏a jego ̋ ycie.

Chcemy wierzyç! Chcenie jest niezb´dne do wierzenia. Zawsze do g∏osu dochodzi
coÊ, co os∏abia wiar´. MyÊl´ tu o cz∏owieku, który szuka∏ u Pana Jezusa pomocy dla
swego syna. Pan Jezus mu uzmys∏owi∏, ile si∏y zawarte jest w wierze. Cz∏owiek ten pozna∏
swojà niedoskona∏oÊç i ze ∏zami wyzna∏: „Wierz´, pomó˝ niedowiarstwu memu”. Bez
chcenia nie by∏oby to mo˝liwe.

Chcemy pozostaç wierni Panu! Tak jak Moj˝esz, który niez∏omnie wype∏nia∏
polecenie otrzymane od Pana i pozosta∏ wierny. Nie dotyczy to tylko s∏ug Bo˝ych, ale
wszystkich braci i sióstr. Chcemy zachowaç Panu wiernoÊç we wszystkich sytuacjach
˝yciowych a˝ do koƒca! Chcemy osiàgnàç doskona∏oÊç i godnoÊç na dzieƒ Pana! Tu
równie˝ myÊl´ o Apostole Pawle, który pi´knie wyzna∏: „…zapominajàc o tym, co za
mnà, i zdà˝ajàc do tego, co przede mnà”. Dà˝enie wymaga wysi∏ku, ale te˝ wyjàtkowego
chcenia zwiàzanego z wykonaniem: Chc´ osiàgnàç to, co jest z przodu – cel wiary!

Z jednej strony mamy chcenie, a z drugiej wykonanie. Je˝eli naprawd´ jest chcenie,
to wynika z niego wykonanie. Pan nas wzmacnia, abyÊmy mieli si∏´ do trwania w tym, co
chcemy. Pan te˝ daje udanie i wykonanie, a ostatecznie zwyci´stwo.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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Podczas wieczornego nabo˝eƒstwa w
Ezeizie w stan spoczynku przeszed∏ aposto∏
Vicente Teti (66 l.) Na jego nast´pc´
G∏ówny Aposto∏ powo∏a∏ dotychczasowego
ewangelist´ okr´gowego Norberta Bianchi
(58 l.), syna dawnego aposto∏a okr´gowego
Pabla Bianchi. Aposto∏ Vicente Teti s∏u˝y∏
jako aposto∏ z wielkim b∏ogos∏awieƒstwem
braciom i siostrom w Argentynie od 6 lute-
go 2000 roku. Nabo˝eƒstwo w Ezeizie od-
by∏o si´ w sobotni wieczór z powodu tego,
˝e na niedziel´ zaplanowane by∏o wielkie
nabo˝eƒstwo dla m∏odzie˝y. Nabo˝eƒstwo
to transmitowane by∏o satelitarnie do zbo-
rów Argentyny, Chile, Paragwaju, Urugwa-
ju, a tak˝e Boliwii, obs∏ugiwanej przez apo-
sto∏a okr´gowego Guillerma Vilora z
Brazylii. W Centro de Convenciones, jak i
w przyleg∏ych pomieszczeniach zgromadzi-
∏o si´ 6642 wiernych, w tym oko∏o 4000
m∏odzie˝y. Nabo˝eƒstwo to jednak˝e adre-
sowane by∏o do wszystkich wiernych obsza-
ru dzia∏ania aposto∏a okr´gowego. Do

Centro de Convenciones zaproszona by∏a
m∏odzie˝, mieszkajàca ponad 100 km od
Buenos Aires. Wszyscy pozostali bracia i
siostry oraz m∏odzie˝ ̋ yjàca mniej ni˝ 100
kilometrów od stolicy kraju prze˝y∏a nabo-
˝eƒstwo drogà transmisji satelitarnej.

Dzieƒ M∏odzie˝y mia∏ miejsce w tym
samym miejscu, w niedziel´ 30 sierpnia.
Ponad 10 000 m∏odych braci i sióstr zebra∏o
si´ jednak˝e nie tylko w samej hali, ale te˝
dodatkowo w ustawionych namiotach i na
wielkiej trybunie. Uczestnikami tego szcze-
gólnego nabo˝eƒstwa by∏o ponadto oko∏o
1500 s∏ug i organizatorów.

Program Dnia M∏odzie˝y obejmowa∏ te˝
wyst´py chórów i grup instrumentalnych, a
tak˝e prezentacje z ró˝nych prowincji
argentyƒskich, jak i z krajów, z których
pochodzili uczestnicy. Ponadto mia∏y
miejsce seminaria na temat literatury i
sztuki, spotkania tematyczne oraz gry i
zawody sportowe. G∏ówny Aposto∏
odpowiada∏ równie˝ na pytania m∏odzie˝y.

Wieczorem 29 sierpnia 2009 roku G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w Centro de Convenciones Espacio
Canning w Ezeizie, oddalonej o 35 kilometrów od Buenos Aires.
W tej uroczystoÊci uczestniczy∏y ponad 43 000 wiernych z obszaru

dzia∏ania aposto∏a okr´gowego Norberta Passuni (Argentyna).

G∏ówny Aposto∏
w Ezeizie - Argentyna

N A B O ˚ E ¡ S T W O
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Zdjęcie duże: Nabożeństwo w wynajętej hali
w Centro de Convenciones

Zdjęcie małe: Gdy Główny Apostoł odwiedził
braci i siostry, którzy zgromadzili się pod
namiotem na transmisję nabożeństwa, wtedy
liczne ręce wyciągnęły się ku niemu na powitanie



– Ew. Jana 8, 29 –

„A Ten, który mnie posłał, jest ze mną;
nie zostawił mnie samego,

bo Ja zawsze czynię to,
co się jemu podoba”.

Mi∏a m∏odzie˝y, dzi´kuj´ wam
za przybycie. Szczególnym
prze˝yciem jest to, ̋ e mog´

was zobaczyç. Czuj´ si´ zwiàzany z
m∏odzie˝à na ca∏ym Êwiecie. Jestem
dumny z m∏odzie˝y, która wiernie kro-
czy drogà wiary. Przy tym wiem, ̋ e i dla
was nie zawsze Êwieci s∏oƒce, ̋ e czasa-
mi trzeba toczyç boje i dr´czà niejedne
troski. ̊ ycz´ wam jednak pe∏ni b∏ogo-
s∏awieƒstwa Bo˝ego, abyÊcie na nowo
odczuli, ̋ e jesteÊcie mi∏owani. JesteÊcie
te˝ potrzebni w dziele Bo˝ym. Wasze
miejsce jest poÊród zboru. Najch´tniej
chcia∏bym was wszystkich objàç. ̊ ycz´
wam, abyÊcie odczuli, ̋ e mi∏oÊç Boga i
Jego Syna was wszystkich obejmuje.

Przed pewnym czasem mia∏y miejsce
Europejskie Dni M∏odzie˝y, w których
uczestniczy∏a te˝ delegacja m∏odzie˝y z

Argentyny. Po tych dniach otrzyma∏em
wiele listów i e-maili. Mi´dzy innymi
ktoÊ napisa∏: „By∏em nieco znu˝ony w
wierze, nie traktowa∏em ju˝ wszystkie-
go ca∏kiem powa˝nie. Czu∏em si´ nieco
bezsilny. Po prze˝yciu Europejskich
Dni M∏odzie˝y czuj´ nowà si∏´ i entuz-
jazm. Teraz idzie naprzód. To, co mnie
powstrzymywa∏o, zostawi∏em w tyle”.

Mo˝ecie sobie wyobraziç, ˝e takie
wypowiedzi bardzo mnie cieszà. Takie-
go doÊwiadczenia ˝ycz´ wam i dziÊ.
Niechby efektem tego nabo˝eƒstwa dla
m∏odzie˝y by∏o to, ˝e z nowà si∏à, z
nowym entuzjazmem przystàpicie do
sprawy Bo˝ej, wszystko inne pozostawi-
cie z ty∏u i na nowo ca∏kowicie oddacie
si´ Panu. PomyÊlcie o Êlubowaniu kon-
firmacyjnym: „Wyrzekam si´ diab∏a i
wszelkich jego spraw i czynów, i oddaj´

si´ Tobie…”. Nie na tym rzecz polega,
˝eby raz z∏o˝yç to Êlubowanie i uwa˝aç
spraw´ za za∏atwionà po wsze czasy.
Wcià˝ na nowo trzeba sobie przypomi-
naç i uÊwiadamiaç to Êlubowanie, a
tak˝e stale siebie pytaç: Czy wype∏niam
je? Czy ̋ yj´ zgodnie z moim Êlubowa-
niem? JeÊli zaÊ zaistnieje potrzeba, to
nale˝y przedsi´wziàç korekty. ˚ycz´,
˝eby si´ wam to uda∏o.

ObyÊcie odczuwali, jak Bóg chce was
objàç i swojà moc w∏o˝yç do waszej
duszy. ObyÊcie w tej wspólnocie za-
znali wiele radoÊci. Wspólnota czyni
silnym, ale wymaga te˝ odpowiedzial-
noÊci. Odpowiadamy za drugiego i
chcemy staraç si´ o to, aby go nie zas-
mucaç czy raniç, ale mu pomagaç i byç
dla niego b∏ogos∏awieƒstwem.

Niedawno czyta∏em starà histori´:

N A B O ˚ E ¡ S T W O
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Pewien ch∏opak z ubogiej rodziny po-
szed∏ do koÊcio∏a. Rodzice nie mieli
Êrodków na kupno porzàdnego ubrania
dla niego. Ch∏opak ten siedzia∏ wi´c w
koÊciele w podartych spodniach i w zu-
˝ytym swetrze. Czu∏ si´ jednak dobrze.
Po nabo˝eƒstwie ktoÊ do niego pod-
szed∏ i powiedzia∏: „Ch∏opcze, w takim
podartym ubraniu nie powinieneÊ przy-
chodziç do domu Bo˝ego! Prosz´, pa-
mi´taj o tym!”. Ch∏opak poczu∏ si´ tak
g∏´boko zraniony, ˝e w duchu sobie
przyrzek∏: „Tu na pewno ju˝ wi´cej nie
przyjd´”. Tak te˝ postàpi∏. Do koƒca
˝ycia nie chodzi∏ ju˝ do koÊcio∏a. Tak
bardzo zrani∏o go to upokorzenie. Pi´k-
niej by∏oby, gdyby ktoÊ do niego po-
wiedzia∏: „Przychodê nawet w podar-
tym ubraniu. Czuj, ̋ e jesteÊ serdecznie
tu witany, ̋ e Bóg ci´ kocha”.

Jedno b∏´dne s∏owo wszystko mo˝e
zniszczyç. Ten, kto ch∏opcu zwróci∏ uwa-
g´, na pewno nie chcia∏ nic z∏ego, ale
jego s∏owa mia∏y dalekosi´˝ne konsek-
wencje. Nada∏y ch∏opcu inny kierunek
˝ycia.

Ta historia pokazuje, jakà odpowie-
dzialnoÊç mamy wobec drugiego cz∏o-
wieka. Zamiast coÊ burzyç w jego duszy,
chciejmy budowaç i pokrzepiaç. Wza-
jemnie chciejmy si´ wspieraç. Natural-
nie mo˝e si´ zdarzyç, ˝e powiemy coÊ
niew∏aÊciwego, a tym samym wywo∏amy
coÊ niezamierzonego. Wa˝ne jest, abyÊ-
my dali si´ kierowaç przez Ducha Bo-
˝ego. Mo˝na si´ o to modliç, ja te˝ to
czyni´: „Mi∏y Bo˝e prowadê mnie przez
ten dzieƒ tak, abym nic nie zburzy∏ w
duszy bliêniego, ale móg∏ byç dla niego
b∏ogos∏awieƒstwem”. JeÊli ma si´ takie

pragnienie, to Pan nas wys∏ucha i dopo-
mo˝e w realizacji. Post´pujmy wi´c
ostro˝nie i zawsze pami´tajmy o odpo-
wiedzialnoÊci za bliêniego. Jedno zda-
nie mo˝e zniszczyç i na wiele lat po-
zostawiç op∏akane skutki. Jedno zdanie
mo˝e te˝ zdzia∏aç b∏ogos∏awieƒstwo.
Le˝y to w naszych r´kach.

Przeczyta∏em s∏owo Pana Jezusa: „A
Ten, który mnie pos∏a∏, jest ze mnà; nie
zostawi∏ mnie samego, bo Ja zawsze
czyni´ to, co si´ jemu podoba”. Kto Go
pos∏a∏? OczywiÊcie Ojciec Niebieski!
Syn Bo˝y wiedzia∏, ̋ e Jego Ojciec jest z
Nim i podkreÊli∏ to s∏owami: „nie zosta-
wi∏ mnie samego”. Uzasadnieniem tego
by∏o to, ̋ e zawsze czyni∏ to, co si´ podo-
ba∏o Ojcu.

Odnosz´ te s∏owa do m∏odzie˝y, do
s∏ug, do nas wszystkich. Wszyscy jesteÊ-
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my pos∏ani i mo˝emy byç pewni, ̋ e Pan
nas nie zostawia samych. JesteÊmy pod
opiekà Pana, On jest z nami. T́  pew-
noÊç na nowo chcia∏bym w∏o˝yç do na-
szych serc. Mi∏a m∏odzie˝y, wiem ˝e
macie te˝ zmartwienia. Patrzàc w przy-
sz∏oÊç nie wiadomo, co ona przyniesie.
Istniejà zmartwienia w miejscu pracy, w
szkole, byç mo˝e te˝ z tego powodu, ̋ e
nie znalaz∏o si´ jeszcze w∏aÊciwego par-
tnera czy partnerki na wspólnà drog´
˝ycia. Prosz´, nie martwcie si´ zbyt
wiele! Mi∏y Bóg jest z wami. Mo˝na
wkraczaç w ka˝dy dzieƒ w sposób spo-
kojny. Mi∏y Bóg zatroszczy si´ o was.
Jest z wami i nie zostawi was samych.
We wszystkim tak˝e pokieruje ku do-
bremu. Miejcie pewnoÊç, ̋ e wielu si´ za
was modli. Wasi aposto∏owie i G∏ówny
Aposto∏ równie˝ za was si´ modlà. Sami
jednak te˝ musicie coÊ czyniç, a miano-
wicie to, co si´ podoba Panu.

Poprzednio powiedzia∏em, ̋ e jesteÊ-
cie pos∏ani. Czy wiecie do czego jesteÊ-
cie pos∏ani, jakie jest wasze zadanie?
˚yç w sposób prawy jako dziecko Bo˝e.
To jest zadanie od Boga. Po drugie jes-
teÊcie pos∏ani do bycia b∏ogos∏awieƒ-
stwem dla innych. Starajcie si´ wype∏-
niaç te Bo˝e polecenia.

Pismo Âwi´te zawiera niejeden przy-
k∏ad, który pokazuje, w jaki sposób ktoÊ
sta∏ si´ b∏ogos∏awieƒstwem dla drugie-
go. MyÊl´ tu o setniku, który prosi∏ Pana
Jezusa o pomoc dla swojego chorego
s∏ugi. Pan by∏ gotów wstàpiç do jego
domu. Ów setnik jednak mia∏ takà silnà
wiar´, ˝e powiedzia∏ do Pana Jezusa:
„Powiedz tylko s∏owo, a b´dzie uzdro-
wiony s∏uga mój”. (Ew. Mateusza 8, 8)
Ten˝e setnik sta∏ si´ b∏ogos∏awieƒ-
stwem dla swego s∏ugi.

Wy równie˝ mo˝ecie byç b∏ogos∏a-
wieƒstwem. Bàdêcie te˝ b∏ogos∏awieƒ-

stwem dla waszych rodziców, bàdêcie
b∏ogos∏awieƒstwem dla waszych przy-
jació∏, bàdêcie b∏ogos∏awieƒstwem dla
waszego otoczenia. Z silnà wiarà mo˝-
na wiele zdzia∏aç. ZostaliÊcie pos∏ani do
bycia b∏ogos∏awieƒstwem dla innych.

Po trzecie zostaliÊcie pos∏ani do sk∏a-
dania Êwiadectwa, ˝e jesteÊcie nowo-
apostolskimi i kierujecie swoje ˝ycie
wed∏ug ewangelii. To jest nasze wspól-
ne polecenie. Z niego mo˝e wyp∏ywaç
wiele b∏ogos∏awieƒstwa.

MyÊl´ teraz o tym, kiedy Pan Jezus
powo∏ywa∏ pierwszych uczniów. Jed-
nym z nich by∏ Filip, który z kolei zwró-
ci∏ si´ do Natanaela i powiedzia∏: „Zna-
leêliÊmy tego, o którym pisa∏ w zakonie
Moj˝esz, a tak˝e prorocy: Jezusa, syna
Józefa, z Nazaretu”. Natanael odpo-
wiedzia∏: „Czy z Nazaretu mo˝e byç coÊ
dobrego?”. Filip nie zrazi∏ si´ tà odpo-
wiedzià, ale stwierdzi∏: „Pójdê i zo-
bacz!”. (por. Ew. Jana 1, 43-46) Tym
samym wyrazi∏ swoje g∏´bokie przeko-
nanie w wierze, które sta∏o si´ b∏ogos∏a-
wieƒstwem dla Natanaela.

W ten sposób równie˝ wy mo˝ecie
sk∏adaç Êwiadectwo wiary. W tym celu
niekoniecznie trzeba wyg∏aszaç d∏ugà
przemow´. Gdy jednak spotykamy si´ z
ludêmi, którzy byç mo˝e majà strach
przed przysz∏oÊcià, którzy sà niepewni
w tym czasie, którzy nie wiedzà, jaki jest
sens ̋ ycia, wówczas mo˝ecie prosto po-
wiedzieç: „Przyjdê i zobacz! Przyjdê na
nabo˝eƒstwo, tam otrzymasz odpo-
wiedzi na twoje pytania”.

Mili bracia i siostry, prosz´, weêcie
sobie do serca: My jesteÊmy pos∏ani, my
mamy polecenie sk∏adania Êwiadectwa
o tym, ̋ e jesteÊmy dzieçmi Bo˝ymi. Dla
innych mamy byç b∏ogos∏awieƒstwem i
Êwiadectwem w ten sposób, ˝e nasze
˝ycie kierujemy wed∏ug ewangelii.

Teraz chcia∏bym powiedzieç coÊ jesz-
cze na temat ostatniej cz´Êci s∏owa bi-



chcia∏by forsowaç swoje mniemanie.
Czy to jest pokora? MyÊl´, ˝e nie. Po-
korny si´ uni˝a. On dopuszcza te˝ inne
zdania, bada samego siebie i kontrolu-
je swoje wn´trze. To si´ Bogu podoba.
Na pewno nie podoba si´ Jemu, gdy si´
wcià˝ mówi: „ja, ja, a ja” i chce si´ for-
sowaç swoje przekonanie. Wyciàgnijmy
z tego wnioski.

Panu podoba si´ te˝ to, kiedy Jemu
s∏u˝ymy. Raduj´ si´ z orkiestry, z chóru.
Jaka wielka s∏u˝ba w dziele Bo˝ym! Po-
przednio przywita∏em si´ z braçmi i sio-

strami, którzy pomagali w organizacji
tego Dnia M∏odzie˝y. S∏u˝ba w dziele
Bo˝ym. To podoba si´ Bogu. Czy wie-
cie, ̋ e podoba si´ Jemu te˝ to, gdy je-
steÊcie radoÊni. Zawsze odczuwam
entuzjazm, kiedy spotykam si´ z rados-
nà m∏odzie˝à. Nie musimy chowaç
g∏owy w piasek albo sm´tnie kroczyç
przez ten czas. Bóg przecie˝ jest z nami!
Bàdêmy radoÊni, to te˝ si´ Jemu podo-
ba. Teraz le˝y to w waszych r´kach:
Czyƒcie to, co Bogu si´ podoba, a Bóg
zawsze b´dzie z wami.
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blijnego: „bo Ja zawsze
czyni´ to, co si´ jemu po-
doba”. Taka te˝ jest moja
rada dla was, dla m∏odzie-
˝y i dla wszystkich braci i
sióstr: Czyƒcie to, co Bo-
gu si´ podoba, poniewa˝
wówczas Pan zawsze b´-
dzie z wami. DoÊwiadczy-
cie, ̋ e spe∏ni t´ obietnic´.
Bóg nigdy nie pozostawia
samych tych, którzy czy-
nià to, co si´ Jemu podo-
ba.

Co si´ Jemu podoba?
W PiÊmie Âwi´tym jest
napisane: „Bez wiary zaÊ
nie mo˝na podobaç si´ Bogu”. (He-
brajczyków 11, 6) Trzeba mieç wiar´, a
im wi´ksza jest ta wiara, tym bardziej
podobamy si´ Panu. Co jeszcze podoba
si´ Panu? Podoba si´ Jemu to, gdy je-
steÊmy pos∏uszni. To jest jeszcze coÊ
wi´cej. Wiara to jedna strona medalu, a
pos∏uszeƒstwo to druga. Nie zawsze jest
to proste. Prosz´ was jednak, bàdêcie
pos∏uszni S∏owu Bo˝emu. Uni˝cie si´
pod to S∏owo. To si´ podoba Panu i
przynosi b∏ogos∏awieƒstwo. Prorok Sa-
muel powiedzia∏ do króla Saula: „Po-
s∏uszeƒstwo lepsze jest ni˝ ofiara”.
(1. Samuela 15, 22) Wiemy, ˝e ofiara
przynosi te˝ b∏ogos∏awieƒstwo, ale jesz-
cze wa˝niejsze i wi´ksze znaczenie ma
pos∏uszeƒstwo z ca∏ego serca. Kto jest
pos∏uszny S∏owu Bo˝emu, ten doÊwiad-
cza obfitoÊci b∏ogos∏awieƒstwa. To dziÊ
mog´ wam powiedzieç, mili m∏odzi bra-
cia i siostry. Prosz´ was, nie tylko wyka-
zujcie wiar´, ale te˝ pos∏uszeƒstwo. To
si´ Bogu podoba.

Podoba si´ Jemu te˝ to, ̋ e jesteÊmy
pokornymi. Czy to jest trudne? Oczy-
wiÊcie ∏atwe nie jest. We wspó∏czesnym
czasie widaç, jak ludzie swoje w∏asne
zdanie stawiajà w centrum. Ka˝dy
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trzy razy. (Obj. Jana 2, 2; 18, 20; 21, 14)
Kiedy w Ewangeliach cz´sto jest mowa o

„uczniach”, wtedy cz´stokroç jest w∏aÊnie mowa o
aposto∏ach. Przyk∏adem tego sà mowy po˝egnalne
Jezusa, (por. Ew. Jana 13-17) skierowane do dwu-
nastu aposto∏ów w ostatnich godzinach przed
pójÊciem Pana z nimi do Getsemane. W przy-
padku polecenia pos∏annictwa, skierowanego do
jedenastu uczniów, równie˝ chodzi o aposto∏ów.
(por. Ew. Mateusza 28, 16-20)

Dwunastu aposto∏ów, trzy filary
W Ewangelii Marka, która jest najstarszà

Ewangelià, jest relacja o tym, ˝e Jezus wstàpi∏ na
gór´ wraz z uczniami, którzy mieli zostaç
ustanowieni aposto∏ami: „I [Jezus] powo∏a∏ ich
dwunastu, ˝eby z nim byli i ˝eby ich wys∏aç na
zwiastowanie ewangelii”. (por. Ew. Marka 3, 13-
19; Ew. Mateusza 10, 1-4; Ew. ¸ukasza 6, 12-16)

Jezus Chrystus podczas swojej ziemskiej dzia∏al-
noÊci powo∏a∏ dwunastu aposto∏ów. Ka˝dy z apos-
to∏ów prawdopodobnie prezentowa∏ jedno z
dwunastu plemion. Wynika z tego równie˝, ˝e
Jezus jest Mesjaszem Izraela. (por. Ew. Mateusza
19, 28) Poj´cie „dwunastu” sta∏o si´ w czasach
pierwotnego chrzeÊcijaƒstwa ogólnym okreÊle-
niem aposto∏ów.

Po Zielonych Âwiàtkach grono dwunastu apos-
to∏ów pod przywództwem Piotra prowadzi∏o naj-
pierw zbór pierwotny w Jerozolimie. (Dz. Ap. 1-6)
Cz´sto Piotr by∏ wyró˝niany w gronie dwunastu,
poniewa˝ zajmowa∏ szczególnà pozycj´ poÊród
aposto∏ów. (por. Ew. Mateusza 16, 18. 19; Ew. Ja-
na 21, 15-17) Przyk∏adem tego te˝ jest 1. Koryntian
15, 5, gdzie Piotr (Kefas) i dwunastu zwani sà
Êwiadkami zmartwychwstania Jezusa. Aposto∏

Na poczàtku wyjaÊnimy pochodzenie i treÊç poj´cia „aposto∏”,
a nast´pnie nowotestamentowe rozumienie urz´du apostolskiego

na podstawie Dziejów Apostolskich.

Urząd apostolski według świadectwa
Nowego Testamentu

Pochodzenie i znaczenie s∏owa „aposto∏”
Poj´cie „aposto∏” pochodzi od greckiego s∏owa

„apostolos”, które ma szerokie znaczenie. Mi´dzy
innymi oznacza: „dowódca floty”, „dowódca eks-
pedycji”, „list pomocniczy”. OkreÊlenie „pos∏a-
niec” lub „wys∏annik” tylko sporadycznie wiàzane
jest z greckim znaczeniem s∏owa „aposto∏”. Stàd
te˝ mo˝na powiedzieç, ̋ e Nowy Testament poj´cie
„aposto∏” rozwinà∏ w takim znaczeniu, jakiego
zasadniczo nie by∏o w greckim Êwiecie.

Punktem wyjÊcia nowotestamentowego rozu-
mienia poj´cia „apostolos” jest przede wszystkim
wczesno˝ydowska instytucja prawa, zwana „sza-
liach”, co oznacza „pos∏aniec”, „wys∏annik”. Tal-
mud, tradycyjny wyk∏ad Zakonu Moj˝eszowego,
wyró˝nia znaczenie poj´cia „szaliach”: „Pos∏aniec,
wys∏annik jest tym samym, jak ten, kto go wys∏a∏,
pos∏a∏”. Poj´cie „aposto∏” choç ma greckie pocho-
dzenie, to jednak w Nowym Testamencie ma t´
samà jakoÊç i znaczenie, co hebrajskie „szaliach”.

Nowotestamentowe okreÊlenia s∏owa „aposto∏”
S∏owo „aposto∏” nie wyst´puje jednakowo cz´s-

to w pismach Nowego Testamentu. W Ewange-
liach Mateusza, Marka i Jana tylko sporadycznie
znajdujemy to poj´cie. (Ew. Mateusza 10, 2; Ew.
Marka 3, 14 i 6, 30; Ew. Jana 13, 16) Cz´Êciej wy-
st´puje w Ewangelii ¸ukasza i w Dziejach Apos-
tolskich. ̧ ukasz piszàc Dzieje Apostolskie 29 razy
u˝y∏ okreÊlenia „aposto∏”. S∏owo „aposto∏” cz´sto
te˝ wyst´puje w Listach Aposto∏a Paw∏a.

Rzadziej wyst´puje poj´cie „aposto∏” w Listach
Piotra, Judy i do Hebrajczyków. (por. Hebrajczy-
ków 3, 1; 1. Piotra 1, 1; Judy 17; 2. Piotra 1, 1 i
3, 2) W ostatnim piÊmie Nowego Testamentu, w
Objawieniu Jana, okreÊlenie „aposto∏” wyst´puje

– część pierwsza –



Pawe∏ poÊwiadcza, ˝e Zmartwychwsta∏y widziany
by∏ najpierw przez Kefasa, a nast´pnie przez
dwunastu. Gdy Aposto∏ Pawe∏ po swoim nawróce-
niu si´ przed Damaszkiem powróci∏ do Jerozoli-
my, prawdopodobnie w latach 35/36 n.e. to zasta∏
tam Aposto∏a Piotra i Jakuba, brata Paƒskiego. W
LiÊcie do Galacjan 1, 18. 19 Aposto∏ Pawe∏ pisze:
„Potem, po trzech latach, poszed∏em do Jerozoli-
my, ̋ eby si´ zapoznaç z Kefasem, i przebywa∏em u
niego dni pi´tnaÊcie; a innego z aposto∏ów nie
widzia∏em oprócz Jakuba, brata Paƒskiego”.
Wskazówka „brata Paƒskiego” wyjaÊnia, ˝e nie
chodzi tu o ucznia Jakuba, który towarzyszàc Je-
zusowi wraz z Piotrem i Janem by∏ obecny na
górze przemienienia, poniewa˝ Aposto∏ Jakub
zosta∏ Êci´ty przez Heroda Agrypp´. (por. Dz. Ap.
12, 2)

Na temat ˝ycia i dzia∏ania pozosta∏ych aposto-
∏ów Nowy Testament nic nie mówi. OczywiÊcie
istniejà pozabiblijne pisma, które relacjonujà
dzia∏alnoÊç niektórych aposto∏ów, ale nie sà
zweryfikowane historycznie.

Jakub, brat Paƒski, Piotr i Jan, syn Zebedeusza,
po Zielonych Âwiàtkach tworzyli szczególne grono
wÊród aposto∏ów. Zostali okreÊleni „filarami”.
W∏aÊnie ich spotka∏ Aposto∏ Pawe∏ w swojej
podró˝y do Jerozolimy na konferencje aposto∏ów
ok. 48 r. n.e. (por. Galacjan 2, 9)

Ewangelia ¸ukasza i Dzieje Apostolskie poza

Listami Aposto∏a Paw∏a sà pismami nowotesta-
mentowymi, w których najcz´Êciej jest mowa na
temat aposto∏ów.

Dla Dziejów Apostolskich wa˝ne znaczenie ma
to, ˝e aposto∏ by∏ towarzyszem ziemskiego ˝ycia
Jezusa. Uwidacznia si´ to podczas wyboru apos-
to∏a w miejsce Judasza Iskarioty. Wyraênie do-
chodzi te˝ to do g∏osu w kazaniu, które aposto∏
Piotr wyg∏osi∏ przed wi´kszym zgromadzeniem:
„Trzeba wi´c, aby jeden z tych m´˝ów, którzy cho-
dzili z nami przez ca∏y czas, kiedy Pan Jezus prze-
bywa∏ mi´dzy nami, poczàwszy od chrztu Jana, a˝
do dnia, w którym od nas zosta∏ wzi´ty w gór´, sta∏
si´ wraz z nami Êwiadkiem jego zmartwych-
wstania”. (Dz. Ap. 1, 21. 22)

Niezale˝nie od tego w Dziejach Apostolskich
jest te˝ mowa o aposto∏ach, którzy nie byli ani
towarzyszami Jezusa, ani naocznymi Êwiadkami
Jego zmartwychwstania i wniebowstàpienia. Tak
te˝ w Dziejach Apostolskich 13, 1-3 jest mowa, ˝e
Barnaba i Saul, poprzez na∏o˝enie ràk proroków i
nauczycieli, zostali powo∏ani do s∏u˝by misyjnej:
„W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli proroka-
mi i nauczycielami: Barnaba i Symeon, zwany
Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który si´
wychowywa∏ razem z Herodem tetrarchà, i Saul.
A gdy oni odprawiali s∏u˝b´ Paƒskà i poÊcili, rzek∏
Duch Âwi´ty: Od∏àczcie mi Barnab´ i Saula do
tego dzie∏a, do którego ich powo∏a∏em. Wtedy, po
odprawieniu postów i modlitwy, na∏o˝yli na nich
r´ce i wyprawili ich”. W Dziejach Apostolskich 14,
4 Barnaba i Pawe∏ (Saul) okreÊleni sà aposto∏ami.

9
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S∏owo sk∏ada si´ z grupy g∏osek i jest akustycznym
wyrazem okreÊlonego sensu. Od narodzin jesteÊmy
otoczeni s∏owami. Cz´stokroç odbieramy je nie-
Êwiadomie. S∏owa jednak zawsze krà˝à wokó∏ nas.

Ile s∏ów s∏yszymy i ile wypowiadamy ka˝dego dnia?
Jedne wzbudzajà radoÊç, a inne g∏´boki smutek. Jedne
nas ujmujà, a inne nas oswobadzajà. Jedne torujà
drog´ do pokoju, a inne wywo∏ujà wojn´. Ka˝de s∏owo
ma swoje êród∏o i swoje znaczenie.

S∏owo Bo˝e ma wieczne znaczenie. S∏owo Bo˝e
mówi o wznios∏ych sprawach i ma nam towarzyszyç.
S∏owo Bo˝e si´ nie zmienia, poniewa˝ jego êród∏em
jest Bóg. Jego S∏owo jest prawdà. Jego S∏owo jest
màdroÊcià. Jego S∏owo napomina i pokazuje wznios∏e
sprawy. Jego S∏owo jest najwa˝niejsze.

S∏owo Bo˝e ma moc twórczà: „Niech stanie si´…”.
S∏owo Bo˝e okreÊla normy i granice, abyÊmy mogli
pomyÊlnie wspólnie ˝yç: „Mi∏uj bliêniego swego, jak
siebie samego”. Jego S∏owo pociesza: „Nie bój si´”.
S∏owo Bo˝e zaprasza: „Pójdêcie do mnie wszyscy”.

S∏owa nie zawsze s∏u˝à nam ku dobremu. Wà˝ do
skuszenia pierwszych ludzi równie˝ pos∏u˝y∏ si´
s∏owami, a skutki tego odczuwamy do dziÊ.

DziÊ jednak mo˝emy us∏yszeç dobroczynne s∏owa:
„Tobie sà grzechy przebaczone”. Mo˝emy s∏yszeç
s∏owa aposto∏ów i s∏ug Bo˝ych czasu koƒcowego.

Niech te s∏owa b´dà tematami naszych rozmów.
O czym rozmawiamy? Jakie s∏owa odzwierciedlajà

nasze wn´trze? Pewne powiedzenie g∏osi: „Mów,
˝ebym ci´ pozna∏”. Poniekàd tak mo˝e byç, ale nie
zawsze, poniewa˝ s∏owa mogà byç te˝ k∏amstwem.
Dlatego te˝ trzymajmy si´ pouczenia Jezusa: „Po
owocach poznacie ich”. Charakteryzujà cz∏owieka
jasno i wymownie. S∏owa i czyny sà owocami cz∏owieka.
MyÊli i s∏owa sà punktem wyjÊcia naszych czynów. Tak
wi´c wiele s∏ów staje si´ czynami.

Pozwólcie, ˝e przedstawi´ kilka s∏ów, które sà
b∏ogos∏awieƒstwem ̋ yciowym i dobrodziejstwem dla
duszy:

Bóg – Stwórca i nasz Ojciec.
Jezus – Oblubieniec naszej duszy i zach´ta do

aktywnego oczekiwania na Jego ponowne przyjÊcie.
Dzie∏o Bo˝e – nasza sprawa serca dopóki ̋ yjemy.
Aposto∏ – pos∏aniec w miejsce Chrystusa, jednajàcy

nas z Bogiem.
Pi´knie by∏oby, gdyby te s∏owa wchodzi∏y w sk∏ad

naszego zasobu i okreÊla∏y nasze czyny.
Jorge Cabanelas

Słowa

Apostoł Jorge Cabanelas urodził się 20 sierpnia 1946 roku. Apostołem
został ustanowiony 4 października 1992 roku. Służy braciom i siostrom w
niektórych dzielnicach Buenos Aires oraz w sześciu prowincjach
Argentyny. Ponadto obsługuje też zbory w Paragwaju. Jego obszar
działania obejmuje 109 zborów i placówek.

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

Apostoł Cabanelas w odwiedzinach u pewnej siostry
ze zboru Valentin Alsina Nr 2, która była pierwszą nowo-

apostolską chrześcijanką w tym regionie

Apostoł Cabanelas otrzymuje upominek od grupy młodzieżowej
po nabożeństwie w pewnym zborze w Buenos Aires
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Szwajcaria: Morze kwiatów
Przygotowujàc si´ do nabo˝eƒstwa dla umar∏ych bracia i siostry oraz goÊcie
zboru Roggwil, w sobot´ 4 lipca 2009 roku, spotkali si´ w koÊciele, aby
pami´taç o duszach, które odesz∏y do wiecznoÊci. Na tablicy informacyjnej
wywiesili nazwiska zmar∏ych, a przed o∏tarzem z∏o˝yli kwiaty. Przewodniczàcy
zboru rozmawia∏ na temat tego i tamtego Êwiata. Chór i orkiestra muzycznie
upi´kszyli uroczystoÊç.

Wielka Brytania: Odwiedziny aposto∏a okr´gowego
Wielkà radoÊç prze˝yto na poczàtku lipca br. w zborach Londynu. W Greenford
Town Hall na nabo˝eƒstwie dla umar∏ych, które przeprowadzi∏ aposto∏ okr´gowy
Karlheinz Schumacher, zgromadzi∏o si´ 556 wiernych. Towarzyszyli jemu apos-
to∏owie Walter Drave i Rüdiger Krause. W sobot´ 4 lipca, w koÊciele centralnym
w Londynie, mia∏ miejsce koncert chóru kameralnego.

Austria: Podzia∏ okr´gu
Po wizycie w Chorwacji na poczàtku czerwca
2009 roku aposto∏ okr´gowy Markus Fehlbaum
(Szwajcaria) uda∏ si´ do Villach/Austria. Tam w
centrum kongresowym zebrali si´ na nabo-
˝eƒstwo bracia i siostry z okr´gu Graz. Starszy
okr´gowy Steiner i jego ̋ ona otrzymali b∏ogos∏a-
wieƒstwo z okazji srebrnych godów. W trakcie
nabo˝eƒstwa aposto∏ okr´gowy obwieÊci∏ decyzj´
o podziale du˝ego pod wzgl´dem obszaru okr´gu
Graz na dwa mniejsze okr´gi Kärnten i Steier-
mark. Podzia∏ ten u∏atwia s∏ugom okr´gowym
obs∏ug´ duszpasterskà zborów oraz braci i sióstr.
Aposto∏ okr´gowy Fehlbaum podzi´kowa∏ star-
szemu okr´gowemu Steinerowi i ewangeliÊcie
okr´gowemu Erlacherowi za dotychczasowà
prac´ w okr´gu Graz i powierzy∏ im do obs∏ugi
nowo utworzony okr´g  Kärnten. Natomiast
ewangelista okr´gowy Pfützner zosta∏ ustano-
wiony starszym okr´gowym i przejà∏ obs∏ug´
okr´gu Steiermark. Po po∏udniu aposto∏ okr´go-
wy spotka∏ si´ z m∏odzie˝à z trzech okr´gów:
Kärnten, Steiermark i Wiedeƒ.

Orkiestra podczas koncertu w kościele centralnym w Londynie

RPA: WyÊwi´cenie dwóch koÊcio∏ów
W sobot´ 11 lipca 2009 roku mo˝na by∏o us∏yszeç  dos∏ownie ostatnie
uderzenie m∏otkiem, a w niedziel´ 12 lipca móg∏ zostaç wyÊwi´cony
koÊció∏ w Parkdene. Aposto∏ okr´gowy Noel Barnes (Kraj Przylàd-
kowy) przeprowadzi∏ uroczystoÊç wyÊwi´cajàcà s∏owem biblijnym z
Ew. ¸ukasza 21, 1-4. Poczàtki zboru Parkdene si´gajà roku 1980.
Wówczas szeÊç rodzin zgromadza∏o si´ na nabo˝eƒstwa w ró˝nych

domach braci i sióstr. Z biegiem
czasu powsta∏ zbór liczàcy 350
wiernych. W uroczystoÊci wy-
Êwi´cajàcej wzià∏ te˝ udzia∏ bur-
mistrz George, Flip de Swart, a
tak˝e dyrektorzy dwóch szkó∏,
którzy dotychczas te˝ w szko∏ach
udost´pniali braciom i siostrom
sale na nabo˝eƒstwa. Miesiàc
wczeÊniej, 7 czerwca, aposto∏
Matthew Arendse dokona∏ wy-
Êwi´cenia koÊcio∏a w Postmas-
burg, przy czym s∏u˝y∏ s∏owem bi-
blijnym z 1. Piotra 2, 5. Na tym
nabo˝eƒstwie 17 wiernych dostà-
pi∏o Êwi´tego piecz´towania.

Nowo wyświęcone kościoły
w Postmasburg i Parkdene (na dole)
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Odwiedziny na wyspie Fid˝i
W czerwcu br. biskup John Green odwiedzi∏ braci i siostry na archipelagu Fid˝i. Prze-
prowadzi∏ tam nabo˝eƒstwa, a tak˝e seminaria dla s∏ug na wyspach Viti Levu i Vanua
Levu. Podczas nabo˝eƒstwa 12 czerwca w zborze Natalau biskup ochrzci∏ osob´
doros∏à i dwoje dzieci. Natomiast nabo˝eƒstwo w Bucalevu odby∏o si´ w
ciemnoÊciach z powodu braku pràdu. Pomimo to zgromadzi∏o si´ ponad 100
wiernych, a dzieci siedzia∏y cicho obok o∏tarza. Biskup Green spotka∏ si´ te˝ z
m∏odzie˝à. Podczas takiego spotkania w Nasinu obecni te˝ byli tegoroczni kon-
firmanci. Zbory na Fid˝i od oko∏o 30 lat obs∏ugiwane sà przez KoÊció∏ terytorialny
Australia. Nast´puje tam sukcesywny rozwój dzie∏a Bo˝ego. Obecnie praca misyjna
prowadzona te˝ jest na Tuvalu i Kiribati. Po odwiedzinach biskupa bracia i siostry w
tamtym regionie radujà si´ na wizyt´ aposto∏a okr´gowego Andrew Andersena
(Australia), która b´dzie mia∏a miejsce w listopadzie w Suwie.

Dzieci machają na pożegnanie

D O O K O ¸ A  Â W I A T A

Kongo: Nabo˝eƒstwo na stadionie
„Podró˝ do Konga z krótkà wizytà w Angoli by∏a bardzo wymowna. Zaanga˝owanie
i entuzjazm tamtejszych braci i sióstr jest nieopisanie wielki” – tymi s∏owami G∏ówny
Aposto∏ skomentowa∏ swojà podró˝, której punktem kulminacyjnym by∏o nabo-
˝eƒstwo dla umar∏ych 5 lipca br. na stadionie w Kinszasie, z udzia∏em oko∏o 80 000
wiernych. Kolejne nabo˝eƒstwa G∏ówny Aposto∏ przeprowadzi∏: dla s∏ug w Kin-
szasie (2500 uczestników) z ustanowieniem aposto∏a i biskupa dla Demokratycznej
Republiki Konga; w Pointe Noire/Republika Kongo (ok. 7000 uczestników) z
ustanowieniem trzech aposto∏ów i dwóch biskupów; w Kabindzie/Angola (2500
uczestników) oraz z wyÊwi´ceniem koÊcio∏a w Pointe Norie (ok. 1300 uczestników).
W swojej relacji G∏ówny Aposto∏ dalej pisa∏: „Nasz sposób bycia musia∏ wywrzeç
szczególne wra˝enie, poniewa˝ dwóch policjantów i przedstawiciel rzàdu, którzy
nam towarzyszyli podczas tej wizyty, koniecznie chcieli dostàpiç Êwi´tego piecz´to-
wania”. Nastàpi∏o to podczas nabo˝eƒstwa wyÊwiecajàcego w Pointe Norie.

Od lewej: Apostoł Mpele, biskup Bitsindou (obaj Kongo);
biskup Baptiste, apostoł Nzuzi (obaj Ruanda);

apostoł Dakoua (Czad) oraz z tyłu Główny Apostoł

Polska: Niespodzianka dla biskupa
Zbór Kostrzyn, 31 maja 2009 roku, radowa∏ si´ z wizyty biskupa Waldemara Starosty. Po
nabo˝eƒstwie biskupowi wr´czono bukiet z dwudziestu ró˝. Niespodziank´ przygotowano
z okazji 20-lecia sprawowania urz´du biskupa. Jubileusz ten przypad∏ 28 maja. Ka˝da ró˝a
symbolizowa∏a wdzi´cznoÊç braci i sióstr za ka˝dy rok jego s∏u˝by. Biskup serdecznie
podzi´kowa∏ i wezwa∏ do zaÊpiewania pieÊni: „Dzi´kujmy Bogu wraz”, aby w ten sposób
wdzi´cznoÊç i chwa∏´ oddaç Najwy˝szemu. Bukiet z 20 róż dla biskupa Starosty 

z okazji jubileuszu


