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Prośba
ponadczasowa
im bylibyÊmy bez pomocy Bo˝ej i bez ochoczego ducha,
starajàcego si´ wype∏niaç przykazania Paƒskie? Dlatego
tak˝e i dzisiaj jest wa˝na i aktualna proÊba Psalmisty:
„Przywróç mi radoÊç z wybawienia Twego i wesprzyj mnie
duchem ochoczym!”
Kto szuka pomocy w modlitwie i z bogobojnym sercem, ten mo˝e
prze˝ywaç, ˝e Pan w swojej nieskoƒczonej dobroci pomaga, zapewne
i w sprawach ziemskich, ale przede wszystkim w duchowych. Teraz
niejeden móg∏by mieç zastrze˝enie, ˝e ju˝ d∏ugo czeka na pomoc z
góry w tej, czy w owej sprawie. W takim wypadku przede wszystkim
nale˝y si´ zastanowiç nad innym s∏owem Psalmu: „Oto oko Pana jest
nad tymi, którzy si´ go bojà”. Byç mo˝e jeszcze od czasu do czasu
brakuje bojaêni Bo˝ej? Je˝eli jednak mamy bojaêƒ Bo˝à, to mo˝emy
doÊwiadczaç pomocy Paƒskiej na podstawie naszych modlitw. Choç
nie zawsze w oczekiwany dla nas sposób, czy te˝ w oczekiwanym przez
nas czasie, ale zawsze w decydujàcej mierze do zbawienia i
dokoƒczenia w wierze naszej duszy.
Jak doÊwiadcza nasza dusza pomocy Bo˝ej? Zawarta jest w s∏owie
i ∏asce. Z Ducha Âwi´tego zdzia∏ane s∏owo, przekazywane nam w
nabo˝eƒstwie, kieruje, prowadzi i napomina oraz jest drogowskazem,
Êwiat∏oÊcià i ˝yciem. Daruje radoÊç i si∏´. ¸aska zaÊ uwalnia od win i
grzechów. Jakà donios∏à pomocà Bo˝à jest ∏aska! Sprawia, ˝e mo˝emy zostaç zbawieni przez ofiar´ Syna Bo˝ego, Jezusa Chrystusa.
W ka˝dym nabo˝eƒstwie doÊwiadczamy pomocy Bo˝ej w Êwi´tej
wieczerzy, w której ukryte sà moce Pana, a która pozwala nam
uczestniczyç w istocie usposobienia Jezusa. Doceniajmy wi´c wartoÊç
tego sakramentu! Niechby nikt nie korzysta∏ z niego jako z religijnej
ceremonii! Pomoc Bo˝a dana nam jest tak˝e poprzez wys∏uchanie
modlitwy i s∏u˝b´ anielskà. W tym celu anga˝ujemy naszà wiar´. Kto
ma w sobie bojaêƒ Bo˝à i prowadzi serdeczne ˝ycie modlitewne, temu
Bóg sprawia radoÊç swojà pomocà. W rachub´ tu wchodzi pokój w
sercu, Bo˝e pocieszenie i b∏ogos∏awieƒstwo z góry. B∏ogos∏awieƒstwo
to uwidacznia si´ nie tyle w ziemskich uwarunkowaniach, ale przede
wszystkim w darach duchowych. Chcàc je posiadaç w pe∏nym
wymiarze niezb´dny jest ochoczy duch, o którego równie˝ prosi∏
Psalmista. Ochoczy duch sk∏ania do jednoÊci i naÊladownictwa, do
gotowoÊci pojednania i mi∏oÊci bliêniego, a tak˝e do ofiarnoÊci.
Ochoczy duch chroni przed oboj´tnoÊcià i oci´˝a∏oÊcià, przed z∏oÊcià
i rezygnacjà. Ochoczy duch trwa w nauce apostolskiej, w spo∏ecznoÊci,
w ∏amaniu chleba i w modlitwie. Ochoczy duch czeka na ponowne
przyjÊcie Pana, „bardziej ni˝ stró˝e poranku”. Nie ustawajmy wi´c
prosiç Pana o Jego pomoc, jak i o to, aby nas wyposa˝y∏ ochoczym
duchem! Je˝eli to uczynimy z bojaênià Bo˝à, to Pan wcià˝ na nowo
b´dzie nam sprawia∏ radoÊç.
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(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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Morze domów na Manhattanie
w Nowym Jorku

Koncert w York-College

„Sercem pe∏nym mi∏oÊci witamy z okazji
trzeciej niedzieli adwentu w Nowym Jorku.
Cudowny czas przygotowywania, czas adwentu,
zachowuje ˝ywà naszà nadziej´ na wspania∏y
dzieƒ ponownego przyjÊcia Chrystusa”.
Tymi s∏owami aposto∏ okr´gowy Richard Freund (USA)
powita∏ G∏ównego Aposto∏a Richarda Fehra
i towarzyszàce mu osoby w dniu 11 grudnia 2002 roku.

G∏ówny Aposto∏
w Nowym Jorku - USA
Wizyta w Nowym Jorku z nabo˝eƒstwem w niedziel´ 15 grudnia by∏a
kulminacyjnym punktem i zakoƒczeniem dziesi´ciodniowej podró˝y.
G∏ówny Aposto∏ wczeÊniej s∏u˝y∏
braciom i siostrom na Haiti, która po
Kubie jest drugà co do wielkoÊci
wyspà Archipelagu Wielkich Antyli,
podzielonà pomi´dzy dwa kraje:
Dominikan´ i Haiti. W Santo Domingo, stolicy Dominikany, w niedziel´ 8
grudnia, G∏ówny Aposto∏ obs∏u˝y∏
1300 braci i sióstr, zaÊ we wtorek 10
grudnia mia∏o miejsce nabo˝eƒstwo w
Port-au-Prince, w stolicy Haiti, gdzie
w wynaj´tej sali oko∏o 400 dusz
korzysta∏o ze s∏owa Bo˝ego.
Kulminacyjnymi punktami pobytu
G∏ównego Aposto∏a w Nowym Jorku
by∏ sobotni koncert bo˝onarodze3

niowy w York-College oraz niedzielne
nabo˝eƒstwo w sali koncertowej Uniwersytetu Stanowego.
Z ciep∏ego klimatu Karaibów do
metropolii zimna. Zwa∏y Êniegu
Êwiadczy∏y jeszcze o ataku zimy w minionych tygodniach. Niezale˝nie od
tego jednak Nowy Jork t´tni∏
Êwiàtecznym ˝yciem. S∏ynna choinka
przed Centrum Rockefellera Êwieci∏a
barwnym blaskiem 30 tysi´cy lampek.
Ludzie Êpiesznie przemierzali ulice z
nabytymi prezentami. M∏odsi i starsi
mieli uciech´ z jazdy na ∏y˝wach, a
setki osób ze ∏zami w oczach sta∏y
przed ogrodzeniem okalajàcym pot´˝ny dó∏ na Manhattanie i pami´tali
o ofiarach z 11 wrzeÊnia 2001 roku.
Wszystko to kszta∏towa∏o adwentowy
nastrój w Nowym Jorku.
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„...i poznacie prawdę,
a prawda was wyswobodzi”
- Ew.Jana 8,32 -

mi∏owani bracia i siostry z
bliska i z daleka. Serdecznie
witam przy o∏tarzu Paƒskim,
przy królewskim stole, na
którym przygotowany jest pokarm dla
duszy, do którego mo˝emy podejÊç ze
wszystkimi naszymi troskami i potrzebami, przy którym zostajà nam odpuszczone winy i grzechy oraz mo˝emy przyjàç
pokój, jakiego Êwiat nie zna.
Pan Jezus powiedzia∏ do swoich uczniów: „Pokój zostawiam wam, mój
pokój daj´ wam”, aby ich serce si´ nie
trwo˝y∏o i nie l´ka∏o. (por. Ew.Jana
14,27) Cudownym skutkiem pokoju jest
to, ˝e serce nie musi si´ trwo˝yç,
poniewa˝ jesteÊmy Êwiadomi schronienia w r´ku Bo˝ym.
Raduj´ si´ z ca∏ego serca, ˝e w tym
pi´knym okresie przedÊwiàtecznym
mog´ byç te˝ raz u was, tu w Nowym
Âwiecie i dzieliç z wami uczucia przedÊwiàteczne. JesteÊmy w czasie adwentu.
Adwent oznacza nadejÊcie. NadejÊcie
Syna Bo˝ego, który przyby∏ w ciele
narodzony przez Mari´. Król Niebios
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narodzi∏ si´ dla nas, a to pi´kne Êwi´to
poprzedzane jest czasem adwentowym,
czasem szczególnych Êwiate∏, szczególnej woni i szczególnych tajemnic. Kupuje si´ prezenty i utrzymuje si´ w tajemnicy, co zawierajà pi´kne opakowania.
My jako dzieci Bo˝e oczekujemy
innego nadejÊcia, a mianowicie ponownego przyjÊcia Chrystusa. W sensie duchowym nieustannie ˝yjemy w czasie
adwentu i musi to byç dla nas te˝ czas
szczególnych Êwiate∏. S∏owo Bo˝e zawiera Êwiat∏o. Kto przyjmuje s∏owo
Pana, ten ma Êwiat∏oÊç w swoim sercu.
Jak w kuchni podejmuje si´ szczególne
przygotowania na Êwi´ta, tak te˝ szczególny pokarm duchowy przygotowywany jest przy o∏tarzu. Co jest najpi´kniejszym pokarmem dla duszy? Czy˝ nie to,
kiedy us∏yszymy: „Nasz Pan przyjdzie i
chce nas zabraç do siebie, do swego
Królestwa”. To jest pokarm duszy, który
sprawia nam wielkà radoÊç. W domu
Bo˝ym te˝ sà dary. Jeden drugiemu
daruje swoje serce. Dary i si∏y, które
zosta∏y w nas w∏o˝one, chciejmy poda4

rowaç Panu. Czas dokoƒczenia dzieci
Bo˝ych niech b´dzie czasem wzajemnego obdarowywania si´, czasem pe∏nym
Bo˝ej radoÊci i niespodzianek.
Korzystajàc z tego, ˝e w okresie przedÊwiàtecznym jestem w Nowym Jorku,
obejrza∏em wi´c sobie s∏ynnà choink´
przed Centrum Rockefellera. U nas w
Zurychu te˝ sà pi´kne choinki, ale nie
takie wielkie. Pi´knie wyglàda ta
choinka, jak mnie poinformowano z 30
tysiàcami lampek. Naszà pieÊƒ wst´pnà
ÊpiewaliÊmy z kartki ozdobionej rysunkiem tej w∏aÊnie choinki. PomyÊla∏em
sobie, jeÊli w jakikolwiek sposób w
trakcie nabo˝eƒstwa jeszcze raz moje
myÊli zostanà skierowane na to
drzewko, to wyra˝´ pewnà myÊl: 30
tysi´cy Êwiate∏, czyli je˝eli my w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku,
Wielkiej Brytanii i w Irlandii w
przysz∏oÊci w jeszcze zwi´kszonym wymiarze b´dziemy ˝yli zgodnie z naszà
wiarà i b´dziemy Êwiadectwem dzie∏a
Bo˝ego, to dzie∏o Bo˝e b´dzie mog∏o
jeszcze bardziej wzrastaç w tych krajach.

Moim ˝yczeniem jest, aby w tych krajach
w przysz∏oÊci dodatkowo 30 tysi´cy dusz
p∏on´∏o dla Pana, b´dàc w∏àczonymi do
cudownego dzie∏a Bo˝ej ∏aski. Czy jest
to mo˝liwe, czy jest to niemo˝liwe?
OdnoÊnie tego chcia∏bym odpowiedzieç: U Boga nie ma rzeczy niemo˝liwej. (por. Ew.¸ukasza 1,37) Módlmy si´
o to i pracujmy w tym celu, aby na
pi´knym i wielkim drzewie ˝ywota KoÊcio∏a Chrystusa w przysz∏oÊci zaÊwieci∏y
jeszcze tysiàce Êwiate∏.
Przeczyta∏em s∏owo Jezusa z Ewangelii Jana: „...i poznacie prawd´, a prawda was wyswobodzi”. Pi∏at w swoim
czasie zada∏ Panu Jezusowi pytanie: „Co
to jest prawda?”. (Ew.Jana 18,38) On
tego nie wiedzia∏! Je˝eli dziÊ zadamy
pytanie: „Co to jest prawda?”, wtedy
ch´tnie odpowiem: Prawda to jest s∏owo
Bo˝e z Ducha Âwi´tego, prawda le˝y w
∏asce z ofiary Jezusa i w sakramentach
KoÊcio∏a Chrystusa. Prawda jest poznaniem duszy poprzez Êwiat∏o, które w niej
mieszka. Poprzez s∏owo mamy Êwiat∏o,
poprzez ∏ask´ stajemy si´ wolnymi, a

sakramenty KoÊcio∏a wprowadzajà nas
w g∏´bi´ prawdy. Przy tym myÊl´ o
s∏owach z Ewangelii Jana: „A S∏owo
cia∏em si´ sta∏o i zamieszka∏o wÊród nas,
i ujrzeliÊmy chwa∏´ jego, chwa∏´, jakà
ma jedyny Syn od Ojca, pe∏ne ∏aski i
prawdy”. (Ew.Jana 1,14) W Synu Bo˝ym objawiona wspania∏oÊç Bo˝a jest
widocznà prawdà i ∏askà, którà mo˝emy
poznaç. Gdy poznaje si´ prawd´, jak
Pan mówi, to ta prawda czyni nas wolnymi. WolnoÊç jest wielkim s∏owem,
w∏aÊnie tu w Nowym Jorku. Kiedy w dawnych czasach imigranci statkiem przybywali do Ameryki, to na wejÊciu do
portu na Liberty witani byli przez wielkà
Statu´ WolnoÊci, Êwiadczàcà o tym, ˝e
tu jest wolny kraj, tu mieszkajà wolni
obywatele. Co przeszywa∏o serca imigrantów, kiedy po tygodniach przeprawy
widzieli Liberty?! Wita∏a ich wolnoÊç, jakiej szukali, i dla której byç mo˝e poÊwi´cili swoje wszystkie ziemskie dobra!
Dla wolnoÊci prowadzono ju˝ wiele
wojen. Dla wolnoÊci tysiàce poleg∏y.
Przed pewnym czasem by∏em w
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Waszyngtonie na s∏ynnym cmentarzu
wojskowym w Arlingtonie. Znajdujà si´
tam kilometrowe rz´dy z bia∏ymi krzy˝ami; to groby ˝o∏nierzy, którzy polegli na
wojnie. Za co? Za wolnoÊç! Jak wielu
ludzi szuka∏o ju˝ wolnoÊci. MyÊl´ tu o
niezliczonych wi´êniach, którzy umarli
w wi´zieniach, o uciskanych, o niewolnikach w dawnych czasach. Co oznacza∏o s∏owo „wolnoÊç” dla nich wszystkich;
dla ca∏ych narodów? Tu mówi Pan Jezus: „...i poznacie prawd´, a prawda was
wyswobodzi”. Prawda czyni wolnym.
Dodam do tego: ¸aska tak˝e uwalnia.
W LiÊcie Jakuba czytamy: „Ale kto wejrza∏ w doskona∏y zakon wolnoÊci i trwa
w nim, nie jest s∏uchaczem, który zapomina, lecz wykonawcà; ten b´dzie
b∏ogos∏awiony w swoim dzia∏aniu”.
(Jakuba 1,25)
Jaki pi´kny rozwój: poprzez prawd´
do wolnoÊci, poprzez wolnoÊç do
b∏ogoÊci i b∏ogos∏awieƒstwa, a kiedy
wcià˝ jesteÊmy b∏ogos∏awieni, wtedy
zmierzamy do celu, a mianowicie z
b∏ogoÊci do wspania∏oÊci. Wszystko
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W 1 rzędzie od lewej:
apostołowie okręgowi pomocniczy Fendt,
Hoffman, Kolb, jak i apostołowie Vovak i Hoffmann

wywodzi si´ z prawdy. Prawda le˝y w
s∏owie, le˝y w ∏asce, le˝y w sakramentach. Kiedy nad tym si´ zastanowimy,
wtedy nabo˝eƒstwa stanà si´ dla nas
wartoÊciowe, poniewa˝ tam s∏yszymy
s∏owo, tam otrzymujemy ∏ask´, tam
dzia∏ajà sakramenty. Nabo˝eƒstwo jest
dla nas zawsze darem ∏aski Bo˝ej.
Jeszcze raz chcia∏bym podkreÊliç: Dla
nabo˝eƒstwa nie ma ˝adnej alternatywy,
˝adnego zast´pstwa. Wa˝ne jest to, o
czym pisze Aposto∏ Jakub: Kto nie jest
zapominajàcym, a wi´c niepowierzchownym s∏uchaczem s∏owa Bo˝ego, ten
b´dzie b∏ogi w swoim dzia∏aniu. Co to
oznacza byç s∏uchaczem, który nie
zapomina? Czy to, ˝e na koniec nabo˝eƒstwa pami´ta si´ jeszcze wszystkie
wypowiedziane s∏owa? Musz´ si´ przyznaç, ˝e w moim przypadku tak nie jest.
Po nabo˝eƒstwie nie pami´tam ju˝
poszczególnych s∏ów, chocia˝ sam je

wypowiada∏em. To jednak nie ma nic
wspólnego z powierzchownym s∏uchaniem. Je˝eli jednak s∏owo Bo˝e puszczane by∏oby mimo uszu i nie trafi∏o do
naszego serca, wtedy nie moglibyÊmy
jego wype∏niç i nie moglibyÊmy staç si´
b∏ogimi. Chciejmy s∏owo przyjmowaç do
serca i poprzez prawd´ dojÊç do wolnoÊci. Poprzez wolnoÊç do b∏ogoÊci, a na
koƒcu z b∏ogoÊci do wspania∏oÊci.
Mniej wi´cej przed dwoma miesiàcami by∏em na
Wyspach Zielonego Przylàdka, ma∏ym kraju z oko∏o
400 tysiàcami mieszkaƒców, z czego prawie 10 %
jest wyznania nowoapostolskiego. Na tych wyspach odgrywa∏y si´ straszliwe dramaty. Z∏apani w
Afryce niewolnicy, zostali
badani, czy sà zdrowi, sil-
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ni, nie za starzy lub za m∏odzi. Kto by∏
chory, za stary, za m∏ody lub nie pasowa∏
do „koncepcji”, zosta∏ wrzucany do morza. Wielu uton´∏o lub zosta∏o po˝artych
przez rekiny. Pozosta∏ych transportowano statkami do Ameryki. Podczas przeprawy tak˝e wielu zmar∏o. Zw∏oki ca∏ymi dniami le˝a∏y poÊród ˝ywych. Gdy w
koƒcu pozostali docierali do Ameryki, to
i tak nie zaznawali wolnoÊci. Zakuci w
∏aƒcuchy zostali odprowadzeni na plantacje, gdzie pracowali a˝ do swojej
Êmierci, z regu∏y przedwczesnej. Jak
sàdzicie, co taki niewolnik móg∏ powiedzieç, kiedy jego pan mówi∏: „Daruj´
tobie wolnoÊç”. Czy w tym momencie w
ogóle poznawa∏ wielkoÊç tych s∏ów?
To jest przyk∏ad z ziemskiego ˝ycia.
Niewolnictwo dawno jest zniesione,
przynajmniej oficjalnie. Co nieoficjalnie
tu i ówdzie dzieje si´ na
tym Êwiecie, tego mo˝emy tylko si´ domniemywaç. Istnieje tak˝e niewolnictwo grzechu, a kto
tkwi w tej niewoli, temu
dziÊ mi∏oÊç Bo˝a mówi:
Rozpoznaj prawd´ w
moim s∏owie i w mojej
∏asce, i w moich sakramentach, a b´dziesz wolny. Kiedy b´dziesz wolny,
b´dziesz b∏ogi, a w dniu
Pana b´dziesz we wspania∏oÊci.
To wszystko dzieje si´ w dziele Bo˝ym. CudownoÊci dziejà si´ w dziele
Pana. Nie chciejmy przespaç tego czasu
∏aski, lecz pozostaç przy ˝yciu i w radoÊci oraz trwaç w sile, aby „drzewo”
dzie∏a Bo˝ego otrzyma∏o jeszcze wiele
Êwiate∏ w tym wielkim czasie adwentowym, w którym czekamy na przyjÊcie
naszego Pana. On nie przyjdzie jako
dziecko, lecz jako Oblubieniec duszy, a
na ten dzieƒ chcemy byç przygotowani.
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Biskupi z Ameryki Łacińskiej podczas odwiedzin w
zborze Bronx-Spanish w Nowym Jorku. Od lewej
apostołowie William Hammer, Thomas Schmidt,
apostoł okręgowy Richard Freund, biskupi J. Romani,
J. Rivera i M. Guerrero oraz apostoł okręgowy
pomocniczy John W. Fendt jun.

Apostoł okręgowy pomocniczy
John W. Fendt jun. z małą Jenny

Wdzięczność
Mili Bracia i Siostry,
codziennie prze˝ywamy, ˝e wdzi´cznoÊç maleje, a towarzyszàce jej gesty
sporadycznie uchodzà za wartoÊciowe.
W zasadzie nie jest to zaskoczeniem. O
takim ˝a∏osnym stanie czytamy ju˝ w
PiÊmie Âwi´tym. Po tym, gdy Pan Jezus
uzdrowi∏ dziesi´ciu tr´dowatych, tylko
jeden powróci∏ i Jemu dzi´kowa∏.
Biblia dobitnie nadmienia, ˝e tym
wdzi´cznym by∏ Samarytanin.
Izraelici gardzili Samarytanami jako
ludêmi drugiej klasy. Jednak˝e do
wdzi´cznego Samarytanina Pan powiedzia∏: „Wstaƒ, idê! Wiara twoja uzdrowi∏a ci´”. Chocia˝ dziesi´ciu dostàpi∏o
uzdrowienia, to jednak tylko Samarytanin otrzyma∏ to szczególne s∏owo
b∏ogos∏awieƒstwo Pana.
Szczera wdzi´cznoÊç jest wyraênym
znakiem pokornego stanu serca. Na
poczàtek 2003 roku G∏ówny Aposto∏
skierowa∏ do narodu Bo˝ego s∏owo:
„Uni˝cie si´ przed Panem, a wywy˝szy
was”. Uni˝ony stan serca warunkuje
wywy˝szenie przez naszego Ojca Niebieskiego. Nasz G∏ówny Aposto∏ na
kilku przyk∏adach pokaza∏, ˝e wdzi´cznoÊç jest kluczem do serca dobroczyƒcy. Nieskoƒczenie wiele mo˝emy

poruszaç i dokonaç, kiedy
jesteÊmy pokornymi oraz
wdzi´cznymi.
Jak cz´sto nie zadajemy
sobie nawet trudu, aby okazywaç
jakiekolwiek oznaki wdzi´cznoÊci.
Kiedy to zaniechamy, to ile tracimy
b∏ogos∏awieƒstwa, którego chcia∏ nam
udzieliç nasz Ojciec Niebieski.
Ka˝dy, kto korzysta z ∏aski, ˝e ma
zdrowy organizm, korzysta z mo˝liwoÊci chodzenia. Nikt jednak si´ nie
rodzi i od razu biega. Nauka chodzenia
jest d∏ugim rozwojem. Wiele ma∏ych
kroków i liczne upadki poprzedzajà
chwil´, w jakiej ma∏e dziecko nareszcie
zaczyna na dobre chodziç.
Wdzi´cznoÊç pomaga w tym, aby
pozostaç pokornym i otworzyç serce
Bogu. To jednak równie˝ musi byç z
trudem wyçwiczone. Musimy uczyç si´
obchodziç z wdzi´cznoÊcià. Czasami
wydaje si´, ˝e zapomnieliÊmy za co i w
jaki sposób mo˝emy byç wdzi´czni.
Znaczàce jest to, ˝e wdzi´cznoÊç wymaga nieustannego wysi∏ku i codziennej kontroli naszego duchowego stanu
serca. Jest to proste, kiedy wnikliwie
b´dziemy badaç nasze ˝ycie modlitewne. Gdy dziecko pisze wypracowanie
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szkolne albo aposto∏ artyku∏ do „Naszej Rodziny”, wtedy to, co zosta∏o
napisane zostaje sprawdzone pod
wzgl´dem poprawnoÊci. My mo˝emy i
powinniÊmy sprawdzaç nasze modlitwy, czy wyra˝amy w nich szczerà i
rzetelnà wdzi´cznoÊç. Chciejmy
dzi´kowaç z g∏´bi serca i w ten sposób
poruszaç serce ojcowskie. Wówczas
skarbce Bo˝e b´dà dla nas otwarte i
b´dzie nas móg∏ wywy˝szaç we
wszystkich sytuacjach ˝yciowych.
John W. Fendt jun.

Apostoł okręgowy pomocniczy John W. Fendt
junior urodził się 26 lutego 1957 roku,a 23 maja 1999
roku został powołany do urzędu apostoła.W dniu 16
września 2001 roku otrzymał polecenie służenia jako
apostoł okręgowy pomocniczy. Do obszaru jego
działania należy 11 okręgów w północno-wschodniej
części Stanów Zjednoczonych Ameryki, kilka wysp
karaibskich, kraje środkowoamerykańskie oraz
Kenia i Afryka Wschodnia.

N A U K A

I

P O Z N A N I E

W poni˝szym artykule zajmiemy si´ cudami proroka Eliasza,
o których jest mowa w obydwu Ksi´gach Królewskich. Eliasz ma znaczenie
tak˝e w Nowym
Testamencie; przyk∏adem
tego jest pobyt
razem z Moj˝eszem
na górze przemienienia.

Prorok Eliasz
- cudotwórca

Czyny proroka Eliasza

Nast´pnie trzykrotnie wyciàgnà∏ si´ nad dzieckiem i
prosi∏ Boga, aby przywróci∏ dziecku ˝ycie. Bóg wys∏ucha∏
modlitw´ proroka i ch∏opiec o˝y∏. Cud ten poÊwiadcza,
jak Bóg, który te˝ jest Panem nad Êmiercià, dzia∏a przez
swoich s∏ug. (por. 1.Królewska 17,17-23)

Prorok Eliasz pochodzi∏ z Tiszbe w Gileadzie. Jego
imi´ oznacza: Jahwe jest moim Bogiem. Tym samym
imi´ to przedstawia jakby program dzia∏alnoÊci proroka.
Eliasz wyst´powa∏ w IX wieku p.n.e.
Ju˝ na poczàtku dzia∏alnoÊci Eliasza poprzez cud Pan
przyzna∏ si´ do swego proroka. Jako znak, ˝e Eliasz jest
pos∏aƒcem Bo˝ym, by∏o powstrzymanie rosy i deszczu:
„Jako ˝yje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem
stoj´, ˝e nie b´dzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko
na moje s∏owo”. (1.Królewska 17,1)

Nakarmienie przez anio∏a
Prorok nie tylko dokonywa∏ cudów dla innych, ale Bóg
pozwala∏ mu prze˝ywaç równie˝ cuda przy samym sobie.
Królowa Izebel, czczàca bo˝ki, by∏a wrogiem proroka i
nastawa∏a na jego ˝ycie. Eliasz musia∏ uciekaç na pustyni´. Zrezygnowany i zniech´cony ˝yciem po∏o˝y∏ si´ pod
krzewem, aby umrzeç. Niemniej, jak to ju˝ mia∏o miejsce
nad potokiem Kerit, tak te˝ i tym razem Bóg w cudowny
sposób zapewni∏ mu pokrzepienie. Pewien anio∏ zaopatrywa∏ go w jedzenie i picie oraz poleci∏ mu pójÊç na gór´
Horeb. W 5.Moj˝eszowej góra Synaj zwana jest górà
Horeb, a jest to góra, na której Moj˝esz otrzyma∏ dziesi´cioro przykazaƒ. B´dàc pokrzepionym Eliasz z
odwagà wyruszy∏ w drog´, a po czterdziestodniowej
w´drówce, która przypomina czterdziestoletnià w´drówk´ pustynnà Izraelitów, dotar∏ do góry Horeb. Eliasz na
tej górze równie˝ mia∏ spotkanie z Panem, co ponownie
przywo∏uje pami´ç o Moj˝eszu, któremu Bóg objawi∏ si´
na górze Horeb. Bóg ukaza∏ si´ swojemu s∏udze nie w
burzy ani w trz´sieniach ziemi, ani w ogniu, ale w cichym
i ∏agodnym powiewie. (por. 1.Królewska 19,1-13)

Ochrona proroka
Po tych wydarzeniach Pan nakaza∏ Eliaszowi, aby
opuÊci∏ swojà ojczyzn´ i uda∏ si´ na wschód. Nad
potokiem Kerit w cudowny sposób by∏ zaopatrywany
przez kruki, które rano i wieczorem przynosi∏y mu chleb
i mi´so. Tutaj widzimy, jak Bóg troszczy∏ si´ o swego
s∏ug´ tak˝e w naturalnych sprawach. Kiedy potok Kerit
wysech∏, Eliasz uda∏ si´ do Sarepty, która nale˝a∏a do
Sydonu. Tam Bóg przykaza∏ pewnej wdowie, aby
troszczy∏a si´ o proroka. Niestety, wdowa by∏a bardzo
uboga, a jej zapasy niewielkie: mia∏a tylko garÊç màki i
odrobin´ oliwy w baƒce. Wystarczy∏oby to tylko na
sporzàdzenie ostatniego posi∏ku dla niej i jej syna, a
nast´pnie musieliby umrzeç. Wówczas przyszed∏ prorok
Eliasz i domaga∏ si´, aby najpierw jemu da∏a jeÊç.
Kobieta us∏ucha∏a i prze˝y∏a cud: Na jedno s∏owo
Eliasza Bóg sprawi∏, ˝e màka i oliwa tej wdowy nie
wyczerpa∏y si´, tak ˝e ci trzej mogli si´ ˝ywiç tym tak
d∏ugo, jak utrzymywa∏a si´ susza. (1.Królewska 17,1-16)

Wniebowzi´cie Eliasza
Szczególna pozycja Eliasza wÊród proroków Izraela,
która mo˝e byç porównywana tylko z Moj˝eszem,
uwidacznia si´ tak˝e na koƒcu jego ˝ycia. Eliasz nie
umiera, tak jak to mia∏o miejsce w przypadku wszystkich
pozosta∏ych, za wyjàtkiem Henocha, ale zostaje zabrany
do nieba ognistym rydwanem. „A gdy oni (Eliasz i Elizeusz) szli dalej wcià˝ rozmawiajàc, oto rydwan ognisty i
konie ogniste oddzieli∏y ich od siebie i Eliasz wÊród
burzy wstàpi∏ do nieba. Elizeusz zaÊ, widzàc to, zawo∏a∏:

Wskrzeszenie umar∏ego
Wspania∏ym cudem, jakiego dokona∏ z polecenia
Boga Eliasz, jest wskrzeszenie umar∏ego. Syn wdowy w
Sarepcie zachorowa∏ i umar∏. Eliasz zabra∏ ch∏opca na
poddasze, gdzie mieszka∏ i po∏o˝y∏ go na swoim ∏o˝u.
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Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico! I
ju˝ go nie zobaczy∏”. (2. Królewska 2,11.12) Gdy
Elizeusz w Jerycho opowiada∏ o tym, co si´ sta∏o to nie
dawano mu wiary i pos∏ano 50 m´˝ów, aby szukali
zaginionego.

(Ew.Mateusza 11,10.14)
Zapobiegajàc jakiemukolwiek nieporozumieniu, Jan
Chrzciciel sam zdecydowanie neguje myÊl, ˝e jako osoba
by∏by ponownym Eliaszem. Rozumie siebie i mówi o
sobie, ˝e jest „g∏osem wo∏ajàcego na pustyni: Prostujcie
drog´ Pana” i widzi siebie tylko i wy∏àcznie jako prekursora Jezusa Chrystusa. (por. Ew.Jana 1,21-25) Jan
Chrzciciel przygotowa∏ drog´ dla Chrystusa, ale sam za
swego ˝ycia nie sta∏ si´ naÊladowcà i uczniem Jezusa.

Eliasz i Jan Chrzciciel
Z prorokiem Eliaszem, na setki lat przed narodzeniem
Chrystusa, wià˝à si´ ró˝ne nadzieje. To przebrzmiewa
poprzez proroka Malachiasza, który mówi o nadejÊciu
Eliasza. (por. Malachiasza 3,23) To te˝ jest zakotwiczone
w ÊwiadomoÊci uczonych w PiÊmie za czasów Jezusa.
(por. Ew.Mateusza 17,10) Zwiastowane nadejÊcie Eliasza stanowi wskazówk´ na przyjÊcie Mesjasza.
Ju˝ podczas zapowiedzi narodzin Jana Chrzciciela
anio∏ Gabriel mówi: „Wielu te˝ spoÊród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich. On to pójdzie przed
nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwróciç serca ojców
ku dzieciom, a niepos∏usznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowujàc Panu lud prawy”. (Ew.¸ukasza
1,16.17) Jan Chrzciciel jest tym, który dzia∏a w duchu i
sile Eliasza, co jednak nie oznacza, ˝e Eliasz dzia∏a∏
poprzez osob´ Jana Chrzciciela. Zadanie Jana Chrzciciela w ramach planu zbawienia Bo˝ego porównywalne
jest z zadaniem Eliasza.
O tym mówi Jezus: „To jest ten, o którym napisano:
Oto Ja posy∏am pos∏aƒca mego przed tobà, który
przygotuje drog´ twojà przed tobà. (...) je˝eli zaÊ chcecie
to przyjàç, on jest Eliaszem, który mia∏ przyjÊç”.

Eliasz i Jezus Chrystus
W ˝yciu Eliasza wyst´puje niejedna analogia do dzia∏alnoÊci Syna Bo˝ego. Jak Pan Jezus, tak te˝ Eliasz
pomno˝y∏ pokarm i wskrzesza∏ umar∏ych. Przebywa∏, jak
Jezus, czterdzieÊci dni na pustyni i podobnie jak Panu,
tak te˝ i jemu s∏u˝yli anio∏owie i go wzmacniali.
Nawet jego koniec, jego wniebowzi´cie wskazuje na
pe∏ne chwa∏y wniebowstàpienie Jezusa Chrystusa. Nie
jest jednak˝e z tym porównywalne. Wszystkie czyny
Eliasza zostajà przewy˝szone przez Chrystusa, poniewa˝ sam Bóg jest obecny w Chrystusie. Âmierç ofiarna i
zmartwychwstanie Chrystusa sà jednorazowe.
Eliasz jest tak˝e jednym ze Êwiadków poÊwiadczajàcych boskoÊç Chrystusa. W∏aÊnie Eliasz i Moj˝esz
przybyli jako znaczàcy przedstawiciele starego przymierza na przemienienie Jezusa i wraz z pozosta∏ymi trzema
uczniami byli Êwiadkami tego obwieszczenia Bo˝ego:
„Ten jest Syn mój umi∏owany, którego sobie upodoba∏em, Jego s∏uchajcie!”. (Ew.Mateusza 17,5)

Polska: Szczególnym wydarzeniem, które mia∏o miejsce jesienià ubieg∏ego roku w Poznaniu,
by∏a dwudniowa Konferencja KoÊcielna i krajowe spotkanie przewodniczàcych zborów.
Poza omawianiem zagadnieƒ
duszpasterskich i nauczania
koÊcielnego dzieci i m∏odzie˝y,
zasadniczym tematem by∏o s∏u˝enie
i dzia∏anie w KoÊciele
Nowoapostolskim.
Uroczyste nabo˝eƒstwo niedzielne
stanowi∏o kulminacj´ spotkania.

Słudzy Boży odpowiedzialni
za pielęgnację duszpasterską zborów
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Dzień Młodzieży w cytadeli

Â W I A T A

Z Kapsztadu do Umtaty

Albania: W sobot´, 12 paêdziernika 2002 roku, z okazji
albaƒskiego Dnia M∏odzie˝y 114 m∏odych braci i sióstr spotka∏o
si´ na górze Shpirag w pobli˝u starej cytadeli po∏o˝onej powy˝ej
miasta Berat. Na nabo˝eƒstwie, które rozpocz´∏o si´ o godzinie
10.00 w wynaj´tym pomieszczeniu, aposto∏owie Klaus Dieter
König i Dewan Chowdhury s∏u˝yli m∏odzie˝y s∏owem biblijnym z
Psalmu 119,144: „Âwiadectwa Twoje sà sprawiedliwe na wieki,
daj mi rozum, abym o˝y∏!” Po uroczystoÊci Êwi´tej wieczerzy
czterech m∏odych braci otrzyma∏o urzàd diakona. Po
nabo˝eƒstwie pogoda poprawi∏a si´ i zaÊwieci∏o s∏oƒce. M∏odzie˝
potrzebowa∏a s∏onecznej pogody, poniewa˝ dalszà cz´Êç dnia
sp´dzi∏a na placu p∏askowy˝u w Êrodku cytadeli, bioràc udzia∏ w
konkursach, grach sportowych a tak˝e spacerujàc. Podczas
obiadu w restauracji prowadzone rozmowy pog∏´bi∏y zawarte
znajomoÊci. Aposto∏ Chowdhury, który zna Albani´, gdy˝ dzia∏a∏
tam ju˝ jako kap∏an, opowiada∏ o swojej teraêniejszej pracy w
Indiach. Na zakoƒczenie dnia na m∏odzie˝ czeka∏a jeszcze
niespodzianka w postaci rozlosowania interesujàcych nagród.
Nieco póêniej nastàpi∏o po˝egnanie.

Młodzież z Kapsztadu przed muzeum
poświęconym Nelsonowi Mandeli w Umtacie

RPA: Ponad szeÊçdziesi´cioosobowa grupa
m∏odzie˝owa z Kapsztadu, 11 wrzeÊnia 2002
roku wyruszy∏a na dwudniowà wycieczk´. Do
oddalonej o 1000 kilometrów Umtaty bezpiecznie dowióz∏ m∏odzie˝ pi´trowy autobus.
Po zwiedzeniu muzeum poÊwi´conego Nelsonowi Mandeli w sobot´ m∏odzi bracia i
siostry spotkali si´ z m∏odzie˝à z okr´gów
Cradock, East London, Grahamstown i Umtata. Po interesujàcym muzycznym popo∏udniu
w hali miejskiej wszyscy udali si´ na wieczorny
„braai” (grillowanie). W niedziel´ rano dla
m∏odzie˝y s∏u˝y∏ aposto∏ George B. Ngqunge.
Nabo˝eƒstwo odby∏o si´ te˝ w hali miejskiej
Umtaty. Po po∏udniu przyjezdna m∏odzie˝
uda∏a si´ z powrotem do Kapsztadu, gdzie
dotar∏a wczeÊnie rano w poniedzia∏ek.

Zawody w „skakaniu w workach” znane są także w Albanii

Jubileusz w Nottingham
Wielka Brytania: Bracia i siostry w
Nottingham w minionym roku obchodzili
50-lecie istnienia swego zboru.
Ze skromnego poczàtku, jakim by∏o troje
braci i sióstr ˝yjàcych w diasporze w tym
regionie, z biegiem lat urós∏ zbór, który
niebawem spodziewa si´ wi´kszego
koÊcio∏a, majàcego powstaç na obecnej
dzia∏ce koÊcielnej.
Dzieci ze szkółki niedzielnej i religii zboru Nottingham
w niedzielę ofiarno-dziękczynną 2002
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Apostoł okręgowy Mfune w Rufunsa

Wyświęcenie nowego kościoła
zboru Sčo Jočo dos Angolares
Wyspa Âwi´tego Tomasza: 8 grudnia 2002 roku, w drugà
niedziel´ adwentu, aposto∏ Armin Brinkmann (Nadrenia
Pó∏nocna-Westfalia) wyÊwi´ci∏ nowy dom Bo˝y zboru São
João dos Angolares, po∏o˝onego na po∏udniu wyspy. Jest
to 13 koÊció∏ na wyspie, a pierwszy w okr´gu Caué.
UroczystoÊç wyÊwi´cenia przeprowadzona zosta∏a s∏owem
biblijnym z Ew.Jana 8,12. KoÊció∏ by∏ zape∏niony do
ostatniego miejsca. Licznie przybyli przedstawiciele w∏adz
wyrazili si´ z uznaniem o udanym obiekcie sakralnym.

Apostoł okręgowy Mfune (6 od prawej) z braćmi i siostrami
po nabożeństwie w Rufunsa

Zambia: W ma∏ej miejscowoÊci Rufunsa, po∏o˝onej oko∏o 165 kilometrów na wschód od
zambijskiej stolicy Lasaki, w dniu 17 listopada ub.r.
aposto∏ okr´gowy Duncan B. Mfune przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo, w którym wzi´∏o udzia∏ 2086 braci i
sióstr. Podczas podró˝y po tym regionie aposto∏owi
okr´gowemu towarzyszy∏o trzech aposto∏ów i
dwóch biskupów. Po nabo˝eƒstwie w koÊciele
centralnym w Rufunsa, gdzie zosta∏o ustanowionych trzech starszych okr´gowych i szeÊciu
ewangelistów okr´gowych, aposto∏ okr´gowy
powita∏ ksi´cia plemienia Mumphanshye.

Nowy kościół na Wyspie Świętego Tomasza

Pierwsze odwiedziny w Johvi i Elvie
Estonia: Od 29 listopada do 2 grudnia 2002 roku aposto∏ okr´gowy Wilhelm Leber (Niemcy Pó∏nocne) odwiedzi∏ kilka
zborów w Estonii. Z wielkimi oczekiwaniami bracia i siostry w Johvi (Ida-Virumaa) i Elvie wypatrywali pierwszego
nabo˝eƒstwa swego aposto∏a okr´gowego w ich zborach. Nabo˝eƒstwo w Johvi odby∏o si´ w wynaj´tej sali szko∏y
muzycznej w sobot´, 30 listopada. W uroczystoÊci tej uczestniczy∏o 40 braci i sióstr, w tym pi´ciu ze zboru Rakvere,
a tak˝e czterech goÊci. Po obiedzie ze s∏ugami okr´gowymi z Estonii aposto∏ okr´gowy Leber uda∏ si´ samochodem do
Elvy, oddalonej o 155 kilometrów. W tym nabo˝eƒstwie
zosta∏o piecz´towanych 12 dusz. Kap∏an Manfred
Schlomsky, który przyby∏ z aposto∏em okr´gowym do
Estonii, równolegle w sobot´ po po∏udniu przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo w domu starców w Morisie, w którym wzi´∏o
udzia∏ 10 braci i sióstr oraz 12 goÊci. Ostatnie
nabo˝eƒstwa podczas tej podró˝y aposto∏ okr´gowy
przeprowadzi∏ w niedziel´ przed po∏udniem, 1 grudnia,
w Tartu, gdzie byli obecni te˝ bracia i siostry
z Jogevy, a tak˝e po po∏udniu w Paide (Jarva).
W Johvi bracia i siostry zgromadzili się
na nabożeństwo w miejscowej szkole muzycznej
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Szkolenie dla nauczycieli
RPA: Nauczycielki i nauczyciele szkó∏ki niedzielnej z okr´gu Netreg w prowincji Kraj Przylàdkowy w dniach 25-26
paêdziernika 2002 roku zostali zaproszeni przez swego biskupa Bradleya
Adonisa na spotkanie szkoleniowe i
seminarium.
Zasadniczym tematem piàtkowego
spotkania by∏a „wiara i wp∏ywy naszego
czasu”. Pos∏anie do s∏uchaczy, wÊród
których byli te˝ s∏udzy okr´gowi i
przewodniczàcy zborów z tamtego
regionu, by∏o nader wyraêne: Trwaç w
pierwszej mi∏oÊci i w podstawowych
wartoÊciach naszej wiary.
W sobot´ przed po∏udniem, w auli uniwersytetu w Kapsztadzie, odby∏o si´
seminarium, w którym wzi´∏o udzia∏
102 braci i sióstr. Tematami seminarium
by∏o podsumowanie aktywnoÊci roku
2002, ocena ankiety nauczycieli szkó∏ki
niedzielnej, jak i plany na rok 2003.

Biskup Adonis (stojący 2 od prawej)
podczas rozmowy z nauczycielkami i
nauczycielami szkółki niedzielnej

Â W I A T A

Wyświęcenie pięciu kościołów

Po nabożeństwie
w „Presidencia Roque Sáenz Pena 2”;
apostoł okręgowy Fiore (pośrodku)
z biskupem Amoruso
oraz z niektórymi braćmi i siostrami

Kościół „Ezpeleta”

Argentyna: W okresie od 5 paêdziernika do 3 listopada 2002 roku aposto∏
okr´gowy Mario Fiore wyÊwi´ci∏ pi´ç koÊcio∏ów w swoim obszarze
dzia∏ania. Podczas wizyty aposto∏ okr´gowy dzi´kowa∏ braciom i siostrom,
którzy pomimo trudnych warunków gospodarczych i swoich sytuacji
˝yciowych wykazali si´ wielkà ofiarnoÊcià. 5 paêdziernika swemu
przeznaczeniu przekaza∏ nowy dom Bo˝y „El Pinar” w administracyjnym
okr´gu Canelones, w pobli˝u Montevideo/Urugwaj. W niedziel´, 6
paêdziernika, o godzinie 9.00 rozpocz´∏o si´ nabo˝eƒstwo wyÊwi´cajàce w
„Nuewa Villa Argentina”, a z kolei o godzinie 11.00 w koÊciele „Ezpeleta”
169 braci i sióstr oraz goÊci czeka∏o na aposto∏a okr´gowego i wyÊwi´cenie
swego nowego domu Bo˝ego. Obydwa koÊcio∏y znajdujà si´ na po∏udniu
Buenos Aires. Na nabo˝eƒstwo wyÊwi´cajàce koÊcio∏a „Neuquén”, 13
paêdziernika, zgromadzi∏o si´ 247 braci i sióstr ze zborów „Neuquén” i
„Cipolletti”. W niedziel´, 3 listopada, aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo dla umar∏ych w koÊciele „Presidencia Roque Sáenz Pena 2”
w prowincji Chaco i wyÊwi´ci∏ ten nowy koÊció∏ jako drugi w mieÊcie,
po∏o˝ony w dzielnicy Santa Mónica.

Zdjęcie tytułowe: Dwa potężne słupy światła, wzbijające się w nocne niebo w miejscu zniszczonych wież World Trade Center w Nowym Jorku
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