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Zaufanie
– droga do błogosławieństwa
okrocznie z niezmiennà cierpliwoÊcià oczekujemy ponownego
przyjÊcia Syna Bo˝ego. Dlaczego mielibyÊmy w tym ustawaç? Ku
temu nie ma rozsàdnego powodu. Obietnica Pana nadal jest aktualna, ˝e przyjdzie ponownie, aby swoich zabraç do siebie. Na tym
mo˝emy polegaç.
Cz´sto porusza∏em w mojej duszy myÊl, jakie wa˝ne jest mieç zaufanie –
zaufanie do Pana, zaufanie do prowadzenia oraz nierozerwalnie z tym zwiàzane zaufanie do s∏ugów Bo˝ych danych nam do b∏ogos∏awieƒstwa. Nie porzucajmy tego zaufania, które, jak mówi Pismo Âwi´te, ma wielkà zap∏at´.
Niejeden usta∏ po drodze. Dlaczego? Dlatego ˝e nie mia∏ doÊç zaufania.
MyÊl´ o narodzie izraelskim, który w wielu sytuacjach wykazywa∏ ma∏o zaufania. W istocie w´drówka przez pustyni´ by∏a jedynie próbà ich zaufania do
Pana. Gdy nasta∏y trudnoÊci, to jak lamentowali i narzekali! Atakowali nawet
Moj˝esza. Dla niego nie by∏a to ∏atwa sytuacja, o tym jestem przekonany.
Wszelkie biadolenie nic nie dawa∏o, lecz Pan wcià˝ na nowo musia∏ ingerowaç,
dajàc do zrozumienia, ˝e naród izraelski winien bezwzgl´dnie na Nim polegaç.
Pomimo to zaufanie niekiedy by∏o bardzo znikome.
Na podstawie tego mo˝emy poznaç, ile znaczy zaufanie, kiedy myÊlimy o
wspó∏czesnym czasie. Kto lamentuje, kto narzeka, ten musi zadaç sobie pytanie: Czy mam doÊç zaufania? Gdy jest si´ niezadowolonym z Bo˝ego prowadzenia, to równie˝ jest to kwestia zaufania. Po prostu w∏ó˝my wszystko do r´ki
Bo˝ej. On zna wszystko. Im bardziej bezwzgl´dnie i bez zastrze˝eƒ Jemu
ufamy, tym bardziej On b∏ogos∏awi. To jest droga do b∏ogos∏awieƒstwa.
MyÊl´ o uczniach, którzy z∏oÊcili si´ z powodu s∏ów Pana, poniewa˝ mieli
spo˝ywaç Jego cia∏o i krew. Z tego powodu wielu si´ od Pana odwróci∏o. Jaki
by∏ powód tego, ˝e oddalili si´ od Pana? Brak zaufania. Gdyby je posiadali, to
zwróciliby si´ do Pana i poprosili o wyjaÊnienie oraz próbowaliby zrozumieç to,
co objawia∏. Brakowa∏o im jednak zaufania, wi´c poszli w∏asnymi drogami.
Zaufania brakowa∏o uczniom z Emaus, którzy mieli w∏asne myÊli i wyobra˝enia co do misji Jezusa. „A myÊmy si´ spodziewali, ˝e On odkupi Izraela”,
tak w∏aÊnie mówili. Odwrócili si´ i opuÊcili Jerozolim´. B´dàc bezradni w tej
sytuacji zamierzali pójÊç w∏asnymi drogami. Tylko ∏asce Pana jest do
zawdzi´czenia, ˝e si´ zreflektowali i zawrócili.
Kto ma zaufanie do Pana, ten mo˝e byç odwa˝ny, poniewa˝ wie, ˝e ma oparcie, a za nim stoi pot´˝na moc Bo˝a. Kto ma zaufanie, ten mo˝e kompetentnie
i suwerennie uporaç si´ z ró˝nymi rzeczami, które go spotykajà. Nikomu nie
mog´ obiecaç, ˝e w ˝yciu wszystko pójdzie g∏adko, ˝e nie b´dzie trudnoÊci, a
ka˝dego dnia b´dzie szcz´Êcia pod dostatkiem. To nie jest moje polecenie. To
te˝ nie jest zamierzeniem Pana w naszej doczesnoÊci, ale chcia∏by nas przygotowaç na wiecznoÊç. Pod tym wzgl´dem wa˝ne jest, abyÊmy stale wzmacniali
nasze zaufanie, a tak˝e poddawali je próbie. To czynimy wtedy, kiedy reagujemy spokojnie i w pe∏ni zaufania nawet w trudnych sytuacjach, w których niejedno nie idzie tak, jakbyÊmy chcieli. JesteÊmy przecie˝ w r´ku Pana! Wiem, ˝e
∏atwo to mówiç, a trudniej prze˝ywaç. Niemniej jest to sprawa zaufania. Nie
porzucajmy zaufania! Zaufanie przynosi b∏ogos∏awieƒstwo i pomoc Pana.
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(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
2

N A B O ˚ E ¡ S T W O

Główny Apostoł Leber (3. od lewej),
Główny Apostoł w st. sp. Fehr (2. od
prawej) z żoną (z prawej) oraz apostoł
okręgowy Studer (2. od lewej) podczas
zwiedzania miasta

W dniach 28-29 stycznia 2006 r.
G∏ówny Aposto∏ Leber odwiedzi∏
braci i siostry w Mediolanie.
Towarzyszyli jemu: aposto∏ okr´gowy Armin Studer (Szwajcaria)
oraz aposto∏owie: Bernhard Meier (Szwajcaria), Raymond Estrade
(Francja), Orando Mutti (W∏ochy), Edmund Stegmaier (Niemcy
Ârodkowe) i Erhard Suter (Hiszpania). Ponadto zaproszeni byli te˝
b´dàcy w stanie spoczynku G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr, aposto∏
okr´gowy Ernst Graf i aposto∏ Luigi Albert.

G∏ówny Aposto∏
w Mediolanie - Włochy

Naviglio Grande wystawa kwiatów w Mediolanie

Podró˝ G∏ównego Aposto∏a Wilhelma Lebera i towarzyszàcych mu
aposto∏ów do Mediolanu by∏a doÊç
trudna. Na sobot´ i niedziel´ w tamtym regionie zapowiadane by∏y silne
opady Êniegu. Nabo˝eƒstwo sta∏o pod
znakiem zapytania. Prognoza jednak
si´ nie sprawdzi∏a. Mi∏y Bóg dokona∏
odmiennej kalkulacji. Intensywna
Ênie˝yca nasta∏a ju˝ w czwartek, a w
piàtek ca∏e W∏ochy Pó∏nocne le˝a∏y
pod prawie metrowà pokrywà Êniegu.
Wszystkie lotniska w tamtym regionie
by∏y zamkni´te. Na sobot´ równie˝
odwo∏ywano loty. Niemniej pogoda
si´ poprawi∏a, temperatura wzros∏a,
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nasta∏a odwil˝, a zamiast Êniegu zaczà∏
padaç deszcz. Niektóre linie lotnicze
zdecydowa∏y si´ na loty do Mediolanu. W ten sposób nic ju˝ nie sta∏o na
przeszkodzie pierwszej wizycie G∏ównego Aposto∏a Lebera we W∏oszech.
Choç z kilkugodzinnym opóênieniem
dotar∏ wraz ze swoimi towarzyszami
do celu i wszyscy mogli jeszcze skorzystaç ze zwiedzenia miasta, aczkolwiek
znacznie skróconego z powodu zapadajàcego zmroku. Wystarczy∏o jednak
czasu, aby z fachowym przewodnikiem zwiedziç katedr´ mediolaƒskà
oraz s∏ynne centrum handlowe „Galleria Vittorio Emanuele II”.

N A B O ˚ E ¡ S T W O

„Kto jest wierny w najmniejszej
sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto
w najmniejszej jest niesprawiedliwy
i w wielkiej jest niesprawiedliwy”.
– Ew. ¸ukasza 16, 10 –

ili bracia i siostry, ciesz´ si´ z
tego, ˝e jestem poÊród was.
Niestety, nie w∏adam waszym pi´knym j´zykiem.
Mam jednak dobrego t∏umacza. Wdzi´czny jestem z ca∏ego serca, ˝e mamy okazj´
zgromadziç si´ przy o∏tarzu Bo˝ym. Nie
liczy∏em na tyle Êniegu, a raczej mia∏em
nadziej´ przybyç na s∏oneczne po∏udnie.
Tym wi´kszà mamy wdzi´cznoÊç, ˝e mi∏y
Bóg da∏ ∏ask´ do podró˝y. Niewàtpliwie i
dla was nie by∏o ∏atwo tu przybyç. Niektórzy z was majà przecie˝ za sobà dalekà
drog´. Teraz jednak˝e jesteÊmy tu i s∏uchamy, co Bóg ma nam do powiedzenia.
MyÊl´ o pi´knym s∏owie Psalmu: „Wesel´ si´ z obietnicy Twojej jak ten, który
zdoby∏ wielki ∏up”. (Psalm 119, 162) To
jest pi´kna postawa, gdy si´ raduje ze
S∏owa Bo˝ego. Istniejà trzy mo˝liwoÊci
nastawienia do S∏owa Bo˝ego. Pierwsza
mo˝liwoÊç: Mo˝na byç oboj´tnym, s∏uchaç go i nie byç wewn´trznie poruszonym. Druga mo˝liwoÊç: Mo˝na si´ z∏oÊciç
ze S∏owa Bo˝ego, a zgodzicie si´ ze mnà,
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˝e to by∏oby niedobre. Trzecia mo˝liwoÊç:
Mo˝na si´ radowaç ze S∏owa Bo˝ego. Innych mo˝liwoÊci nastawienia wobec S∏owa
Bo˝ego nie widz´; albo oboj´tnoÊç, albo
z∏oÊç, albo radoÊç. Miejmy zawsze radoÊç
ze S∏owa Bo˝ego! W zacytowanym Psalmie jest mowa: „jak ten, który zdoby∏ wielki ∏up”. Wyobraêmy sobie kogoÊ, kto idzie
na wojn´, odnosi zwyci´stwo i jakie ma
wówczas ∏upy. Najpierw jednak musi
odnieÊç zwyci´stwo. Analogicznie mo˝na
to odnieÊç do S∏owa Bo˝ego. Je˝eli wszystko inne odstawia si´ na bok i odnosi si´
zwyci´stwo nad niejednà myÊlà, to wiele
si´ zyska! A co takiego? Pokój, radoÊç z
Ducha Âwi´tego, pocieszenie, mi∏oÊç ze
wspólnoty. Wszystko to przypadnie nam
niczym ∏up. ˚ycz´ nam bogatych ∏upów,
tak abyÊmy ze S∏owa Bo˝ego otrzymali
wszystko, czego potrzebujemy: nowy pokój, radoÊç, entuzjazm ze S∏owa Bo˝ego i
z jego obecnoÊci. Natomiast pobici przez
los niechby otrzymali nowe pocieszenie.
NiechbyÊmy wszyscy odczuwali, ˝e Bóg
nas mi∏uje. On chce nas przygotowaç na
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dzieƒ ponownego przyjÊcia swego Syna,
abyÊmy z ∏aski zostali przyj´ci.
Przeczyta∏em s∏owo biblijne: „Kto jest
wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej
jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy”. Jest to wa˝ne i dalekosi´˝ne S∏owo
Jezusa. Pan mówi∏ to w nawiàzaniu do
mamony. Ten termin odnosi si´ do maj´tnoÊci, pieni´dzy i bogactwa. Mamona –
pieniàdze, bogactwo – w naszym s∏owie biblijnym okreÊlana jest jako „najmniejsza
sprawa”, poniewa˝ dla wiecznoÊci maj´tnoÊç i bogactwo nic nie znaczà. Z punktu
widzenia wiecznoÊci sà to najmniejsze
sprawy. Niemniej i w najmniejszych sprawach trzeba byç wiernym. To znaczy, ˝e z
ziemskimi dobrami nale˝y si´ obchodziç
rozsàdnie i màdrze w sensie Bo˝ym. Kto
wyka˝e si´ w ma∏ej sprawie, temu mo˝na
powierzyç wielkà spraw´.
Wielkie sà dobra niebieskie. Kto nie
potrafi∏by màdrze si´ obchodziç z ziemskimi, to jak chcia∏by si´ obchodziç z niebieskimi dobrami! To jest przes∏anie s∏o-

wa biblijnego. Temu s∏owu chcia∏bym nadaç jeszcze dalszy sens. Zwracam si´ do
nas jako do braci i sióstr dà˝àcych do celu
wiary. Chciejmy byç godni na dzieƒ Syna
Bo˝ego. Wielkà sprawà b´dzie prze˝ycie
tego dnia! Gdy wówczas us∏yszymy s∏owa:
„…by∏eÊ wierny”, (Ew. Mateusza 25, 21)
wtedy osiàgn´liÊmy cel wiary. W dniu Paƒskim byç znalezionym jako wierny jest
czymÊ najwi´kszym, co w ogóle mo˝na
osiàgnàç. Wierny b´dzie móg∏ wejÊç do
wiecznej wspania∏oÊci. WiernoÊç w wielkiej sprawie oznacza, aby w dniu Pana
us∏yszeç s∏owa: „…by∏eÊ wierny”. W s∏owie biblijnym jest mowa: „Kto jest wierny
w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest
wierny”. WiernoÊç zaczyna si´ zawsze od
tego, co ma∏e. Kto ka˝dego dnia jest wierny, kto stara si´ prowadziç swoje ˝ycie w
wiernoÊci do Boga, i to w ka˝dej chwili,
ten w∏aÊnie jest wierny w najmniejszej
sprawie. Zatem b´dzie te˝ wierny i w wielkiej sprawie, a w dniu Paƒskim us∏yszy:
„…wejdê do radoÊci Pana swego”. (Ew.
Mateusza 25, 21) WiernoÊç zaczyna si´

zawsze od tego, co ma∏e.
Chcia∏bym wzbudziç ˝yczenie w naszej
duszy, aby byç wiernym Panu we wszystkich sytuacjach. Przyk∏adami z ˝ycia ziemskiego mo˝na wykazaç, ˝e wa˝ne sà najmniejsze sprawy. MyÊl´ o ma∏˝eƒstwie.
Gdy mà˝ powiedzia∏by do ˝ony: „Przez
trzysta pi´çdziesiàt dni w roku b´d´ tobie
wierny, ale przez pozosta∏e pi´tnaÊcie b´d´ robiç co zechc´”, to co byÊmy o tym sàdzili? Czy to jest wiernoÊç? Zawsze trzeba
byç wiernym! Czy w duchowych sprawach
jest inaczej? Kto w dniu Paƒskim chce byç
znaleziony jako wierny, ten ju˝ dziÊ w najmniejszych sprawach musi byç wierny.
WiernoÊç zaczyna si´ zawsze od najmniejszych spraw. Nabo˝eƒstwo z punktu czasowego jest czymÊ ma∏ym. Trwa od pó∏torej do dwóch godzin. Ma jednak wielkie
znaczenie. Natomiast ˝ywot wieczny z
punktu czasowego jest czymÊ wielkim.
Trwa wiecznie. Chcàc byç wiernym w ma∏ej sprawie, nale˝y wi´c wykorzystywaç nabo˝eƒstwa i uczyniç wszystko, aby byç
obecnym. Pan w swoim dniu nie b´dzie si´
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pyta∏ w ilu nabo˝eƒstwach uczestniczyliÊcie? Nie chodzi o liczb´, ale o to, jakie by∏o nastawienie w naszym sercu wobec propozycji ∏aski Bo˝ej. Kto w ma∏ej sprawie
ucz´szczania na nabo˝eƒstwa jest wierny,
ten zdobywa skarb na wieki wieków.
Zaczyna si´ od najmniejszych spraw.
Pojedyncza modlitwa równie˝ jest takà
ma∏à sprawà. Kto jednak jest wierny w
modlitwach, ten równie˝ w dniu Pana mo˝e byç uznany jako wierny i doÊwiadczy
bliskoÊci Bo˝ej. Jacy wierni jesteÊmy w
modlitwie? Czy naszà potrzebà jest, aby
ka˝dego dnia modliç si´ z ca∏ego serca?
Czy zawsze szukamy powiàzania z naszym
Ojcem Niebieskim i jesteÊmy wierni co do
modlitw? Sà ludzie, którzy bliskoÊci Boga
szukajà tylko wtedy, kiedy im si´ êle powodzi i zaznajà niedoli. To nie jest wiernoÊç w modlitwie. Mi∏y Bóg oczekuje czegoÊ wi´cej od swoich dzieci. Chciejmy
piel´gnowaç powiàzania z Panem i ka˝dego dnia wykazywaç wiernoÊç w modleniu
si´. Jest to ma∏a sprawa, ale stanie si´
wielka w dniu Pana.

N A B O ˚ E ¡ S T W O

Jak wyglàda sprawa naszych ofiar? Czy
Bóg potrzebuje naszych ofiar? Jest to
ma∏a sprawa, gdy sk∏adamy nasze ofiary.
Gdy wykazuje si´ wiernoÊç w ofiarowaniu,
to zdobywa si´ skarb w niebie. Wówczas
Bóg oka˝e swojà wiernoÊç wobec nas.
JeÊlibyÊmy sk∏adali ofiary tylko wtedy,
gdyby nam zbywa∏y jakieÊ Êrodki pieni´˝ne, to czy by∏aby to wiernoÊç ofiarna?
Któ˝ ju˝ ma nadmiar Êrodków pieni´˝nych? Bàdêmy wierni w sk∏adaniu ofiar!
Tematem godnym wymienienia jest równie˝ wspó∏praca. Jacy wierni jesteÊmy pod
wzgl´dem naszej wspó∏pracy w dziele
Bo˝ym? Jest czymÊ ma∏ym, znikomym –
có˝ ju˝ mo˝emy uczyniç! Jezus mówi∏ o
nieu˝ytecznych s∏ugach, którzy czynili
tylko to, co winni byli uczyniç. (por. Ew.
¸ukasza 17, 10) Niewiele mo˝emy zdzia∏aç. Je˝eli wykazujemy wiernoÊç we wspó∏-

pracy, to tym samym zdobywamy coÊ wielkiego, a mi∏y Bóg we wszystkich sytuacjach b´dzie z nami. Niektórzy anga˝ujà si´
dopóty, dopóki majà z tego powodu przyjemnoÊç. To nie jest wiernoÊç we wspó∏pracy. Wierna wspó∏praca oznacza, ˝e
s∏u˝y si´ Panu ca∏ym sercem i anga˝uje
dary, którymi Pan nas obdarzy∏. Wierni w
ma∏ej sprawie. MyÊl´ o jednym jedynym
s∏owie, jakie wypowiadamy. Ile mówimy w
trakcie dnia? Znamy skutek dzia∏ania
s∏ów; mogà zraniç, mogà pocieszaç, mogà
sprawiç coÊ dobrego i podnieÊç na duchu.
Pojedyncze s∏owo jest czymÊ ma∏ym. Kto
jest wierny w ma∏ym, a s∏owem pomaga
innym, tego Bóg w szczególny sposób
przyjmuje i b∏ogos∏awi. Nie chciejmy
uznawaç za zbyt ma∏e jednego s∏owa lub
jednego zdania, poniewa˝ mo˝e zdzia∏aç
wiele. Pozwólmy, aby nasze s∏owa by∏y

kierowane przez Ducha Âwi´tego. Je˝eli
pod tym wzgl´dem wyka˝emy wiernoÊç, to
chocia˝ b´dzie to coÊ ma∏ego, to jednak
Êciàgnie na nas upodobanie Bo˝e.
Czy jedna myÊl nie jest czymÊ ma∏ym?
Czasami s∏yszymy: „MyÊli sà wolne. Ka˝dy
mo˝e myÊleç co chce. Nikt przecie˝ nie
widzi, co kto myÊli”. Owszem, tak ju˝ jest
z punktu widzenia ludzkiego. Nie mog´
widzieç tego, co wy myÊlicie i odwrotnie
te˝ nie. Jeden to widzi, nasz Ojciec w niebie. Wiernym byç w swoich myÊlach oznacza, ˝e nie podà˝amy za ka˝dà myÊlà i
zachowujemy sobie czystoÊç myÊli, aby
sprostaç wymaganiom i przykazaniom
Bo˝ym. Gdy tak czynimy, to jest to ma∏a,
prawie niewidoczna sprawa, ale nasz
Ojciec Niebieski jednak to zarejestruje.
WiernoÊç w ma∏ej sprawie pociàga za sobà
b∏ogos∏awieƒstwo. WiernoÊç w ma∏ych
sprawach sk∏ada si´ na wielkà wiernoÊç w
dniu Paƒskim. W wyniku tego b´dziemy
mogli us∏yszeç s∏owa: „Nad tym, co ma∏e,
by∏eÊ wierny, wiele ci powierz´”. (Ew. Mateusza 25, 21) Oznaczaç to b´dzie, ˝e
sprostaliÊmy wezwaniu z naszego s∏owa
biblijnego i jesteÊmy u celu wiary. Zwa˝ajmy na ma∏e sprawy. One decydujà o tym,
czy naprawd´ jesteÊmy wiernymi, czy nie.
Bàdêmy wierni w sk∏adaniu ofiar i we
wspó∏pracy w dziele Bo˝ym, równie˝ w
drobiazgach. Nie chciejmy sobie pozwoliç,
aby naszymi s∏owami raniç innych, ale
dajmy si´ kierowaç przez Ducha Âwi´tego. Najwi´kszym wymogiem jest byç
wiernym w tym, co myÊlimy. Ma∏e sprawy,
ale decydujàce dla wiecznoÊci. Przeczytam
raz jeszcze s∏owo biblijne, ˝ebyÊmy je
zapami´tali i wed∏ug niego czynili: „Kto
jest wierny w najmniejszej sprawie i w
wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej
jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy”. Nie mo˝na mi∏ego Boga
przekupiç i wmówiç sobie, ˝e to wszystko
si´ nie liczy. Bóg jest wierny i w ma∏ych
sprawach, i traktuje to powa˝nie. Moje
przes∏anie do was w Mediolanie niech
brzmi: Pozostaƒmy wierni Panu!
Apostołowie: Estrade, Meier, Stegmaier i Suter (od lewej)
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A P O S T O L S K I

Jeśli Pan zechce…
W naszych modlitwach kierowanych
do Wszechmocnego Ojca Niebieskiego
wyra˝amy uwielbienie, wdzi´cznoÊç,
wstawiennictwo, a cz´sto prosimy o
Bo˝à pomoc dla siebie. Bardzo pomocna i te˝ Bogu przyjemna jest modlitwa
wstawiennicza braci i sióstr oraz s∏ugów
Bo˝ych.
Ile z tych modlitw znajduje wys∏uchanie? Po∏owa, czy jeszcze mniej? Tego
nie wiem. Pewne jest jedno, ˝e Ojciec
Niebieski s∏ucha z wielkà mi∏oÊcià naszej ka˝dej szczerej modlitwy. Je˝eli
chce, je˝eli Jego sprawiedliwoÊç, Jego
plan, Jego wszechwiedza to dopuszcza,
wówczas w sposób doskona∏y ingeruje
swojà mocà i kieruje wydarzeniami.
OdnoÊnie tego pewien przyk∏ad:
Wierny s∏uga Bo˝y wskutek choroby
nerek móg∏ ˝yç tylko dlatego, ˝e trzy
razy w tygodniu poddawa∏ si´ dializie.
Pomimo tego powa˝nego utrudnienia z
gorliwoÊcià wype∏nia∏ swoje zadania
urz´du. Jedyna nadzieja na zmian´
sytuacji ˝yciowej zwiàzana by∏a z transplantacjà nerki. Zg∏osi∏ si´ na list´ oczekujàcych w kilku szpitalach, w tym w
jednym w Niemczech, poniewa˝ jego
˝ona pochodzi∏a z tego kraju.
Pewnego wieczoru zdarzy∏a si´ rzecz
nast´pujàca: By∏ na spotkaniu s∏ugów w
zborze oddalonym o dwie godziny jazdy
od swego miejsca zamieszkania. Towarzyszy∏a mu ˝ona, poniewa˝ jako dyrygentka okr´gowa w tym samym czasie
prowadzi∏a nauk´ tamtejszego chóru
zborowego.
Wtedy z Niemiec nadesz∏a niespodziewana, ale jak wa˝na informacja telefoniczna, ˝e szpital dysponuje nerkà,
odpowiednià dla naszego brata. Cudownie, ale transplantacja musia∏a byç
przeprowadzona najpóêniej do godz.
8.00 rano nast´pnego dnia w tamtejszym szpitalu. Z ludzkiego punktu widzenia rzecz niemo˝liwa, poniewa˝ by∏a

Apostoł Mutti (z lewej)
z apostołem okręgowym
Studerem podczas
nabożeństwa w Mediolanie

godzina 22.00, a do pokonania by∏o 2100 kilometrów.
Co zrobiç? Jadàc do
domu ju˝ po drodze
goràczkowymi telefonami próbowali znaleêç rozwiàzanie,
aby na czas dostaç si´ do szpitala w
Niemczech. By∏a to okazja, której nie
mo˝na by∏o straciç. Transplantacja dawa∏a szans´ na zdecydowanà zmian´
˝ycia. Okaza∏o si´, ˝e nie ma ˝adnych
lotniczych po∏àczeƒ liniowych.
Prywatna linia lotnicza wyrazi∏a zgod´ na zapytanie o przewiezienie naszego brata do Niemiec, ale cena przelotu
by∏a bardzo wysoka, a towarzystwo lotnicze ˝àda∏o natychmiastowej zap∏aty.
Rodzina naszego brata nie by∏a w stanie
temu sprostaç. Gdzie znaleêç pomoc?
Naturalnie w modlitwie do Najwy˝szego… Po modlitwie wzbudzi∏a si´
myÊl, aby zadzwoniç na policj´. Tam
uzyskali rad´, aby skonsultowaç spraw´
z instytucjà do spraw nag∏ych. Obiecano
pomoc, ale zorganizowanie czegokolwiek mog∏o si´ staç mo˝liwe po nawiàzaniu kontaktu z w∏aÊciwym lekarzem w
niemieckim szpitalu. Na szcz´Êcie okaza∏o si´, ˝e ten˝e lekarz ma akurat nocny dy˝ur.
Biurokratyczne wymogi sà bardzo
czasoch∏onne. Z nieskoƒczonà cierpliwoÊcià lekarz musia∏ wykonaç liczne
rozmowy telefoniczne do kilku urz´dów
– a˝ do Rzymu, aby przygotowaç dokumenty uzasadniajàce nag∏y przypadek i
pilny przelot. Tymczasem nasz brat z
˝onà przybyli do szpitala w swoim miejscu zamieszkania. Tam mia∏a miejsce
kolejna godzina ciàg∏ego telefonowania, a˝ tu nagle wielkie zaskoczenie: O
godzinie 4.30 wylàduje samolot prezydenta Republiki W∏oskiej w ich mieÊcie
i bezp∏atnie przewiezie ich do Niemiec.
Nie dowierzali w∏asnym uszom…
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Samolot z pe∏nà obs∏ugà przyby∏ i zabra∏
naszego brata i jego
˝on´. Na lotnisku w
Niemczech krewni ˝ony odebrali ich i zawieêli do szpitala, gdzie dotarli jeszcze
przed godzinà 8.00. Personel szpitala
by∏ bardzo zaskoczony. Operacja przebieg∏a bez komplikacji. Przeszczep si´
przyjà∏ oraz rokowano dobry powrót do
zdrowia.
Póêniej dowiedziano si´ o zale˝noÊciach, o których wczeÊniej tylko Bóg
wiedzia∏. Na operacj´ przyby∏ specjalista z innego miasta, a by∏ to jeden z najbardziej znanych ekspertów od tego
typu operacji. Okaza∏o si´ te˝, ˝e lekarz,
który opiekowa∏ si´ naszym bratem po
operacji, jest nowoapostolski. Nie wiedzàc jednak o przynale˝noÊci do tego
samego KoÊcio∏a wpisa∏ nazwisko naszego brata na list´ przeszczepów w tym
dniu, aczkolwiek sam powàtpiewa∏ w
mo˝liwoÊç przybycia z W∏och na czas.
Przeszczepiona nerka funkcjonuje do
dziÊ bardzo dobrze.
W nadzwyczajny sposób Bóg wszystkim kierowa∏. Bóg anga˝owa∏ w∏aÊciwe
osoby i niezb´dne Êrodki. Wszystko we
w∏aÊciwym czasie i z wielkim skutkiem.
JeÊli Pan zechce…
Gdyby kiedyÊ nas nie wys∏ucha∏, to
jednak bàdêmy pewni, ˝e Bóg kieruje
wszystkie sprawy dla nas ku dobremu.
W Bogu pok∏adajmy nasze ca∏e zaufanie, przecie˝ chce, abyÊmy byli na wieki
u Niego.
Orando Mutti

Apostoł Orando Mutti urodził się 5 listopada 1946
roku. Na urząd apostoła został powołany 15 kwietnia
2001 roku.Obszarem jego działania są Włochy iTicino
w Szwajcarii.
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24 stycznia 2006 roku,
w ramach wieczoru
informacyjnego dla s∏ugów
oraz wszystkich braci i sióstr
aktywnie dzia∏ajàcych w KoÊciele,
G∏ówny Aposto∏ poruszy∏
podstawowe sprawy nauki KoÊcio∏a Nowoapostolskiego. Niniejszym przekazujemy
istotne treÊci odnoÊnie zbawienia i poÊrednictwa zbawienia. W nast´pnym wydaniu
omówimy rozumienie Êwi´tego chrztu i piecz´towania w KoÊciele Nowoapostolskim.

Zbawienie

i pośrednictwo zbawienia

Jezus Chrystus, Zbawca Êwiata

jej na ponowne przyjÊcie Pana oraz udzia∏ w weselu Baranka. (por. Obj. Jana 19, 6-9) Kto z wiarà
przyjmie Bo˝à propozycj´ zbawienia, dostàpi
wiecznego zbawienia w wyniku ponownego
przyjÊcia Chrystusa. Wieczne zbawienie jest
nierozerwalnà spo∏ecznoÊcià z Bogiem.

W PiÊmie Âwi´tym poj´cie „zbawienie” u˝ywane jest w sensie ocalenia, uratowania, zachowania,
odkupienia. Nowy Testament poÊwiadcza, ˝e
zbawienie osiàga si´ tylko przez Jezusa Chrystusa:
„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie
ma ˝adnego innego imienia pod niebem, danego
ludziom, przez które moglibyÊmy byç zbawieni”.
(Dz. Ap. 4, 12)
Zbawienie, które jest obecne i dost´pne w
Jezusie Chrystusie opiera si´:
• na Jego ucz∏owieczeniu, jako bezpoÊrednim
wyrazie mi∏oÊci Bo˝ej do wszystkich ludzi,
• na Jego Êmierci ofiarnej i zmartwychwstaniu,
• na zes∏aniu Ducha Âwi´tego, obiecanego przez
Chrystusa Pocieszyciela, i Jego dzia∏alnoÊci.

Zbawienie po zabraniu zboru oblubieƒczego
W wyniku zabrania zboru oblubieƒczego w
dniu ponownego przyjÊcia Chrystusa zadanie
urz´du apostolskiego zostaje wype∏nione. Jednak˝e Bóg umo˝liwi ludziom zbawienie tak˝e w dalszych etapach dziejów zbawienia.
• M´czennicy, którzy w czasie wielkiego ucisku
na ziemi zostanà zabici z powodu wyznawania
Chrystusa, (por. Obj. Jana 20, 4) dostàpià ∏aski
i wezmà udzia∏ w Pierwszym Zmartwychwstaniu.
• Zbawienie w Chrystusie proponowane b´dzie
równie˝ podczas Tysiàcletniego Królestwa
Pokoju, gdy zwiàzany b´dzie szatan.
• Na Sàdzie Ostatecznym nie tylko zostanie
orzeczone pot´pienie, ale te˝ zbawienie i ∏aska.

Jezus Chrystus jest te˝ poÊrednikiem zbawienia: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden te˝ poÊrednik mi´dzy Bogiem a ludêmi, cz∏owiek Chrystus
Jezus”. (1. Tymoteusza 2, 5; por. Hebrajczyków
8, 6; 9, 15)
Syn Bo˝y równoczeÊnie jest podstawà i poÊrednikiem zbawienia. Ostatecznie On sam jest
zbawieniem.

Sposób i wymiar udost´pnianego zbawienia ma
wi´c ró˝ny kszta∏t nadany przez Boga w poszczególnych etapach dziejów zbawienia.

Wspó∏czesne poÊrednictwo zbawienia przez
aposto∏ów Jezusa

Urzàd apostolski niezb´dny do zbawienia

Na teraêniejszym etapie Bo˝ego planu zbawienia, zgodnie ze Êwiadectwem Pisma Âwi´tego,
poÊrednictwo zbawienia nast´puje przez urzàd
apostolski. (por. Ew. Jana 17, 18; 20, 21) Zadaniem aposto∏ów jest g∏oszenie S∏owa Bo˝ego i
udzielanie sakramentów.
Celem tego poÊrednictwa zbawienia jest zgromadzenie oblubienicy Chrystusa i przygotowanie

Do osiàgni´cia zbawienia w Chrystusie, do
chwili ponownego przyjÊcia Pana, niezb´dny jest
urzàd apostolski.
Jezus Chrystus ustanowi∏ ten urzàd i wyposa˝y∏
go w pe∏nomocnictwa. Aposto∏owie, dzia∏ajàc z
polecenia Tego, który ich wys∏a∏, zwiastujà ewangeli´, poÊredniczà w odpuszczaniu grzechów
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17, 20. 21) To, ˝e naÊladownictwo Chrystusa i
naÊladownictwo aposto∏ów jest ÊciÊle ze sobà
powiàzane, podkreÊla Aposto∏ Pawe∏: „Bàdêcie
naÊladowcami moimi, jak i ja jestem naÊladowcà
Chrystusa”. (1. Koryntian 11, 1) Ta sama zasada
naÊladownictwa dotyczy s∏ugów Bo˝ych ustanawianych przez aposto∏ów.
NaÊladownictwo jest ∏atwe w tym sensie, jeÊli
nie rozumie si´ go jako podporzàdkowania
ludzkiemu autorytetowi, lecz w s∏ugach Bo˝ych
poznaje si´ dar Bo˝y. Nasze wewn´trzne sk∏anianie si´ do naÊladownictwa tkwi w uzasadnieniu, ˝e
w ka˝dym przypadku ukierunkowane jest na
Chrystusa.

(por. Ew. Jana 20, 23) oraz udzielajà sakramentów.
Wszystko to jest niezb´dne do dostàpienia
zbawienia w Chrystusie.
Podstawowym przekonaniem nowoapostolskim jest pewnoÊç, ˝e urzàd apostolski nie by∏
tylko jednorazowy i historyczny, ale musi dzia∏aç
w celu przygotowania zboru oblubieƒczego na
przyjÊcie Chrystusa. W celu zgromadzenia zboru
oblubieƒczego i przygotowania go na dzieƒ
Chrystusa na nowo w XIX wieku Bóg ustanowi∏
urzàd apostolski.

NaÊladownictwo
NaÊladownictwo w sensie ewangelii zawsze
odnosi si´ do Jezusa Chrystusa. On sam wezwa∏
do naÊladownictwa: „…JeÊli kto chce pójÊç za
mnà, niechaj si´ zaprze samego siebie i bierze
krzy˝ swój na siebie codziennie, i naÊladuje mnie”.
(Ew. ¸ukasza 9, 23; por. Ew. Jana 12, 26) Tylko w
wyniku naÊladownictwa mo˝na dostàpiç zbawienia i wejÊç do wspólnoty z Bogiem (por. Ew. Mateusza 19, 16-21) NaÊladownictwo jest te˝ istotnà
cechà 144 000. O nich, czyli o zborze oblubieƒczym, jest mowa: „Podà˝ajà oni za Barankiem,
dokàdkolwiek idzie”. (Obj. Jana 14, 4)
NaÊladownictwo dla ka˝dego wierzàcego
oznacza powa˝nie orientowaç si´ wed∏ug ˝ycia,
istoty i woli Jezusa Chrystusa. Jego wolà jest, aby
Jego aposto∏owie zgromadzili zbór oblubieƒczy i
przygotowali go na Jego ponowne przyjÊcie.
NaÊladownictwo Jezusa Chrystusa znajduje swój
konkretny wyraz w tym, ˝e naÊladuje si´ równie˝
aposto∏ów pos∏anych przez Pana. Ten zwiàzek
sam Syn Bo˝y jasno uwidoczni∏ mówiàc do
aposto∏ów: „Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje”.
(Ew. Mateusza 10, 40; por. te˝ Ew. Jana 13, 20;

AbsolutnoÊç Jezusa Chrystusa
Zosta∏o ju˝ przedstawione, ˝e w ró˝nych etapach dziejów zbawienia w ró˝ny sposób zostaje
umo˝liwione zbawienie. Po cz´Êci nast´puje to
tak˝e poza dzia∏alnoÊcià urz´du apostolskiego.
Jednak˝e istnieje roszczenie absolutnoÊci odnoszàce si´ do Syna Bo˝ego, który sam o sobie
powiedzia∏: „Ja jestem droga i prawda, i ˝ywot,
nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”.
(Ew. Jana 14, 6) To roszczenie, b´dàce istotà
chrzeÊcijaƒskiej wiary, dochodzi te˝ do g∏osu w
wypowiedzi Aposto∏a Piotra: „I nie ma w nikim
innym zbawienia; albowiem nie ma ˝adnego
innego imienia pod niebem, danego ludziom,
przez które moglibyÊmy byç zbawieni”. (Dz. Ap.
4, 12)
Pomimo tego jednoznacznego ukierunkowania
na Syna Bo˝ego uwa˝amy za konieczne, aby z
innymi religiami Êwiata ˝yç pokojowo i dobrosàsiedzko. Dlatego te˝ KoÊció∏ Nowoapostolski
odrzuca wszelki rodzaj religijnego fanatyzmu i
fundamentalizmu.
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Płonąca łąka
CzuliÊmy ulg´,
˝e ogieƒ nie
rozprzestrzeni∏
si´ na naszà
dzia∏k´ i nie
zagrozi∏ naszemu domkowi.
Spotkanie z seniorami równie˝ mog∏o si´
odbyç, jak by∏o
zaplanowane.
Martwi∏am si´ tylko o naszego sàsiada, który by∏
wyczerpany i mia∏ poparzenia na ramionach i
nogach.
Opowiedzia∏ nam te˝, jak dosz∏o do nieszcz´Êcia. B´dàc nieostro˝nym rozpali∏ ma∏e
ognisko, aby spaliç suchà traw´. Zanim si´ spostrzeg∏, p∏omienie obj´∏y ∏àk´.
Przynios∏am mokre r´czniki, aby nieco och∏odziç jego poparzenia i go uspokaja∏am. Po odjeêdzie stra˝y po˝arnej jeszcze raz przyszed∏ do nas
i serdecznie podzi´kowa∏ za pomoc. By∏ spokojniejszy i odczuwa∏ ulg´, ˝e wszystko dobrze
si´ skoƒczy∏o. W naszej krótkiej rozmowie nazwa∏ nas swoimi anio∏ami stró˝ami, co bardzo
mnie poruszy∏o.
Po kilku dniach, gdy zbieraliÊmy si´ do powrotu do domu, nasz sàsiad ponownie stanà∏
ko∏o naszego p∏otu, nas przywita∏ i powiedzia∏:
„Jeszcze raz chcia∏bym tylko podzi´kowaç moim
anio∏om stró˝om. Wszyscy inni mnie wyÊmiewali, poniewa˝ by∏em tak nierozsàdny i rozpali∏em ognisko w upale. Wy byliÊcie jedynymi,
którzy mi pomogli, a nie wykpili”. Zaczà∏ opowiadaç kilka wydarzeƒ ze swego ˝ycia, w których
mi∏y Bóg we w∏aÊciwym momencie posy∏a∏ mu
anio∏a stró˝a.
Pod koniec rozmowy okaza∏o si´, ˝e równie˝
jest nowoapostolskim. Gdy powiedzieliÊmy mu,
˝e jesteÊmy braçmi i siostrami w wierze, to radoÊç po obydwu stronach by∏a wielka. Nasz Ojciec Niebieski nie tylko trzyma∏ czuwajàcà r´k´
nad swoimi dzieçmi, ale te˝ doprowadzi∏ do radosnego poznania.

rzed kilkoma laty mój mà˝ i ja spe∏niliÊmy nasze d∏ugoletnie marzenie,
kiedy to wydzier˝awiliÊmy pi´kny domek weekendowy. Nale˝àca do niego
dzia∏ka le˝y w bezpoÊrednim sàsiedztwie lasu
oraz ∏àk. Niebawem sta∏o si´ te˝ tradycjà, ˝e
regularnie zapraszaliÊmy braci i siostry ze zboru
na grillowanie w pi´knej atmosferze na ∏onie
natury.
Pewnego lata chcieliÊmy sprawiç szczególnà
radoÊç seniorom naszego zboru. DoÊç wczeÊnie
podj´liÊmy przygotowania na zaplanowane
wieczorem spotkanie, co z powodu upa∏u wcale
nie by∏o przyjemne. Od kilku tygodni nie pada∏o,
ziemia by∏a wysuszona, a dawna soczysta zieleƒ
∏àki przybra∏a barw´ siana. W ostatnim czasie
cz´sto si´ zdarza∏o, ˝e trawa lub zbo˝e pod
wp∏ywem promieni s∏onecznych si´ zapala∏y i
dochodzi∏o do niewielkich po˝arów.
Akurat zakoƒczyliÊmy ostatnie prace przygotowawcze, gdy nagle przybieg∏ zdenerwowany
sàsiad i wo∏a∏: „Moja ∏àka p∏onie, a ogieƒ coraz
bardziej si´ rozprzestrzenia!”. Mój mà˝ chcàc
mu pomóc, chwyci∏ za ∏opat´ i pobieg∏ z nim. Na
miejscu stara∏ si´ ∏opatà t∏umiç p∏omienie.
Niebawem si´ okaza∏o, ˝e to bez sensu. Je˝eli
zgasili na jednym miejscu, to natychmiast p∏omienie pojawia∏y si´ w innym. W koƒcu tak
szybko jak móg∏, pobieg∏ do naszego samochodu
i pojecha∏ do najbli˝szej miejscowoÊci, aby wezwaç stra˝ po˝arnà. Wkrótce us∏yszeliÊmy syren´
nadje˝d˝ajàcego wozu stra˝ackiego i w kilku
minutach ogieƒ zosta∏ ugaszony.

P
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Ameryka Południowa
Brazylia: Aposto∏owie okr´gowi w Santa María
W Santa María, na po∏udniu Brazylii, wieczorem 19 listopada 2005 roku zebra∏o si´ 515 braci i sióstr oraz goÊci z
szeÊciu zborów. Tam w wynaj´tej sali przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo aposto∏ okr´gowy Mario Fiore (Argentyna),
który zosta∏ zaproszony przez aposto∏a okr´gowego Guillermo Vilora (Brazylia). S∏owem biblijnym nabo˝eƒstwa,
upi´kszonego przez chór dzieci´cy i mieszany, by∏ werset
z Obj. Jana 19, 9. SpoÊród 221 goÊci 57 wiernych przystàpi∏o do Êwi´tego piecz´towania. Ponadto zosta∏ ustanowiony kap∏an i czterech diakonów.
Nabożeństwo w Santa María
Od lewej: biskup
Mendez,
apostołowie
Milioto i Montes
de Oca oraz
starszy okręgowy
Glisenti przed kościołem
w Rosario

Brazylia: Pierwszy Dzieƒ Dziecka w São Paulo
Jesienià 2005 roku w São Paulo po raz pierwszy odby∏ si´
Dzieƒ Dziecka. Jego motto brzmia∏o: „Jezus Chrystus
prawdziwym przyjacielem”. Oko∏o pi´çdziesi´cioro dzieci zebra∏o si´ w zborze Santa Clara, gdzie powita∏ ich i z
nimi si´ modli∏ biskup Eduardo Haeffner. Program dnia
przedstawiono w ró˝nej formie, mi´dzy innymi przez pantomim´ oraz marionetki. W trakcie popo∏udnia dzieci odwiedzi∏ aposto∏ Carlos Caleri i podkreÊli∏ rol´ wspólnoty
na przysz∏y czas m∏odzie˝y.

Urugwaj: Aposto∏owie przybywajà na jubileusz
„Âwi´tujemy nie to, ˝e ten koÊció∏ ma pi´çdziesiàt
lat, ale Êwi´tujemy to, co w tym czasie wydarzy∏o si´
w tym koÊciele”. Tymi s∏owami aposto∏ Raúl Montes
de Oca okreÊli∏ jubileusz, jaki obchodzi∏ 30 paêdziernika ub.r. zbór Rosario. Od dzieciƒstwa zwiàzany jest z tym zborem, a w jubileuszowym dniu towarzyszy∏ aposto∏owi Carlosowi Milioto, który przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo. Liczbà 221 uczestników, w
tym 30 goÊci, koÊció∏ wraz ze wszystkimi pomieszczeniami by∏ zape∏niony do ostatniego miejsca. Historia zboru Rosario rozpocz´∏a si´ w 1940 roku, gdy
przyprowadzi∏a si´ tam Eulogia Gutiérrez, siostra z
Juan Lacaze. 1 czerwca 1940 roku mia∏o miejsce
przyj´cie pewnego m∏odzieƒca, a 28 lipca tego samego roku piecz´towanie pierwszych trzech dusz
przez aposto∏a Eduardo Gantnera. Oficjalnà datà
za∏o˝enia zboru Rosario jest 24 grudnia 1941 roku.
Wzrastajàca liczba cz∏onków zboru wymusi∏a budow´ koÊcio∏a. Prace budowlane bracia i siostry wykonali we w∏asnym zakresie. Wybudowany dom
Bo˝y zosta∏ wyÊwi´cony 16 paêdziernika 1955 roku
przez aposto∏a okr´gowego Rufenachta.
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Afryka
RPA: Jubileusz w zborze Belhar
Biskup Johan Bucchianeri (Kraj Przylàdkowy)
z okazji 25-lecia koÊcio∏a odwiedzi∏ zbór Belhar
14 grudnia 2005 roku. Tydzieƒ wczeÊniej bracia
i siostry uczcili jubileusz spotkaniem zborowym
na terenie pewnej szko∏y. Na nabo˝eƒstwie biskup przywita∏ goÊcia honorowego Charles’a
Messiaha z Reformed Gospel Mission Church.

Zbór Belhar przed nabożeństwem

Zambia: Powódê w Kasaya
31 marca br. wielu ludzi opuÊci∏o
swoje domy, a tak˝e straci∏o ˝ycie
podczas powodzi w regionie Kasaya.
Zginà∏ tak˝e jeden nowoapostolski
brat. 175 cz∏onków zboru Kasaya straci∏o równie˝ swój koÊcio∏. Teraz szukajà nowego miejsca na nabo˝eƒstwa.
G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber zaoferowa∏ wsparcie finansowe dla poszkodowanych rodzin.

RPA: Apostoł okręgowy Noel Barnes
(Kraj Przylądkowy),
18 grudnia 2005 roku,
w zborze Observatory, udzielił błogosławieństwa z okazji
srebrnych godów biskupowi Alvinowi Wittenowi (z lewej) i jego
żonie.

RPA: Szczególną radość
przeżyła siostra Eva Matthys
ze zboru Northway (Kraj Przylądkowy), gdy apostoł Mark
Diedericks (z lewej) 1 listopada 2005 roku odwiedził zbór i
złożył jest serdeczne życzenia z okazji 80 urodzin.

Kenia: Aposto∏ Mutava odszed∏ do wiecznoÊci
Po d∏ugiej i ci´˝kiej chorobie, 2 paêdziernika 2005
roku, mi∏y Bóg uwolni∏ od cierpieƒ cielesnych aposto∏a w st. sp. Patricka Mutanga Mutav´. Mia∏ 55
lat oraz pozostawi∏ ˝on´ i dziesi´cioro dzieci. Pogrzeb odby∏ si´ 7 paêdziernika w Mukuni, a przeprowadzi∏ go aposto∏ okr´gowy Richard Freund
(USA). Aposto∏ Mutava s∏u˝y∏ jako s∏uga Bo˝y 26
lat, a na poczàtku 2005 roku zosta∏ przeniesiony w
stan spoczynku.
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