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Nie ociągać się!
ismo Âwi´te informuje nas o ocaleniu Lota z Sodomy. Miasto
Sodoma z powodu grzesznoÊci, zgodnie z wolà Bo˝à, by∏o skazane
na zag∏ad´. Do Lota przybyli dwaj anio∏owie i wzywali go do
ucieczki z miasta. W tych dwóch m´˝ach Lot pozna∏ pos∏aƒców
Bo˝ych. Na podstawie tego mo˝na wywnioskowaç, ˝e uwierzy∏ ich s∏owom
i pozna∏, ˝e miasto ma zostaç zniszczone. Niejednemu ze swojego otoczenia usi∏owa∏ zwróciç na to uwag´: „Wstaƒcie, wyjdêcie z tego miejsca, bo
Pan zniszczy to miasto!”. Nie zwracano jednak na niego uwagi, a niektórym
si´ wydawa∏o, ˝e ˝artuje. Anio∏owie, pos∏aƒcy Bo˝y, nak∏aniali do poÊpiechu i ponaglali Lota: „Wstaƒ, (…) byÊ nie zginà∏ wskutek winy tego miasta”.
Nast´pnie jest mowa: „Lecz gdy si´ ociàga∏, wzi´li go owi m´˝owie za r´k´
i ˝on´ jego za r´k´, i obie córki jego za r´k´, bo Pan chcia∏ go oszcz´dziç, i
wyprowadzili go, i pozostawili poza miastem”. Pan poprzez anio∏ów
dopomóg∏, aby Lot wraz z bliskimi móg∏ uciec przed zag∏adà.
„…si´ ociàga∏” – typowa ludzka postawa. Dlaczego Lot si´ ociàga∏?
Przecie˝ by∏ przekonany, ˝e anio∏owie powiedzieli prawd´, a zag∏ada
rzeczywiÊcie nastàpi. Pomimo to wzi´∏o gór´ to, co ludzkie – ociàga∏ si´!
Gdy sprawa staje si´ powa˝na, wtedy jest tendencja do wycofywania si´,
zwlekania lub odczekiwania, czy byç mo˝e nie nastàpi jakaÊ zmiana.
Wyra˝enie „ociàgaç si´” nie cz´sto wyst´puje w PiÊmie Âwi´tym, ale w tym
miejscu trafnie okreÊla ludzki sposób post´powania i zachowania.
Je˝eli pozna∏o si´ coÊ niedobrego, to nie nale˝y zwlekaç i si´ ociàgaç, ale
nieodzownie zmieniç stan, który si´ Bogu nie podoba. Nale˝y wyjÊç z
oci´˝a∏oÊci i powierzchownoÊci, z niewiary, niepokoju i nieprzejednania.
Niestety, to co ludzkie, czasami zwyci´˝a i si´ zwleka.
Wa˝kie wi´c jest wezwanie: „Nie ociàgaç si´!”. Uchwyçmy r´ce
pos∏aƒców Bo˝ych wspó∏czesnego czasu, s∏ugów Bo˝ych. Bóg dziÊ przez
nich si´ objawia, przez ich s∏owo i opiek´ duszpasterskà. Musimy tylko przyjàç, ale to le˝y po naszej stronie. Pozwólmy si´ kierowaç i prowadziç, i nie
ociàgajmy si´ od tego, co s∏u˝y do zbawienia naszej duszy. Nie myÊlmy: Byç
mo˝e uda si´ to jeszcze odwlec. To jest ludzkie. Bo˝y sposób post´powania
wyra˝a si´ tym, ˝e to, co si´ pozna∏o, bezzw∏ocznie zamienia si´ w czyn.
Abraham si´ nie ociàga∏. Gdy zosta∏ wezwany do ofiarowania swego syna,
dziecka z obietnicy, to z punktu widzenia ludzkiego móg∏by si´ ociàgaç,
gdy˝ z∏o˝enie Izaaka w ofierze przeczy∏o wszelkiemu rozsàdkowi. Jaki mia∏
byç sens tej ofiary? W PiÊmie Âwi´tym jednak wyraênie jest mowa, ˝e
Abraham nazajutrz wsta∏ i bez zastanowienia czyni∏ to, czego Bóg oczekiwa∏. Dopiero w ostatniej chwili zaingerowa∏ anio∏ Paƒski i nie dopuÊci∏, ˝eby
Abraham swojego syna z∏o˝y∏ w ofierze.
Na przyk∏adzie Abrahama widzimy, ˝e nie nale˝y zwlekaç i si´ ociàgaç
ani odk∏adaç spraw na przysz∏oÊç. Przeciwnie, dziÊ, natychmiast i
bezzw∏ocznie chciejmy dzia∏aç! To jest droga b∏ogos∏awieƒstwa. Któ˝ ju˝
wie, czy w przysz∏oÊci b´dzie mia∏ okazj´ zamieniç w czyn to, co chce wykonaç? Gdy si´ ociàga, gdy si´ zwleka, to mo˝e byç za póêno.
Post´pujmy màdrze i wykorzystujmy nasz czas ziemski jako czas ∏aski,
jako czas czynu! Jako chrzeÊcijanie nowoapostolscy, jako dzieci Bo˝e,
bàdêmy tymi, którzy zamieniajà w czyn to, co s∏yszà z Ducha Bo˝ego.
Bàdêmy wykonawcami S∏owa Bo˝ego!

P

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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Przybycie Głównego
Apostoła, apostołów
okręgowych i apostołów
do kościoła w Karlsruhe

W niedziel´ 23 kwietnia 2006 r.
dobieg∏ koƒca szczególny czas
urz´dowania. Aposto∏ okr´gowy
Klaus Saur (Niemcy Po∏udniowe) po 25-letniej dzia∏alnoÊci przeszed∏ w stan spoczynku. G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber wyró˝ni∏
go jako m´˝a wiary i podzi´kowa∏ mu za wszelkie dzia∏anie.
Na jego nast´pc´ na urz´dzie aposto∏a okr´gowego G∏ówny
Aposto∏ powo∏a∏ dotychczasowego aposto∏a Michaela Ehricha.

G∏ówny Aposto∏
w Karlsruhe - Niemcy

Zamek w Karlsruhe

W zwiàzku ze zmianà na urz´dzie
aposto∏a okr´gowego G∏ówny Aposto∏
powiedzia∏, ˝e wiele modlono si´ o
w∏aÊciwà decyzj´. Choç nowy aposto∏
okr´gowy jest zi´ciem odchodzàcego, to
jednak na niego pad∏ wybór Bo˝y. Nikt
z powodu pokrewieƒstwa nie otrzymuje
urz´du, ale te˝ z tego powodu nie mo˝e
byç go pozbawiony. Urzàd jest dla nas
Êwi´ty.
Nabo˝eƒstwo odby∏o si´ w koÊciele
centralnym zboru Karlsruhe-ÂródmieÊcie i uczestniczy∏o w nim wszystkich
osiemnastu aposto∏ów okr´gowych oraz
trzynastu aposto∏ów okr´gowych pomocniczych. Przez trzy dni wczeÊniej
intensywnie pracowali nad ró˝nymi
tematami na konferencji aposto∏ów
okr´gowych w Karlsruhe. Poza aposto∏ami z Niemiec Po∏udniowych zaproszeni te˝ byli aposto∏owie z Hesji,
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Nadrenii-Palatynatu i Saary, gdy˝ aposto∏ okr´gowy Saur obs∏ugiwa∏ równie˝
te regiony w latach 1984-1995. Ponadto
w nabo˝eƒstwie udzia∏ wzià∏ G∏ówny
Aposto∏ w st. sp. Richard Fehr oraz inni
b´dàcy w stanie spoczynku aposto∏owie
okr´gowi, aposto∏owie i biskupi.
Nabo˝eƒstwo by∏o transmitowane do
zborów KoÊcio∏ów terytorialnych Niemcy Po∏udniowe, Hesja, Nadrenia-Palatynat i Saara oraz do regionów misyjnych. W ponad 500 zborach zgromadzonych by∏o oko∏o 77 000 wiernych.
W sobot´ 22 kwietnia G∏ówny Aposto∏ Leber uczci∏ prac´ duszpasterskà
aposto∏a okr´gowego Saura na szczególnej uroczystoÊci w koÊciele Heidelberg-Werderstrasse, po∏o˝onym niedaleko miejsca, w którym Klaus Saur 25
lat temu zosta∏ ustanowiony aposto∏em
okr´gowym.
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„Kto wierzy we mnie, jak powiada
Pismo, z wnętrza jego popłyną
rzeki wody żywej”.
–Ew. Jana 7, 38 –

erdecznie umi∏owani bracia i
siostry, witam was tu, jak i
we wszystkich zborach, korzystajàcych z transmisji w
wielu krajach! Szczególne pozdrowienia chcia∏bym przes∏aç na Ukrain´. S∏ysza∏em, ˝e dziÊ obchodzi si´
tam Âwi´ta Wielkanocne. To porusza nasze serca. Niechby u was na
Ukrainie sprawi∏ radoÊç fakt, ˝e szukamy szczególnego powiàzania z
wami i na nowo wzbudzamy ÊwiadomoÊç: „Tak, Pan zmartwychwsta∏!”.
My patrzymy równie˝ na dzieƒ naszego zmartwychwstania. Do tego
pasowa∏a pieÊƒ chóru, która wyrazi∏a na nowo o˝ywionà dziÊ t´sknot´:
„Do domu chc´, do Ojca chc´…”.
Prze˝ywamy dziÊ szczególny dzieƒ,
poniewa˝ w KoÊciele terytorialnym
Niemcy Po∏udniowe nastàpi pewna
zmiana. Wasz aposto∏ okr´gowy

S

Saur przejdzie w stan spoczynku i
zostanie ustanowiony nowy aposto∏
okr´gowy. To ju˝ sà decydujàce
zmiany. Pocieszajàce i wa˝ne jest
poznanie, ˝e dzie∏o Bo˝e pozostaje i
jest niezale˝ne od cz∏owieka, ˝e Pan
jest kierujàcym i prowadzàcym. To
jest decydujàce! OczywiÊcie jest to
sprawà wiary i przekonania, i nie
chciejmy si´ tego wyzbyç.
Gdy poruszam w sercu myÊl, ˝e
aposto∏ okr´gowy przejdzie dziÊ w
stan spoczynku, to wzbudza si´ we
mnie pi´kne s∏owo z Izajasza 52, 7:
„Jak mi∏e sà na górach nogi tego,
który zwiastuje radosnà wieÊç, który
og∏asza pokój, który zwiastuje dobro, który og∏asza zbawienie, który
mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem”. Mój mi∏y apostole okr´gowy,
takim pos∏aƒcem radoÊci by∏eÊ i
jesteÊ! Takim pos∏aƒcem radoÊci te˝
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pozostaƒ! To s∏owo biblijne nie jest
przypisane okreÊlonym osobom, ale
my wszyscy, którzy s∏u˝ymy w dziele
Bo˝ym, chciejmy wziàç sobie je do
serca. Naszym zadaniem powierzonym przez Boga jest niesienie radoÊci i wyst´powanie jako pos∏aƒcy
radoÊci. Nie chodzi tu o ziemskà
radoÊç, ale o radoÊç dobrej nowiny,
ewangelii.
W zacytowanym s∏owie z Izajasza
mowa jest o trzech rzeczach, które
muszà wychodziç od pos∏aƒców Bo˝ych: og∏aszanie pokoju, zwiastowanie dobra i og∏aszanie zbawienia. To
jest nasza praca.
Interesujàce jest, ˝e rozpoczyna
si´ od og∏aszania pokoju! Pos∏aƒcy
Bo˝y sà tymi, którzy zwiastujà pokój.
Nie chodzi przy tym tylko o to,
abyÊmy pokój wyra˝ali s∏owem, ale
on musi promienieç z naszego uspo-

sobienia. Gdy nie ma pokoju Chrystusowego, to wszystko inne jest daremne moi mili. Wówczas nie jest
te˝ mo˝liwe wykonywanie pracy
duszpasterskiej. Najpierw musi byç
obecny pokój Bo˝y. Ch´tnie chc´ go
zaoferowaç i dziÊ. Moi mili, skorzystajmy z tego! Wszystko, co jest niepokojem, co obcià˝a serca w postaci
zmartwienia i niedoli, niechby zesz∏o
na dalszy plan wobec ÊwiadomoÊci,
˝e pokój Bo˝y jest wy˝szy i wi´kszy!
Wszystko zaczyna si´ od pokoju. W
wyniku dzia∏alnoÊci pos∏aƒców Bo˝ych ma byç og∏aszany pokój.
Drugà rzeczà jest zwiastowanie
dobra. Co to jest dobro? Na dzieƒ
dzisiejszy nie mam innego wyjaÊnienia ani˝eli Bo˝a prawda. Dobrem
jest Bo˝a prawda, ˝e Pan mi∏uje ciebie i mnie. Chcia∏by nas udoskonaliç
i zaprowadziç do wspania∏oÊci. Bo˝a

prawda jest dobrem, które ma byç
zwiastowane.
W koƒcu ma byç og∏aszane zbawienie. Przy tym automatycznie patrzymy w przysz∏oÊç na cel, o którym
Êpiewa∏ chór. Zbawienie, doskona∏e
zbawienie, objawi si´ dopiero przez
ponowne przyjÊcie Syna Bo˝ego.
DziÊ jednak ju˝ istnieje propozycja
Pana: Przyjdê, przyjmuj pokój, radoÊç i wszystko to, co ci´ uzdalnia do
osiàgni´cia godnoÊci na t´ wielkà
chwil´.
Takimi pos∏aƒcami radoÊci chcemy byç i pozostaç! To nie ogranicza
si´ tylko do s∏ugów Bo˝ych. Chcia∏bym w∏àczyç wszystkich braci i siostry: Chciejmy byç pos∏aƒcami radoÊci z mocy Ducha Âwi´tego, majàc
ÊwiadomoÊç bliskoÊci Bo˝ej przekazujmy radoÊç.
Powróc´ jeszcze raz do myÊli zwia5

stowania dobra, Bo˝ej prawdy. OdnoÊnie tego przeczyta∏em s∏owo biblijne z Ewangelii Jana. Uwa˝am, ˝e
sà to bardzo znaczàce s∏owa, które
powiedzia∏ Pan Jezus: „Kto wierzy
we mnie, jak powiada Pismo, z wn´trza jego pop∏ynà rzeki wody ˝ywej”.
Interesujàce sà zale˝noÊci. „W
ostatnim, wielkim dniu Êwi´ta”, by∏o
to Êwi´to namiotów, które wówczas
obchodzono, a które mia∏o niewàtpliwie wielkie znaczenie w ÊwiadomoÊci Izraelitów. Sk∏oni∏o to Pana
Jezusa, aby pójÊç do Jerozolimy. „W
ostatnim, wielkim dniu Êwi´ta stanà∏
Jezus”. Wówczas mi´dzy innymi powiedzia∏ znaczàce s∏owa: „Kto wierzy we mnie”, a mianowicie „jak powiada Pismo, z wn´trza jego pop∏ynà
rzeki wody ˝ywej”. W∏aÊnie to jest
zwiastowaniem dobra.
O co tutaj chodzi: wierzyç w Pana
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Jezusa, a mianowicie tak, „jak powiada Pismo”? Czyta∏em komentarze do tego wersetu biblijnego.
Uwag´ mojà zwróci∏o przy tym sformu∏owanie „jak powiada Pismo”.
Nie jest jednoznaczne, jak nale˝y t´
wypowiedê interpretowaç. Z punktu
widzenia j´zykowego tak˝e sà ró˝ne
poglàdy.
DziÊ chciejmy po prostu odnieÊç t´
wypowiedê bezpoÊrednio do wiary w
Pana Jezusa Chrystusa. Gdy si´ wierzy w Niego tak, jak mówi Pismo, to
wynika z tego wszystko inne, o czym
Êwiadczy s∏owo biblijne.
Wierzyç tak, jak powiada Pismo!
Co powiada Pismo, zw∏aszcza Nowy
Testament na temat Pana Jezusa?
Nie powiada, ˝e by∏ bardzo utalentowanym cz∏owiekiem. Pismo powiada
jednoznacznie, ˝e jest Synem Bo˝ym! Pismo powiada jednoznacznie,
˝e zmartwychwsta∏! Pismo powiada
jednoznacznie, ˝e wstàpi∏ do nieba!
Pismo powiada jednoznacznie, ˝e
pos∏a∏ aposto∏ów, aby kontynuowali
dzie∏o zbawienia! Pismo powiada
jednoznacznie, ˝e przyjdzie ponownie, jak wstàpi∏ do nieba! Kto w to
wierzy i to nie tylko powierzchownie, ale z ca∏ego serca, kto t´ wiar´

ma w sobie jako kotwic´ ˝ycia, ten
doÊwiadczy skutków opisanych w naszym s∏owie.
Wiemy, ˝e wiara dzisiaj jest atakowana i poddawana wàtpliwoÊciom.
Istniejà ró˝ne teorie i poglàdy,
g∏oszàce, w jaki sposób nale˝y zaszeregowaç Jezusa. My chcemy wierzyç
tak, jak powiada Pismo! On, który
jest Synem Bo˝ym, który przyszed∏
na ziemi´, który wstàpi∏ do nieba,
który pos∏a∏ aposto∏ów, aby sprawowali poselstwo w Jego miejsce na
ziemi, On przyjdzie ponownie! Czy
chcielibyÊmy daç si´ ograbiç z tej
wiary? Wówczas wszystko by∏oby
niczym!
W naszym s∏owie jest mowa, ˝e
kto tak wierzy, „z wn´trza jego pop∏ynà rzeki wody ˝ywej”. To sà wielce interesujàce s∏owa, moi mili! Co
to oznacza? Uwag´ zwraca najpierw
to, ˝e jest mowa o wn´trzu, czyli ˝e z
wn´trza coÊ pop∏ynie i pozostawi
skutki. JeÊli mowa jest o wn´trzu
cz∏owieka, to poÊwiadcza, ˝e skutki
te muszà byç widoczne w∏aÊnie w
˝yciu ludzkim. Zatem, kto naprawd´
wierzy, u tego nie pozostaje to sprawà serca, ograniczonà do wn´trza
cz∏owieka, lecz ujawnia si´ na ze-
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wnàtrz. Skutki wiary muszà byç widoczne zewn´trznie. Kto trwa mocno w wierze, ten ujawnia to na zewnàtrz. Skutki wiary mo˝na stwierdziç w ˝yciu codziennym i w stosunkach mi´dzyludzkich. Skutki te sà
wielorakie.
Sprawdêmy si´ wi´c, czy u nas
mo˝na stwierdziç skutki wiary.
Chcia∏bym przedstawiç kilka skutków widocznych na zewnàtrz jako
„rzeki wody ˝ywej”. Kto naprawd´
wierzy, ten ma cierpliwoÊç i wytrwa∏oÊç. CierpliwoÊç jest cechà charakteru, która nie wyst´puje u ka˝dego, ale wytrwa∏oÊç mo˝e wykazaç
ka˝dy! Wytrwa∏oÊç w pokusach, w
ró˝nych obcià˝eniach, to jest zdolnoÊç wywodzàca si´ z wiary.
Innym skutkiem jest zaufanie do
Pana. Kto naprawd´ wierzy, ten ufa
Bo˝emu prowadzeniu. Byç mo˝e
ktoÊ powie: Tak, mam takà ufnoÊç.
Mili bracia i siostry, to nie jest takie
proste, aby we wszystkich sytuacjach
˝yciowych naprawd´ wykazywaç zaufanie do Pana. MyÊl´ przy tym o
Piotrze, który by∏ przekonany, ˝e
sprosta Bo˝ym wymaganiom. Pan
dopuÊci∏ niejedno, co mu uÊwiadomi∏o, ˝e nie do koƒca sprosta∏ tym
wymaganiom.
MyÊl´ o tym, jak Piotr szed∏ po
wodzie do Pana Jezusa. Nagle, tak
sobie to wyobra˝am, Piotr widzàc
wichur´ zwàtpi∏ i wtenczas zaczà∏ tonàç. (por. Ew. Mateusza 14, 28-30)
Czy to nie poÊwiadcza, ˝e nie by∏o
stuprocentowego zaufania? Czy nie
mo˝e te˝ tak byç w naszym przypadku? Nagle przychodzi wiatr i si´
tonie. Zaufanie nagle ginie. Uwa˝a
si´, ˝e zosta∏o si´ opuszczonym
przez Pana i wo∏a si´ o pomoc. Jakie
to jest pi´kne, kiedy ma si´ absolutne zaufanie do Pana i mówi: Cokolwiek si´ dzieje, ja wszystko i to w stu
procentach, a nie tylko w osiemdziesi´ciu, wk∏adam do r´ki Pana. To jest
skutek wiary.

Gdzie wyst´puje taka wiara, jak
powiada Pismo, tam objawiajà si´
„rzeki wody ˝ywej”. Znaczàce jest,
˝e jest mowa o rzekach, czyli nie o
kroplach wody. Gdzie jest rzeka,
tam jest obfitoÊç wody! Kolejnym
punktem zwiàzanym z wiarà jest
poznanie. Gdzie jest wiara, tam jest
poznanie na temat planu zbawienia
Bo˝ego, tam poznaje si´, jaki on ma
wp∏yw na nasze ˝ycie.
Gdzie naprawd´ jest wiara, tam
jest gotowoÊç do naÊladownictwa.
NaÊladownictwo równie˝ jest takim
poj´ciem, co do którego szybko wyra˝a si´ przekonanie, i˝ staramy si´
byç wiernymi nowoapostolskimi
oraz staramy si´ naÊladowaç. Pozwol´ sobie ponownie przypomnieç Piotra. DoÊwiadczy∏, ˝e niejeden z uczniów widzia∏ dzia∏alnoÊç Jezusa
inaczej. Gdy niektórzy odeszli, Pan
zada∏ pytanie: „Czy i wy chcecie
odejÊç?”. Wówczas Piotr opowiedzia∏ si´ za naÊladownictwem: „Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz
s∏owa ˝ywota wiecznego”. (por. Ew.
Jana 6, 68) Moi mili, naÊladownictwo oznacza pozostaç przy Panu
tak˝e wtenczas, kiedy jest ci´˝ko,
kiedy si´ nie wszystko rozumie. Pana
naÊladowaç chcemy tak˝e wtedy, gdy
sà wp∏ywy, których nie mo˝na w∏aÊciwie zaszeregowaç. NaÊladowaç,
gdy wszystko jest lekkie i ∏atwe, to
mo˝e ka˝dy, ale pozostaç w naÊladownictwie wtedy, kiedy wymaga to
wysi∏ku i wyrzeczeƒ, nie jest takie
proste. To jednak jest decydujàce i
udowadnia g∏´bi´ wiary.
Z wiary wywodzi si´ te˝ gotowoÊç
do sk∏adania ofiar. Jakà wiar´ mia∏
Abraham, który by∏ gotowy do ofiarowania swego syna. Trzeba sobie
wyobraziç, co to oznacza∏o! „Kto
wierzy we mnie, jak powiada Pismo,
z wn´trza jego pop∏ynà rzeki wody
˝ywej”. GotowoÊç i potrzeba sk∏adania ofiar wywodzi si´ z wiary. Wtenczas nie zadaje si´ wielu pytaƒ, a gdy

chodzi o Pana jest si´ gotowym
oddaç i poÊwi´ciç wszystko, i na Niego wejrzeç.
Gdy ma si´ naprawd´ silnà wiar´,
wtedy jest si´ te˝ gotowym do s∏u˝enia. Z wiary wywodzi si´ gotowoÊç
do s∏u˝enia Panu, a nawet czuje si´
do tego nak∏onionym. Z wiary wywodzi si´ te˝ ostatecznie t´sknota za
niebieskà ojczyznà, aby byç u Pana i
odziedziczyç wspania∏oÊç.
Wszystko wywodzi si´ z wiary.
Wiara jest wi´c prawdziwà rzekà
„wody ˝ywej”. Dostrzegam jeszcze
jedno przes∏anie. Gdy mowa jest o
„wodzie ˝ywej”, to oznacza, aby dla
innych byç b∏ogos∏awieƒstwem. Kto
naprawd´ wierzy w Niego, jak powiada Pismo, ten nie tylko wykazuje
zaufanie, wytrwa∏oÊç, poznanie, go7

towoÊç do naÊladownictwa, ofiarnoÊç, gotowoÊç do s∏u˝enia i t´sknot´ za niebieskà ojczyznà, (choç jest
to siedem interesujàcych cech) ale
chce te˝ byç b∏ogos∏awieƒstwem dla
innych. To równie˝ wywodzi si´ z
wiary.
Mili bracia i siostry, chcia∏bym nas
zapytaç: Czy jesteÊmy b∏ogos∏awieƒstwem dla innych, b∏ogos∏awieƒstwem dla naszego otoczenia?
A to rozpoczyna si´ od tego: Czy
jesteÊmy b∏ogos∏awieƒstwem dla
rodziny? Czy jesteÊmy b∏ogos∏awieƒstwem dla sàsiedztwa? Czy
jesteÊmy b∏ogos∏awieƒstwem w miejscu pracy? Czy jesteÊmy b∏ogos∏awieƒstwem dla tych, z którymi mamy
kontakt?
„Kto wierzy we mnie”, jak powia-

N A B O ˚ E ¡ S T W O

da Pismo, z wn´trza jego pop∏ynà
rzeki wody ˝ywej”. Byç mo˝e ten czy
tamten teraz zadaje sobie pytanie:
W jaki sposób mog´ temu wszystkiemu podo∏aç? Mili bracia i siostry,
chcia∏bym wskazaç na pocieszenie, a
ono zawarte jest w nast´pnym wersecie: „A to mówi∏ (Pan) o Duchu,
którego mieli otrzymaç ci, którzy w
Niego uwierzyli”. (Ew. Jana 7, 39)
Zatem wyraêne jest nawiàzanie do
Ducha Âwi´tego. Gdzie temu Duchowi daje si´ przestrzeƒ, gdzie ten
Duch dzia∏a, tam muszà byç widoczne skutki. Nie mo˝e byç inaczej!

Wówczas mo˝na poznaç, ˝e wiara
wywo∏uje skutki, i ˝e jest si´ b∏ogos∏awieƒstwem dla innych.
Niechby to nabo˝eƒstwo ponownie wzmocni∏o wiar´, wiar´ we
wspó∏czesne pos∏annictwo aposto∏ów, wiar´ w bliskie przyjÊcie Pana.
Wspania∏oÊç osiàgniemy, jeÊli pozostaniemy wiernymi, jeÊli pozostaniemy przy Panu. Tego nie mo˝na
odsunàç w dalekà przysz∏oÊç. Kto
wierzy w Pana, jak powiada Pismo,
ten nie zwàtpi z przyczyny ró˝norodnych wp∏ywów i duchów tego czasu.
Mili bracia i siostry, byç mo˝e nie8

jeden z was si´ pyta∏, dlaczego na
dzisiejsze nabo˝eƒstwo wybra∏em
akurat to s∏owo biblijne. Niewàtpliwie po to, aby wzmocniç wiar´.
Mia∏o to jednak jeszcze inny powód.
Przy tym s∏owie biblijnym myÊla∏em
o waszym apostole okr´gowym.
Znam go i myÊl´, ˝e wy te˝ go znacie
jako m´˝a wiary. Wiara prowadzi∏a
go przez ˝ycie. Ona by∏a jego orientacjà. Ona by∏a jego si∏à. W∏aÊnie
g∏´boka i bezkompromisowa wiara.
Z tej wiary wywodzi∏y si´ skutki: gotowoÊç i potrzeba do s∏u˝enia, gotowoÊç do bycia obecnym dla innych,
gotowoÊç do oddawania z dóbr wiary. Wszystko to, to skutki pi´knej i
g∏´bokiej wiary.
Nie chcemy tu wychwalaç cz∏owieka, ale z wdzi´cznoÊcià spojrzeç na
Pana pami´tajàc jednak o tym, ˝e
On nie przemawia bezpoÊrednio z
nieba, lecz poprzez swoich s∏ugów.
Pi´knie wi´c te˝ jest, gdy szanuje si´
Jego s∏ugów i jest si´ z nimi zwiàzanym! To daje nam pewnoÊç i si∏´
oraz poprzez naÊladownictwo zapewnia osiàgni´cie celu wiary.
Trwajmy mocno w wierze. Nie dopuÊçmy, aby wiara poddawana by∏a
wàtpliwoÊciom! Nie staƒmy si´ zabawkà dla duchów tego czasu, ale
niewzruszenie i zdecydowanie trwajmy w wierze. „Kto wierzy we mnie”,
jak powiada Pismo, z wn´trza jego
pop∏ynà rzeki wody ˝ywej”. To musi
si´ uwidaczniaç w postaci skutków
wynikajàcych z wiary. Musi byç widoczne i prze˝ywalne, ˝e wiara jest
g∏´boko ugruntowana. Musi byç widoczne, ˝e jest si´ b∏ogos∏awieƒstwem dla innych! To wzbogaca
wspólnot´. To jest to, co nas nosi, co
nas wià˝e, a w obliczu czego wszystko inne, co ludzkie, jest bez znaczenia. W ten sposób praktykujmy naszà wiar´. Duch Âwi´ty daje nam do
tego si∏´. Nikt nie musi rezygnowaç,
nikt nie musi byç zniech´cony!
Podo∏amy z pomocà Pana.

L I S T
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„Dotarłeś do celu!”
Zdanie: „Dotar∏eÊ do
celu!” – zawsze mówi∏ do
mnie mi∏y g∏os, kiedy podczas wielu moich podró˝y
przybywa∏em do miejsc
nabo˝eƒstw. System nawigacyjny w moim samochodzie – poza mojà ˝onà i
oczywiÊcie ochronà anielskà – by∏ moim wa˝nym i
wartoÊciowym towarzyszem podró˝y w okresie
sprawowania mego urz´du. Dzi´ki ochronie anielskiej pokona∏em bez wypadku prawie dwa miliony kilometrów.
Przed wyjazdem z domu wczytywa∏em zawsze mój cel i podczas podró˝y
by∏em kierowany przez satelit´. Warunkiem dotarcia do celu jednak˝e jest
zaufanie systemowi i kierowanie si´
wskazaniami.
„Dotar∏eÊ do celu!” – to zdanie, na
zakoƒczenie sprawowania przeze mnie
urz´du, chcia∏bym postawiç w centrum, poniewa˝ moim wielkim ˝yczeniem jest, aby ka˝dy z nas je us∏ysza∏.
Nasz cel wiary – stawaç si´ coraz bardziej podobnym do Jezusa i zostaç
zabranym w Jego dniu jako przystrojona oblubienica – jest nieporównywalny
z jakimkolwiek ziemskim celem.
Wa˝ne jest, aby konsekwentnie obraç kurs na cel. Naszym celem jest
przyjÊcie Jezusa i wieczna wspólnota z
Ojcem i Synem. Na drodze do niego
musimy pozwoliç si´ kierowaç Duchowi Bo˝emu; nie mo˝emy zbaczaç
wed∏ug w∏asnego widzimisi´, poniewa˝
byç mo˝e to czy owo na jakimÊ odcinku
nam si´ nie podoba lub wabi nas to, co
znajduje si´ na poboczu.
Kiedy na drodze do wielkiego celu
wytyczamy sobie osiàgalne cele poÊrednie, wtedy na naszej drodze wiary
mamy bogate prze˝ycia i mo˝emy

Apostoł okręgowy Klaus Saur
z żoną Irmtraudą i wnukami

sobie powiedzieç: „Dotar∏em do poÊredniego celu”. Na przyk∏ad pewien
brat pracuje nad sobà, aby wyzbyç si´
nieprzejednania. Kiedy mu si´ to
udaje, wtedy osiàga wa˝ny cel. Pewna
siostra stara si´ nie ulec pokusie. JeÊli
odniesie zwyci´stwo, to osiàgni´cie
tego celu poÊredniego doda jej si∏y w
podobnych sytuacjach w przysz∏oÊci.
Inne dziecko Bo˝e ˝yje tysiàcem
interesów i prawie nie znajduje czasu
dla Boga i dla w∏asnej duszy. Kiedy
wytyczy sobie cel poÊredni, aby
najpierw staraç si´ o Królestwo Bo˝e,
wtedy staje si´ to najwa˝niejsze! Gdy
uda mu si´ osiàgnàç ten cel poÊredni i
b´dzie ucz´szczaç na nabo˝eƒstwa,
wtedy oka˝e si´, i˝ b´dzie dysponowaç
mo˝liwoÊcià wartoÊciowania, aby to, co
naprawd´ wielkie, by∏o wielkim, a to,
co ma∏e, by∏o ma∏ym.
Mo˝e byç tak, ˝e ktoÊ sta∏ si´ powierzchowny w modlitwie. Jego celem
poÊrednim powinno byç to, aby w
powa˝nej modlitwie wznowiç po∏àczenie z Bogiem, a ten pi´kny cel osiàgnie
wtedy, jeÊli jego poranna modlitwa nie
b´dzie tylko zmówiona w poÊpiechu.
Kiedy ktoÊ, u kogo z powodu niedoli, czy ci´˝kich sytuacji ˝yciowych powsta∏o zwàtpienie, wytyczy sobie cel
9

przyjmowaç pokój Chrystusa oraz zwróci si´ do
s∏ugów Bo˝ych o wstawiennictwo w modlitwie,
wtedy s∏usznie mo˝na o
nim powiedzieç: „Dotar∏eÊ do celu poÊredniego!”.
Chyba wszyscy jesteÊmy
zgodni co do tego, ˝e nie jesteÊmy jeszcze takimi, jakimi ju˝ dziÊ chcielibyÊmy
i winniÊmy byç. Starajmy si´ jednak
dalej o naszà doskona∏oÊç i osiàgni´cie
usposobienia takiego, jakie mia∏ Jezus
Chrystus. Uda si´ nam to z pomocà
Bo˝à, z mocà z cia∏a i krwi Chrystusa, i
z Bo˝ym b∏ogos∏awieƒstwem. Za
ka˝dym razem, kiedy jest nam oferowana ∏aska, to uchwyçmy jà z przeÊwiadczeniem: „Ja potrzebuj´ ∏aski!
Bez niej nie posun´ si´ naprzód i nie
dostàpi´ udoskonalenia!”. Gdy nie porzucimy ukierunkowania na cel, wówczas w dniu Pana us∏yszymy: „Mi∏e
dziecko Bo˝e, dotar∏eÊ do celu!”
Klaus Saur

Apostoł okręgowy Klaus Saur urodził się 3 czerwca 1940 roku. Na urząd apostoła okręgowego został
powołany 19 kwietnia 1981 roku, a w stan spoczynku
przeszedł 23 kwietnia 2006 roku. Obszar jego
działania ostatnio obejmował kraje związkowe Bawarię i Badenię-Wirtembergię, które razem tworzą Kościół terytorialny Niemcy Południowe. Ponadto ponosił też odpowiedzialność duszpasterską za liczne rejony misyjne w Afryce, na Bliskim i Środkowym
Wschodzie,w EuropieWschodniej oraz na Bałkanach.
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Ameryka Południowa
Brazylia: Aposto∏ odwiedza ma∏y zbór
Aposto∏ Raúl Montes de Oca w po∏owie marca br. odby∏ kilkudniowà
podró˝ do pó∏nocno-wschodniej Brazylii. Tam mi´dzy innymi przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w miejscowoÊci Sitio Pavilhao. MiejscowoÊç ta
sk∏ada si´ z dziesi´ciu budynków. Na nabo˝eƒstwo w domu miejscowego kap∏ana zebra∏o si´ 56 braci i sióstr. Ludzie w tym rolniczym regionie
przewa˝nie sà potomkami afrykaƒskich niewolników. Obok Sitio Pavilhao istniejà kolejne zbory w Capoeiras i Lagoa do Sitio. Zbory obs∏ugiwane sà przez jednego kap∏ana, który cieszy si´ du˝ym powa˝aniem
wÊród mieszkaƒców.
Apostoł Raúl Montes de Oca w gronie dzieci

Argentyna: 25-lecie domu Bo˝ego
Pod koniec ubieg∏ego roku aposto∏ okr´gowy pomocniczy Norberto Batista i aposto∏ Jorge Cabanelas odwiedzili nowoapostolski zbór w Dolores. Powodem
by∏a 25 rocznica wyÊwi´cenia koÊcio∏a przez aposto∏a
okr´gowego Pabla Bianchi (1922-1999). Na jubileuszu zebra∏o si´ 138 braci i sióstr oraz goÊci, którym aposto∏ okr´gowy pomocniczy Batista s∏u˝y∏ s∏owem z Jakuba 2, 14. Poczàtki zboru Dolores datuje si´ od 1959
roku. Najpierw przybywali s∏udzy Bo˝y z Mar del Platy
i przeprowadzali nabo˝eƒstwa w domu pewnej siostry.
Oficjalne za∏o˝enie zboru nastàpi∏o w roku 1963. W paêdzierniku 1965
roku ówczesny aposto∏ Bianchi przeprowadzi∏ pierwsze piecz´towanie.

Apostoł okręgowy Batista (2. od lewej)
i apostoł Cabanelas (w 1. rzędzie 2. od prawej)
z chórem po nabożeństwie w Dolores

Argentyna/Urugwaj: Jubileusze w trzech zborach
Dwa zbory Los Boulevares i Durazno w Urugwaju oraz zbór w Guaymallén w Argentynie obchodzi∏y jubileusze swoich
obiektów koÊcielnych. W niedziel´ 18 grudnia 2005 roku aposto∏ Norberto Passuni s∏u˝y∏ 221 braciom i siostrom oraz goÊciom w Guaymallén. Pierwsze nabo˝eƒstwo odby∏o si´ tam w roku 1963, zaÊ 14 grudnia 1980 roku aposto∏ okr´gowy Pablo
Bianchi wyÊwi´ci∏ koÊció∏. 18 grudnia 2005 roku
Dzieci witają apostoła Passuni w Guaymallén
równie˝ aposto∏ Carlos Milioto Êwi´towa∏ 25lecie istnienia koÊcio∏a w Los Boulevares, który
aposto∏ okr´gowy Bianchi wyÊwi´ci∏ 21 grudnia
Apostoł Milioto służy w kościele w Duraźnie,
którego wyświęcenie przeżył jako młody chórzysta
1980 roku. Zbór istnieje od roku 1958. W jubileuszu uczestniczy∏o 153 wiernych, w tym dziewi´ciu goÊci. Tydzieƒ póêniej aposto∏ Milioto,
biskup Méndez i aposto∏ Raúl Montes de Oca
udali si´ do Durazna, gdzie zebra∏o si´ 125 braci
i sióstr oraz goÊci. Wspólnie wspominali
wyÊwi´cenie koÊcio∏a w roku 1965, którego dokona∏ aposto∏ okr´gowy Federico Lewitus.
Chór podczas nabożeństwa w Los Boulevares
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Afryka
Sierra Leone: Wizyta G∏ównego Aposto∏a
W pierwszym tygodniu marca br. G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber odwiedzi∏ chrzeÊcijan nowoapostolskich w Sierra Leone.
Przeprowadzi∏ tam dwa nabo˝eƒstwa. 4 marca w Port Loco, gdzie s∏u˝y∏ s∏owem biblijnym z Ew. ¸ukasza 12, 49: „Ogieƒ przyszed∏em rzuciç na ziemi´ i jak˝ebym pragnà∏, aby ju˝ p∏onà∏”. S∏owa te opisujà polecenie Syna Bo˝ego, który przyniós∏ „ogieƒ
ewangelii”, aby rozgrzewa∏ serca i by∏ Êwiat∏em dla ludzi. 5 marca G∏ówny Aposto∏ przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w Freetown, w
stolicy kraju, gdzie s∏u˝y∏ s∏owem biblijnym z Dz. Ap. 10, 34. 35: „Piotr zaÊ otworzy∏ usta i rzek∏: Teraz pojmuj´ naprawd´, ˝e
Bóg nie ma wzgl´du na osob´, lecz w ka˝dym narodzie mi∏y Mu jest ten, kto si´ Go boi i sprawiedliwie post´puje”. Nabo˝eƒstwo
to by∏o transmitowane przez radio publiczne na ca∏y kraj. G∏ówny Aposto∏ ustanowi∏ tam kolejnego aposto∏a dla Sierra Leone,
w wyniku czego nieco odcià˝onych zostanie trzech aposto∏ów w tym kraju, obs∏ugujàcych od 250 do 300 zborów. Ponadto zosta∏
ustanowiony kolejny aposto∏ dla Wybrze˝a KoÊci S∏oniowej oraz biskupi dla Gwinei i Liberii. W podró˝y G∏ównemu Aposto∏owi
towarzyszy∏ aposto∏ okr´gowy Klaus Saur, prezydent terytorialnego KoÊcio∏a Nowoapostolskiego Niemcy Po∏udniowe, który
wspiera administracyjnie i duszpastersko prac´ ewangelizacyjnà w Sierra Leone, a tak˝e aposto∏owie okr´gowi Guillermo José
Vilor (Brazylia) i Wolfgang Nadolny (Berlin). Poza tym obecni byli aposto∏owie dzia∏ajàcy w Sierra Leone, Gwinei i Liberii. W
Sierra Leone, kraju liczàcym 5,2 mln ludnoÊci, ˝yje ponad 100 000 chrzeÊcijan nowoapostolskich.

Angola: OdejÊcie do wiecznoÊci
Aposto∏ Ndomba Camunga (57 lat) zmar∏ 24 kwietnia br. w trakcie podró˝y misyjnej do Ondjiva w prowincji Kunene, na skutek ustania pracy serca . Pogrzeb przeprowadzi∏ aposto∏ Manuel Mbuta 29 kwietnia w Luandzie. W uroczystoÊci pogrzebowej uczestniczyli te˝ aposto∏ Manuel Luiz z Portugalii i aposto∏owie z Angoli. Zmar∏y pozostawi∏ ˝on´ i szeÊcioro dzieci. Aposto∏ Camunga wychowa∏ si´ w wiernej,
chrzeÊcijaƒskiej rodzinie. Cz´sto opowiada∏, ˝e z wielkim zapa∏em czyta∏ Bibli´, zw∏aszcza Dzieje Apostolskie, a przy tym zadawa∏ sobie pytanie: Gdzie dzisiaj sà aposto∏owie? Jego przyjaciel Sukami Landu
Ronsard powiedzia∏ do niego w 1983 roku, ˝e aposto∏ KoÊcio∏a Nowoapostolskiego przyb´dzie do stolicy, do Luandy. Z pewnà grupà wierzàcych chrzeÊcijan wzià∏ wówczas udzia∏ w pierwszym spotkaniu.

RPA: Przedstawienie muzyczne dla m∏odzie˝y

Wiązanka kwiatów dla biskupa przechodzącego w stan
spoczynku (z prawej apostoł okręgowy Noel Barnes)

RPA: Przeniesienie w stan spoczynku
Z polecenia G∏ównego Aposto∏a, 26 marca
2006 r., aposto∏ okr´gowy Noel Barnes (Kraj
Przylàdkowy) podczas nabo˝eƒstwa w Good
Hope Center w Kapsztadzie przeniós∏ w stan
spoczynku, z powodów zdrowotnych, biskupa
Petera A. Ackermana. Biskup z wielkim
b∏ogos∏awieƒstwem sprawowa∏ ró˝ne urz´dy
przez 40 lat, w tym 24 lata urzàd biskupa.

Na popo∏udnie 26 marca 2006 roku aposto∏ okr´gowy Noel Barnes (Kraj
Przylàdkowy) zaprosi∏ m∏odzie˝ do Good Hope Center w Kapsztadzie.
Tam prze˝yli przedstawienie
Apostoł okręgowy Noel Barnes (2. z lewej) z żoną,
muzyczne z udzia∏em orkiesapostoł Marc Diedericks (z prawej) i Alan Committee
try d´tej. Wiele radoÊci prze˝yli te˝ m∏odzi bracia i siostry
z wyst´pów s∏ynnego po∏udniowoafrykaƒskiego artysty
komediowego Marca Lotteringa i Afroamerykanina Joego Barbera. Alan Committee wraz z grupà m∏odzie˝y
równie˝ wzbudzi∏ entuzjazm
wÊród zgromadzonej publiAlan Committee nadweręża
cznoÊci, a niektóre puenty i
do bólu
przes∏ania sk∏ania∏y do remięśnie śmiefleksji nad decyzjami, jakie
chu swojej
podejmuje si´ w codziennym
publiczności
˝yciu.
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Europa
Anglia: Seminarium w Manchesterze
„JednoÊç i opieka duszpasterska”, tak brzmia∏o motto seminarium w Manchesterze, w którym w dniach od 31 marca do 2 kwietnia br. wzi´li udzia∏ opiekunowie m∏odzie˝y z Wielkiej Brytanii i Irlandii wraz ze swoimi rodzinami.
Pod przewodnictwem ewangelisty Davida Abrahamse uczestnicy spotkania
omawiali Dzieƒ M∏odzie˝y’ 2006 oraz takie tematy jak: „odwiedziny duszpasterskie m∏odzie˝y w ich rodzinach” i „skuteczna aktywnoÊç m∏odzie˝y”.
W niedziel´ opiekunowie m∏odzie˝y ze swoimi rodzinami uczestniczyli w
nabo˝eƒstwie w zborze Manchester.
Opiekunowie młodzieży ze swoimi rodzinami
Orkiestra w Cardiff

Wielka Brytania: Krótka wizyta na Wyspach Brytyjskich
W po∏owie marca 2006 roku aposto∏ Reinhard Hecht (USA) uda∏ si´ z
krótkà wizytà na Wyspy Brytyjskie. Tam, w sobot´ 18 marca, przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w zborze Manchester z udzia∏em dziewi´çdziesi´ciu braci i sióstr. Aposto∏ piecz´towa∏ Duchem Âwi´tym trzech
wiernych i ustanowi∏ kap∏ana, który ma wspieraç prac´ duszpasterskà
braci i sióstr oraz goÊci pochodzàcych z Konga. W niedzielny poranek
aposto∏ Hecht s∏u˝y∏ 108 braciom i siostrom oraz 25 goÊciom w walijskim mieÊcie Cardiff.

Wielka Brytania: Skuteczna praca misyjna
Praca misyjna KoÊcio∏a Nowoapostolskiego w Wielkiej Brytanii wÊród ludnoÊci z innych krajów odnios∏a pierwsze sukcesy. W po∏owie marca br. na nabo˝eƒstwo w zborze Manchester zebra∏o si´ po raz pierwszy 46 Kongijczyków – 34 braci i
sióstr oraz 12 goÊci. Kilka dni póêniej biskup David Middleton i brat Anwar Gill odwiedzili pochodzàcych z Indii i Pakistanu oraz mówiàcych j´zykiem urdu braci i sióstr oraz goÊci w Londynie (Anglia) i w Glasgow (Szkocja). W Manchesterze brat Gill przedstawi∏ ponad 80 s∏uchaczom nauk´ Jezusa i apostolskà. Niezwyk∏à niedziel´, 26 marca, prze˝yli bracia i
siostry w zborze Manchester: Biskup David Middleton przeprowadzi∏ tam trzy nabo˝eƒstwa. Rano 71 braci i sióstr zgromadzi∏o si´ na regularne nabo˝eƒstwo w j´zyku angielskim;
potem odby∏a si´ próba Êpiewu chóru i spotkanie m∏odzie˝y. Po
po∏udniu biskup s∏u˝y∏ braciom i siostrom oraz goÊciom pochodzàcym z Indii i Pakistanu. Brat Anwar Gill t∏umaczy∏ na
j´zyk urdu. Trzecie nabo˝eƒstwo w tym dniu przeznaczone by∏o
dla braci i sióstr z Konga i t∏umaczone by∏o na j´zyk lingala.

Bracia i siostry oraz goście z Konga, którzy 12 marca br. przybyli
na nabożeństwo do nowoapostolskiego zboru Manchester

Zdjęcie tytułowe: Przeniesienie w stan spoczynku apostoła okręgowego Klausa Saura i ustanowienie nowego apostoła okręgowego Michaela Ehricha
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