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iedy s∏yszymy s∏owo „zakorzeniony”, zazwyczaj myÊlimy o drzewie. Zasadzone drzewo w pierwszych
dniach mo˝na ∏atwo wyciàgnàç z ziemi. Kiedy jednak drzewo si´ dobrze zakorzeni i wtedy próbuje si´ je
wyciàgnàç, to jest to prawie niemo˝liwe. W swoim LiÊcie do Kolosan Aposto∏ Pawe∏ udziela rady, aby byç
zakorzenionym w Panu: „…wkorzenieni weƒ i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze”. Czy mo˝na to o nas
powiedzieç? JeÊli tak, to nic nas nie wyrwie od Pana ani nie doprowadzi do upadku. Dlatego wa˝ne jest, abyÊmy
byli mocno zakorzenieni w nowoapostolskiej wierze. JeÊli ktoÊ b´dzie próbowa∏ nas wyciàgnàç, wtenczas si´ mu
to nie powiedzie. Szansy nie b´dzie mia∏ ˝aden duch. Wówczas b´dziemy pewnie trwali w wierze, poniewa˝
jesteÊmy zakorzenieni w nauce Jezusa Chrystusa. Jednak˝e to nie zawsze jest proste, gdy˝ szatan wykonuje swojà
prac´ i chce nas wyrwaç z tego gruntu.
PomyÊlmy przy tym o Janie Chrzcicielu. By∏ wielkim cz∏owiekiem i z okreÊlonego powodu zosta∏ wybrany przez
Boga. Jednak nie by∏ mocno zakorzeniony. Kiedy by∏ w wi´zieniu, wtedy zwàtpi∏ i kaza∏ zapytaç Pana Jezusa, czy
jest tym, na którego on i jego uczniowie czekali, czy te˝ majà czekaç na kogoÊ innego. Nie by∏ zakorzeniony, a jego
wiara nie by∏a wystarczajàco silna. W swoim sercu da∏ przestrzeƒ wàtpliwoÊci. Tak nie chciejmy czyniç. Gdy nachodzà myÊli zwàtpienia, odrzucajmy je i módlmy si´ do
naszego Ojca Niebieskiego o niezb´dnà do tego si∏´.
Wielu uczniów, którzy s∏uchali mowy Jezusa: „Kto spo˝ywa
cia∏o moje i pije krew mojà, we mnie mieszka, a Ja w nim”, nie
rozumia∏o tych s∏ów. To te˝ by∏o trudne do zrozumienia. My
dzisiaj mamy inne zrozumienie. Wszak˝e dla uczniów w
tamtym czasie by∏o to niezrozumia∏e. Dlatego z∏oÊcili si´ i
mówili: To jest twarda mowa, któ˝ jej mo˝e s∏uchaç? I opuÊcili
Pana Jezusa. Nie byli zakorzenieni. Nie majàc w∏aÊciwego
zrozumienia zostali wyrwani. Gdy Pan Jezus zapyta∏ dwunastu
uczniów: „Czy i wy chcecie odejÊç?”, Piotr odpowiedzia∏: „Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz s∏owa ˝ywota
wiecznego”. On by∏ rzeczywiÊcie zakorzeniony w nauce Jezusa.
Uczniowie z Emaus opuÊcili Jeruzalem, poniewa˝ czuli si´ rozczarowani. Pismo Âwi´te mówi, ˝e Zmartwychwsta∏y do∏àczy∏ do nich w drodze, ale oni Go nie poznali. Kiedy Pan ich zapyta∏, o czym rozmawiajà, wtenczas
opowiedzieli Jemu, dlaczego czujà si´ rozczarowani. Pan Jezus umar∏, a oni wierzyli, ˝e On odkupi Izraela. Wtedy
Pan Jezus subtelnie otworzy∏ im oczy. W koƒcu Go poznali. Na poczàtku jednak mieli w∏asne myÊli i nie rozumieli
nauki Jezusa. Nie byli zakorzenieni. Gdy jednak Pan z nimi rozmawia∏ w drodze, doszli do poznania i ju˝ si´ nie
odwracali, ale powrócili do wspólnoty.
Kiedy bywamy rozczarowani, mamy w∏asne poglàdy i nie zwa˝amy ju˝ na S∏owo Pana, wtenczas istnieje
niebezpieczeƒstwo, ˝e zostaniemy wykorzenieni. Bàdêmy Êwiadomi tego niebezpieczeƒstwa, poniewa˝ diabe∏
nie Êpi. On chce nas wyrwaç i poch∏onàç. Pozostaƒmy mocno zakorzenieni w Jezusie Chrystusie i w nauce
apostolskiej, wtenczas b´dziemy pewni i mocni w wierze.

K

Zakorzenieni
w Panu

(Z nabo˝eƒstwa G∏ównego Aposto∏a)
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Wiatraki holenderskie w skansenie Zaanse Schans
w Zaandam/prowincja Holandia Północna

Koszyk przed ołtarzem zawierający
zapiski braci i sióstr oraz obrazki dzieci

Rozmowa z m∏odzie˝à, koncert
i nabo˝eƒstwo – to punkty,
które zawiera∏ program wizyty
G∏ównego Aposto∏a w dniach
20 i 21 wrzeÊnia 2008 roku
w Holandii. Ponadto na t´
niedziel´ przypad∏ te˝
mi´dzynarodowy dzieƒ
modlitwy o pokój.

G∏ówny Aposto∏ w Hilversum - Holandia
Poczàwszy od 2001 roku 21 wrzeÊnia
zosta∏ okreÊlony Mi´dzynarodowym
Dniem Pokoju przez Organizacj´ Narodów Zjednoczonych (ONZ) i znany
jest te˝ jako mi´dzynarodowy dzieƒ
modlitwy o pokój. Jak we wczeÊniejszych latach, tak i w bie˝àcym roku
uczestniczy∏ w tym KoÊció∏ Nowoapostolski.
Stàd te˝ G∏ówny Aposto∏ Wilhelm
Leber podczas modlitwy na nabo˝eƒ-

stwie w Hilversum, szczególnie pami´ta∏ o zachowaniu pokoju na Êwiecie i
prosi∏ Ojca Niebieskiego, aby rzàdzàcym darowa∏ zawsze odpowiednià màdroÊç do podejmowania w∏aÊciwych decyzji. Przygotowujàc si´ na nabo˝eƒstwo G∏ównego Aposto∏a, bracia i siostry z podokr´gu Arnhem zapisali swoje
˝yczenia, myÊli i proÊby. Wszystkie te
zapiski, jak i zebrane rysunki dzieci zosta∏y w∏o˝one do koszyka i postawione
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przed o∏tarzem. W swojej modlitwie
koƒcowej G∏ówny Aposto∏ szczególnie
nawiàza∏ do tego symbolicznego faktu,
przedstawiajàc Bogu wyra˝one dzi´kczynienia, ˝yczenia i troski.
W nabo˝eƒstwie, transmitowanym
satelitarnie na ca∏à Holandi´, a tak˝e
internetowo na wysp´ Malt´, poza
braçmi i siostrami okr´gu Arnhem
uczestniczyli te˝ wszyscy przewodniczàcy zborów i ich ˝ony.
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„I dam wam serce nowe, i ducha nowego
dam do waszego wnętrza,
i usunę z waszego ciała serce kamienne,
a dam wam serce mięsiste”.
– Ezechiela 36, 26 –

mi∏owani bracia i siostry, raduj´ si´ z tego, ˝e mog´ byç u
was i ze wspólnoty z wami.
NiechbyÊmy w tej wspólnocie odczuwali dzia∏anie Ducha Âwi´tego i zyskali b∏ogoÊç.
PieÊƒ chóru zawiera znane s∏owa
Rut: „…dokàd ty pójdziesz i ja pójd´”. (Rut 1, 16) My odnosimy to do
naszego naÊladownictwa Pana. Jemu
na nowo sk∏adamy przyrzeczenie:
Chcemy pozostaç przy Tobie i nic nie
ma nas od Ciebie oddzieliç. Wa˝nà
rzeczà jest uÊwiadamianie sobie tego
i odnawianie przyrzeczenia. ˚ycz´,
aby ka˝dy móg∏ zachowaç to przyrzeczenie, abyÊmy pozostali ÊciÊle powiàzani a˝ do osiàgni´cia celu wiary.
Dzisiaj obchodzony jest Âwiatowy
Dzieƒ Pokoju, a to jest dobra okazja,
aby modliç si´ o pokój. Nie tylko my
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to czynimy, ale te˝ wezwa∏o do tego
wiele KoÊcio∏ów i organizacji. Naszà
wspólnà sprawà jest, aby na Êwiecie
panowa∏ pokój. Dopiero po utracie
pokoju wie si´, jaki on jest wa˝ny.
Kiedy trwa wojna, to nie ma mowy o
zdrowym i normalnym rozwoju, a
dotyczy to tak˝e naszych zborów.
Gdzie panuje niepokój i trwa wojna,
tam ˝ycie zborowe ulega znacznemu
ograniczeniu.
DziÊ pami´tamy te˝ o chrzeÊcijanach, którzy sà przeÊladowani, którzy
z powodu wiary muszà cierpieç. W
niektórych regionach Êwiata dotyczy
to tak˝e naszych braci i sióstr. Nie
tylko jednak o nich pami´tamy, ale
wszelkie przypadki przeÊladowaƒ poruszajà nasze serce i nie przechodzimy oboj´tnie obok tego. CzymÊ
drogocennym jest to, ˝e mo˝na ˝yç w
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pokoju, ˝e nie ma zak∏óceƒ we wspó∏˝yciu narodów. Poza zewn´trznym
pokojem istnieje te˝ pokój wewn´trzny, na który w kluczowy sposób zwróci∏ uwag´ Jezus, mówiàc do swoich
uczniów: „mój pokój daj´ wam”.
(Ew. Jana 14, 27) Pokój, który On
daje, to jest g∏´boki pokój serca. Ten
wewn´trzny mo˝na otrzymaç tylko od
Pana, a przewy˝sza on wszelki rozum.
Pokój w sferach mi´dzyludzkich,
pokój mi´dzy narodami, mo˝na do
pewnego stopnia osiàgnàç poprzez
dzia∏ania rozumowe, a na Êwiecie jest
wiele instytucji, które o to zabiegajà.
Wewn´trzny pokój jednak jest wa˝niejszy i dalekosi´˝niejszy.
Gdy Jezus zosta∏ zaprowadzony
przed Rad´ Najwy˝szà i musia∏ zdawaç spraw´ przed Pi∏atem, to pomimo tych drastycznych zewn´trznych

okolicznoÊci wewn´trznie by∏ ca∏kiem
spokojny. Nigdy nie straci∏ opanowania. Reagowa∏ z umiarem i rzeczowo.
W∏aÊnie dlatego, ˝e posiada∏ wewn´trzny pokój. Niechby ten pokój dziÊ
wstàpi∏ do wszystkich serc! Wa˝ne
jest, aby we wszelkich zewn´trznych
niepokojach reagowaç suwerennie i
nie daç si´ zaniepokoiç ró˝nymi
duchami.
OczywiÊcie zewn´trzny pokój tak˝e
jest wa˝ny, ale tu na nabo˝eƒstwie
chodzi o pokój wewn´trzny. ObyÊmy
potrafili zachowaç sobie ten pokój,
oby nam towarzyszy∏ dalej.
Przeczyta∏em s∏owo biblijne, na
które zwróci∏em uwag´ w szczególnych okolicznoÊciach. Zajmowa∏em
si´ zagadnieniem, w jaki sposób dzia∏a Duch Âwi´ty i co w nas dokonuje.
Interesujàce jest to, ˝e odnoÊnie tego

mamy ju˝ wskazówki w Starym Testamencie. Bóg poprzez proroka Ezechiela da∏ obietnic´: „I dam wam
serce nowe, i ducha nowego dam do
waszego wn´trza, i usun´ z waszego
cia∏a serce kamienne, a dam wam
serce mi´siste”.
Gdy jest mowa o „sercu”, to Biblia
opisuje tym poj´ciem myÊlenie i odczuwanie ca∏ego cz∏owieka. Kamienne serce ma byç zabrane, a w zamian
dane mi´siste.
To ma nastàpiç równie˝ dzisiaj,
poniewa˝ nie chodzi tu o spraw´ jednorazowà, ale jest to proces ˝yciowy,
˝e kamienne serce zostaje zastàpione
˝ywym, mi´sistym sercem.
Przyjrzyjmy si´, co to oznacza. Co
symbolizuje kamienne serce? To, ˝e
nie jest si´ podatnym na S∏owo Bo˝e.
Kamienne serce mówi: ˚yjmy tak, jak
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uwa˝amy za s∏uszne. Kamienne serce
nie jest otwarte dla dzia∏ania Bo˝ego.
W ostatecznoÊci przypomina sobie o
Bogu, kiedy jest êle, kiedy jest bieda.
Tak by∏o w przypadku faraona, gdy
dziesi´ç plag przysz∏o na Egipt.
Wówczas w swojej niedoli powiedzia∏
do Moj˝esza i Aarona: „Wstawcie si´
do Pana…”. (2. Moj˝eszowa 8, 1-8)
Gdy jednak plagi min´∏y, to jego serce
znów sta∏o si´ zatwardzia∏e, jakby nic
nie by∏o. (por. 2. Moj˝eszowa 8, 15)
Tak wyglàdajà kamienne serca. Nie
reagujà na Bo˝e wskazówki i przykazania. Natomiast mi´siste, ˝ywe serca
zwa˝ajà na g∏os Bo˝y i pragnà daç si´
kierowaç przez Boga i odczuwaç Jego
bliskoÊç.
Kamienne serca stawiajà tylko ˝àdania i ˝àdajà dowodów. W∏aÊnie tak
by∏o w przypadku faryzeuszy i uczo-

N A B O ˚ E ¡ S T W O

nych w PiÊmie, którzy ˝àdali znaków
od Jezusa. Chcieli zobaczyç cuda.
Wtenczas byç mo˝e byliby gotowi
pójÊç za Jezusem. Mi´siste serce jest
bogobojne i nie obra˝a majestatu
Bo˝ego, lecz Êwiadome jest swojej s∏aboÊci i uni˝onoÊci wobec Boga. A jak
to jest u nas? Sprawdêmy, czy kamienne serce ju˝ ca∏kowicie zosta∏o zastàpione mi´sistym sercem.
Punkty, które naÊwietli∏em dotyczà
stosunku do Boga. Niemniej przyk∏ady kamiennego i mi´sistego serca
mo˝na znaleêç tak˝e w zborze, w
naszych wzajemnych relacjach.
Kamienne serce oznacza, ˝e swoje
w∏asne zdanie stawia si´ w centrum i
nie pozwala si´ z sobà dyskutowaç.
MyÊl´, bracia i siostry, ˝e pod tym
wzgl´dem jest jeszcze wiele kamiennych serc w naszym czasie.
Mi´siste serca sà pokorne. Nie stawiajà w centrum swoich zapatrywaƒ.
Dla nich wa˝na jest jednoÊç w duchu i
starajà si´ usuwaç z drogi wszelkie
przeciwnoÊci, aby ujawnia∏a si´ jednoÊç. Widzimy, jak wa˝nà sprawà jest
nieustanne sprawdzanie swojego serca: Czy jest kamienne, czy mi´siste?

Jak˝e cz´sto uparcie trwa si´ przy
swoim zdaniu, a przez to zak∏óca si´
jednoÊç! Mi´siste serce ust´puje, szuka pojednania i jednoÊci.
Kamienne serce obstaje przy swojej
racji. Mi´siste serce szuka ∏aski. Kamienne serce szuka winy zawsze u
innych. Ile kamiennych serc pod tym
wzgl´dem jest jeszcze dziÊ! Mi´siste
serce jest ostro˝ne i powÊciàgliwe
wobec osàdów innych.
W odniesieniu do przysz∏oÊci i w∏aÊciwej postawy wiary tak˝e mamy ró˝nice. Kamienne serce mówi: „Mój
Pan jeszcze d∏ugo nie przyjdzie”. Wyra˝a przekonanie, ˝e wszystko b´dzie
si´ toczy∏o dalej po staremu i nie nale˝y niczego traktowaç zbyt powa˝nie.
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Mi´siste serce codziennie oczekuje
Pana.
Gdybym si´ zapyta∏ do kogo my si´
przyporzàdkujemy – czy do tych z
kamiennym, czy z mi´sistym sercem,
wtenczas nasza odpowiedê prawdopodobnie by brzmia∏a: „GdzieÊ poÊrodku”. Na pewno nie pod ka˝dym
wzgl´dem jest ju˝ rozpoznawalne
mi´siste serce.
Pozwólcie, ˝e jeszcze na coÊ zwróc´
uwag´, co wià˝e si´ z mi´sistym sercem. A mianowicie wra˝liwoÊç na
niedole innych. Kamienne serce jest
twarde i mówi: „Niech sam si´ upora
z tà sprawà”. Mi´siste serce widzi
bliêniego zawsze z punktu widzenia:
Jak mog´ pomóc?
Osiàgni´cie takiej postawy nie jest
proste. Niemniej pod dzia∏alnoÊcià
Ducha Âwi´tego kamienne serca mogà byç zamienione w mi´siste. Kamienne, twarde serce, kawa∏ek po
kawa∏ku musi zostaç usuni´te, aby
wszystko by∏o tak, jak si´ podoba
Panu. Wszyscy musimy te˝ stwierdziç,
˝e nie osiàgn´liÊmy jeszcze stanu doskona∏oÊci.
Niechby Pan by∏ nam ∏askawy, abyÊmy w∏aÊciwie siebie poznali. Przy tym
akurat myÊl´ o podobieƒstwie o faryzeuszu i celniku. Faryzeusz stanà∏
przed Panem i powiedzia∏: „Bo˝e,
dzi´kuj´ ci, ˝e nie jestem jak inni
ludzie”. Jakie by∏o jego serce? MyÊl´,
˝e ten cz∏owiek mia∏ kamienne serce.
By∏ dumny, zarozumia∏y i egoistyczny,
zapatrzony w swojà osob´ i nie mia∏
zrozumienia dla innych. Celnik w
przeciwieƒstwie powiedzia∏: „Bo˝e,
bàdê mi∏oÊciw mnie grzesznemu”.
(por. Ew. ¸ukasza 18, 11. 13)
To jest wyraz mi´sistego serca.
Obecnie nie jest to modne. Takà postawà nie mo˝na zdobyç punktów u
innych, niemniej z takà postawà wià˝e
si´ b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e. Mi´siste
serce wyró˝nia si´ tym, ˝e czyni wszystko, co si´ podoba Panu. Niechby to
te˝ by∏o naszym staraniem.
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Odwiedziny Głównego Apostoła
w 2008 roku
i cokolwiek zwià˝esz na ziemi,
Na holenderskich stronach
b´dzie zwiàzane i w niebie, a
Wikipedii (Internetowej Wolcokolwiek rozwià˝esz na ziemi,
nej Encyklopedii) pod has∏em
b´dzie rozwiàzane i w niebie”.
„Piotr” m.in. widnieje nast´pujàce wyjaÊnienie:
(Ew. Mateusza 16, 19)
„W Ewangelii Mateusza jest
2. „utwierdzaj braci swoich”.
mowa o Piotrze jako opoce
(por. Ew. ¸ukasza 22, 32)
KoÊcio∏a. Jezus powiedzia∏: ’ty
3. „PaÊ owieczki moje”. (Ew.
jesteÊ Piotr, i na tej opoce zbuJana 21, 17)
duj´ KoÊció∏ mój, a bramy pie˚yjemy w czasie, w którym
kielne nie przemogà go. I dam
zw∏aszcza w Êwiecie zachodnim
ci klucze Królestwa Niebios; i
cz´stokroç wyst´puje wi´cej
cokolwiek zwià˝esz na ziemi,
krytyki ni˝ szacunku dla drub´dzie zwiàzane i w niebie, a
giego cz∏owieka. Takie wp∏ywy
cokolwiek rozwià˝esz na ziemi,
czasu nie omin´∏y te˝ G∏ówneApostoł okręgowy Theodoor de Bruijn (z lewej)
b´dzie rozwiàzane i w niebie’.
go Aposto∏a. Czasami wi´cej
z Głównym Apostołem Wilhelmem Leberem
uwagi zwraca si´ na ludzkie as(Ew. Mateusza 16, 18. 19)
i apostołem okręgowym Karlheinzem Schumacherem (z prawej)
pekty ni˝ na Bo˝e, a to odwraca
W Ewangelii ¸ukasza Piotr
uwag´ od tego, co jest istotà
otrzymuje polecenie wzmacrzeczy. Naszym przekonaniem
niania braci: „Ja zaÊ prosi∏em
jest i pozostaje to, ˝e nasz G∏ówny
za tobà, aby nie usta∏a wiara twoja, a ty, gelie, choç z ró˝nymi szczegó∏ami”.
Relacja ta wyraênie pokazuje, ˝e Pan Aposto∏ ma polecenie przewodniczegdy si´ kiedyÊ nawrócisz, utwierdzaj
Jezus najwy˝sze polecenie, którego nia KoÊcio∏owi. Dlatego te˝, kiedy
braci swoich”. (Ew. ¸ukasza 22, 32)
Pod koniec Ewangelii Jana jest mo- kiedykolwiek udzieli∏ cz∏owiekowi nie patrzymy na urzàd G∏ównego Apostowa o tym, ˝e Jezus daje Piotrowi pole- udzieli∏ komuÊ, kto by∏ bez b∏´du. W ∏a, zawsze na pierwszym planie miejmy
cenie pasterskie, do troszczenia si´ o przedstawionym opisie sytuacji jest wielkie polecenie dane przez Pana.
W swoim szczególnym powo∏aniu
Jego stado: „Gdy wi´c spo˝yli Ênia- mowa o do∏ku ˝yciowym. W Biblii jest
danie, rzek∏ Jezus do Szymona Piotra: jeszcze wi´cej przyk∏adów, które wska- nasz G∏ówny Aposto∏ s∏u˝y narodowi
Szymonie, synu Jana, mi∏ujesz mnie zujà na to, ˝e Piotr rozczarowa∏ Pana. Bo˝emu na ca∏ym Êwiecie. UÊwiadawi´cej ni˝ ci? Rzek∏ mu: Tak, Panie! Ty Jednak˝e jako uczeƒ Jezusa przeszed∏ miajmy sobie wcià˝ na nowo, jakie
moce wywodzà si´ z tej s∏u˝by.
wiesz, ˝e ci´ mi∏uj´. Rzecze mu: PaÊ proces rozwoju i nauczania.
My wierzymy, ˝e nasz G∏ówny Aposowieczki moje”. (Ew. Jana 21, 15. 16)
Theodoor de Bruijn
Piotr powiedzia∏ te˝ do Jezusa: „Ty to∏, podobnie jak Piotr, otrzyma∏ od
wszystko wiesz, Ty wiesz, ˝e ci´ mi∏uj´”. Pana szczególne polecenie, które wy(Ew. Jana 21, 17) W do∏ku ˝yciowym pe∏nia w szczególny sposób. Czyni to ze
znalaz∏ si´ Piotr, gdy po pojmaniu swojej wielkiej mi∏oÊci do Pana i Jego
Jezusa trzy razy si´ zapar∏, ˝e Go nie dzie∏a. My nie wywy˝szamy osoby. Wizna. UÊwiadomi∏ sobie to dopiero wte- dzimy jednak urzàd, który sprawuje
urodził się
dy, jak zapia∏ kur. Jezus jednak mu to G∏ówny Aposto∏. W nim widzimy tego,
26 lutego 1946 roku. Apostołem okręgowym został
przepowiedzia∏ ju˝ w przededniu wie- który od swego wys∏annika Jezusa
ustanowiony 6 grudnia 1998 roku i prowadzi Kościół
czorem, kiedy Piotr przyrzeka∏, ˝e nig- Chrystusa otrzyma∏ pe∏nomocnictwa i
terytorialny w Holandii, Surinamie, na Malcie i
Antylach Holenderskich.
dy nie zaprze si´ Pana Jezusa. To wyda- zadania.
rzenie przedstawiajà wszystkie ewan- 1. „I dam ci klucze Królestwa Niebios;
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Pojednanie
Gdy nasza mama opowiada∏a nam dzieciom o
swoim ojcu, to w∏aÊciwie zawsze mia∏a na myÊli
swojego ojczyma. O˝eni∏ si´ z mojà babcià, kiedy
mia∏a ju˝ troje ma∏ych dzieci. Póêniej ca∏a rodzina
sta∏a si´ nowoapostolska. Ojczym zmar∏ na krótko
przed swoim piecz´towaniem i konfirmacjà mojej
matki. Biologiczny ojciec mojej matki opuÊci∏ mojà
babci´ z trojgiem dzieci, gdy moja mama mia∏a trzy
tygodnie. O nim, zw∏aszcza w obecnoÊci nas dzieci,
nigdy nie rozmawiano.
By∏am zupe∏nie zaskoczona, gdy podczas pewnej rozmowy nasza matka nadmieni∏a, ˝e prawdopodobnie jej biologiczny ojciec ˝yje i mieszka
oko∏o 20 km od nas. Skàd to wiedzia∏a? Starszy
brat mojej matki utrzymywa∏ okazjonalny kontakt
z wujkiem, bratem mojego biologicznego dziadka.
Zapyta∏am si´ matki, czy rozwa˝a∏a spotkanie z
ojcem. Potwierdzi∏a t´ myÊl, ale zaraz doda∏a, ˝e
nasza babcia w ˝adnym wypadku nie uzna∏aby tego
za dobre. Najprawdopodobniej dosz∏oby z nià do
sporu. Przypomnia∏am, ˝e jako nowoapostolscy
chrzeÊcijanie mamy obowiàzek wszystkim przebaczaç. W tamtym czasie z mojà rodzinà i naszà
babcià mieszka∏am w domu rodziców. Obieca∏am
matce, ˝e porozmawiam z babcià i przedstawi´ jej
nasze nastawienie do tej sprawy, które powinno
byç w∏aÊciwe tak˝e dla niej. Przyrzek∏am te˝, ˝e
spróbuj´ dotrzeç do biologicznego dziadka. Nie
by∏a to jednak ∏atwa sprawa. Wymaga∏a wielu
inicjatyw z mojej strony, a˝ w koƒcu doprowadzi∏am do tego, ˝e pewnej soboty moja matka wraz z
moim ojcem pojecha∏a do sàsiedniej miejscowoÊci.
Ta droga nie by∏a dla niej ∏atwa, poniewa˝ nawet
zatai∏a przed ojcem, kogo zamierza tam odwiedziç.
W dzieciƒstwie pokazywano matce ulic´, na której
mieszka∏a po urodzeniu, i na której prawdopodobnie mieszka jej ojciec, którego jednak nigdy
nie widzia∏a. Tak wi´c wskaza∏a mojemu ojcu, a
swojemu m´˝owi drog´, a po zatrzymaniu si´ na
wskazanej ulicy poprosi∏a, aby poczeka∏ na nià w
samochodzie, a˝ wróci z odwiedzin.
Pierwszà osobà, na którà si´ natkn´∏a zaraz po
wyjÊciu z samochodu, by∏a starsza pani. Matka
wymieniwszy nazwisko swojego ojca dopytywa∏a
si´, gdzie mo˝e mieszkaç. Uprzejma odpowiedê
brzmia∏a: „Ten pan to mój brat i mieszkamy razem.

O co chodzi?”. Na takie spotkanie mama nie by∏a
przygotowana i przemilcza∏a w∏aÊciwy powód.
Powiedzia∏a wi´c, ˝e chcia∏aby otrzymaç adres jego
brata. Napotkana pani, a w∏aÊciwie jej ciocia,
poprosi∏a, aby mama wstàpi∏a do niej do domu. Po
wejÊciu do mieszkania po raz pierwszy stan´∏a
naprzeciwko swojego ojca. Wówczas mia∏ 78 lat i
doÊç dobre zdrowie.
Ciocia wyjaÊni∏a mu, ˝e moja mama chcia∏aby
otrzymaç adres jego brata. Nie pytajàc o powód
zaczà∏ szukaç w szufladzie. Tymczasem ciocia zwróci∏a si´ do matki i powiedzia∏a: „Prosz´ pani, wydaje
mi si´ pani jakaÊ znajoma. Czy my si´ czasem nie
znamy?”. Wtedy matka st∏umionym g∏osem powiedzia∏a: „Nie znamy si´, ale w zasadzie powinnyÊmy
si´ znaç”, a wskazujàc wzrokiem na ojca doda∏a,
„ja jestem jego córkà”. Jej ojciec us∏yszawszy to
natychmiast si´ odwróci∏, wzià∏ jà w ramiona i ze
∏zami w oczach powiedzia∏: „Dziecko, jak˝e si´
ciesz´, ˝e do mnie przysz∏aÊ”. Po rozstaniu z naszà
babcià nigdy si´ nie o˝eni∏.
Podczas tego pierwszego spotkania oboje nie
byli w stanie wiele rozmawiaç, tak wi´c moja mama niebawem si´ po˝egna∏a. Obieca∏a jednak
swojemu ojcu, ˝e go ponownie odwiedzi.
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Drugie odwiedziny mia∏y miejsce w kolejnym
tygodniu. WczeÊniej jednak ja i moja matka
musia∏yÊmy przekonaç babci´, rozwiedzionà ˝on´
dziadka. Najpierw zagrozi∏a, ˝e si´ wyprowadzi,
jeÊli jej by∏y mà˝ kiedykolwiek wstàpi do jej domu.
Odwo∏anie si´ do naszej wiary ostatecznie sk∏oni∏o
jà do przemyÊlenia sytuacji i akceptacji.
Trzecie spotkanie odby∏o si´ w naszym domu.
Przy tej okazji pozosta∏a rodzina pozna∏a mojego
biologicznego dziadka. Gdy mój dziadek wszed∏ do
pokoju, to moja babcia rozmawia∏a akurat z pewnà
siostrà w wierze, która jà odwiedzi∏a. Tak wi´c moja
matka przedstawi∏a go s∏owami: „To jest nasz dziadek”. Niemal wydarzy∏ si´ cud: Babcia i dziadek si´
obj´li, jakby nigdy nic si´ nie wydarzy∏o.
Od tego dnia prawie w ka˝dy weekend nas odwiedza∏. Przyje˝d˝a∏ w sobot´, a wraca∏ w niedziel´
po po∏udniu. Nied∏ugo potrwa∏o, a rozwiedzeni od
47 lat ma∏˝onkowie siedzieli w pokoju razem i
trzymali si´ za r´ce. Ca∏us na po˝egnanie wieczorem pokazywa∏ wszystkim, ˝e si´ pojednali. Rodzina nigdy si´ nie dowiedzia∏a, jaka by∏a przyczyna rozstania sprzed wielu lat. Nigdy te˝ o to si´

nie pytano. Dla nas wszystkich wa˝ne by∏o jedno,
˝e jest zgoda i pojednanie.
Nasza rodzina w niedziel´ rano udawa∏a si´ na
nabo˝eƒstwo, tak wi´c dziadek mia∏ wybór: albo
sam pozostaç w domu, albo pójÊç z nami. Postanowi∏ towarzyszyç rodzinie do koÊcio∏a. Po kilku
miesiàcach dowiadywa∏ si´, co musi spe∏niç, aby
przystàpiç do KoÊcio∏a. WyjaÊni∏am mu, ˝e powinien nawiàzaç kontakt ze zborem w swojej miejscowoÊci, w czym mu te˝ dopomog∏am. Od tego czasu
ucz´szcza∏ równie˝ na nabo˝eƒstwa tygodniowe w
swojej miejscowoÊci. Niebawem ku naszej radoÊci,
a tak˝e w naszej obecnoÊci, zosta∏ przyj´ty do KoÊcio∏a.
Rok póêniej, po naszym „pojednaniu” aposto∏
okr´gowy odwiedzi∏ rodzinny zbór naszego dziadka i podczas tego uroczystego nabo˝eƒstwa dziadek przystàpi∏ do Êwi´tego piecz´towania. Nasz
dziadek, a tak˝e nasz wierny brat w wierze, zmar∏
rok wczeÊniej przed babcià.
Odczuwam ulg´, ˝e byliÊmy zdolni do pojednania i umo˝liwienia naszemu dziadkowi wejÊcia na
drog´ wspólnoty dzieci Bo˝ych.

Opóźnienie ocaliło życie
Karol pracuje jako ogrodnik w wielkim ogrodnictwie i ca∏e dnie sp´dza w szklarniach. W przerwie
obiadowej jedzie do domu cieszàc si´ z mo˝liwoÊci wspólnego spo˝ycia posi∏ku z ˝onà i dzieckiem. Po
obiedzie z regu∏y k∏adzie ma∏ego Maksa do ∏ó˝eczka na popo∏udniowy sen.
DziÊ Maks zachowuje si´ inaczej ni˝ zwykle.
Ch∏opiec marudzi i p∏acze. To wcale nie jest do
niego podobne. M∏ody ojciec bierze ma∏ego na
r´ce i ko∏ysze do snu.
Gdy Karol wraca do zak∏adu z przera˝eniem
stwierdza, ˝e spóêni∏ si´ o kwadrans.
Jak si´ okaza∏o, to akurat te pi´tnaÊcie minut ocali∏o mu ˝ycie. Podczas przerwy obiadowej nag∏y, porywisty wiatr niczym tornado
sprawi∏, ˝e zawali∏ si´ szklany dach, a tysiàce
kawa∏ków szk∏a zosta∏y powbijane w ziemi´.
Gdyby Karol przyby∏ punktualnie, to niewàtpliwie zosta∏by ci´˝ko ranny albo straci∏ ˝ycie.
Pod wielkim wra˝eniem zajÊcia dzi´kowa∏
mi∏emu Bogu, ˝e jego ma∏y synek Maks nieÊwiadomie by∏ narz´dziem w r´ku Boga do
ocalenia mu ˝ycia.
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W czerwcu br. apostoł okręgowy Charles Ndandula wyświęcił
nowy kościół (zdjęcie) w Mass Media/Lusaka. Wielu braci i sióstr przeżyło nabożeństwo przed
kościołem,
ponieważ
wewnątrz nie
starczyło miejsca dla wszystkich 1470
uczestników
uroczystości.

Aposto∏ Allister David Kriel zaprosi∏ na 29 lipca br.
ponad 2000 chórzystów swojego obszaru dzia∏ania, aby
przedstawiç im nowe wydanie angielskiego Êpiewnika. W
realizacji tego zadania wspierali go biskup Gregory
February i przewodniczàcy okr´gu, a tak˝e orkiestra
okr´gowa, która
zaprezentowa∏a
nowe melodie poszczególnych pieÊni.
Apostoł Kriel (z prawej) i
biskup February (2 z prawej) podczas prezentacji

Zambia: Podró˝ ∏odzià
Dwie godziny podró˝y ∏odzià po Zambezi mia∏ za sobà
aposto∏ okr´gowy Charles Ndandula, kiedy przyby∏ do
portu w Kalabo, gdzie zosta∏ powitany przez braci i
siostry (zdj´cie). Wielka by∏a radoÊç ze s∏u˝by aposto∏a
okr´gowego w zborze Mutalaeti. Na nabo˝eƒstwo
zebra∏o si´ 2816 wiernych. Aposto∏ okr´gowy s∏u˝y∏
s∏owem biblijnym z 1. Jana 5, 12.

Afryka Po∏udniowa: Przy grobie aposto∏a
Przed nabo˝eƒstwem dla umar∏ych na poczàtku lipca
2008 roku m∏odzie˝ i przewodniczàcy zboru East London wraz z biskupem Atholem Frankiem Nelem oraz
starszym okr´gowym R. Diedricksem spotkali si´ przy
grobie aposto∏a George’a Butityi Ngqunge. Tam zaÊpiewali kilka pieÊni po angielsku i w j´zyku xhosa, a biskup
Nel zmówi∏ modlitw´.

Podczas pewnej zimnej i mglistej soboty lipca
2008 roku (zima w Afryce Południowej) młodzież okręgu Silversand
przygotowała gorącą zupę dla dzieci pewnej szkoły podstawowej.
Dzieci wdzięcznie i z radością przyjęły
ten dar.
Po spożyciu
darmowej zupy
miały miejsce
wspólne rozmowy na
temat wiary
i Kościoła.

Apostoł
okręgowy
Charles
Ndandula,
w połowie
czerwca 2008 roku, odwiedził braci i siostry w regionach:
Zimba, Kalomo, Choma i Nalube.

10

Malezja: Odwiedziny w stanie Sabah
Podczas swojej 48 podró˝y do Azji Po∏udniowo-Wschodniej w dniach od 15
lipca do 5 sierpnia br. ewangelista Fred Altvater (Kanada) odwiedzi∏ braci
i siostry w stanach Sabah i Sarawak, a tak˝e na wyspie Borneo, jak i w
Singapurze i Manili – stolicy Filipin. Tam przeprowadzi∏ szkolenia dla
tamtejszych s∏ugów Bo˝ych. Ponadto w Sabah przygotowywa∏ wiernych na
pierwsze odwiedziny aposto∏a okr´gowego. 29 lipca aposto∏ okr´gowy
Leslie Latorcai (Kanada) przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w mieÊcie Keningau.
Chocia˝ ta uroczystoÊç odby∏a si´ o godzinie 14.00, a wielu braci i sióstr
pracuje zawodowo, to jednak na nabo˝eƒstwie by∏o 428 dusz.

Dzieci w Sabah witają apostoła okręgowego Latorcai

Japonia: 40 lat KoÊcio∏a Nowoapostolskiego
Z okazji 40-lecia istnienia KoÊcio∏a Nowoapostolskiego w Japonii aposto∏ okr´gowy Leslie Latorcai odwiedzi∏ zbór Tokio.
Podczas nabo˝eƒstwa przeniós∏ w stan spoczynku ewangelist´ okr´gowego Yoshiharu Yahata, który ma 76 lat i
prawdopodobnie by∏ najstarszym przewodniczàcym okr´gu na Êwiecie. W sierpniu 1968 roku on i jego rodzina przyj´li
wyznanie nowoapostolskie, a zarazem by∏ to poczàtek KoÊcio∏a Nowoapostolskiego w Japonii. Przez minione lata wraz ze
swojà ˝onà Mitsugi rozwija∏ KoÊció∏ w swojej ojczyênie. Aposto∏ okr´gowy Latorcai podczas tego samego nabo˝eƒstwa
powo∏a∏ kap∏ana Wolfganga Ade, pochodzàcego z Niemiec, a mieszkajàcego w Tokio, na urzàd pasterza i przekaza∏ mu jako
przewodniczàcemu okr´gu odpowiedzialnoÊç za braci i siostry w Japonii. Pasterz Ade od 26 lat ˝yje w Japonii i pracuje na
Dokkyo Medical University. Ponadto na tym nabo˝eƒstwie zosta∏ te˝ ustanowiony kap∏anem Yoshiharu Krockenberger.

W´gry: Pierwsza wizyta
aposto∏a okr´gowego Fehlbauma
W lipcu 2008 roku aposto∏ okr´gowy Markus Fehlbaum
(Szwajcaria) po raz pierwszy po obj´ciu swego urz´du
odwiedzi∏ zbory na W´grzech. Najpierw przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo w Segedynie, le˝àcym oko∏o 180 km na
po∏udnie od Budapesztu. W podró˝y towarzyszyli mu
aposto∏ Heinz Lang i biskup Paul Imhof. Nast´pnego dnia
w koÊciele w Budapeszcie zgromadzili si´ s∏udzy z ca∏ego
kraju oraz pozostali wspó∏pracownicy wraz z rodzinami.
Podczas tego spotkania aposto∏ okr´gowy przedstawi∏
siebie, a nast´pnie zada∏ pytania: „Co KoÊció∏ czyni dla
ciebie?” oraz „Co ty czynisz dla KoÊcio∏a?”. Po wspólnym
posi∏ku dla ok. 100 osób po po∏udniu tego dnia odby∏o si´
nabo˝eƒstwo, na którym zosta∏a ochrzczona i piecz´towana córka przewodniczàcego zboru. Po uroczystoÊci
Êwi´tej wieczerzy pewien
brat zosta∏ powo∏any na
urzàd kap∏ana dla zborów
Hévíz i Pecz.

Muzyczny program popołudniowy

W∏ochy: Jubileusz w Carrara
Z okazji 50-lecia zboru Carrara aposto∏ Orando Mutti
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo s∏owem z Ksi´gi Kazn. Salomona 3, 14. Jako delegacj´ ze strony w∏adz miasta
powita∏ wiceburmistrza i komendanta policji dzielnicy
Fassolo, w której po∏o˝ony jest nasz koÊció∏. W centrum
nabo˝eƒstwa by∏y dzieci, którym aposto∏ zadedykowa∏
s∏owo z Filemona 1, 21. Zapewni∏ te˝ dzieci, ˝e nie tylko
sà mi∏owane przez Boga, ale te˝ przez rodziców oraz
s∏ugów w zborze. „Wy jesteÊcie przysz∏oÊcià KoÊcio∏a”,
powiedzia∏ do nich. Poczàtki zboru Carrara si´gajà 1958
roku, kiedy latem póêniejszy aposto∏ Rudolf Schneider
i póêniejszy starszy okr´gowy Carlo Premezzi jako
turyÊci przybyli do miasta marmurów i tamtejszym
ludziom sk∏adali Êwiadectwo wiary.

Apostoł okręgowy Fehlbaum
z apostołem Langiem (z lewej)
i biskupem Imhofem ( z prawej)
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Kanada: Odwiedziny we wschodniej Kanadzie
W dniach 12-22 lipca br. aposto∏ okr´gowy pomocniczy John
Sobottka i biskup John Wiesel odwiedzili prowincje: Nowa
Szkocja, Quebek i Ontario. Pokonali ponad 1500 kilometrów
samolotem i oko∏o 1900 kilometrów samochodem. Aposto∏
Sobottka przeprowadzi∏ pi´ç nabo˝eƒstw, na których piecz´towa∏ czworo dzieci i czworo doros∏ych, ustanowi∏ dwóch
diakonów oraz zatwierdzi∏ w urz´dzie dwóch diakonów i
kap∏ana. Na licznych spotkaniach dla s∏ugów omawia∏
zagadnienia dalszego rozwoju dzie∏a Bo˝ego w tamtym
regionie kraju.

Kanada: 50-lecie zboru Ottawa
W Êrodku lata 2008 roku bracia i siostry z Ottawy
obchodzili 50-lecie swego zboru. UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ w sobot´ prezentacjà fotograficznà,
przedstawiajàcà rozwój zboru w minionych dziesi´cioleciach. Po ma∏ym posi∏ku chóry i grupy instrumentalne zaprezentowa∏y bogaty program muzyczny. W niedziel´ biskup John Wiesel przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo s∏owem z Psalmu 126, 3.

Apostoł okręgowy pomocniczy Sobottka
(w 1. rzędzie 3 od lewej)
i biskup Wiesel
(w 1 rzędzie 3 od prawej)
ze sługami zboru Montreal

Kanada: Jubileusz w Albercie
W dniach 26-27 lipca 2008 roku zbór Medicine Hat (Alberta) obchodzi∏ 50-lecie
za∏o˝enia. W sobot´ po po∏udniu, po wspólnym posi∏ku, bracia i siostry oraz
goÊcie mieli okazj´ poznaç histori´ za∏o˝enia i rozwoju zboru. WyÊwietlony film
przedstawiajàcy liczne wydarzenia z minionych 50 lat o˝ywi∏ wspomnienia. W
niedziel´ biskup John Sturm przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla tamtejszych braci
i sióstr. By∏o to dla niego dodatkowà radoÊcià, poniewa˝ jego ojciec by∏
pierwszym przewodniczàcym tego zboru.

Argentyna: Gratulacje dla absolwentów szkó∏ wy˝szych
Aposto∏ okr´gowy Norberto Batista (zmar∏ 29.09.2008) latem tego roku zaprosi∏ 60
m∏odych sióstr i braci, którzy w tym roku ukoƒczyli studia, na nabo˝eƒstwo do koÊcio∏a
w Las Catonas (okr´g Buenos Aires). Po nabo˝eƒstwie, podczas wspólnego posi∏ku,
m∏odzie˝ rozmawia∏a z aposto∏em okr´gowym Batistà i aposto∏em Norberto Passunim
(obecnym aposto∏em okr´gowym). Ka˝dy absolwent uniwersytecki jako podarunek
gratulacyjny otrzyma∏ bibli´ z dedykacjà aposto∏a okr´gowego Batisty.

Zdjęcie tytułowe: Bracia i siostry z okręgu Arnhem na nabożeństwie w Hilversum
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