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Proces oczyszczania
e˝eli winnica ma przynosiç dorodne owoce, to musi byç na
wiosn´ przyci´ta. Ogrodnik usuwa obumar∏e, dzikie, a tak˝e
zb´dne p´dy, aby koncentrowaç si∏´ krzewu winnego na te
p´dy, które gwarantujà owocne grona. W okresie wegetacyjnym ogrodnik usuwa równie˝ zb´dnà zielenin´, aby uprzywilejowaç dojrzewanie winogron.
Jezus Chrystus powiedzia∏ o sobie: „Ja jestem prawdziwym
krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Ka˝dà latoroÊl,
która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a ka˝dà, która wydaje owoc,
oczyszcza, aby wydawa∏a obfitszy owoc. Wy jesteÊcie ju˝ czyÊci dla
s∏owa, które wam g∏osi∏em”. To podobieƒstwo mówi, ˝e przy
naÊladowcach Chrystusa musi si´ odbywaç proces oczyszczania
wed∏ug woli Bo˝ej. Jak to nast´puje? Pierwsze wielkie oczyszczenie
ca∏ego wewn´trznego cz∏owieka nast´puje w wyniku kàpieli nowonarodzenia i odnowienia w Duchu Âwi´tym, poprzez sakrament
Êwi´tego chrztu wodnego i duchowego. To jest proces oczyszczania,
zaÊ lepszego i pi´kniejszego nie ma. Nast´pnie te˝ w ka˝dym nabo˝eƒstwie oferowana jest ∏aska z ofiary i zas∏ugi Jezusa Chrystusa. To
powoduje oczyszczenie, które pozwala wydawaç wi´cej owoców. Syn
Bo˝y powiedzia∏ do swoich uczniów: „Wy jesteÊcie ju˝ czyÊci dla
s∏owa, które wam g∏osi∏em”. Tak˝e przy nas zostaje dokonywany
proces oczyszczania przez s∏owo Bo˝e. Zapewniajmy Jemu t´ rang´,
na jakà zas∏uguje i nie czyƒmy z tego obiektu dyskusyjnego! S∏owo
Bo˝e ma doskona∏e dzia∏anie i oczyszcza.
W wyniku dopuszczeƒ Bo˝ych i prób dusza tak˝e mo˝e byç
oczyszczona. Kiedy si´ prze˝ywa takie sytuacje, wtedy nie jest to
przyjemne, a wr´cz nawet jest ci´˝ko. Ostatecznie jednak s∏u˝y to do
oczyszczania. W takich sytuacjach nie zapominajmy o s∏owach
proroka: „Albowiem ja wiem, jakie myÊli mam o was - mówi Pan myÊli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotowaç wam przysz∏oÊç i
natchnàç nadziejà”.
Serdeczne i g∏´bokie ˝ycie modlitewne tak˝e przyczynia si´ do
oczyszczania. ZaÊ oczekiwanie i nadzieja na bliskie, ponowne
przyjÊcie Chrystusa jest decydujàcym bodêcem do poddawania si´
procesowi oczyszczania. Je˝eli ta przyczyna nie mia∏aby nas sk∏aniaç
do oczyszczania, to co w ogóle mia∏oby nas mobilizowaç?
Owocem winoroÊli sà grona, z których pozyskuje si´ wino,
symbolizujàce radoÊç. Wskutek oczyszczania pozyskany owoc ma byç
radoÊcià. Je˝eli zwrócimy uwag´ na stan dziecka Bo˝ego, jak i na moc
zwiàzanà z faktem bycia dzieckiem Bo˝ym, to niewàtpliwie
odczuwamy radoÊç. Z radoÊci wywodzi si´ si∏a do dalszego kroczenia
drogà wiary. Chciejmy radowaç si´ z planu zbawienia Bo˝ego i byç
cichymi wtedy, kiedy Pan kontynuuje przy nas proces oczyszczania,
poniewa˝ to sprawi owoc, który uczyni nas godnymi, aby z ∏aski zostaç
przyj´tymi podczas ponownego przyjÊcia Chrystusa.

J

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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Stara przystań w Hoorn/Holandia

Zdjęcie grupowe rodziny Pos
z Głównym Apostołem i jego żoną

Podwójny powód do wdzi´cznoÊci
zwiàzany by∏ z odwiedzinami
G∏ównego Aposto∏a Richarda Fehra
w zborze Hilversum 15 wrzeÊnia 2002 r.
Z jednej strony aposto∏ okr´gowy
w stanie spoczynku Gijsbert Pos i jego ˝ona obchodzili z∏ote gody,
a z drugiej strony zbór Hilversum obchodzi∏ jubileusz
100 rocznicy swego istnienia.

G∏ówny Aposto∏
w Hilversum - Holandia
„JesteÊcie koronà tego dnia”, tymi
s∏owami G∏ówny Aposto∏ zwróci∏ si´
do „z∏otej pary”, „...a ca∏y zbór mo˝e
uczestniczyç przy tym b∏ogos∏awieƒstwie, które dziÊ otrzymujecie”. Po 50
latach wspólnej drogi ˝ycia, jeden drugiego zna; co jeden partner myÊli, to
drugi cz´stokroç wypowiada. Nawet
czuje si´ to, co ˝yje w sercu drugiego.
Mi∏oÊç nie jest co prawda ju˝ taka
burzliwa, ale za to sta∏a si´ g∏´bsza.
„ZachowaliÊcie wzajemnà wiernoÊç,
ale tak˝e i Panu, i Jego dzie∏u”, nadmieni∏ G∏ówny Aposto∏, „...wasza
wiara prowadzi∏a was a˝ dotàd przez
˝ycie, tak˝e w ci´˝kich chwilach podejmowaliÊcie w∏aÊciwe decyzje i
pozostaliÊcie zachowani. Poza wiarà
˝yje w was tak˝e mi∏oÊç i nadzieja, zaÊ
w tym celu, aby to tak˝e mog∏o si´ w
was rozwijaç w przysz∏oÊci, przyjmujecie dziÊ b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e”.
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Poza aposto∏em okr´gowym Theodoorem de Bruijnem i aposto∏em Gerritem Sepersem, jak i dzia∏ajàcym w
Holandii biskupem, G∏ównemu Aposto∏owi towarzyszyli tak˝e aposto∏owie
okr´gowi Wilhelm Leber (Niemcy
Pó∏nocne), Klaus Saur (Niemcy Po∏udniowe i Fritz Schröder (BerlinBrandenburgia).
Ponadto obecni te˝ byli aposto∏owie
Gerald Bimberg (Saksonia-Anhalt),
Günter Eckhardt (Niemcy Po∏udniowe) i Karlheinz Schumacher (Niemcy
Pó∏nocne).
W ciàgu siedmiu miesi´cy by∏o to
drugie nabo˝eƒstwo, które G∏ówny
Aposto∏ przeprowadzi∏ w Hilversum.
W marcu 2002 roku przeprowadzi∏ tam
nabo˝eƒstwo dla umar∏ych, niemniej
wówczas w tamtej uroczystoÊci zasadniczo uczestniczyli bracia i siostry z
okr´gu Arnhem.
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„A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża
rozlana jest w sercach naszych przez
Ducha Świętego, który nam jest dany”.
- Rzymian 5,5 -

mi∏owani bracia i siostry!
Serdecznie witam was wszystkich na tym uroczystym nabo˝eƒstwie. Pozwólcie, abyÊmy
dzisiaj w duchu uczynili „górskà w´drówk´”. Gdy wst´puje si´ na gór´, ma si´
wspania∏y widok, oddycha si´ czystym
powietrzem, inaczej ni˝ w dolinie i czuje si´
jak na skrzyd∏ach. Niechby ka˝dy z was dziÊ
tego doÊwiadczy∏ pod wzgl´dem duchowym! Pan Jezus kiedyÊ wstàpi∏ na gór´
z trzema swymi uczniami: Piotrem,
Jakubem i Janem. Tam ukaza∏ si´ im
Moj˝esz i Eliasz. Piotr by∏ pe∏en entuzjazmu do tego stopnia, ˝e powiedzia∏:
„Mistrzu, dobrze nam tu byç, uczyƒmy
wi´c trzy namioty, jeden tobie, jeden
Moj˝eszowi, jeden Eliaszowi. A gdy on to
mówi∏, powsta∏ ob∏ok i zacieni∏ ich, ...a z
ob∏oku odezwa∏ si´ g∏os: Ten jest Syn mój
wybrany, tego s∏uchajcie” (Ew.¸ukasza
9,33-35).
Póêniej Jezus powiedzia∏ do tych, których wys∏a∏, do swoich aposto∏ów: „A kto
was s∏ucha, mnie s∏ucha” (Ew.¸ukasza

U

10,16). W Objawieniu Jana zaÊ czytamy
s∏owa Pana: „Jam jest alfa i omega (poczàtek i koniec)” (Obj.Jana 1,8). Pan jest tym,
który rozpoczà∏ i dokoƒczy! Tak jak rozpoczà∏ swoje dzie∏o, tak te˝ je dokoƒczy.
Je˝eli do swoich aposto∏ów wówczas powiedzia∏: „A kto was s∏ucha, mnie s∏ucha”,
wtedy te s∏owa dotyczà tak˝e tych, których
wysy∏a w czasie omegi. Zatem godne zalecenia jest baczne s∏uchanie s∏ów pos∏aƒców
Bo˝ych. „Âwi´te s∏owo ˝ywota” niech ma
dla nas wielkie znaczenie. Wówczas nabo˝eƒstwa b´dà dla nas zawsze drogocenne i
wcià˝ na nowo b´dziemy mieli pragnienie
za s∏owem Pana.
W tym miesiàcu zbór Hilversum obchodzi 100-lecie. Z okazji tego jubileuszu
dzi´kujemy Ojcu Niebieskiemu za wszystko, co uczyni∏ dla swoich w tym minionym
czasie. Istnia∏y czasy b∏ogos∏awionego i
silnego wzrostu. Istnia∏y burzliwe czasy, w
których wielu obra∏o inne drogi i nie
zwa˝a∏o na starà apostolskà regu∏´. Je˝eli
coÊ si´ burzy, a wszystko doko∏a si´
chwieje, to zawsze nale˝y si´ trzymaç
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G∏ównego Aposto∏a. Nie mówi´ to dlatego, poniewa˝ dziÊ pe∏ni´ ten urzàd. Pewnego dnia ktoÊ inny b´dzie pe∏ni∏ ten urzàd,
a wówczas tak˝e i mnie b´dzie dotyczyç:
Zawsze naÊladowaç G∏ównego Aposto∏a.
Istnia∏y pi´kne i mniej pi´kne czasy, ale
Pan zawsze czuwa∏ swojà r´kà nad swoimi.
Dlatego stukrotne dzi´ki za sto lat dzia∏ania Bo˝ego! Prosimy te˝ o stukrotne b∏ogos∏awieƒstwo dla tego zboru, dla okr´gu, dla
ca∏ego kraju, jak i dla ca∏ego dzie∏a Bo˝ego.
Wiem, ˝e tu, w „starej” Europie, wzrost
nie jest ju˝ taki wielki. W niektórych
miejscowoÊciach mo˝na byç wdzi´cznym,
jeÊli aktualny stan zostaje zachowany, a
zbory nie b´dà maleç liczebnie. W innych
miejscowoÊciach przeciwnie, mo˝e byç
odnotowywany pi´kny wzrost, zaÊ w Afryce
lub w innych rejonach Êwiata tysiàce i jeszcze raz tysiàce przyst´pujà do dzie∏a Bo˝ego. Nie trac´ jednak nadziei, ˝e tak˝e w
„starej” Europie b´dà mog∏y byç doprowadzone dusze, o ile nie w tysiàcach, to byç
mo˝e w dziesiàtkach. Niechby mi∏oÊç Bo˝a
darowa∏a, ˝eby zarówno w tym zborze, w

okr´gu i w ca∏ym kraju rozwój nie uleg∏
stagnacji lub regresowi, ale osiàgnà∏
wymiar, jaki jest niezb´dny na dzieƒ
Paƒski, kiedy Pan przyjdzie i dokoƒczy
swoje dzie∏o. Ta nadzieja niechby o˝ywia∏a
was wszystkich!
W s∏owie biblijnym jest mowa: „A
nadzieja nie zawodzi”. Nadzieja jest córkà
wiary. Skàd zaÊ pochodzi wiara? Aposto∏
Pawe∏ mówi jasno i wyraênie, ˝e wiara
wywodzi si´ z g∏oszonego s∏owa Bo˝ego, ze
s∏owa Chrystusa (por.Rzymian 10,17). Kto
wierzy i ma nadziej´, ten nie wàtpi ani te˝
nie przesypia „z∏otego czasu ∏aski”, ale
wykorzystuje go do zbawienia swojej duszy. Wszyscy chciejmy trwaç w nadziei.
Ona nie pozwala zaznaç straty.
Nast´pnie w s∏owie biblijnym jest mowa:
„...bo mi∏oÊç Bo˝a rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha Âwi´tego”. S∏owa,
które ju˝ cz´sto s∏yszeliÊmy. Musz´ jednak
wyznaç, i˝ tego s∏owa biblijnego jeszcze
nigdy nie u˝y∏em do przeprowadzenia
nabo˝eƒstwa.
Mi∏oÊç jest rozlana w sercach naszych

przez Ducha Âwi´tego. Je˝eli Duchowi
Âwi´temu dajemy przestrzeƒ do rozwoju,
to te˝ mo˝e si´ rozwijaç mi∏oÊç. Dajcie
miejsce dla Ducha Âwi´tego w swoim
wn´trzu! Zapytajmy si´ dziÊ, czy nie jest
mo˝liwe, aby jeszcze wi´cej miejsca
stworzyç w naszym sercu po to, aby mi∏oÊç
mog∏a si´ rozwinàç ze swoimi cudownymi
darami? Mi∏oÊç ma wiele owoców. Na
przyk∏ad owocem mi∏oÊci jest wiernoÊç.
ZaÊ wierny posiàdzie koron´ ˝ywota wiecznego. Jak cz´sto ju˝ podczas konfirmacji
s∏yszalne by∏y s∏owa: „Bàdê wierny a˝ do
Êmierci, a dam ci koron´ ˝ywota” (Obj.
Jana 2,10). Wierny dost´puje koronacji.
Gdzie dzia∏a mi∏oÊç od Boga, tam jako
owoc ujawnia si´ wiernoÊç.
Mi∏oÊç sk∏ania te˝ do naÊladownictwa, a
w wyniku naÊladownictwa osiàgamy cel
wiary. Kto ustaje, ten nie osiàga celu. Kto
si´ cofa i zawraca, ten nie osiàga celu. Z
mi∏oÊci jednak wywodzi si´ wola do
naÊladownictwa. Przy tym pami´tajmy o
znanych s∏owach G∏ównego Aposto∏a
Streckeisena, który powiedzia∏: „NaÊla5

downictwo a˝ do koƒca, wszystko inne jest
biegiem ja∏owym”. Na biegu ja∏owym tak˝e
coÊ pracuje, a nawet zu˝ywa si∏y, ale ani o
metr nie posuwa si´ naprzód. Zatem przez
wierne naÊladownictwo, bazujàce na
mi∏oÊci, osiàgamy cel wiary.
Z mi∏oÊci wywodzi si´ te˝ gotowoÊç do
sk∏adania ofiar. Nie powiem wam nic
nowego, jeÊli powiem, ˝e ofiara przynosi
b∏ogos∏awieƒstwo. Mi∏oÊç sk∏ania te˝ do
modlitwy. Kto trwa w aktywnym ˝yciu
modlitewnym, ten te˝ od czasu do czasu
prze˝ywa wys∏uchanie modlitw. To z kolei
wzmacnia wiar´. Wszystko zaÊ wywodzi si´
z mi∏oÊci.
Mi∏oÊç pragnie darowaç drugiemu ca∏e
serce. Kto Panu daruje ca∏e serce, ten staje
si´ naprawd´ szcz´Êliwy. Je˝eli daruje si´
Jemu po∏ow´ serca lub dwadzieÊcia
procent, a pozosta∏à cz´Êç poÊwi´ca si´
innym rzeczom, to jak chcia∏oby si´ byç
szcz´Êliwym? Tak nie idzie! Gdy jednak z
mi∏oÊci ca∏e serce daje si´ Panu, wtedy to
zapewnia szcz´Êcie.
Wiele jest jeszcze do uczynienia przy
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w∏asnej duszy, poniewa˝ jeszcze nie
dostàpiliÊmy dokoƒczenia w wierze i te˝
wiele jest pracy w dziele Bo˝ym. Wiele jest
jeszcze do uczynienia. Reformatorowi
Marcinowi Lutrowi przypisuje si´ wypowiedê: „JeÊli bym wiedzia∏, ˝e jutro zginie
Êwiat, to i tak jeszcze dziÊ posadzi∏bym
jab∏oƒ”. Je˝eli odniesiemy to do siebie, to
oznacza nic innego, jak do przyjÊcia Pana
dzia∏aç przy samym sobie oraz w dziele
Bo˝ym. Co nas do tego pobudza? Mi∏oÊç!
Mi∏oÊç rozwija i wzmacnia te˝ jednoÊç.
JednoÊç jest znakiem czasu dokoƒczenia.
Jestem przekonany, ˝e jednoÊç aposto∏ów
jeszcze nigdy nie by∏a tak uwydatniona, jak
w naszym czasie, aczkolwiek aktualnie 340
aposto∏ów dzia∏a na ca∏ym Êwiecie.
Dokonaç tego mo˝e tylko Duch Âwi´ty i
przez Niego rozlana mi∏oÊç.
Z mi∏oÊci wywodzi si´ te˝ wola do
zwyci´˝ania. Gdy w Objawieniu Jana
czytamy, co wszystko obiecane jest

zwyci´zcy, wtedy mo˝emy byç zdumieni.
PomyÊlmy tylko o obietnicy: „Zwyci´zcy
pozwol´ zasiàÊç ze mnà na moim tronie”
(Obj.Jana 3,21). Mi∏oÊç zapewnia si∏´ do
zwyci´˝ania.
Jak wiadomo, ˝adna droga nie jest zbyt
daleka dla mi∏oÊci. Co bez mi∏oÊci by∏oby
wielkà ofiarà albo nawet problemem, to w
wyniku mi∏oÊci staje si´ s∏odkim obowiàzkiem, który ch´tnie si´ wype∏nia. Z mi∏oÊci
wywodzi si´ te˝ t´sknota za dniem Paƒskim, za weselem Baranka!
Na podstawie tego wszystkiego widzimy,
jak wa˝nà rzeczà jest, ˝eby daç przestrzeƒ
w naszym wn´trzu Duchowi Âwi´temu, by
mog∏a nas nape∏niaç mi∏oÊç wlana wraz z
Duchem Âwi´tym. W ten sposób coraz
bardziej stajemy si´ nowà istotà w Chrystusie, która ujawni si´ w dniu Paƒskim.
„Mi∏oÊç Bo˝a rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha Âwi´tego, który nam
jest dany”. GoÊciom wÊród nas obecnym z
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mi∏oÊci i serdecznej przychylnoÊci mówi´,
˝e w tym dniu, w którym otrzymajà Ducha
Âwi´tego, na drodze wyznaczonej przez
Jezusa, zostanie do ich serc wlana mi∏oÊç.
Mog∏oby si´ wzbudziç pytanie, czy inni nie
posiadajà tej mi∏oÊci? Przecie˝ we wszystkich czasach istnieli wielcy wÊród m´˝czyzn i kobiet. PomyÊlmy o Henri Dunancie, za∏o˝ycielu Czerwonego Krzy˝a. Przed
nim pozwalano powoli umieraç zranionym
na polach bitew. W wyniku jego dzia∏aƒ
zostali piel´gnowani i powracali do
zdrowia. Niewàtpliwie by∏ cz∏owiekiem
wielkiej zas∏ugi, za którà te˝ na tamtym
Êwiecie otrzyma nagrod´. Co czyni∏, to
zrodzi∏o si´ z wielkodusznego serca. Móg∏
byç, a w∏aÊciwie dlaczego nie, kierowany
przez Ducha Âwi´tego. Nie otrzyma∏ go
jednak przez aposto∏a. Mam nadziej´, ˝e
tymczasem to ju˝ nastàpi∏o na tej nam
znanej drodze, a mianowicie wtedy, kiedy
pami´tamy o zmar∏ych, i kiedy udzielane
im sà sakramenty KoÊcio∏a. Mi∏oÊç zostaje
rozlana w sercach naszych przez Ducha
Âwi´tego, a nast´puje to przez Êwi´te
piecz´towanie. Niemniej mi∏oÊç nie mo˝e
we wszystkich rozwijaç si´ w równym
stopniu, poniewa˝ czasami daje si´ jej zbyt
ma∏à przestrzeƒ.
Wezwanie dzisiejszej niedzieli kierowane do nas brzmi: Daj przestrzeƒ Duchowi Âwi´temu, aby mi∏oÊç mog∏a si´
rozwijaç w sercu. Wówczas b´dziemy mieli nadziej´, która nie dopuÊci do zatracenia.
Wówczas ˝ycie Bo˝e t´tniç b´dzie w
naszych sercach, w zborach, okr´gach, a
wszystko b´dzie dà˝y∏o do dokoƒczenia w
wierze.
Mili bracia i siostry, stwórzmy w nas
przestrzeƒ! Ile myÊli porusza nas chocia˝by
w jednym jedynym dniu? Ile tych myÊli
krà˝y tylko wokó∏ ˝ycia ziemskiego, a ile
wokó∏ tego, co duchowe i wieczne?
Byç mo˝e b´dziemy musieli stwierdziç,
˝e mo˝emy jeszcze nieco wi´cej uczyniç, o
ile tylko Duchowi Âwi´temu damy wi´cej
przestrzeni w naszych sercach, aby rozlana
w nas mi∏oÊç mog∏a skutecznie dzia∏aç.
Tego ˝ycz´ wszystkim z ca∏ego serca.

L I S T

W niedziel´, 15 wrzeÊnia
2002 roku, nasz G∏ówny Aposto∏ po raz drugi w 2002 roku
odwiedzi∏ Holandi´. Do tego
by∏ te˝ szczególny powód.
Aposto∏ okr´gowy w stanie
spoczynku Gijsbert Pos i jego
˝ona Henny obchodzili 50-lecie
zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego. B∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e
otrzymali w uroczystym nabo˝eƒstwie w Hilversum.
Je˝eli chodzi o nabo˝eƒstwa
G∏ównego Aposto∏a, to my w
Holandii byliÊmy nieco „rozpieszczeni”, poniewa˝ odkàd
pami´tam, to G∏ówny Aposto∏
odwiedza∏ nas raz do roku.
Dawniej nabo˝eƒstwa odbywa∏y si´ z regu∏y w wielkiej hali w
Êrodkowej cz´Êci kraju. Gdy wówczas
G∏ówny Aposto∏ wkracza∏ do hali na rozpocz´cie nabo˝eƒstwa, to cz´sto ÊpiewaliÊmy: „Bàdêcie pozdrowieni, wy s∏udzy Bo˝y, którzy przybyliÊcie z bliska i z daleka!”
Pami´tam, ˝e mnie jako dziecku przechodzi∏y ciarki, tak imponujàco to odbiera∏em.
Mam w pami´ci równie˝ pierwszà transmisj´ nabo˝eƒstwa G∏ównego Aposto∏a
drogà fonicznà. Na szcz´Êcie sàsiedzi
naszego koÊcio∏a mieli przy∏àcze telefoniczne, z którego pozwolono nam skorzystaç. Dzi´ki temu mogliÊmy prze˝yç nabo˝eƒstwo. Przypominam sobie to tak, jakby
to by∏o wczoraj. Nie rozumia∏em ˝adnego
s∏owa, ale pozna∏em g∏os G∏ównego Aposto∏a i odczuwa∏em nader dobrze, jaka to
by∏a szczególna godzina. Post´p techniczny póêniej umo˝liwi∏ transmisj´ fonii i
wizji. Holandia, o ile dobrze jestem poinformowany, by∏a pierwszym KoÊcio∏em
terytorialnym, jaki skorzysta∏ z tej techniki.
Tymczasem sta∏o si´ to ca∏kiem normalne.
Kilka razy do roku mo˝emy w Holandii
s∏yszeç i widzieç pierwszego s∏ug´ Bo˝ego
na ziemi. Rozwój...

***
Gdy zajmowa∏em si´ uroczystoÊcià z∏o-

A P O S T O L S K I

Apostoł okręgowy de Bruijn
wraz z Głównym Apostołem
witani przez afrykańską młodzież

o uporzàdkowane drogi”
(pewne stare przys∏owie holenderskie). Jako przewodniczàcy
zboru jeszcze przez wiele lat
radowa∏em si´ z tego b∏ogos∏awieƒstwa, które przyj´∏o to
ma∏˝eƒstwo.
W roku 2002 ma∏˝eƒstwo ma
inny stan wartoÊci w towarzystwie i spo∏eczeƒstwie ni˝ przed
10 laty. Tak˝e charakter i sposób kszta∏towania ma∏˝eƒstwa
tu i tam wydaje si´ byç inny. To
tak˝e rozwój...

***

Rozwój...
tych godów aposto∏a okr´gowego w stanie
spoczynku Pos i jego ˝ony, a przy tym
wejrza∏em do ich historii ˝yciowej, to
odczuwa∏em cichà radoÊç. Powód radoÊci
tkwi∏ w tym, ˝e widzia∏em, jakie miejsce
zajmuje Bóg w ˝yciu tego ma∏˝eƒstwa.
W zborze, w którym w swoim czasie
s∏u˝y∏em jako m∏ody przewodniczàcy
zboru, dwoje pewnych samotnych ludzi
chcia∏o si´ pobraç. Z regu∏y nie jest to nic
nadzwyczajnego. W tamtym przypadku
by∏a to jednak bardzo s´dziwa para, która
stan´∏a przede mnà jako przewodniczàcym zboru i prosi∏a o b∏ogos∏awieƒstwo
Bo˝e na swój zwiàzek ma∏˝eƒski.
W bezpoÊrednim Êrodowisku tego
s´dziwego brata i s´dziwej siostry ich plany
ma∏˝eƒskie nie u ka˝dego napotka∏y na
zrozumienie. Powód decyzji o zawarciu
ma∏˝eƒstwa i poproszenia o b∏ogos∏awieƒstwo przed zejÊciem si´ na wspólnà
drog´ ˝ycia, siostra wyrazi∏a skromnymi
s∏owami: „B∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e pyta si´
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W Objawieniu Jana z treÊci Listu do
zboru w Efezie (2 rozdzia∏, 3 i 4 werset)
równie˝ mo˝emy dostrzec pewien rozwój:
„Masz te˝ wytrwa∏oÊç i cierpia∏eÊ dla
imienia Mego, a nie usta∏eÊ”. Dotàd bardzo pozytywnie! Nast´pnie jednak mamy
powa˝ne napomnienie z powodu napawajàcego troskà rozwoju: „Lecz mam ci za
z∏e, ˝e porzuci∏eÊ pierwszà twojà mi∏oÊç”.
W minionym pi´çdziesi´cioleciu wiele
si´ zmieni∏o. Je˝eli jednak wcià˝ jeszcze
posiadamy pierwszà mi∏oÊç, to wykorzystujemy ka˝de nabo˝eƒstwo G∏ównego
Aposto∏a. Je˝eli zaÊ w ma∏˝eƒstwie zachowana jest jeszcze pierwsza mi∏oÊç, to
pozostajemy wiernymi.
Theodoor de Bruijn

Apostoł okręgowy Theodoor de Bruijn urodził
się 26 lutego 1946 roku. Do urzędu apostoła
okręgowego został powołany 6 grudnia 1998 roku.Od
tego czasu prowadzi Kościół terytorialny Holandia
oraz obsługuje Maltę, karaibskie wyspy Arubę,
Antiguę, Anguillę i Antyle Holenderskie, jak i w
północnej części Ameryki Południowej Gujanę i
Surinam.

N A U K A

I

P O Z N A N I E

Służenie
Po uwagach wst´pnych zajmiemy si´ powo∏aniem Izraela do s∏u˝enia Bogu.
Nast´pnie przyjrzymy si´ s∏u˝bie Bo˝ej poprzez Chrystusa oraz naszemu s∏u˝eniu.
Na zakoƒczenie zajmiemy si´ s∏u˝eniem w przysz∏oÊci.

Wst´p

Tam Jozue postawi∏ naród przed wyborem, albo
s∏u˝yç Panu, albo innym bo˝kom. Dla niego
osobiÊcie w rachub´ wchodzi∏o tylko jedno:
„Lecz ja i dom mój s∏u˝yç b´dziemy Panu
(Jozuego 24,15).
Kiedy naród odwraca∏ si´ od prawdziwego
nabo˝eƒstwa, od s∏u˝by Bogu, i zwraca∏ si´ do
innych bóstw, wtedy traci∏ niezale˝noÊç i zmuszany by∏ do s∏u˝by niewolniczej: „A gdy
b´dziecie mówiç: Za co czyni nam to wszystko
Pan, nasz Bóg? Wtedy im powiesz: Jak mnie
opuÊciliÊcie i s∏u˝yliÊcie obcym bogom w swojej
ziemi, tak b´dziecie s∏u˝yç cudzoziemcom w nie
waszej ziemi” (Jeremiasza 5,19).
Tu odnajdujemy to, co niczym myÊl przewodnia biegnie przez dzieje zbawienia. Przeciwstawieniem ˝ycia poÊwi´conego Bogu jest stanie
si´ niewolnikiem z∏ego. Dla ka˝dego cz∏owieka
nieunikniona jest decyzja, czy chce s∏u˝yç Bogu,
czy szatanowi.

Poj´cia „s∏u˝enie”, s∏u˝yç” nale˝à do podstawowych poj´ç Pisma Âwi´tego, które charakteryzujà stosunek ludzi do Boga, jak i wzajemny
stosunek mi´dzyludzki. Wyrazem mi∏oÊci Bo˝ej
jest s∏u˝enie Chrystusa. S∏u˝enie powinno te˝
cechowaç istot´ i zachowanie naÊladowców
Chrystusa.
W Nowym Testamencie u˝yte greckie poj´cia
do okreÊlenia s∏u˝enia w dos∏ownym t∏umaczeniu
oznaczajà „us∏ugiwanie do sto∏u”. Od tej formy
us∏ugiwania wywodzàce si´ poj´cie „s∏u˝enie”,
sta∏o si´ specjalnym oznaczeniem funkcji zboru.

„Wy∏àcznie Bogu masz s∏u˝yç” nabo˝eƒstwo - s∏u˝ba Bo˝a w Starym
Testamencie
W tym kontekÊcie u˝yte poj´cie „nabo˝eƒstwo”
nie oznacza koÊcielnej pos∏ugi, lecz s∏u˝enie jako
poÊwi´cenie swego ˝ycia Bogu.
S∏u˝enie Bogu by∏o zasadniczym przeznaczeniem narodu izraelskiego, który w ten sposób
odró˝nia∏ si´ od wszystkich pozosta∏ych narodów. Wybranie Izraela jest wybraniem do s∏u˝by.
Wynika to ze s∏ów, które Bóg powiedzia∏ do
Moj˝esza: „I powiesz do faraona: Tak mówi Pan:
Moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówi´
do ciebie: WypuÊç syna mojego, aby mi s∏u˝y∏.
JeÊli b´dziesz si´ wzbrania∏ od wypuszczenia go,
Ja zabij´ twego syna pierworodnego” (2.Moj˝eszowa 4,22.23).
Powo∏anie Izraela do s∏u˝by Bo˝ej wymaga∏o
od Izraelitów decyzji co do uznania jedynego
prawdziwego Boga i wyrzeczenia si´ wszelkiej
formy ba∏wochwalstwa (por.2.Moj˝eszowa 20,5).
Przyk∏adem tego jest relacja Jozuego odnoÊnie
zgromadzenia 12 plemion Izraela w Sychem.

S∏u˝ba Bo˝a poprzez Chrystusa
W wyniku tego, ˝e Bóg przybra∏ postaç
cz∏owieka w Jezusie Chrystusie rozpoczyna si´ w
dziejach coÊ nowego i jednorazowego, a mianowicie: Wiekuisty uni˝a si´ do ludzi. W tym celu
Syn Bo˝y wyzbywa si´ swej wspania∏oÊci i
przybiera postaç s∏ugi (por.Filipian 2,5-8). Nawet
bierze na siebie to, ˝e przez krótki czas jest
mniejszy ni˝ anio∏owie (por.Hebrajczyków 2,9).
Syn Cz∏owieczy, który nie przyszed∏ po to, aby
Jemu s∏u˝ono, „lecz aby s∏u˝y∏ i odda∏ ˝ycie
swoje na okup za wielu” odwraca obowiàzujàce
normy w∏adztwa, rangi i wielkoÊci, i podaje innà
regu∏´ dla swoich naÊladowców: „...ktokolwiek
by chcia∏ mi´dzy wami byç wielki, niech b´dzie
s∏ugà waszym. I ktokolwiek by chcia∏ byç mi´dzy
wami pierwszy, niech b´dzie s∏ugà waszym”
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pasze i posadzi ich przy stole, i przystàpiwszy,
b´dzie im us∏ugiwa∏” (Ew.¸ukasza 12,37).

(por.Ew.Mateusza 20,26-28).
˚ycie w uni˝onoÊci powiàzane z rezygnacjà z
chwa∏y i uznania, Jezus prowadzi∏ w sposób
wzorowy; tak˝e i pod wzgl´dem s∏u˝enia swoim
uczniom. Obmycie uczniów przez Jezusa jest
wymownym Êwiadectwem: „Albowiem da∏em
wam przyk∏ad, byÊcie i wy czynili, jak Ja wam
uczyni∏em. Zaprawd´, zaprawd´, powiadam
wam: S∏uga nie jest wi´kszy nad pana swego ani
pose∏ nie jest wi´kszy od tego, który go pos∏a∏”
(Ew.Jana 13,15.16). Tym samym Pan zobowiàza∏
swoich aposto∏ów i swoich uczniów do wspólnoty
s∏u˝enia.
S∏u˝enie Pana znalaz∏o swoje wype∏nienie w
arcykap∏aƒskiej s∏u˝bie oddania swego bezgrzesznego ˝ycia. W odró˝nieniu od ofiar starego przymierza jednorazowa ofiara Chrystusa
posiada wiecznà wa˝noÊç i nie wymaga powtórki.

S∏u˝ba i urzàd w zborze
Jako „s∏udzy Chrystusa” poczàtkowo aposto∏owie wype∏niali wszystkie zadania na zgromadzeniach pierwotnego zboru jerozolimskiego. Wraz
ze wzrostem liczby wiernych dla aposto∏ów
nasta∏a koniecznoÊç przekazania innym okreÊlonych s∏u˝b w zborze po to, aby mogli wype∏niaç
swoje zasadnicze polecenie: „Wtedy dwunastu,
zwo∏awszy wszystkich uczniów, rzek∏o: Nie jest
rzeczà s∏usznà, ˝ebyÊmy zaniedbali s∏owo Bo˝e, a
us∏ugiwali przy sto∏ach. Upatrzcie tedy, bracia,
spoÊród siebie siedmiu m´˝ów, cieszàcych si´
zaufaniem, pe∏nych Ducha Âwi´tego i màdroÊci,
a ustanowimy ich, aby si´ zaj´li tà sprawà; my zaÊ
pilnowaç b´dziemy modlitwy i s∏u˝by S∏owa”
(Dz.Ap. 6,2-4).
Tym samym po raz pierwszy poprzez aposto∏ów, w wyniku na∏o˝enia ràk, zostali wyÊwi´ceni s∏udzy do sprawowania urz´du i wype∏niania
szczególnych zadaƒ Bo˝ych i dobroczynnych w
zborze. Dopiero póêniej zosta∏a jasno okreÊlona
struktura urz´dów i ich kompetencji.
Do s∏u˝by w zborze aposto∏owie udzielali
wskazaƒ. Nikt nie mia∏ pe∏niç swojej s∏u˝by w ten
sposób, aby przyciàga∏ uwag´ na w∏asnà osob´,
lecz wszelka s∏u˝ba ma wywy˝szyç Pana. Ta
podstawowa zasada obowiàzuje jeszcze do dziÊ.
Wszelka s∏u˝ba pe∏niona jest dla Pana i jest w∏àczona w hierarchiczny porzàdek naszego KoÊcio∏a. S∏uga Bo˝y jest s∏ugà, a nie panem (por.2.
Koryntian 1,24), w zborze nikt nie ma byç uprzywilejowany, czy dyskryminowany (por.Jakuba 2).

Jak s∏u˝ymy Bogu
Do wszystkich, którzy chcà swoje ˝ycie oddaç
do s∏u˝by Pana, odnosi si´ wytyczna Jezusa:
„JeÊli kto chce mi s∏u˝yç, niech idzie za mnà, a
gdzie Ja jestem, tam i s∏uga mój b´dzie” (Ew.
Jana 12,26). Kto chce s∏u˝yç Chrystusowi, ten
musi szukaç z Nim wspólnoty. Pana mo˝emy dziÊ
znaleêç w Jego KoÊciele, w Jego zborze, w
spo∏ecznoÊci aposto∏ów, gdzie te˝ mo˝emy Jemu
s∏u˝yç poprzez naszà wspó∏prac´.
Gdy chorym i s´dziwym sprawiamy radoÊç w
wyniku odwiedzin, przyk∏adamy r´k´ do czyszczenia i przyozdabiania koÊcio∏a, wspó∏dzia∏amy
w chórze, roznosimy Êwiadectwo o wspó∏czesnej
dzia∏alnoÊci Chrystusa w Jego aposto∏ach albo w
inny sposób naszymi darami i zdolnoÊciami
uaktywniamy si´ w dziele Pana, a czynimy to
wszystko z odpowiednim nastawieniem i z mi∏oÊci do Pana, wtedy taka s∏u˝ba jest „nabo˝eƒstwem” (por.Jakuba 1,27).
Nasza gotowoÊç do s∏u˝enia nie ma byç tylko
ograniczona do grona wiernych. Wynika to te˝ ze
s∏ów Aposto∏a Paw∏a: „Przeto, póki czas mamy,
dobrze czyƒmy wszystkim, a najwi´cej domownikom wiary” (Galacjan 6,10).
Do s∏u˝by Chrystusowej odnoszà si´ obietnice
Pana: „JeÊli kto mnie s∏u˝y, uczci go Ojciec mój”
(Ew.Jana 12,26). „B∏ogos∏awieni owi s∏udzy,
których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwajàcych. Zaprawd´, powiadam wam, i˝ si´ prze-

S∏u˝enie w nowym stworzeniu
Tak˝e w nowym stworzeniu b´dzie mia∏o miejsce s∏u˝enie Bogu i Barankowi. Mieszkaƒcy miasta Êwi´tego, nowej Jerozolimy, b´dà s∏u˝yli na
innej, wy˝szej p∏aszczyênie ni˝ odbywa si´ s∏u˝enie na ziemi, jak czytamy: „B´dzie w nim tron
Boga i Baranka, a s∏udzy Jego s∏u˝yç mu b´dà i
oglàdaç b´dà Jego oblicze, a imi´ Jego b´dzie na
ich czo∏ach. I nocy ju˝ nie b´dzie, i nie b´dà ju˝
potrzebowali Êwiat∏a lampy ani Êwiat∏a s∏onecznego, gdy˝ Pan, Bóg, b´dzie im Êwieci∏ i panowaç
b´dà na wieki wieków” (Obj.Jana 22,3-5).
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Aposto∏ okr´gowy Klaus Saur w dniach 2-12 sierpnia 2002 roku
odwiedzi∏ dzieci Bo˝e w kilku krajach,
nale˝àcych do jego afrykaƒskiego obszaru dzia∏ania.
Bracia i siostry z niektórych okr´gów Ghany, Togo,
jak i Benina, którzy od 1 stycznia 2001 roku
przeszli pod jego obs∏ug´, po raz pierwszy prze˝yli
nabo˝eƒstwo swego nowego aposto∏a okr´gowego.

Cztery srebrne wesela
w Afryce Zachodniej
Wiele radości wśród dzieci w Kumasi/Ghana

Po pobycie w Nigerii, w marcu 2002
roku, aposto∏ okr´gowy Saur chcia∏
odwiedziç w sierpniu tylko dzieci Bo˝e w
Ghanie, Togo i Beninie, a nast´pnie
aposto∏owi Okuyak’owi Uwah i jego
˝onie, którzy mieszkajà w Uyo/Nigeria
udzieliç b∏ogos∏awieƒstwa z okazji srebrnych godów. Niemniej aposto∏ okr´gowy
zmieni∏ swój plan podró˝y.
Po przybyciu do Nigerii, wieczorem 3
sierpnia, zosta∏ radoÊnie powitany przez
aposto∏a Volkera Kühnle, przebywajàcego
w tym kraju od 29 lipca i aposto∏a Petera
Gfellera z Lagos. Nast´pnego ranka podró˝ wiod∏a dalej do Port Harcourt. Droga
prowadzi∏a przez region wielkiej metropolii olejowej Nigerii, co aposto∏ okr´gowy wykorzysta∏ na przystanek w Rukpakwolusi i przeprowadzenie nabo˝eƒstwa z

wyÊwi´ceniem nowego koÊcio∏a na oko∏o
200 miejsc. Ten dom Bo˝y zosta∏ wzniesiony wy∏àcznie z w∏asnych Êrodków braci i
sióstr tamtejszego zboru.
Dzia∏ajàcy w tamtym regionie aposto∏
Felix Emanerame, nale˝àcy te˝ do tego
zboru, relacjonowa∏, ˝e myÊl o wybudowaniu nowego koÊcio∏a zrodzi∏a si´ dobre
trzy lata temu. Bracia i siostry zabrali si´
do dzie∏a z wielkà cierpliwoÊcià i zaanga˝owaniem, ale te˝ i wzorowà ofiarnoÊcià.
Nie dali si´ odstraszyç ró˝nymi trudnoÊciami „afrykaƒskiego rynku budowlanego” ani problemami finansowymi. Mieli
przed oczami pi´kny cel: mia∏ powstaç ich
koÊció∏ i na t´ rzecz poÊwi´cali to, co najlepsze! Podczas nabo˝eƒstwa wyÊwi´cajàcego, u którego podstaw le˝a∏o s∏owo
biblijne z Psalmu 27,4, aposto∏ okr´gowy

ustanowi∏ 2 starszych okr´gowych, 3
ewangelistów okr´gowych, 3 pasterzy i 2
ewangelistów zborowych.
W niedziel´ ponad 4000 braci i sióstr
prze˝y∏o nabo˝eƒstwo w Uyo, gdzie aposto∏ okr´gowy s∏u˝y∏ s∏owem z Filipian 4,4.
Szczególnym akcentem tej uroczystoÊci
by∏o udzielenie b∏ogos∏awieƒstwa z okazji
srebrnych godów aposto∏owi Uwah i jego
˝onie. Podczas tego nabo˝eƒstwa aposto∏
okr´gowy ustanowi∏ 7 starszych okr´gowych, 8 ewangelistów okr´gowych, 3 pasterzy i 6 ewangelistów zborowych, celem
piel´gnacji braci i sióstr w tamtym regionie. Dzieƒ zakoƒczy∏ si´ w pi´knej spo∏ecznoÊci z jubileuszowà parà, a tak˝e z
aposto∏ami i biskupami z Nigerii.
Nast´pnego ranka aposto∏ okr´gowy i

Chór dziecięcy
kwiatami i śpiewem
wita apostoła
okręgowego Saura
oraz jego towarzyszy
przed kościołem
w Rukpakwolusi
w Nigerii
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jego towarzysze udali si´ najpierw do
Lagos, a stamtàd dalej do Ghany, gdzie
aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏ wieczorem nabo˝eƒstwo w obecnoÊci aposto∏a
Wolfganga Eckhardta i Isaaca Kankama
w centralnym koÊciele w Akrze. Ponad
880 braci i sióstr zosta∏o pokrzepionych
s∏owem Bo˝ym z 1.Koryntian 13,12.
We wtorek, 6 sierpnia, aposto∏ okr´gowy wraz z aposto∏ami Eckhardtem i Kankamem uda∏ si´ do Lome, stolicy Togo.
Na godzin´ 14.00 zebra∏o si´ tam 815 dusz
w centralnym koÊciele w Lome, gdzie te˝
mieÊci si´ administracja koÊcielna dla
Togo i Benina. U podstaw tego nabo˝eƒstwa le˝a∏o s∏owo z 1.Jana 2,20.
Nazajutrz, ponad trzy godziny trwa∏a
podró˝ do Cotonou, dawnej stolicy Benina. Stamtàd podró˝ prowadzi∏a do zboru
Atchoukpa, gdzie 2310 braci i sióstr
czeka∏o na prze˝ycie pierwszego nabo˝eƒstwa aposto∏a okr´gowego w swoim kraju.
S∏owem z Obj.Jana 3,11 aposto∏ okr´gowy
wnikliwie w∏o˝y∏ do serc tamtejszych braci
i sióstr wa˝kà myÊl: „Trzymaj co masz i
wykorzystaj czas ∏aski”.
Celem zintensyfikowania duszpasterskiej piel´gnacji braci i sióstr w 18 okr´gach aposto∏ okr´gowy ustanowi∏ kolejnych 11 starszych okr´gowych i 11 ewangelistów okr´gowych.
W czwartek, 8 sierpnia, podró˝ wiod∏a z
powrotem do Ghany, przy czym wyjàtkowym sukcesem by∏o dwukrotne bezproblemowe przekroczenie granicy z Togo. W
Ghanie, w regionie poprzednio obs∏ugiwanym tak˝e przez KoÊció∏ terytorialny
Kanada, po szeÊciogodzinnej podró˝y
aposto∏owie dotarli do zboru Hohoe,
gdzie zgromadzi∏o si´ 3017 braci i sióstr,
pragnàcych tak˝e prze˝yç po raz pierwszy
s∏u˝b´ swego nowego aposto∏a okr´gowego. Podczas tej uroczystoÊci aposto∏ okr´gowy ustanowi∏ 11 starszych okr´gowych,
21 ewangelistów okr´gowych, 22 pasterzy
oraz 8 ewangelistów zborowych, aby
wesprzeç prac´ duszpasterskà w zborach,
nale˝àcych do obszarów dzia∏ania aposto∏ów Marka Amatu i Wilsona Dzattaha.
W piàtek aposto∏ okr´gowy wraz z

Nabożeństwo w Atchoukpa/Benin

Apostoł okręgowy Saur
z braćmi przed kościołem
w Mankessim/Ghana

11 sierpnia w Kumasi:
apostoł okręgowy Saur wraz
z trzema jubileuszowymi parami;
Jantuah, Nketiah i Kyeremeh;
z tyłu apostoł Eckhardt

aposto∏em Robertem A.
Kotei uda∏ si´ do zboru
Mankessim. Okr´g o tej samej nazwie liczy 78 zborów i
równie˝ zosta∏ przekazany
przez KoÊció∏ terytorialny
Kanada. W zborze Mankessim 1190 braci i sióstr tak˝e
radowa∏o si´ ze s∏u˝by swego nowego aposto∏a okr´gowego, który przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo s∏owem biblijnym z Ew.¸ukasza
21,19.
10 sierpnia podró˝ wiod∏a dalej na
pó∏noc, gdzie w nowo wybudowanym w
2002 roku koÊciele w Nkawkaw aposto∏
okr´gowy w obecnoÊci wszystkich 9 aposto∏ów z Ghany obs∏u˝y∏ ponad 1500 braci
i sióstr. S∏owem biblijnym tego nabo˝eƒstwa by∏ werset z Rzymian 8,14.
Ostatnie nabo˝eƒstwo podczas tej podró˝y mia∏o miejsce w niedziel´, 11 sierpnia, w centralnym koÊciele w Kumasi.
11

Zgromadzonych tam 1781 dzieci Bo˝ych
aposto∏ okr´gowy wzmocni∏ s∏owem
biblijnym z Obj.Jana 3,3. By∏o to s∏owo,
którym niedziel´ wczeÊniej nasz G∏ówny
Aposto∏ s∏u˝y∏ w Herne/Niemcy. W tym
nabo˝eƒstwie b∏ogos∏awieƒstwo z okazji
srebrnych godów przyj´li aposto∏owie
Johnson M. Jantuah i Benjamin Nketiah
oraz biskup Kyeremeh i ich ˝ony. W niedziel´ wieczorem aposto∏ okr´gowy Klaus
Saur wraz ze swojà ˝onà i aposto∏em
Eckhardtem wylecia∏ z Akry przez Zurych
z powrotem do Niemiec, do domu.

D O O K O ¸ A

Â W I A T A

42 gości w Colmarze

Kościół w Colmarze

Francja: W sobot´, 28 wrzeÊnia 2002 roku, w naszym koÊciele w Colmarze
odby∏ si´ Dzieƒ Otwarty. Przedpo∏udnie by∏o zarezerwowane dla goÊci
oficjalnych. Burmistrz i wszyscy duchowni miasta otrzymali pisemne
zaproszenia. W zast´pstwie burmistrza, który nie móg∏ skorzystaç z
zaproszenia, przyby∏a przez niego upowa˝niona dyrektor do spraw socjalnych.
Kontakt natychmiast zosta∏ wznowiony, gdy˝ wczeÊniej ju˝ zna∏a KoÊció∏
Nowoapostolski. Po po∏udniu miejscowi bracia i siostry mieli okazj´
oprowadziç po koÊciele przyjació∏ i znajomych. Z 42 goÊci Dnia Otwartego,
nazajutrz dwóch uczestniczy∏o w nabo˝eƒstwie, gdy˝ chcieli zobaczyç „jak ten
KoÊció∏ funkcjonuje”.

Na drogach Zambii
Zambia: Podczas dziesi´ciodniowej podró˝y samochodowej po pó∏nocy Zambii, aposto∏ okr´gowy Duncan B. Mfune
odwiedzi∏ dzieci Bo˝e w Nakonde, Isoka, Chinsali i Mpika. Wraz z aposto∏ami Terrym Nyambe, Kennedym Muchimbà i
Peterem Mwambà odwiedzi∏ pewien cmentarz, na którym sà pochowani niemieccy i brytyjscy ˝o∏nierze, którzy polegli w
pierwszej wojnie Êwiatowej. Natomiast aposto∏ okr´gowy pomocniczy Charles S. Ndandula siedem dni podró˝owa∏
samochodem do najodleglejszej pó∏nocno-zachodniej cz´Êci Zambii. Tam przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwa w Zambezi,
Kabompo i Chavumie, a obs∏u˝y∏ ogó∏em ponad 11 tysi´cy dzieci Bo˝ych. W Chavumie, oddalonej o oko∏o 800 kilometrów
od miejsca zamieszkania aposto∏a okr´gowego pomocniczego, na wyÊwi´cenie nowego koÊcio∏a zebra∏o si´ 5088 braci i
sióstr, wÊród nich 21 goÊci. W kolejnà niedziel´ s∏u˝y∏ 6340 dzieciom Bo˝ym w koÊciele centralnym w Zambezi. W
Kabompo, miejscu zamieszkania aposto∏a w stanie spoczynku Daniela Lumayi, aposto∏ okr´gowy pomocniczy równie˝
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo, po którym poby∏ jeszcze
Krótki postój przy wodospadzie
razem z braçmi i siostrami, którzy po raz ostatni widzieli go
koło Chavumy; na górze z prawej
w 1997 roku.
apostoł okręgowy Ndandula
***
Aposto∏ Akombaetwa Samalama, zaÊ na poczàtku lipca
2002 roku, przeprowadzi∏ cztery nabo˝eƒstwa w obszarze
Munkalile. W nabo˝eƒstwie dla umar∏ych w zborze Mines
wzi´∏o udzia∏ ponad 500 braci i sióstr oraz goÊci. W
Dzieci szkółki niedzielnej witają
kolejnym nabo˝eƒstwie aposto∏ piecz´towa∏ Duchem apostoła Samalamę w Munkalile
Âwi´tym 103 dusze oraz ustanowi∏ pasterza i ewangelist´.

Przeniesienie w stan spoczynku
Kanada: Z polecenia G∏ównego Aposto∏a aposto∏ okr´gowy Leslie Latorcai, 17 listopada ub.r., przeniós∏ w stan spoczynku biskupa
Johna Eckhardta. CzynnoÊç ta odby∏a si´ w centralnym koÊciele w
Kitchener. Biskup Eckhardt dzia∏a∏ w dziele Bo˝ym 42 lata,
ostatnie dziewi´ç w urz´dzie biskupa. Poza pracà w KoÊciele
terytorialnym Kanada obs∏ugiwa∏ te˝ misyjnie braci i siostry w
Kenii, Ugandzie i Tanzanii.

Apostoł okręgowy Latorcai
przenosi w stan spoczynku
biskupa Eckhardta (z lewej)
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