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Wksi´dze obietnic Pisma Âwi´tego zapisane sà
cudowne rzeczy. Najwi´kszà jest i pozostaje
obietnica Jezusa, dotyczàca Jego ponownego
przyjÊcia i zabrania swoich do siebie, do

wspania∏oÊci niebiaƒskiej. Pan obieca∏ te˝ pos∏aç do swoich
pocieszyciela, Ducha Âwi´tego i pozostaç z nimi po wszystkie dni,
a˝ do skoƒczenia Êwiata. Aposto∏ Piotr podkreÊla w swoim 2
LiÊcie, ˝e przez moc Bo˝à darowane nam sà „drogie i najwi´ksze
obietnice”. Przez moc s∏owa i ∏aski, przez moc wspólnoty Êwi´tej
wieczerzy, w której wcià˝ na nowo mo˝emy uczestniczyç, ˝yç
majà obietnice Pana, aby wszystkie dzieci Bo˝e, tak jak Aposto∏
Piotr mówi dalej, mog∏y byç „uczestnikami boskiej natury”.

S∏owa Jezusa z „Kazania na górze”: „ProÊcie, a b´dzie wam
dane, szukajcie, a znajdziecie; ko∏aczcie, a otworzà wam” tak˝e sà
Bo˝à obietnicà, z której do woli mo˝emy korzystaç w modlitwach.
Decydujàce jest to, czego szukamy, a mianowicie woli Bo˝ej, Jego
pomocy i ∏aski. Je˝eli zapukamy do Pana, to mo˝emy przedstawiç
wszystko, co jest w naszym sercu, a da nam to, co s∏u˝y do
dojrza∏oÊci i godnoÊci naszej duszy. Czego˝ wi´kszego mo˝emy
oczekiwaç od wszechmocy i mi∏oÊci Bo˝ej, ani˝eli tego, ˝e
zaprowadzi nas do wspania∏oÊci!

Gdy s∏yszymy, ˝e Pan Jezus przyjdzie i dokoƒczy swoje dzie∏o,
wtedy wywo∏uje to w nas wielkà radoÊç. W dniu Paƒskim z wiary
przejdziemy do oglàdania. To tak˝e jest wydarzenie, które jest
obiecane.

W ksi´dze obietnic sà te˝ kolejne wskazówki, dotyczàce zasad
Bo˝ych, których nale˝y przestrzegaç. Ofiarujàcemu Bóg daje
b∏ogos∏awieƒstwo, pokornemu Bóg daje ∏ask´, kto trwa w
naÊladownictwie, ten osiàgnie cel wiary, kto jest czystego serca,
ten b´dzie oglàda∏ Boga...
Kiedy te wszystkie pi´kne obietnice b´dà w nas ˝y∏y, wtedy

wype∏ni si´ to, co przytoczy∏ Aposto∏ Piotr i b´dziemy
uczestnikami boskiej natury. Ona musi w nas wzrastaç, poniewa˝
kiedy Pan Jezus przyjdzie ponownie, musimy wykazaç
usposobienie, jakie On wykazuje.

Co sk∏ada si´ na boskà natur´. Przede wszystkim Êwiat∏o i ̋ ycie,
prawda i jasnoÊç, radoÊç i pokój, b∏ogos∏awieƒstwo, pocieszenie i
zachowanie. Wszystko to zyskujemy wtedy, kiedy przyjmujemy
s∏owo i ∏ask´, dobra zbawienne KoÊcio∏a Chrystusa, a tak˝e kiedy
b´dziemy post´powali zgodnie ze s∏owem i nie nadu˝ywali ∏aski
Bo˝ej. Objawiajmy si´ w boskiej naturze w ten sposób, ˝e okazu-
jemy mi∏oÊç bliêniemu, ˝e odpuszczamy, tak jak sami
dost´pujemy odpuszczenia, ˝e jesteÊmy ∏askawi, poniewa˝ sami
doÊwiadczamy tyle ∏aski. Pozwólmy przystroiç nasze dusze
darami niebios w ten sposób, ˝e nie tylko widzimy to, co jest
przed oczami, ale ˝e patrzymy daleko w przysz∏oÊç mocno
wierzàc w obietnice, których wype∏nienie przyniesie nam wiecznà
spo∏ecznoÊç z Bogiem i Jego Synem. 

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Obietnice

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E
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G∏ówny Aposto∏
w Buenos Aires - Argentyna

„Mi∏ujcie wszystkie powierzone
dusze, pozostaƒcie pokornymi, z
bojaênià Bo˝à przyst´pujcie do pracy,
poniewa˝ bojaêƒ Bo˝a jest poczàtkiem
wszelkiej màdroÊci. Gdy b´dziecie
odwiedzaç zbory, to niech ujawnia si´
radoÊç i ciep∏o. Bàdêcie êród∏em si∏y
dla m∏odzie˝y i dla s∏ug Bo˝ych”. Te
˝yczenia w∏o˝y∏ G∏ówny Aposto∏ do
serc s∏ug Bo˝ych, których ustanowi∏ dla
KoÊcio∏ów terytorialnych Argentyna i
Brazylia. W obszarach dzia∏ania apos-
to∏ów okr´gowych Maria Fiore i Guil-
lerma Vilora dzie∏o Bo˝e nieustannie
wzrasta. Podczas tego nabo˝eƒstwa
przeszed∏ w stan spoczynku, w wieku 67
lat, biskup Salwador Amoruso, który
dzia∏a∏ jako s∏uga KoÊcio∏a Nowoapos-
tolskiego ponad 46 lat, w tym 19 lat
jako biskup. „W czasie swego urz´do-
wania s∏u˝y∏ niez∏omnà wiernoÊcià,

Êwi´tà gorliwoÊcià i g∏´bokà pokorà, a
dla aposto∏ów stale by∏ wartoÊciowà
podporà. Powierzone dusze piel´gno-
wa∏ prawdziwà mi∏oÊcià pasterskà”, te
s∏owa, z listu aposto∏a okr´gowego Fio-
re, zacytowa∏ G∏ówny Aposto∏ Fehr i
˝yczy∏ biskupowi Amoruso przyjemne-
go stanu spoczynku.

W sobot´, 8 lutego, koncert w koÊ-
ciele centralnym w argentyƒskiej stoli-
cy nastroi∏ wszystkich na nadchodzàcà
niedziel´. Buenos Aires dla G∏ównego
Aposto∏a i towarzyszàcego mu aposto∏a
okr´gowego Klausa Saura (Niemcy
Po∏udniowe) i aposto∏a Nicolo Augello
(Brazylia), by∏o pierwszym etapem tej
po∏udniowoamerykaƒskiej podró˝y. W
poniedzia∏ek, 10 lutego, G∏ówny Apos-
to∏ s∏u˝y∏ w Montevideo w Urugwaju, a
w Êrod´, 12 lutego, przeprowadzi∏ na-
bo˝eƒstwo w Santiago, stolicy Chile.

Podczas nabo˝eƒstwa w koÊciele
centralnym w Buenos Aires,
w niedziel´ 9 lutego br.
G∏ówny Aposto∏ ustanowi∏

trzech aposto∏ów i oÊmiu biskupów. „To ustanowienie dla dzie∏a
Bo˝ego w Argentynie i Brazylii b´dzie skutkowa∏o obfitym
b∏ogos∏awieƒstwem”, nadmieni∏ G∏ówny Aposto∏.

W pokoju dla sług
przed nabożeństwem 

Buenos Aires



- Efezjan 1,3 -

„Błogosławiony niech będzie Bóg
i Ojciec Pana naszego Jezusa

Chrystusa, który nas ubłogosławił
w Chrystusie wszelkim duchowym

błogosławieństwem niebios”.

Umi∏owani bracia i siostry! Z
pokorà serca stoj´ tu przed
wami, nie jako pan nad zbo-
rem, ale jako s∏uga Chrystusa

i pomocnik waszej wiary. Odczuwam
wasze ciep∏e i wierzàce serca. JeÊli do
wiary dochodzi radoÊç z bycia dzieckiem
Bo˝ym, wtedy wiara jest tak mocna, ˝e jà
zachowamy do chwili, kiedy Pan przyj-
dzie i zakoƒczy swoje dzie∏o. Wówczas
wiara ustanie, poniewa˝ przejdzie do
b∏ogiego oglàdania. To jest nasz cel. To
jest zasadniczy sens naszego ˝ycia.
Dlatego te˝, aby osiàgnàç ten cel, z ca∏à
konsekwencjà pozostajemy przy r´kach
Pana. Nabo˝eƒstwa sà dla nas mi∏e i
drogocenne, poniewa˝ wcià˝ mamy
poznanie, ˝e wówczas Bóg uni˝a si´ do
nas ze swojej wysokoÊci i s∏u˝y nam
przekazujàc dary niebios, które wzboga-
cajà nas w Bogu.

Tu w przeczytanym s∏owie Aposto∏
Pawe∏ pisze: „B∏ogos∏awiony niech b´dzie
Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrys-

tusa”. W jaki sposób najlepiej wielbimy
Boga? Poprzez modlitw´. Poprzez to, ˝e
stale z pragnieniem zbawienia, wdzi´cznie
i pokornie przychodzimy do domu Bo˝e-
go. Poprzez poznanie Jego Majestatu i to,
˝e w duchu sk∏aniamy si´ Bogu i do Niego
si´ modlimy. Je˝eli ponadto postanowimy
sobie ka˝dego dnia Boga wi´cej chwaliç i
mniej narzekaç, to mamy wewn´trzne
˝ycie duchowe, w którym odzwierciedla si´
dobrotliwoÊç i mi∏oÊç Bo˝a. Postanówmy
sobie ka˝dego dnia wi´cej chwaliç a mniej
narzekaç. To jest wyraz istoty nowego
stworzenia w Chrystusie Jezusie.

Dlaczego powinniÊmy chwaliç Boga?
Poniewa˝ nas b∏ogos∏awi wszelkimi du-
chowymi b∏ogos∏awieƒstwami niebios w
Jezusie Chrystusie, tak jak o tym jest mowa
w naszym s∏owie biblijnym. Poprzez poj´-
cie „niebo” w pierwszym rz´dzie widzimy
„niebo zboru”, gdzie jesteÊmy b∏ogos∏a-
wieni wszelkim b∏ogos∏awieƒstwem du-
chowym. Wyraênie przecie˝ jest mowa
„...ub∏ogos∏awi∏ (...) duchowym b∏ogos∏a-

wieƒstwem”. Istnieje te˝ ziemskie b∏ogo-
s∏awieƒstwo. Abraham na przyk∏ad by∏
m´˝em Bo˝ym, który obok duchowego
b∏ogos∏awieƒstwa dostàpi∏ te˝ b∏ogos∏a-
wieƒstwa ziemskiego. Je˝eli jesteÊmy
b∏ogos∏awieni przez Boga w ziemskim
˝yciu, to wdzi´cznie to przyjmujemy z r´ki
Pana.

Mili bracia i siostry, s∏ysza∏em o trud-
noÊciach, w których znajduje si´ wasz kraj.
Wielu ludzi musi ˝yç poni˝ej minimum
egzystencji. Wielu straci∏o swoje pieniàdze.
Dosz∏o do rozruchów. Bardzo ubolewam z
tego powodu. Modl´ si´ ka˝dego dnia:
„Mi∏y Bo˝e zachowaj Twój naród na ca∏ym
Êwiecie! Zachowaj wszystkich w wierze i w
naÊladownictwie! Daj te˝ to, co jest po-
trzebne w ˝yciu ziemskim!”. Duchowe
b∏ogos∏awieƒstwo nale˝y jednak wy˝ej
ceniç od ziemskiego b∏ogos∏awieƒstwa.
Duchowe b∏ogos∏awieƒstwo wzbogaca nas
w Bogu.

Chciejmy przez chwil´ przyjrzeç si´
bli˝ej temu duchowemu b∏ogos∏awieƒ-
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stwu. Duchowe b∏ogos∏awieƒstwo w pier-
wszym rz´dzie le˝y w s∏owie Bo˝ym. Kto
s∏ucha s∏owa Bo˝ego, je zachowuje i stara
si´ je obróciç w czyn, ten ma duchowe
b∏ogos∏awieƒstwo, poniewa˝ s∏owo Bo˝e
posiada takà moc, ̋ e mo˝e nas dokoƒczyç
w wierze i przygotowaç do uczestnictwa w
nowym stworzeniu Bo˝ym. Kiedy Bóg
stworzy∏ t´ ziemi´, wtedy dokona∏ tego
mocà swego twórczego s∏owa. W wyniku
tego powsta∏y oceany i góry, Êwiat zwierzàt
i gwiazd oraz tysiàce cudów stworzenia.
Tylko cz∏owieka jako koron´ swego
stworzenia uczyni∏ sam, natomiast
wszystko inne powsta∏o przez Jego s∏owo.
Teraz zaÊ przygotowuje dzieci ludzkie do
nowego stworzenia. Pod tym wzgl´dem
Duch Bo˝y od dawna przy nas pracuje.
Przez s∏owo Pana wszystko mo˝e zostaç
stworzone. Jakie duchowe b∏ogos∏awieƒ-
stwo zwiàzane jest z tym s∏owem.

Nast´pnie pomyÊlmy o ∏asce z ofiary
Jezusa. Czy˝ nie jest to duchowym b∏ogo-
s∏awieƒstwem, kiedy zostajà nam odpusz-

czone wszystkie grzechy i winy, ˝e mo˝e-
my byç usprawiedliwieni przed wszystkimi
duchami i ̋ aden diabe∏ nie mo˝e sobie do
nas roÊciç prawa. B∏ogos∏awieni wszelkim
duchowym b∏ogos∏awieƒstwem przez
cudownà ∏ask´ Chrystusa.

PomyÊlcie o b∏ogos∏awieƒstwie wywo-
dzàcym si´ z sakramentów! To równie˝ jest
duchowe b∏ogos∏awieƒstwo. Jakie cudow-
ne skutki ma Êwi´ty chrzest wodny. Obmy-
ty zostaje grzech pierworodny i zawarte
zostaje przymierze dobrego sumienia z
Bogiem. To b∏ogos∏awieƒstwo towarzyszy
nam przez nasze ˝ycie. PomyÊlcie o
b∏ogos∏awieƒstwie Êwi´tego piecz´towa-
nia, w wyniku którego otrzymaliÊmy
najwy˝szà rzecz, którà cz∏owiek w ogóle
mo˝e osiàgnàç, a mianowicie stan dziecka
Bo˝ego. Nie ma nic, co by∏oby wi´ksze.
Mili bracia i siostry, czy wiecie, co jest mojà
radoÊcià? Nie to, ˝e jestem G∏ównym
Aposto∏em i podró˝uj´ po ca∏ym Êwiecie,
odwiedzajàc wielu braci i sióstr w ró˝nych
krajach. Mojà radoÊcià jest to, ˝e tak jak

wy, te˝ i ja mog´ byç dzieckiem Bo˝ym. To
jest duchowe b∏ogos∏awieƒstwo i najwi´-
kszy dar, którym kiedykolwiek móg∏ nas
obdarzyç Bóg.

PomyÊlcie o b∏ogos∏awieƒstwie Êwi´tej
wieczerzy. B∏ogos∏awieƒstwo z sakramen-
tów ma charakter niebiaƒski, jest du-
chowym b∏ogos∏awieƒstwem. Kiedy to
wszystko widzimy, wtedy wielbimy Boga,
naszego Pana, który nas b∏ogos∏awi wszel-
kim duchowym b∏ogos∏awieƒstwem nie-
bios przez Chrystusa. Wielkim duchowym
b∏ogos∏awieƒstwem jest to, gdy si´ jest w
jednoÊci. O jednoÊç zboru modli∏ si´ ju˝
Pan, kiedy by∏ jeszcze na ziemi:  „A nie
tylko za nimi prosz´, ale i za tymi, którzy
przez ich s∏owo uwierzà we mnie. Aby
wszyscy byli jedno”. (Ew.Jana 17,20.21)

Jakim b∏ogos∏awieƒstwem jest powiàza-
nie! JednoÊç jest wa˝na, jest znakiem
dokoƒczenia, ale tak˝e powiàzanie i spo-
∏ecznoÊç z ustanowionymi dla nas s∏ugami
Bo˝ymi jest duchowym b∏ogos∏awieƒ-
stwem. W tym wi´c pozostaƒmy.
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s∏awieƒstwa, ale trzeba to widzieç i poznaç.
Teraz jeszcze raz powróçmy do Abrahama.
Do niego Pan powiedzia∏: „...i b´d´ ci
b∏ogos∏awi∏, (...) tak ̋ e staniesz si´ b∏ogo-
s∏awieƒstwem”. (1.Moj˝eszowa 12,2) Za-
tem podwójne dzia∏anie b∏ogos∏awieƒstwa.
Z jednej strony Abraham by∏ osobiÊcie
b∏ogos∏awiony, a z drugiej strony od niego
mia∏o przejÊç b∏ogos∏awieƒstwo na innych.
Aposto∏ Piotr pisze w swoim LiÊcie: „Nie
oddawajcie z∏em za z∏o, (...) b∏ogos∏awcie,
gdy˝ na to powo∏ani zostaliÊcie, abyÊcie
odziedziczyli b∏ogos∏awieƒstwo”. (1.Piotra
3,9) Wynika z tego, i˝ sami jesteÊmy
b∏ogos∏awieni wszelkim duchowym b∏ogo-
s∏awieƒstwem, ale te˝ mamy byç b∏ogo-
s∏awieƒstwem dla innych. W jaki sposób?
W ten sposób, ˝e z radosnà wiarà i z
sercem, w którym ˝yje pierwsza mi∏oÊç,
spotykamy si´ z braçmi i siostrami oraz z
innymi ludêmi. To zapewni ˝ycie w
zborach, a ostatecznie dokoƒczenie dzie∏a
Bo˝ego. Gdy sami jesteÊmy b∏ogos∏awieni
i staramy si´ byç b∏ogos∏awieƒstwem dla
innych, wtedy w zborze b´dzie pi´knie,
wtedy spotykajàc si´ z ludêmi w naszym
Êrodowisku b´dziemy sk∏adali Êwiadectwo
o tym, co Bóg nam da∏. To z kolei przyczyni
si´ do tego, ˝e goÊcie przyjdà do zboru.
ObecnoÊç goÊci jest znakiem ˝ywego i
radosnego zboru. Pewnego dnia wtedy
mo˝e przybyç aposto∏ i piecz´towaç
kolejne dusze. To jest ̋ ycie apostolskie i to
prowadzi do dokoƒczenia w wierze: „B∏o-
gos∏awiony niech b´dzie Bóg i Ojciec Pana
naszego Jezusa Chrystusa, który nas ub∏o-
gos∏awi∏ w Chrystusie wszelkim ducho-
wym b∏ogos∏awieƒstwem niebios”.

To duchowe b∏ogos∏awieƒstwo niechby
˝y∏o, niechby wywo∏ywa∏o skutki tak,
abyÊmy pozostali radosnymi! Ka˝dy zbór
jest czytelnym listem Chrystusa. W ten
sposób idziemy naprzód do celu, do dnia
ponownego przyjÊcia Chrystusa, w którym
b´dziemy mogli wejÊç do wiekuistego
b∏ogos∏awieƒstwa, do wiekuistej b∏ogoÊci.
Wówczas b´dziemy si´ radowali i powie-
my: Wszelka praca, wszelka walka, wszel-
kie zmartwienia si´ op∏aci∏y!

Jeszcze jedno duchowe b∏ogos∏awieƒ-
stwo chc´ nadmieniç. B∏ogos∏awieƒstwem
jest te˝ to, kiedy potrafimy wejrzeç do góry.
Kto patrzy do góry, ten pozostaje pokor-
nym, ten pozostaje przy o∏tarzu Bo˝ym, a
dom Paƒski pozostaje dla niego Êwi´ty.

Jakie b∏ogos∏awieƒstwo le˝y w pokoju.
W pokoju, który nas wewn´trznie uspokaja
i ucisza. Jezus powiedzia∏ do swoich
uczniów: „Pokój zostawiam wam, mój
pokój daj´ wam”, a do tego doda∏: „...niech
si´ nie trwo˝y serce wasze i niech si´ nie
l´ka”. (Ew.Jana 14,27) Jakie to jest ducho-
we b∏ogos∏awieƒstwo, gdy nie musimy si´
niczego l´kaç, poniewa˝ wiemy, ̋ e jesteÊ-
my zachowywani w r´kach Bo˝ych!
Niezale˝nie od tego, co nas spotka: doÊ-
wiadczenia, choroby, czy obcià˝enia, które
nale˝a∏oby znosiç, to jeÊli mamy w sercach
pokój od Pana, to mamy te˝ duchowe
b∏ogos∏awieƒstwo w Jezusie Chrystusie,
naszym Panu. Za to Jemu dzi´kujemy i
Jego wielbimy.

Do duchowego b∏ogos∏awieƒstwa nale-

˝y te˝ radoÊç: „RadoÊç z Pana jest waszà
ostojà!”. (Nehemiasza 8,10) Je˝eli mo˝e-
my radowaç si´ w Panu, to jesteÊmy silni. W
tej sile kroczymy drogà do celu naszej
wiary.

Duchowym b∏ogos∏awieƒstwem jest te˝
pocieszenie, w wyniku którego ust´puje
wszelki niepokój i ponownie zapanowuje w
naszym sercu cisza. Kto naprawd´ mo˝e
pocieszaç? Tylko Duch Âwi´ty. O nim
Êwiadczy∏ Jezus i powiedzia∏ do swoich
uczniów: „Lepiej dla was, ˝ebym Ja
odszed∏. Bo jeÊli nie odejd´, Pocieszyciel
do was nie przyjdzie, jeÊli zaÊ odejd´, poÊl´
go do was”, Ducha Âwi´tego, który
prowadzi we wszelkiej prawdzie. (por.
Ew.Jana 16,7) Pocieszenie w bezdusznym
Êwiecie jest duchowym b∏ogos∏awieƒ-
stwem.

Pod koniec ka˝dego nabo˝eƒstwa otrzy-
mujemy b∏ogos∏awieƒstwo Trójjedynego
Boga. Tym samym ze êród∏a Bo˝ego zosta-
je nam dane wszystko, czego potrzebu-
jemy. Mamy ró˝norodne duchowe b∏ogo-
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Apostoł okręgowy Mario Fiore urodził się 16
stycznia 1937 roku. Do urzędu apostoła został
powołany w 1977 roku, a od roku 1992 działa jako
apostoł okręgowy. Obsługuje Kościół terytorialny
Argentyna, a także takie kraje jak: Chile, Paragwaj i
Urugwaj.

jednak˝e powinniÊmy
post´powaç zgodnie ze
s∏owami z Efezjan 1,3,
czyli dzieƒ w dzieƒ coraz
wi´cej wielbiç naszego
Ojca Niebieskiego i co-
raz mniej narzekaç na to,
co Bóg dopuszcza, po-
niewa˝ wszystko s∏u˝y ku
dobremu.

W Montevideo 7000
braci i sióstr zgromadzi∏o
si´ na nabo˝eƒstwo. Bra-
cia i siostry w krótkim
czasie, jaki mieli do dys-
pozycji, z wielkà mi∏oÊ-
cià i pilnoÊcià przekszta∏cili wynaj´te
audytorium w godne miejsce zgroma-
dzenia na nabo˝eƒstwo. Pomieszczenie,
s∏u˝àce jako pokój dla s∏ug na przyk∏ad
zosta∏o ca∏kowicie wy∏o˝one materia∏em
i wyposa˝one w klimatyzacj´. Swojà
s∏u˝b´ w Montevideo nasz G∏ówny
Aposto∏ zreasumowa∏ s∏owami: „Gdzie
jest bojaêƒ Bo˝a tam nie ma duchowych
braków. Je˝eli t´ myÊl weêmiecie z sobà
na dalszà drog´, to op∏aci∏y si´ moje
odwiedziny u was!”.

W Chile nasz G∏ówny Aposto∏ po raz
ostatni by∏ 10 lat temu. W tamtym czasie
w ca∏ym kraju rozciàgajàcym si´ na
przestrzeni 4000 kilometrów by∏y tylko
trzy zbory. Wówczas nasz G∏ówny
Aposto∏ powiedzia∏: „By∏oby pi´knie,
gdyby co 200 kilometrów powsta∏ zbór”.
Teraz w Santiago móg∏ si´ radowaç z
obecnoÊci ponad 2000 braci i sióstr oraz
z 19 zborów. PodkreÊli∏ te˝, ̋ e rozwój nie
jest jeszcze zakoƒczony, a z tych 19
zborów mo˝e powstaç 25. To jest teraz
nasz cel! Bracia i siostry z Argentyny, aby
wzmocniç chór chilijski przybyli na to
nabo˝eƒstwo podró˝ujàc autobusem

Na poczàtku lutego 2003 roku nasz
G∏ówny Aposto∏ odwiedzi∏ Argentyn´,
Chile i Urugwaj. Ju˝ samo zapowiedze-
nie przybycia G∏ównego Aposto∏a do
Ameryki Po∏udniowej wywo∏a∏o b∏ogo-
s∏awieƒstwo. MogliÊmy to stwierdziç w
trakcie przygotowaƒ do wizyty, które
wymaga∏y wykonania wielu i pilnych
prac. W czasie poprzedzajàcym odwie-
dziny równie˝ wiele si´ porusza∏o w
duszach dzieci Bo˝ych. Bracia i siostry w
chórach i w orkiestrze oraz wielu innych
wspó∏pracowników mog∏o doÊwiadczyç
skutków b∏ogos∏awieƒstwa w szcze-
gólnej radoÊci G∏ównego Aposto∏a.

Odwiedziny G∏ównego Aposto∏a spra-
wiajà zawsze post´p w dziele Bo˝ym.
Podczas nabo˝eƒstwa w Buenos Aires
nasz G∏ówny Aposto∏ przedstawi∏ siebie
jako s∏ug´. Powiedzia∏, ˝e przyby∏ jako
pomocnik naszej wiary i radoÊci, aby
propagowaç jednoÊç w wierze i wzmoc-
niç wo∏anie za wype∏nieniem obietnicy
Paƒskiej. Wstàpi∏ do naszego grona, jak
ju˝ o tym pisze Aposto∏ Pawe∏: „Nie
jakobyÊmy byli panami nad wiarà waszà,
ale i˝ jesteÊmy wspó∏pracownikami
waszymi, abyÊcie radoÊç mieli; albo-
wiem wiarà stoicie”. (2.Koryntian 1,24)
B∏ogos∏awieƒstwo, jakie zwiàzane by∏o z
tym nabo˝eƒstwem, uwidoczni∏o si´ nie
na ostatku w darowanych nam nowo
ustanowionych aposto∏ach i biskupach.
Poprzez te dary urz´du, cudownà czàs-
tk´ licznych bogactw, które otrzyma-
liÊmy, w przysz∏oÊci b´dzie mo˝liwy
b∏ogos∏awiony rozwój w KoÊcio∏ach
terytorialnych Argentyna, Brazylia i
Urugwaj. S∏owa nabo˝eƒstwa G∏ównego
Aposto∏a g∏´boko utkwi∏y w naszych
sercach. Powiedzia∏, ˝e znane mu sà
warunki ˝yciowe w naszych krajach i
modli si´ za nas ka˝dego dnia. My

przez Andy. Na granicy zostali nader
uprzejmie odprawieni, a karabinierzy -
chilijska formacja policyjna - jadàc z
przodu pilotowali autobus. W ten
sposób okazali uznanie, jakie w ostatnich
10 latach KoÊció∏ zyska∏ w Chile.

W Argentynie i Urugwaju G∏ównemu
Aposto∏owi zosta∏a zapewniona oficjal-
na ochrona rangi ministerialnej. Naszym
˝yczeniem jest, aby mi∏oÊç G∏ównego
Aposto∏a w sercach wszystkich dzieci
Bo˝ych znalaz∏a oddêwi´k i by∏a mo-
torem dzia∏ania, ˝ebyÊmy osiàgn´li
niezb´dnà godnoÊç na dzieƒ ponownego
przyjÊcia Syna Bo˝ego.

Mario Fiore

Co oznaczają dla nas
odwiedziny Głównego Apostoła?

Główny Apostoł Fehr i towarzyszący mu apostołowie opuszczają halę
w Santiago. Obok Głównego Apostoła apostoł okręgowy Mario Fiore
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N A U K A I P O Z N A N I E

TTeekksstt  ppooddoobbiieeƒƒssttwwaa

Syn Bo˝y prezentuje sytuacj´, która mo˝e mieç
miejsce we wszystkich czasach i we wszystkich
kr´gach kulturowych. Bogaty gospodarz zebra∏
dobre plony. W swej posiad∏oÊci widzia∏ bezpie-
czeƒstwo swego ˝ycia. Na tym budowa∏ swojà
nadziej´ przysz∏oÊci. Zaufanie pok∏ada∏ w tym,
co posiada∏ i polega∏ na swoich maj´tnoÊciach.

Ziemskie bogactwo jest przemijajàce. Kto na
nim polega, ten popada w b∏´dnà pewnoÊç
siebie: „...nie od obfitoÊci dóbr zale˝y czyjeÊ
˝ycie”. ˚ycie jest dane od Boga i tylko Bóg je
zachowuje. Dlatego cz∏owiek powinien polegaç
na Bogu i pok∏adaç swoje zaufanie w Nim jako
stwórcy i zachowawcy. Bóg jest Panem nad
˝yciem i Êmiercià. To pozorne zabezpieczenie
bogatego zostaje przeszyte decyzjà Bo˝à: „tej
nocy za˝àdajà duszy twojej”. Nadchodzi Êmierç i
nie mo˝e jej powstrzymaç ˝adne bogactwo. Co

OOkkoolliicczznnooÊÊccii  ppooddoobbiieeƒƒssttwwaa

Kilka tysi´cy ludzi zebra∏o si´, aby s∏uchaç
Jezusa, który naucza∏ swoich uczniów i zebra-
nych. Pewien cz∏owiek wÊród s∏uchaczy mia∏ spór
ze swoim bratem w sprawie dziedzictwa. Popro-
si∏ wi´c Jezusa, ˝eby nakaza∏ jego bratu podzieliç
si´ dziedzictwem.

Wynika z tego, ˝e powszechnie uznawano
wyjàtkowy autorytet Jezusa. Pan wszak˝e od-
mówi∏ wmieszania si´ w sprawy spadkowe. Nie
wyst´powa∏ jako s´dzia, który najpierw bada
fakty, a nast´pnie rozstrzyga spór. Pan wskazuje,
˝e zna sedno sporu i to z∏o nazywa po imieniu:
„Baczcie, a wystrzegajcie si´ wszelkiej chciwoÊci,
dlatego ˝e nie od obfitoÊci dóbr zale˝y czyjeÊ
˝ycie”. (por. Ew.¸ukasza 12,13-15)

ChciwoÊç, samolubna ˝àdza posiadania bo-
gactwa, jest cz´stym tematem poruszanym w
Ewangelii ¸ukasza. W relacji podobieƒstwa o
bogaczu i ¸azarzu (Ew.¸ukasza 16,19-31) b∏àd
bogacza natychmiast rzuca si´ w oczy. Biednego
pozostawi∏ w n´dzy, a b´dàc zadowolonym i
sytym, nie liczy∏ si´ z potrzebà bliêniego. Dlatego
te˝ musia∏ cierpieç z powodu skutków braku
swego mi∏osierdzia.

Co jednak znamiennego jest w podobieƒstwie
o pewnym bogatym gospodarzu? Podobieƒ-
stwem tym Jezus wyst´puje przeciwko chciwoÊci.
Gdzie tkwi b∏àd? Co jest nagannego w post´-
powaniu gospodarza, który zadba∏ o zapasy?

Kluczem do wyjaÊnienia jest wypowiedê
Jezusa, którà poprzedzi∏ podobieƒstwo: „...nie
od obfitoÊci dóbr zale˝y czyjeÊ ˝ycie”.

Szereg podobieƒstw Jezusa
mo˝emy znaleêç tylko w

jednej z czterech
Ewangelii. Do takich

podobieƒstw zalicza si´
w Ew.¸ukasza 12,16-21

podobieƒstwo
o pewnym bogatym

gospodarzu.

Podobieństwo
o pewnym

bogatym gospodarzu

„I powiedzia∏ im podobieƒstwo: Pewnemu
bogaczowi pole obfity plon przynios∏o. I roz-
wa˝a∏ w sobie: Co mam uczyniç, skoro nie
mam ju˝ gdzie gromadziç plonów moich? I
rzek∏: Uczyni´ tak: Zburz´ moje stodo∏y, a
wi´ksze zbuduj´ i zgromadz´ tam wszystko
zbo˝e swoje i dobra swoje. I powiem do duszy
swojej: Duszo, masz wiele dóbr z∏o˝onych na
wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel si´. Ale
rzek∏ mu Bóg: G∏upcze, tej nocy za˝àdajà du-
szy twojej; a to, co przygotowa∏eÊ, czyje
b´dzie? Tak b´dzie z ka˝dym, który skarby
gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty”.
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wi´c b´dzie ze zgromadzonych maj´tnoÊci?
Podobieƒstwo milczy na ten temat i nie mówi,
czy sà spadkobiercy. Podobieƒstwo jednak tylko
uwypukla, ˝e pozorne zabezpieczenie ˝yciowe
niebawem nie b´dzie ju˝ nale˝a∏o do tego, który
je zgromadzi∏ w przekonaniu, ˝e jako prawowity
w∏aÊciciel b´dzie móg∏ z tego dobrze ˝yç przez
wiele lat.

„(...) to, co przygotowa∏eÊ, czyje b´dzie?”. Do
tego krótkiego stwierdzenia Pan przedstawia
wniosek koƒcowy: „Tak b´dzie z ka˝dym, który
skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu
bogaty”. Zatem tu tkwi b∏àd bogatego. Po prostu
nie jest bogaty w Bogu! Gromadzàc ziemskie
dobra, przeoczy∏ to, co najwa˝niejsze, a miano-
wicie nie zadba∏ o skarb, który ma trwa∏à war-
toÊç. Tak wi´c jest g∏upcem, poniewa˝ wy∏àcznie
zatroszczy∏ si´ o ˝ycie ziemskie i nie pomyÊla∏ o
wiecznoÊci.

ÂÂwwiiaaddoommooÊÊçç  sswweeggoo  kkooƒƒccaa

Podobieƒstwo o pewnym bogatym gospodarzu
napomina, aby we wszystkich dzia∏aniach i
przedsi´wzi´ciach zawsze byç Êwiadomym: Moje
˝ycie na ziemi jest ograniczone i nikt nie wie,
kiedy si´ skoƒczy. W Psalmach czytamy wnikliwe
s∏owa: „Daj mi, Panie, poznaç kres mój i jaka jest
miara dni moich, abym wiedzia∏, jak jestem
znikomy! Oto na szerokoÊç d∏oni wymierzy∏eÊ
dni moje, a okres ˝ycia mojego jest jak nic przed
tobà. Tylko jak tchnienie jest wszelki cz∏owiek,
choç pewnie stoi. Sela. Zaprawd´, cz∏owiek
przemija jak cieƒ, zaprawd´, na pró˝no si´
miota. Gromadzi, a nie wie, kto to zabierze”.
(Psalm 39,5-7)

„Tej nocy za˝àdajà duszy twojej”. Kto w obli-
czu takich s∏ów móg∏by byç oboj´tny? S∏owa
Jezusa budzà ze snu. Wzywajà, aby poÊrodku
dnia codziennego, poÊrodku pracy, poÊrodku
sukcesów nie zapominaç o tym, co jest najistot-
niejsze, a mianowicie: Zebraç skarby, które nie
przemijajà.

T́  myÊl pog∏´bia jeszcze Syn Bo˝y wÊród
swoich uczniów. (por. Ew.¸ukasza 12,22-34)
Pobudza ich do tego, ˝eby ufali Bogu, który da∏
im ˝ycie, a mianowicie ˝ycie, które jest czymÊ
wi´cej ni˝ tylko jedzeniem i piciem. (por. werset
23) Nie majà pogubiç si´ i wyczerpaç w trosce o
po˝ywienie i o odzienie, tak jak to czyni wielu

ludzi. Wolno im polegaç na Bogu: „Wie zaÊ
Ojciec wasz, ˝e tego potrzebujecie; lecz szukajcie
Królestwa Jego, a tamto b´dzie wam dodane”.
(wersety 30.31) Tej wypowiedzi nie mo˝na
jednak rozumieç b∏´dnie. Pan Jezus nie mówi o
tym, ˝e ju˝ nie trzeba pracowaç ani si´ troszczyç
o swoje utrzymanie. Decydujàce wszak˝e pozos-
taje troszczenie si´ o Królestwo Bo˝e.

Jezus wezwa∏ wówczas swoich uczniów, aby
sprzedali to, co posiadali. DziÊ tego od nas si´ nie
wymaga. Niemniej jednak s∏owami „dajcie ja∏-
mu˝n´”, zale˝nie od naszej sytuacji ˝yciowej i
mo˝liwoÊci, wezwani jesteÊmy do tego, by poma-
gaç potrzebujàcym. Zasadnicza wypowiedê Pana
nawiàzujàca do koƒcowego zdania podobieƒstwa
wyra˝a si´ ˝àdaniem, które skierowa∏ do swoich: 

„Uczyƒcie sobie sakwy, które nie niszczejà,
skarb niewyczerpany w niebie, gdzie z∏odziej nie
ma przyst´pu, ani mól nie niszczy. Albowiem
gdzie jest skarb wasz, tam b´dzie i serce wasze”.
(Ew.¸ukasza 12,33.34) Tu nie chodzi o ziemskie
skarby, tu chodzi o wartoÊci wieczne.

BBooggaattyy  ww  BBoogguu

S∏owo Bo˝e jest skarbem. ¸aska z ofiary Jezu-
sa jest równie˝ skarbem. Wezwani jesteÊmy, aby
w∏aÊnie to zbieraç. W nabo˝eƒstwach Bóg oferu-
je swoje s∏owo i swojà ∏ask´. Kto to przyjmuje,
ten ma skarb w niebie. Jest bogaty w Bogu i nie
potrzebuje si´ obawiaç chwili, w której musi
opuÊciç ziemi´.

Ostatnie zdanie podobieƒstwa: „Tak b´dzie z
ka˝dym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie
jest w Bogu bogaty” mo˝na te˝ powiàzaç z radà
Jezusa skierowanà do bogatego m∏odzieƒca,
któremu Syn Bo˝y wskaza∏, ˝e ten kto ze swoich
dóbr oddaje ubogim gromadzi sobie skarb w
niebie. „(...) sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj
ubogim, (wype∏niajàc rad´) b´dziesz mia∏ skarb
w niebie”. (Ew.Mateusza 19,21)

Omawiane podobieƒstwo przemawia przeciw-
ko chciwoÊci i poleganiu w ˝yciu ziemskim
wy∏àcznie na w∏asnych umiej´tnoÊciach, rozumie
i maj´tnoÊciach. Podobieƒstwo to napomina i
wzywa do odpowiedzialnego obchodzenia si´ z
bogactwem oraz uczy, ˝eby nie zapomnieç o tym,
˝e cz∏owiek ˝yje wiecznie. Ponadto wzywa, aby
ufaç Bogu, dawcy i zachowawcy ˝ycia, a tak˝e we
wszystkim daç si´ przez Niego kierowaç.
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P R Z E ˚ Y C I A  W  W I E R Z E

Moi rodzice rozeszli si´ ponad 70 lat temu.
My wówczas jako dzieci w wieku roku,
dwóch i czterech lat, zostaliÊmy rozdzie-
leni do ró˝nych krewnych. Gdy mia∏am

pi´ç lat otrzymaliÊmy nowà mam´ i te˝ staliÊmy si´
dzieçmi Bo˝ymi. Moja biologiczna matka mieszka∏a za
granicà i wszelki kontakt z nià si´ urwa∏.

Gdy ju˝ sama wysz∏am za mà˝ pewnej nocy mia∏am
sen: „Twoja matka tak˝e b´dzie dzieckiem Bo˝ym”.
Ten˝e sen nie dawa∏ mi spokoju. Tak wi´c pewnego dnia
usiad∏am i napisa∏am do niej list. Po dziesi´cioleciach
by∏a to pierwsza próba nawiàzania kontaktu: „Kochana
mamo, teraz sama jestem matkà i ch´tnie bym ci´
pozna∏a”. Kilka dni póêniej sta∏a ze swoim m´˝em przed
moimi drzwiami. SpotkaliÊmy si´ uprzejmie, ale te˝
pozna∏am, ˝e w tych warunkach, w jakich wtedy ˝y∏a, nie
mog∏a zostaç dzieckiem Bo˝ym. Pozosta∏o mi nic innego
ni˝ za nià wcià˝ na nowo si´ modliç i prosiç Ojca
Niebieskiego o spe∏nienie mego snu. Lata mija∏y. Pew-
nego dnia moja wytrwa∏a modlitwa zosta∏a jednak wy-
s∏uchana. Matka, która tymczasem ukoƒczy∏a siedem-
dziesiàty rok ˝ycia, przyj´∏a mojà propozycj´ i
przeprowadzi∏a si´ ze swoim m´˝em, a moim ojczy-
mem, do naszego miasta. Teraz by∏a gotowa chodziç ze
mnà na nabo˝eƒstwa. W tym czasie ponownie mia∏am
znaczàcy sen: Znajdowa∏am si´ w pomieszczeniu, w
którym by∏ G∏ówny Aposto∏ i wielu aposto∏ów. Aposto∏
okr´gowy, obs∏ugujàcy
region poprzedniego
miejsca zamieszkania
mojej matki, wzià∏ mnie
za obie r´ce i po-
wiedzia∏: „Mi∏a siostro,
tobie szczególnie ˝ycz´
wszystkiego dobrego”.
Obudzi∏am si´.

Gdy rankiem tego
dnia przyby∏am do
mieszkania matki zas-
ta∏am jà owini´tà ko-
cem i kl´czàcà przed
∏ó˝kiem. Moja mama
nie ˝y∏a. Obok niej na
∏ó˝ku spa∏ mój ojczym,

który jeszcze o niczym nie wiedzia∏. Pogrzeb matki
przeprowadzony by∏ przez KoÊció∏ Nowoapostolski.
Ojczyma zaÊ przyj´liÊmy do siebie, poniewa˝ nie mia∏
w∏asnych dzieci. Ucz´szcza∏ wi´c te˝ na nabo˝eƒstwa.
Pewnego dnia z wielkim przej´ciem opowiada∏, ˝e
podczas nabo˝eƒstwa widzia∏ mojà mam´, stojàcà obok
o∏tarza. By∏a odziana w bieli i radoÊnie mu pomacha∏a.
Teraz wiedzia∏am, dlaczego nie mój, ale tamten aposto∏
˝yczy∏ mi wszystkiego dobrego. Moja matka dostàpi∏a
∏aski Bo˝ej. Wkrótce te˝ zmar∏ mój ojczym. Na kilka dni
wczeÊniej zosta∏ jednak jeszcze przyj´ty do zboru.

Moja siostra równie˝ mieszka∏a za granicà. Kiedy
mojà matk´ wraz z jej m´˝em sprowadzi∏am do naszego
kraju zerwa∏a ze mnà wszelkie kontakty. Poprzez
krewnych dowiedzia∏am si´, ˝e moja siostra ob∏o˝nie
zachorowa∏a. Zatelefonowa∏am do szwagra, który by∏
bardzo zdumiony. Pytajàc si´ go, czy mog´ odwiedziç
mojà siostr´ us∏ysza∏am odpowiedê odmownà. Gdy
nadmieni∏am, ˝e jesteÊmy przecie˝ ju˝ w tym wieku,
kiedy musimy si´ liczyç z odejÊciem z tego Êwiata, a ja
bez pojednania si´ nie chcia∏abym uczyniç tego kroku do
wiecznoÊci, zamyÊli∏ si´ i zapyta∏ mojà siostr´. Niestety,
ona pozosta∏a przy swoim „nie”.

Nast´pnego dnia zmar∏a. Pojecha∏am na pogrzeb, a
szwagrowi i jego dzieciom pos∏a∏am kartk´ z kondo-
lencjami, na której, po serdecznej modlitwie o w∏aÊciwe
s∏owa, napisa∏am drugà zwrotk´ pewnej pieÊni z naszego

Êpiewnika: „Wielu
mi∏ych jest ju˝ w górze
tam”.

Przed kolejnym na-
bo˝eƒstwem dla umar-
∏ych prosi∏am o znak,
czy byç mo˝e moja
siostra nie szuka ∏aski.
Niczym odpowiedê na
mojà proÊb´, z ust
chóru rozbrzmia∏a
w∏aÊnie druga zwrotka
nadmienionej pieÊni.
By∏am szcz´Êliwa i
wiedzia∏am, ˝e Pan
wys∏ucha∏ moje mo-
dlitwy.

Mój sen się spełnił
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LLiibbeerriiaa//WWyybbrrzzee˝̋ee  KKooÊÊccii  SS∏∏oonniioowweejj//NNiiggeerriiaa:: Na prze∏omie listopada i grudnia aposto∏ okr´gowy Klaus
Saur i aposto∏ Werner Kühnle (Niemcy Po∏udniowe) odwiedzili
zbory w Liberii i w Wybrze˝u KoÊci S∏oniowej. Ogó∏em zosta∏o

obs∏u˝onych ponad 400 braci i sióstr. Piecz´towanych zosta∏o 15
dusz, a ustanowionych trzech starszych okr´gowych, dziesi´ciu

ewangelistów okr´gowych i dwóch pasterzy. W Liberii, gdzie
aposto∏ okr´gowy Saur by∏ po raz pierwszy, przeprowadzi∏

cztery nabo˝eƒstwa oraz spotka∏ si´ z aposto∏ami i biskupami
sàsiedniej Sierra Leone. W Abid˝anie, dawnej stolicy Wybrze˝a

KoÊci S∏oniowej, bracia i siostry radowali si´ z ponownego
zobaczenia i us∏yszenia aposto∏a okr´gowego Saura, poniewa˝

s∏u˝y∏ im ju˝ we wczeÊniejszych latach. Jedynym
przyt∏umieniem radoÊci by∏ fakt, ˝e z powodu

rozruchów w Êrodkowej cz´Êci kraju nie wszyscy bracia
i siostry mogli przybyç do stolicy na nabo˝eƒstwo.

W po∏owie stycznia aposto∏ okr´gowy Saur uda∏ si´ do
Nigerii. W Lagos spotka∏ si´ z 9 aposto∏ami i 10
biskupami, dzia∏ajàcymi w tamtym kraju. W tym

spotkaniu wzià∏ te˝ udzia∏ aposto∏ Volker Kühnle, jak
i trzej aposto∏owie z Kamerunu i Gwinei Równikowej.
Podczas nabo˝eƒstwa dla s∏ug, dzia∏ajàcych w obszarze

aposto∏a Petera Gfellera, aposto∏ okr´gowy ustanowi∏ starszego okr´gowego Omeh i powierzy∏ mu
obowiàzki przewodniczàcego okr´gu Lagos. Kolejne nabo˝eƒstwa odby∏y si´ w Ibadanie i Abud˝y, jak
i w Rizek, gdzie aposto∏ okr´gowy wyÊwi´ci∏ nowy koÊció∏. Ogó∏em w tym kraju podczas czterodniowej

podró˝y zosta∏o obs∏u˝onych 1400 dzieci Bo˝ych i zosta∏o piecz´towanych 25 dusz.

BBaannggllaaddeesszz:: W dniach od 19 paêdziernika do 4 listopada 2002 roku aposto∏
Kenneth Kreutner (Kanada) po raz pierwszy odwiedzi∏ Bangladesz. W stolicy
kraju, Dhace, spotka∏ si´ te˝ z aposto∏ami, biskupami i s∏ugami okr´gowymi
z Pakistanu, celem omówienia zagadnieƒ duszpasterskich. Podczas nabo˝eƒ-
stwa w sobot´, 2 listopada, aposto∏ ustanowi∏ starszego okr´gowego dla

Pakistanu i ewangelist´ okr´gowego dla Bangladeszu. Przed przybyciem aposto∏a, biskup John Wiesel przeprowadzi∏
cztery seminaria dla s∏ug okr´gowych i kap∏anów, w których uczestniczy∏o ogó∏em 144 braci. Ponadto przeprowadzi∏
szkolenie dla 23 nauczycieli szkó∏ki niedzielnej, a odpowiedzialnych s∏ug z obydwu krajów zapozna∏ z tematem
„S∏u˝enie i dzia∏anie w KoÊciele Nowoapostolskim”.

Po spotkaniu dla
sług okręgowych
w Dhace

Spotkanie dla sług

Apostoł Kreutner (z prawej) z biskupami Wiesel
i Chaman na ulicy w Dhace

Apostoł okręgowy Saur w Afryce Zachodniej

Serdeczne powitanie
w zborze Jako-Town

Apostoł okręgowy
Saur (z lewej)
i apostołowie

przy studni 

Kościół
w Gonzaqueville -
Wybrzeże Kości
Słoniowej
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RRPPAA:: 55 chórzystek i chórzystów z obszaru
dzia∏ania biskupa Petera Ackermana wraz z 16

instrumentalistami orkiestry okr´gowej w dniu 4
grudnia 2002 roku wzmocnili wyst´p chóru szko∏y
muzycznej w Malmesbury. Okazjà by∏o rokroczne

nabo˝eƒstwo dzi´kczynne, inicjowane przez szko∏´
muzycznà. Dyrekcja szko∏y wyrazi∏a ˝yczenie, czy ta

uroczystoÊç nie mog∏aby si´ odbyç w miejscowym
koÊciele nowoapostolskim. Ten dom Bo˝y okaza∏
si´ jednak za ma∏y dla spodziewanych oko∏o 1000

uczestników uroczystoÊci, dlatego wynaj´to na ten
cel odpowiednià sal´. Aposto∏ Cecil A. Hendricks
s∏u˝y∏ dla 1179 uczestników nabo˝eƒstwa s∏owem

biblijnym z 1.Samuela 12,24. Na zakoƒczenie chór
wykona∏ utwór „Alleluja” G.F. Händla. Aposto∏

Hendricks przekaza∏ te˝ dyrekcji szko∏y
w upominku 50 fletów sopranowych. 

Święto Dziękczynienia w Malmesbury

Instrumentaliści podczas Święta Dziękczynienia
rokrocznie obchodzonego przez szkołę muzyczną w Malmesbury

RRPPAA:: 22 grudnia 2002 roku starszy okr´gowy C.
Prinsloo s∏u˝y∏ braciom i siostrom w ma∏ym zborze
Nourivier w okr´gu Springbok. Podczas tego
nabo˝eƒstwa ochrzczonych zosta∏o 18 dusz, a dwie
przyj´te. Ku radoÊci obecnych braci i sióstr oraz 74
goÊci, pewne ma∏˝eƒstwo, wczeÊniej ochrzczone
wraz z 5 dzieci, przyj´∏o b∏ogos∏awieƒstwo Êlubne.

***
8 grudnia 2002 roku biskup William Vollenhoven
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w Idas Valley. Okazjà
by∏o 75-lecie za∏o˝enia zboru, nale˝àcego do
okr´gu Stellenbosch.

***
1 grudnia 2002 roku odby∏ si´ uroczysty koncert
adwentowy z okazji 25-lecia zboru Cloetesville.
Biskup William Vollenhoven zaprosi∏ na t´ uro-
czystoÊç burmistrza miasta Stellenbosch wraz z
˝onà. Po koncercie burmistrz z uznaniem wyrazi∏
si´ o koncercie i wyst´pie dzieci.

Starszy okręgowy Prinsloo
(z lewej) z małżeństwem Cloete i
ich pięciorgiem dzieci po
błogosławieństwie ślubnym

Jubileusze i szczególne nabożeństwa Biskup Vollenhoven
w trakcie pożegnania

po nabożeństwie w Idas Valley

Burmistrz miasta Stellenbosch
(z lewej) i biskup Vollenhoven

z braćmi i siostrami
po koncercie w Cloetesville
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