PL ISSN 0860-8474

Nasza
Rodzina
czasopismo kościoła nowoapostolskiego

Rok 15 . Nr 7 . Lipiec 2003

S ¸ O W O

W S T ¢ P N E

Wszelki dar dobry
szelki dar dobry pochodzi z góry. Przyk∏ady tego
Bo˝ego prawa mamy ju˝ w naturalnym stworzeniu.
Âwiat∏o s∏oneczne, które oÊwietla i ogrzewa ziemi´,
a tym samym umo˝liwia ˝ycie ziemskie. Deszcz,
który zwil˝a ziemi´ i czyni jà ˝yznà. Je˝eli jednak w LiÊcie Jakuba
jest mowa o doskona∏ym darze, który pochodzi z góry, to nie
chodzi tam o s∏oƒce ani o deszcz, lecz o wszystko to, co Bóg, Ojciec
Êwiat∏oÊci, daruje do dojrza∏oÊci dusz. Do tego w pierwszym
rz´dzie nale˝y s∏owo. Przez s∏owo Bóg wszystko stworzy∏: gwiazdy
na sklepieniu niebieskim, kontynenty i oceany, góry i rzeki, roÊliny
i zwierz´ta. Na ostatku Bóg stworzy∏ cz∏owieka i wyposa˝y∏ go w
nieÊmiertelnà dusz´. ˚ywe s∏owo Bo˝e dzia∏a i dziÊ, i pozostaje na
wieki. Pochodzi z tronu Wiekuistego, przekazywane zostaje przez
Ducha Âwi´tego i g∏oszone jest przy o∏tarzu Najwy˝szego.
Przychodzi wi´c z góry celem wzmocnienia i pog∏´bienia wiary.
Tak˝e wybranie do stanu dziecka Bo˝ego jest doskona∏ym darem
z góry od Ojca Êwiat∏oÊci. Przed za∏o˝eniem Êwiata Pan ju˝ wybra∏
swoich. Nic nie mogliÊmy w tej sprawie uczyniç. Kiedy to nastàpi∏o,
nie by∏o nas przecie˝ jeszcze nawet w ∏onie matki. Niemniej to
wybranie musieliÊmy utwierdziç. To nastàpi∏o wtedy, kiedy z góry
otrzymaliÊmy kolejny dar: namaszczenie Duchem Âwi´tym. W
LiÊcie Jakuba czytamy: „Gdy zechcia∏, zrodzi∏ nas przez S∏owo
prawdy, abyÊmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeƒ”.
Darem Bo˝ym o nieocenionej wartoÊci jest ∏aska. Uwalnia nas
od wszystkich grzechów i win. ˚aden duch, ˝aden diabe∏ nie mo˝e
ju˝ roÊciç do nas prawa, je˝eli z wiarà pochwycimy odpuszczenie
grzechów, zdzia∏ane przez ofiar´ Chrystusa. Syn Bo˝y daruje te˝
Êcis∏à spo∏ecznoÊç z sobà poprzez Êwi´tà wieczerz´. W niej zawarte
sà nieopisane si∏y, które uzdalniajà, aby coraz bardziej byç
podobnym Jezusowi.
Wdzi´cznie, jako doskona∏y dar z góry, przyjmujemy równie˝
pokój Bo˝y i b∏ogos∏awieƒstwo, a tak˝e wzmocnienie w wierze i
pog∏´bienie poznania, radoÊç w dziele Bo˝ym i si∏´ do pielgrzymki.
Wszystkie te dary pochodzà od Ojca Êwiat∏oÊci, u którego, tak jak
mówi nam List Jakuba, „nie ma ˝adnej odmiany ani nawet
chwilowego zaçmienia”.
Bóg jest êród∏em Êwiat∏a i êród∏em wszelkiego ˝ycia, jest
wszechmocny i wszechwiedzàcy, jest niezmienny i wierny. Chce
te˝, ˝eby wszystkim ludziom dana by∏a pomoc. W tym celu wys∏a∏
na ziemi´ swego Syna, który przez swojà ofiar´ stworzy∏ podstawy
zbawienia. Jezus Chrystus obieca∏ przyjÊç ponownie. Zabranie
Jego oblubienicy b´dzie najwi´kszym darem z góry od Ojca
Êwiat∏oÊci. Wykorzystujmy te wszystkie z góry nam dane doskona∏e
dary, aby staç si´ godnymi i wejÊç do wiekuistej wspania∏oÊci.

W

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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Montevideo;
widok miasta i rzeki Rio de la Plata

Główny Apostoł z apostołami okręgowymi Saurem
(z lewej), Fiore (2 z lewej) i Vilorem (z prawej) oraz
apostołami w pokoju dla sług

Montevideo, stolica Urugwaju,
by∏a drugim punktem podró˝y
po∏udniowoamerykaƒskiej
G∏ównego Aposto∏a Richarda
Fehra. Podczas nabo˝eƒstwa, które odby∏o si´ w poniedzia∏ek,
10 lutego br., G∏ówny Aposto∏ ustanowi∏ aposto∏a i biskupa
dla KoÊcio∏a terytorialnego Urugwaj.

G∏ówny Aposto∏
w Montevideo - Urugwaj
CzterdzieÊci minut trwa∏ lot w poniedzia∏kowy ranek z Buenos Aires, le˝àcego na prawym brzegu rzeki Rio de la
Plata, do Montevideo, po∏o˝onego na
lewym brzegu tej rzeki. G∏ównemu
Aposto∏owi towarzyszyli aposto∏owie
okr´gowi Mario Fiore (Argentyna i
Urugwaj), Klaus Saur (Niemcy Po∏udniowe) i Guillermo Vilor (Brazylia),
a tak˝e aposto∏owie Nicolo Augello
(Brazylia), Norberto Batisa (Argentyna) i Jorge Cabanelas (Argentyna).
Nabo˝eƒstwo w Montevideo G∏ówny
Aposto∏ przeprowadzi∏ po raz ostatni
siedem lat temu.
„Pewni jesteÊmy, ˝e niniejsze odwiedziny przyniosà b∏ogos∏awione skutki
dla rozwoju dzie∏a Bo˝ego, jak i dla
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ca∏ego kraju”. Te s∏owa aposto∏ okr´gowy Mario Fiore napisa∏ w swoim
liÊcie, którym powita∏ s∏ug Bo˝ych.
Na nabo˝eƒstwo, w wynaj´tej sali
„Palacio G. Guelfi”, zebra∏o si´ 6800
dzieci Bo˝ych z Montevideo i okolicy.
Prawie 1600 braci i sióstr tworzy∏o
chór i orkiestr´. Nabo˝eƒstwo transmitowane by∏o wizjà i fonià do kilku
dalszych zborów, w których ogó∏em
zgromadzi∏o si´ 3300 uczestników.
Wszyscy prze˝yli szczególnà chwil´,
kiedy to pod koniec nabo˝eƒstwa
G∏ówny Aposto∏ Fehr powo∏a∏ dotychczasowego biskupa Raula Montesa de
Oc´ do urz´du aposto∏a, a starszego
okr´gowego Angela Edgarda Mendeza do urz´du biskupa.
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„Bójcie się Pana, święci Jego!
Bo niczego nie brak tym,
którzy się go boją”.
- Psalm 34,10 -

mi∏owani bracia i siostry w
Panu. Z mi∏oÊci do waszych
dusz przyby∏em do was, aby
wype∏niç polecenie dane od
Jezusa: „PaÊ owieczki moje. (...) PaÊ
owieczki moje”. (por. Ew.Jana 21,15.16)
oraz „utwierdzaj braci swoich”. (Ew.¸ukasza 22,32) Wdzi´czny jestem, ˝e mog´
staç przed zborem, który posiada wiar´.
Wiara nie musi byç dopiero zasiana, ale
ju˝ wyst´puje jako pi´kny owoc Ducha
Âwi´tego. Wiara ta zostaje na nowo
wzmocniona i b∏ogos∏awiona.
W Urugwaju po raz ostatni by∏em
siedem lat temu. Gdy dziÊ przyby∏em do
Montevideo, to wydawa∏o mi si´ tak,
jakby dopiero dwa lata min´∏y od moich
odwiedzin. Tak szybko p∏ynie czas! Có˝
nie wszystko wydarzy∏o si´ w ciàgu tych
siedmiu lat! Mo˝na wiele wyliczyç, ale
wa˝ne jest to, ˝e pozostaliÊmy wierni, zachowaliÊmy wiar´ i o siedem lat przybli˝yliÊmy si´ do celu.
Obietnica, ˝e Pan Jezus przyjdzie ponownie, aby swoje dzie∏o dokoƒczyç i swój
lud zabraç do siebie w okamgnieniu na

U

odg∏os tràby ostatecznej, jest i pozostaje
zasadniczà treÊcià naszego ˝ycia. Wówczas, jak pisze Aposto∏ Pawe∏, zostaniemy
przemienieni, a ÊmiertelnoÊç zostanie
przyobleczona w nieÊmiertelnoÊç. (por. 1.
Koryntian 15,51-54) Co za cudowna przysz∏oÊç. Op∏aca si´ wierzyç i naÊladowaç
nie tylko dla kilku lat ˝ycia na ziemi, ale
tak˝e dla wiecznoÊci.
Psalmista mówi: „Bójcie si´ Pana, Êwi´ci
Jego!”. Bojaêƒ Bo˝a jest poczàtkiem màdroÊci. (por. Psalm 111,10) Kto ma bojaêƒ
Bo˝à, ten poznaje czas, w którym ˝yjemy i
drog´, którà mamy iÊç. Z niezb´dnà bojaênià Bo˝à przyjmujemy s∏owo i ∏ask´.
Kto trwa w bojaêni Bo˝ej, ten, jak jest
napisane, nie ma ˝adnych braków. Je˝eli
nasza dusza ujawnia∏aby braki, to musimy
wziàç pod lup´ naszà bojaêƒ Bo˝à. ˚ycz´
nam, abyÊmy nie mieli ˝adnych braków w
zakresie cierpliwoÊci. W Objawieniu Jana
jest napisane: „Poniewa˝ zachowa∏eÊ nakaz mój, by przy mnie wytrwaç, przeto i Ja
zachowam ci´ w godzinie próby, jaka
przyjdzie na ca∏y Êwiat, by doÊwiadczyç
mieszkaƒców ziemi”. (Obj.Jana 3,10) Co
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oznacza ten nakaz wytrwania przy Panu?
Cierpliwe oczekiwanie ponownego przyjÊcia Chrystusa. Na przyjÊcie Pana czekali
ju˝ pierwsi aposto∏owie i zbory pierwotnego KoÊcio∏a. W minionych wiekach wcià˝
byli wierzàcy ludzie, którzy wskazywali na
to, ˝e Jezus obieca∏ przyjÊç ponownie.
DziÊ ˝yjemy w czasie, w którym w domu
Bo˝ym zwiastowane jest s∏owo o cierpliwym oczekiwaniu przyjÊcia Pana. Kto to
s∏owo zachowa w swoim sercu, ten te˝
zostanie zachowany w godzinie próby,
która przyjdzie na ca∏y Êwiat, jak g∏osi
Objawienie Jana.
Tak˝e przed próbami i pokusami, które
ju˝ dziÊ wyst´pujà, mamy byç zachowani.
Co si´ dzieje, gdy ulega si´ pokusom tego
czasu? Wtedy nie ma si´ ju˝ czasu dla
duszy! Ziemskie rzeczy zaczynajà górowaç, tak ˝e wszystko, co duchowe, zostaje
odsuni´te na dalszy plan. Nie oczekuje si´
ju˝ Pana, nie przyjmuje si´ Jego s∏owa ani
nie chwyta si´ Jego ∏aski. Czy nie widzimy
tego w naszym czasie? Kto jednak zachowuje s∏owo Pana, ten te˝ zostanie zachowany od tego wszystkiego, poniewa˝ w

swoim sercu zachowuje obietnic´ Bo˝à.
Zatem nie miejmy braku cierpliwoÊci.
Jak mo˝na si´ ustrzec przed tym brakiem?
Przez bojaêƒ Bo˝à, która jest poczàtkiem
màdroÊci. Przy tym myÊl´ o królu Salomonie, któremu Pan ukaza∏ si´ we Ênie i wezwa∏: „ProÊ, co ci mam daç?”. Salomon
prosi∏ o pos∏uszne serce. Ta proÊba by∏a
mi∏a i przyjemna Bogu, wi´c odpowiedzia∏: „Dlatego ˝e o takà rzecz prosi∏eÊ, a
nie prosi∏eÊ dla siebie ani o d∏ugie ˝ycie,
ani nie prosi∏eÊ dla siebie o bogactwo, ani
nie prosi∏eÊ o Êmierç dla twoich wrogów
(...) przeto uczyni´ zgodnie z twoim ˝yczeniem”. (1.Królewska 3,5.11.12) Bóg da∏
królowi màdroÊç i poznanie, a ponadto
bogactwo i chwa∏´. Z relacji Pisma Âwi´tego wiemy, ˝e Salomon charakteryzowa∏
si´ wielkà màdroÊcià. Jego màdroÊç mia∏a
êród∏o w bojaêni Bo˝ej.
Mili bracia i siostry, gdyby nam wolno
by∏o wyraziç ˝yczenie, to czego ˝yczylibyÊmy sobie od Pana? Bogobojnego serca! W
bojaêni Bo˝ej ukryta jest màdroÊç i
wszystko, co jest potrzebne, poniewa˝ ci,
którzy wykazujà bojaêƒ Bo˝à nie majà

˝adnych braków.
Czekajmy w cierpliwoÊci na Pana! On
przyjdzie na pewno! Czas przecie˝ tak
szybko up∏ywa! W tym Êpiesznie umykajàcym czasie widzimy w pewnym sensie
skrócenie czasu. Bóg w swojej mi∏oÊci
skróci czas. Kiedy o tym wiemy, to dlaczego mielibyÊmy straciç cierpliwoÊç?
Nie chcemy mieç braku pocieszenia i
pokoju. Tego rodzaju braki nie ujawnià si´
tam, gdzie jest bojaêƒ Bo˝a. Pocieszenie
pochodzi od Pocieszyciela, Ducha Âwi´tego, a prawdziwy pokój otrzymujemy od
Ksi´cia Pokoju, Jezusa Chrystusa. Nie
mamy te˝ mieç braku prze˝yç w wierze i
wys∏uchania modlitw. Jedno i drugie
pozwala nam wzmocniç wiar´ i kroczyç
naprzód z zaufaniem do Boga. Kto ma
braki w wys∏uchaniu modlitw, ten niech
si´ zapyta, czy byç mo˝e zanik∏a u niego
bojaêƒ Bo˝a, czy byç mo˝e zbyt ma∏o si´
modli, a zatem nie ma prze˝yç w wierze?
˚ywa wiara mo˝e byç prze˝ywana. Nie
miejcie te˝ braku radoÊci! Je˝eli bojaêƒ
Bo˝a rzàdzi naszym sercem, to mo˝emy
mieç te˝ radoÊç, „wszak radoÊç z Pana jest
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waszà ostojà”. (Nehemiasza 8,10)
Niech nigdy nie wyst´puje tak˝e brak
t´sknoty za niebiaƒskà ojczyznà! Gdy pomyÊlimy o przysz∏ej wspania∏oÊci, o wielkim celu naszej wiary, o dniu Paƒskim,
wtedy wzbudza to w naszym sercu t´sknot´. Niech nigdy jej nie zabraknie, zarówno
u m∏odych, jak i starszych, u bogatych i
ubogich, po prostu u ka˝dego, niezale˝nie
w jakim ˝yje kraju i w jakich warunkach!
Wówczas te˝ odpowiednio b´dziemy si´
przygotowywali i zadbamy o to, aby nie
zabrak∏o nam godnoÊci w dniu Paƒskim.
W 1. LiÊcie do Koryntian czytamy: „Poniewa˝ Êwiadectwo o Chrystusie zosta∏o
utwierdzone w was, tak i˝ nie brak wam
˝adnego daru ∏aski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa
Chrystusa”. (1.Koryntian 1,6.7) Niech te˝
tak b´dzie i w naszym przypadku.
Ostatni majà jeszcze zostaç znalezieni,
zb∏àdzeni przyprowadzeni, oboj´tni pobudzeni do nowego ˝ycia, tak aby wszyscy
byli przygotowani na dzieƒ Pana.
Je˝eli w przysz∏oÊci pomyÊlicie o tym
nabo˝eƒstwie, to te˝ przypomnijcie sobie,
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˝e bogobojni nie majà ˝adnych braków.
Nie brakuje im cierpliwoÊci ani pocieszenia i pokoju. Nie brakuje im prze˝yç Bo˝ych ani radoÊci i t´sknoty za niebiaƒskà
ojczyznà. Wszystko to posiadajà ci, którzy
majà bojaêƒ Bo˝à. Je˝eli tak, to tylko jeszcze czekamy na objawienie si´ naszego
Pana. Uczmy si´ od króla Salomona. Jego
troskà by∏o w∏aÊciwe prowadzenie narodu. Kiedy zaÊ wolno mu by∏o wyraziç
proÊb´, wtedy poprosi∏ o màdroÊç i poznanie. To te˝ otrzyma∏. Dodatkowo zaÊ bogactwo i b∏ogos∏awieƒstwo. Bóg nawet mu
przyrzek∏, ˝e o ile tylko b´dzie post´powa∏
zgodnie z przykazaniami, jak jego ojciec
Dawid, to jeszcze b´dzie mia∏ d∏ugie ˝ycie.
(por. 1.Królewska 3,14)
˚yczymy sobie, abyÊmy mieli bojaêƒ
Bo˝à i nie mieli ˝adnych braków, a tak˝e
˝ebyÊmy zachowali wiar´ a˝ do koƒca, a w
dniu Paƒskim dostàpili wspania∏oÊci.
Je˝eli to zabierzecie z sobà na przysz∏à
drog´ ˝ycia i wiary, wtedy op∏aci∏y si´
moje odwiedziny u was, gdy˝ w waszych
duszach b´dzie wówczas p∏onà∏ Êwi´ty
ogieƒ, którego nie mo˝na b´dzie ugasiç.
To jest zdrowy ogieƒ. To jest ciep∏y ogieƒ.
To jest Êwi´ty ogieƒ.
Kroczmy dalej jako wykazujàcy bojaêƒ
Bo˝à s∏udzy i dzieci Bo˝e! Poznajmy czas,
w jakim ˝yjemy. Z∏oty czas ∏aski, w którym
dzie∏o Pana zostanie dokoƒczone. Poznajmy drog´, jakà mamy iÊç - cudownà drog´
do domu ojcowskiego. Gdy zaÊ poznamy
drog´ i czas, przyjmiemy s∏owo i ∏ask´,
wtedy nie b´dziemy mieli ˝adnych duchowych braków. GdybyÊmy zapytali ludzi:
Czego wam brakuje? Byç mo˝e wielu by
odpowiedzia∏o: „Mnie brakuje mi∏oÊci,
przychylnoÊci i ˝yczliwoÊci, i dlatego moje
˝ycie jest zimne”. Jak pi´knie my mamy z
tego powodu, ˝e mo˝emy wr´cz p∏ynàç w
mi∏oÊci Bo˝ej! Wszystko nam jest dane i
wcià˝ jeszcze obowiàzuje stare s∏owo:
„Bóg jest mi∏oÊcià, a kto mieszka w
mi∏oÊci, mieszka w Bogu, a Bóg w nim”.
(1.Jana 4,16) Zatem nie musimy cierpieç
na brak mi∏oÊci. Pozostaƒmy wi´c w
bojaêni Bo˝ej, „bo niczego nie brak tym,
którzy si´ go bojà”.

Od lewej:
apostoł Augello oraz
apostołowie okręgowi
Vilor, Saur i Fiore
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Radość
przed
i po...
Pod koniec 2001 roku nasz
kraj dotkn´∏y g∏´bokie trudUroczysty zbór w audytorium
noÊci gospodarcze i socjalne.
„Palcio G. Guelfi” w Montevideo
Wtedy te˝ ju˝ wiedzieliÊmy, ˝e
nasz G∏ówny Aposto∏ zamierza
towarzyszy nam przez jakiÊ czas,
nas odwiedziç w 2003 roku.
a potem blednie.
Apostoł
Wiedza o tych odwiedzinach by∏a
Gdy aposto∏ okr´gowy mnie
Carlos Milioto
niczym balsam dla wszystkich
poprosi∏ o napisanie artyku∏u do
dotkni´tych sytuacjà niespodzie„Naszej Rodziny”, natychmiast
wanego krachu. RadoÊç na te odwiedziny pomyÊla∏em o pewnym liÊcie, który przed
dawa∏a nam chrzeÊcijanom nowoapos- oko∏o miesiàcem otrzyma∏em od jednej
tolskim si∏´ do dostrze˝enia wa˝nych siostry. Kilka fragmentów tego listu
duchowych wartoÊci i przypisania im chcia∏bym wam przekazaç.
pierwszego miejsca.
„Od ponad roku moje struny g∏osowe
Urugwaj krajobrazowo jest ciekawym nie by∏y w porzàdku. Je˝eli tylko nieco je
krajem. Na po∏udniu graniczy z pot´˝nà wyt´˝a∏am, to zupe∏nie ginà∏ mi g∏os. (...)
deltà Rio de la Plata, a na zachodzie z Gdy przekazano nam informacj´, ˝e
rzekà Urugwaj. Nie tylko wyst´pujà tam równie˝ nasz chór b´dzie Êpiewa∏ na
pla˝e s∏odkowodne, ale te˝ bajeczne nabo˝eƒstwie G∏ównego Aposto∏a i rozs∏onowodne nad Atlantykiem, który sta- pocz´∏y si´ próby, wtedy poj´∏am, co to
nowi granic´ wschodnià i po∏udniowo- znaczy Êpiewaç z serca, poniewa˝ nie
wschodnià. Temu usytuowaniu zawdzi´- mia∏am g∏osu. Modli∏am si´ serdecznie,
cza si´ obecnoÊç „przemys∏u bez komi- ˝ebym mog∏a Êpiewaç tak˝e w tym
nów”, jak zwana jest turystyka, b´dàca szczególnym dniu. Zazwyczaj Êpiewam
wa˝nym êród∏em dochodowym. Z okazji sopran, ale teraz zadeklarowa∏am si´ w
rozpocz´cia kalendarzowego lata, co w tej alcie. Nie mog∏am jednak wydobyç
szerokoÊci geograficznej ma miejsce 21 ˝adnego tonu. Tak te˝ to trwa∏o a˝ wy,
grudnia, przeprowadzono wywiad z zagra- mi∏y apostole, odwiedziliÊcie nasz zbór.
nicznymi turystami przebywajàcymi w Wówczas powiedzieliÊcie, abyÊmy si´ nie
jednej ze znanych miejscowoÊci zdrojo- tylko zadawalali prze˝yciami w wierze i
wych Punta del Este. W tym wywiadzie cudami przesz∏oÊci, ale je te˝ prze˝ywali
powiedzieli: „RadoÊç z naszych wczasów wspó∏czeÊnie. W modlitwie po przyj´ciu
jest wielka, ale czas urlopu mknie tak Êwi´tej wieczerzy modli∏am si´ do naszego
szybko, ˝e sàdzimy i˝ na koniec pozostanie Ojca Niebieskiego i prosi∏am, aby przynam tylko nik∏e wspomnienie”.
wróci∏ mi g∏os, tak abym mog∏a chwaliç
Cz´sto nam si´ zdarza, ˝e w wyniku Jego imi´. Nast´pnie próbowa∏am Êpiewaç
jakiegoÊ wydarzenia wyt´˝amy nasze si∏y. pieÊƒ podczas uroczystoÊci Êwi´tej wieTo wydarzenie jednak szybko przemija i czerzy: mia∏am znów g∏os! ¸zy wzruszenia
pozostaje tylko t´skne wspomnienie, które pop∏yn´∏y mi po policzkach i myÊla∏am, ˝e
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p´kn´ z radoÊci. W drodze do domu, po
przejÊciu kilku przecznic od koÊcio∏a, moja
najstarsza córka zacz´∏a Êpiewaç. Nieco
trwo˝liwie i cicho tak˝e zacz´∏am, ale okaza∏o si´, ˝e mog´ Êpiewaç i poza koÊcio∏em. (...) Mi∏y apostole, jestem taka
szcz´Êliwa! B´d´ te˝ mog∏a Êpiewaç w tym
uroczystym nabo˝eƒstwie, gdy odwiedzi
nas nasz G∏ówny Aposto∏. Prze˝y∏am cud
we wspó∏czesnym czasie!”.
Nasza siostra by∏a jednà ze Êpiewaczek
1600-osobowego chóru, który swoim Êpiewem porusza∏ nasze serca podczas nabo˝eƒstwa G∏ównego Aposto∏a w Montevideo. Âwiàtobliwa cisza tysi´cy uczestników nabo˝eƒstwa wprawi∏a w niema∏e
zdumienie wielu ludzi zajmujàcych si´
zwykle obs∏ugà wynajmowanej wielkiej
hali zgromadzeƒ. RzeczywiÊcie panowa∏a
nadzwyczajna atmosfera. Poruszenie
wszystkich serc wr´cz by∏o odczuwalne. Po
siedmiu latach ponownie mogliÊmy byç
razem bezpoÊrednio na nabo˝eƒstwie
naszego G∏ównego Aposto∏a!
Nieopisana moc dzia∏alnoÊci Ducha
Âwi´tego nape∏nia∏a nasze dusze szcz´Êciem! Wiele zosta∏o nam dane - wi´cej ni˝
pomyÊleliÊmy, ˝e mo˝emy otrzymaç. Przy
o∏tarzu mo˝e si´ to zdarzyç, ˝e oczekiwania zostajà wi´cej ni˝ spe∏nione.
W odró˝nieniu do prze˝yç, które czasami w ludziach pozostawiajà tylko nik∏e
wspomnienia, to my mo˝emy wcià˝ na
nowo prze˝ywaç bliskoÊç Pana, w szczególnoÊci wtedy, kiedy czynimy to, co On nam
radzi.
Przypominam sobie tu s∏owa mojego
nauczyciela religii, który zwykle mawia∏:
„Nabo˝eƒstwa nie sà po to, aby w nich
czegoÊ pos∏uchaç, lecz po to, aby je
prze˝yç!”.
Carlos Milioto

Apostoł Carlos Milioto urodził się 9 stycznia 1948
roku. Do urzędu apostoła został powołany 31
października 1986 roku. Obsługuje braci i siostry w
Urugwaju oraz w kilku okręgach Brazylii.

N A U K A

Na poczàtku zostanie
wyjaÊniona istota i rola anio∏ów
w dziejach zbawienia Bo˝ego.
Nast´pnie omówimy ochron´
anielskà dost´pnà ludziom.

I

P O Z N A N I E

Aniołowie
i służba anielska

Istota anio∏ów

mieniony. (por. 1.Moj˝eszowa 3,1; Hioba 1;
Zachariasza 3,1-7; 1.Kronik 21,1) Jezus
nazywa go k∏amcà i mordercà od poczàtku.
(por. Ew.Jana 8,44)

W ca∏ym PiÊmie Âwi´tym anio∏owie poÊwiadczani sà jako wy∏àcznie duchowe i personalne
istoty, a wi´c anio∏owie sà to istoty duchowe
stworzone przez Boga do s∏u˝enia Stwórcy i
ludziom. Anio∏owie sà „s∏u˝ebnymi duchami,
posy∏anymi do pe∏nienia s∏u˝by gwoli tych,
którzy majà dostàpiç zbawienia?”. (Hebrajczyków 1,14)
Nad wszystkimi anio∏ami stoi w Trójcy jedyny
Bóg, a ca∏y Êwiat anielski oddaje Jemu pok∏on.
Anio∏owie zostali te˝ stworzeni dla Chrystusa:
„Poniewa˝ w Nim zosta∏o stworzone wszystko,
co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i
niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy
nadziemskie w∏adze, czy zwierzchnoÊci; wszystko przez Niego i dla Niego zosta∏o stworzone.
On te˝ jest przed wszystkimi rzeczami i
wszystko na Nim jest ugruntowane”. (Kolosan
1,16.17) Nadmienione tu trony, panowania,
nadziemskie w∏adze, zwierzchnoÊci, w przenoÊni dotyczà równie˝ anio∏ów i ich zadaƒ.
Anio∏ów mo˝na pojàç z punktu widzenia ich
zadaƒ i pe∏nionej s∏u˝by: wielbià Boga,
obwieszczajà Jego wol´, pomagajà urzeczywistniaç Bo˝y plan zbawienia, wspierajà ludzi i
niekiedy karcà wrogów narodu Bo˝ego.

Anio∏owie w Starym Testamencie
Anio∏owie w Starym Testamencie wyst´pujà
w ró˝nych zale˝noÊciach i zwiàzkach, a tak˝e z
ró˝nymi zadaniami. Najpierw anio∏owie nale˝à
do bezpoÊredniego otoczenia Bo˝ego i tworzà
Jego jakby „nadwornà Êwit´”. (por. Hioba 1,6;
38,7) Rzesza anio∏ów jest niezliczalna. (por.
Daniela 7,10; Obj.Jana 5,11) Do nich nale˝à
te˝ cherubini i serafini.
Cheruby przyk∏adowo strzegli p∏omiennym
mieczem wejÊcia do ogrodu Eden. (1.Moj˝eszowa 3,24) W wielkiej wizji, jakà mia∏ prorok
Ezechiel, cztery cheruby, które mia∏y cztery
skrzyd∏a i cztery twarze, przedstawia∏y karoc´
Bo˝à. (por. Ezechiela 1; 10,20) W wizji podczas powo∏ania proroka Izajasza wyst´pujàcy
serafini mieli po szeÊç skrzyde∏ i stali przed
tronem Bo˝ym i nieustannie wielbili ˝ywego
Boga. (por. Izajasza 6)
Bóg posy∏a swoich anio∏ów w postaci ludzkiej, aby ostrzegaç, ratowaç lub pomagaç.
M∏odemu Tobiaszowi w sposób nierozpoznawalny towarzyszy∏ anio∏ Rafa∏ i wspiera∏ go w
trudnych sytuacjach. Zatroszczy∏ si´ te˝ o to,
aby ojciec Tobiasza zosta∏ uzdrowiony ze
swojej Êlepoty. Ostatecznie Rafa∏ daje si´
rozpoznaç. „Ja jestem Rafa∏, jeden z siedmiu
anio∏ów. (...) I powiedzia∏ do nich: Nie bójcie
si´! Pokój wam! Uwielbiajcie Boga po
wszystkie wieki! To, ˝e by∏em z wami, nie by∏o
mojà zas∏ugà, lecz by∏o z woli Bo˝ej. Jego
uwielbiajcie przez wszystkie dni i Jemu
Êpiewajcie hymn!”. (Tobiasza 12,15.17.18)
Jako kolejne zadanie przypisane anio∏om

Upadli anio∏owie
Jak to si´ sta∏o, ˝e niektórzy anio∏owie przeciwstawili si´ Bogu, o tym nie mówi Biblia. Na
temat upad∏ych anio∏ów czytamy: „Bóg bowiem nie oszcz´dzi∏ anio∏ów, którzy zgrzeszyli,
lecz stràciwszy do otch∏ani, umieÊci∏ ich w
mrocznych lochach, aby byli zachowani na
sàd”. (2.Piotra 2,4; por. te˝ Judy 1,6)
W Starym Testamencie szatan, a zw∏aszcza
opis jego imienia, tylko kilka razy zostaje nad8

Stary Testament podaje wyjaÊnianie objawieƒ
Bo˝ych: „I zapyta∏em: Panie mój, co one
oznaczajà? Odpowiedzia∏ mi anio∏, który
rozmawia∏ ze mnà: Ja ci poka˝´, co one
oznaczajà”. (Zachariasza 1,9) W 12 wersecie
zaÊ anio∏ wstawia si´ za ludêmi u Boga: „Wtedy
odezwa∏ si´ anio∏ Pana, mówiàc: Panie
Zast´pów (Panie rzesz niebiaƒskich), jak d∏ugo
jeszcze nie zmi∏ujesz si´ nad Jeruzalemem i
nad miastami judzkimi, na które gniewasz si´
ju˝ siedemdziesiàt lat?”.
W Ksi´dze Malachiasza, ostatniego proroka
Starego Testamentu, znajdujemy nast´pujàce
s∏owa: „Oto Ja posy∏am mojego anio∏a, aby mi
przygotowa∏ drog´ przede mnà. Potem nagle
przyjdzie do swej Êwiàtyni Pan, którego oczekujecie, to jest anio∏ przymierza, którego
pragniecie. Zaiste, on przyjdzie - mówi Pan
Zast´pów”. (Malachiasza 3,1) W Êwietle Nowego Testamentu wyraênie widaç, ˝e tym
anio∏em przymierza jest nikt inny, tylko
Chrystus.

poÊwiadczyç zmartwychwstanie Chrystusa.
(por. Ew.¸ukasza 24,4-6) Dwóch anio∏ów
ukaza∏o si´ tak˝e podczas wniebowstàpienia
Chrystusa, aby aposto∏ów pocieszyç s∏owami;
„M´˝owie galilejscy, czemu stoicie, patrzàc w
niebo? Ten Jezus, który od was zosta∏ wzi´ty w
gór´ do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliÊcie
idàcego do nieba”. (Dzieje Ap. 1,11) Pan,
który przyjdzie ponownie uka˝e si´ w otoczeniu anio∏ów. (por. 2.Tesaloniczan 1,7)
Anio∏owie towarzyszyli równie˝ dzia∏alnoÊci
aposto∏ów. (por. Dzieje Ap. 5,19.20; 12,7)
W Objawieniu Jana wyst´pujà anio∏owie z
bardzo ró˝nymi zadaniami. Objawienie Bóg
wyjawi∏ „za poÊrednictwem zes∏anego anio∏a
swojego s∏udze swemu Janowi”. (Obj.Jana 1,1)
Nast´pnie w tej Ksi´dze mowa jest o anio∏ach
otaczajàcych tron Najwy˝szego, którzy chwalà
Boga i wykonujà Jego osàdy.

Anio∏owie s∏u˝à ludziom
Nie tylko w minionych czasach Bóg posy∏a∏
anio∏ów, aby ludzi ostrzegaç, pouczaç lub
ochraniaç, ale tak˝e czyni to dziÊ. W ka˝dym
nabo˝eƒstwie modlimy si´ o ochron´ anielskà.
Dotyczy ona ca∏ego cz∏owieka, czyli zarówno
cia∏a, duszy i ducha. Prosimy Boga o wsparcie
anielskie w ró˝nych sytuacjach: Na poczàtek i
zakoƒczenie dnia, w chorobach, w próbach i
doÊwiadczeniach lub w niebezpieczeƒstwach.
Jednego powinniÊmy byç zawsze Êwiadomi, ˝e
to Bóg jest tym, który pomaga i zachowuje. On
posy∏a swoich anio∏ów, którzy majà wspieraç
ludzi. Anio∏owie dzia∏ajà wi´c wtedy, kiedy Pan
daje im polecenie. Przy tym dzia∏ajà ca∏kowicie
po myÊli swego Zleceniodawcy.
Anio∏owie s∏u˝à nie tylko ˝yjàcym, ale tak˝e
umar∏ym. W relacji Jezusa o bogaczu i ubogim
¸azarzu jest mowa, ˝e anio∏owie zanieÊli go do
miejsca schronienia. (por. Ew.¸ukasza 16,22)
Wynika z tego, ˝e anio∏owie na tamtym
Êwiecie przyczyniajà si´ do zbawienia nieÊmiertelnych dusz. Tam równie˝ wspierajà
∏askawà dzia∏alnoÊç Chrystusa i s∏u˝à pomocà
w wype∏nianiu wstawienniczych modlitw wierzàcych zgodnie z wolà Ojca Niebieskiego. Ich
s∏u˝ba wspiera pociàgajàcà mi∏oÊç Bo˝à w
szczególnoÊci tak˝e w zwiàzku z nabo˝eƒstwami dla umar∏ych.

Anio∏owie w Nowym Testamencie
Anio∏owie towarzyszyli ziemskiemu ˝yciu
Syna Bo˝ego. Ma to ju˝ miejsce od samego
poczàtku, kiedy anio∏ Gabriel ukazuje si´
Marii Pannie i zapowiada jej pocz´cie i
narodziny Jezusa. (por. Ew.¸ukasza 1,30.31)
Podczas narodzin Jezusa równie˝ pojawiajà
si´ anio∏owie. Jeden z nich zwiastuje narodziny
Jezusa pasterzom: „Nie bójcie si´, bo oto
zwiastuj´ wam radoÊç wielkà, która b´dzie
udzia∏em wszystkiego ludu, gdy˝ dziÊ narodzi∏
si´ wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w
mieÊcie Dawidowym”. (Ew.¸ukasza 2,10) Na
podkreÊlenie tego radosnego poselstwa obiecujàcego ludziom zbawienie Bo˝e ukazujà si´
rzesze niebiaƒskie, czyli rzesze anielskie,
chwalàce Boga za Jego cudowny czyn: „Chwa∏a
na wysokoÊciach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”. (Ew.
¸ukasza 2,14)
Anio∏owie s∏u˝yli Panu Jezusowi, jak przezwyci´˝y∏ pokusy diab∏a. (por. Ew.Mateusza
4,11) Pewien anio∏ wzmacnia modlàcego si´
Syna Bo˝ego w ogrodzie Getsemane. (por.
Ew.¸ukasza 22,43) W koƒcu anio∏owie ukazali
si´ tak˝e kobietom przy pustym grobie, aby
9
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Ukryte bogactwo
tó˝ nie chcia∏by byç bogatym? Co jednak jest
prawdziwym bogactwem i po czym si´ je poznaje? Znajomi i koledzy z pracy cz´sto
mnie pytali: „Jak w zasadzie, pomimo
swoich obcià˝eƒ i zmartwieƒ, potrafisz jeszcze si´ Êmiaç
i podbudowywaç innych?”. To sk∏oni∏o mnie do g∏´bokich przemyÊleƒ. Przy tym wiele sobie uÊwiadomi∏em,
na co poprzednio wcale nie zwraca∏em w∏aÊciwej
uwagi.
˚ycie pod niejednym wzgl´dem dotychczas nie
darzy∏o mnie dobrem. Moje z mi∏oÊci zawarte ma∏˝eƒstwo za∏ama∏o si´ po dziesi´ciu latach. Co prawda
nie nagle, ale jednak dla mnie w sposób zaskakujàcy,
poniewa˝ a˝ do koƒca mia∏em nadziej´ na zmian´.
Wiele potoczy∏o si´ inaczej ni˝ to sobie ˝yczy∏em. Poza
dwojgiem dzieci, rodzicami i rodzeƒstwem
oraz mojà wiarà niewiele mi pozosta∏o.
Musia∏em rozpoczàç
wszystko od poczàtku.
Cz´stokroç zmartwienia by∏y tak wielkie, ˝e
z trudem podo∏a∏em
radom moich s∏ug
Bo˝ych, abym okazywa∏ cierpliwoÊç. Niestety, nie zawsze mi si´
to udawa∏o. Cz´stokroç przemog∏o mnie powàtpiewanie, tak ˝e nie
mog∏em pozbyç si´ dr´czàcego pytania: „Dlaczego?”.
Skutek by∏ taki, ˝e nie tylko moja dusza, ale tak˝e moje
zdrowie zosta∏o mocno poszkodowane.
Choroba, bezrobocie i d∏ugi proces powrotu do
zdrowia sk∏oni∏y mnie do zmiany stosunku do ˝ycia.
Pomimo g∏´bokiego kryzysu, czasem tak˝e i w wierze,
mog∏em jednak wcià˝ na nowo odczuwaç pomoc i
mi∏oÊç naszego Ojca Niebieskiego. S∏udzy Bo˝y oraz
bracia i siostry darzyli mnie zrozumieniem i troskliwoÊcià. W domu Bo˝ym, od nabo˝eƒstwa do nabo˝eƒstwa, znajdowa∏em niezb´dne si∏y. Gdy jednak kiedyÊ
osiàgnà∏em punkt, w którym by∏em przekonany, ˝e to
koniec moich si∏, wtedy mia∏em szczególne prze˝ycie.
Pewna kole˝anka z gorzkimi ∏zami opowiedzia∏a mi o
zmartwieniach ze swojà córkà. Przerazi∏em si´ z

powodu tego, ˝e cz∏owiek mo˝e osiàgnàç takie dno
swojego ˝ycia. UÊwiadomi∏em sobie zarazem, ˝e w
mojej sytuacji przecie˝ nie ma powodów do narzekaƒ i
zwàtpienia. Przeprowadzi∏em „inwentaryzacj´” zadajàc sobie pytanie: Jakà wartoÊç majà te rzeczy, które
zwiàzane sà z naszym ˝yciem? Nagle przejrza∏em.
Posiadam cudownà, silnà wiar´, która pomaga mi
przejÊç przez wiele przeszkód. Mam mi∏à rodzin´,
która mnie wspiera, kiedy zaczyna mi brakowaç si∏.
Mam dwoje dzieci, z którymi serdecznie i ze
wzajemnoÊcià jestem zwiàzany. Ponadto mam powody
do szczerych radoÊci, tak jak w przypadku oddzielenia
plew od ziaren pszenicy. W koƒcu te˝ mam trwa∏e
miejsce w zborze z mi∏ymi s∏ugami Bo˝ymi, braçmi i
siostrami. Czy˝ to wszystko nie jest bezcennym
bogactwem?
To poznanie wywo∏a∏o pokój w moim
sercu. Prawdziwego
bogactwa nie mo˝na
kupiç. Ono tkwi w
tym, co ukryte i mo˝e
byç pozyskane poprzez szczerà prac´
przy w∏asnej duszy.
Trzeba jednak tylko
widzieç to bogactwo!
W tych okolicznoÊciach jeszcze dwie
rzeczy sobie uÊwiadomi∏em. Po pierwsze, i˝ mi∏y Bóg
nie nak∏ada nic wi´cej, ani˝eli tyle, ile mo˝na znieÊç w
danej sytuacji. Po drugie, jeÊli ci´˝ary stajà si´ nie do
zniesienia, to otrzymuje si´ pomoc, jakiej nawet nie
mo˝na si´ spodziewaç. W ten sposób wyraênie odczu∏em b∏ogos∏awieƒstwo naszego Ojca Niebieskiego.
Cz´sto s∏ysza∏em z o∏tarza Bo˝ego s∏owa: „B∏ogos∏awieƒstwem jest to, gdy starcza!”. Tak wi´c prze˝y∏em,
co to jest b∏ogos∏awieƒstwo. Nie otrzyma∏em tylko
tego, co pilnie by∏o potrzebne, ale du˝o wi´cej. Zawsze
starcza∏o! Pomoc otrzymywa∏em nie tylko w postaci
dóbr ziemskich, ale mog∏em odczuwaç wspó∏czujàcà
mi∏oÊç, która dodawa∏a si∏y i ufnoÊci oraz umo˝liwia∏a
mi pomagaç innym. Czy˝ nie jestem bogaty? Wcià˝ na
nowo jest b∏ogos∏awieƒstwem móc to poznaç, a w
wyniku tego mieç spokój i pokój w duszy!

K

10

D O O K O ¸ A

Â W I A T A

Szczególna wizyta
USA: Aposto∏ okr´gowy Richard C. Freund na
kilka dni przed Bo˝ym Narodzeniem uda∏
si´ do Erie. W sobot´, 21 grudnia 2002 roku,
obejrza∏ budow´ nowego koÊcio∏a w tym
mieÊcie. Wieczór sp´dzi∏ w gronie przewodniczàcych okr´gów, których aposto∏ okr´gowy
pomocniczy Leonard E. Kolb zaprosi∏ na
wspólny posi∏ek z okazji swoich urodzin
(28 grudnia). W niedzielnym nabo˝eƒstwie
aposto∏a okr´gowego wzi´∏o
udzia∏ 483 braci i sióstr.

Apostoł okręgowy Freund (siedzący) oraz stojący za nim apostoł okręgowy pomocniczy Kolb
z apostołami, biskupami i przewodniczącymi okręgów przed nabożeństwem

„Happy Birthday” od całego zboru

Apostoł okręgowy pomocniczy Eckhardt
śpiewa, razem ze zborem, „Happy Birthday”
dla apostoła Kreutnera (z prawej)

Kanada: Aposto∏ okr´gowy pomocniczy Harold Eckhardt w niedziel´,
26 stycznia br., przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w koÊciele centralnym
w Kitchener, do którego poza zborami okr´gu Kitchener zaproszeni te˝
byli bracia i siostry z Thunder Bay i Kolumbii Brytyjskiej. W tym
nabo˝eƒstwie uczestniczy∏ te˝ aposto∏ Kenneth Kreutner, który 21 stycznia
obchodzi∏ swoje 55 urodziny. Po muzycznych ˝yczeniach chóru i orkiestry
ca∏y zbór zaintonowa∏ „Happy Birthday”, wyra˝ajàc w ten sposób swojemu
aposto∏owi serdeczne ˝yczenia urodzinowe. Po nabo˝eƒstwie wszyscy
pozostali jeszcze razem raczàc si´ ciastem i kawà, a we wspólnych
rozmowach umacniali spo∏ecznoÊç.

Apostoł Albert Mendy
uległ śmiertelnemu wypadkowi

Nabożeństwo i dwie rocznice urodzin
w okręgu Hamilton

Mali: Na krótko przed swoimi 44 urodzinami aposto∏ Albert Mendy, w dniu 7 listopada 2002, straci∏
˝ycie w wypadku samochodowym. W regionie Bamako samochód zjecha∏ z jezdni i kilkakrotnie
kozio∏kowa∏. Aposto∏ okr´gowy Hagen Wend, aposto∏ Heinz Kreuzberger i biskup Clement Haeck,
którzy tak˝e siedzieli w tym pojeêdzie doznali lekkich i Êrednich obra˝eƒ. Aposto∏ Kreuzberger przeprowadzi∏ uroczystoÊç pogrzebowà odesz∏ego do
wiecznoÊci aposto∏a w dniu 10 listopada w Bamako.
Aposto∏ Albert Mendy urodzi∏ si´ 15 listopada
1958 roku w Samick/Senegal. W roku 1982 pozna∏
KoÊció∏ Nowoapostolski, w 1983 zosta∏ piecz´towany, a od 1985 roku s∏u˝y∏ jako s∏uga Bo˝y w Mali.
Do urz´du aposto∏a zosta∏ powo∏any 11 czerwca
1989 roku. Dzia∏a∏ u boku aposto∏a okr´gowego
Hagena Wenda w obszarze afrykaƒskim, przewa˝nie w Mali i Senegalu.

Apostołowie
Deppner i Horn
przy swoich
tortach
urodzinowych
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Kanada: Aposto∏ okr´gowy Leslie Latorcai 12 stycznia br., s∏u˝y∏ w okr´gu
Hamilton. Dodatkowà okazjà do jego
odwiedzin by∏y dwie rocznice urodzin, a
mianowicie aposto∏a Edwarda Deppnera
(15 stycznia) i aposto∏a okr´gowego
pomocniczego w st. sp. Ernsta Horna
(2 stycznia). Po nabo˝eƒstwie, chór szkó∏ki niedzielnej i orkiestra kilkoma utworami
zaprezentowa∏y to,
czego nauczy∏y si´ na
tygodniowym wyjeêdzie
muzycznym. Nast´pnie
wszyscy spo˝yli posi∏ek,
podczas którego
aposto∏om przekazano
torty urodzinowe.

D O O K O ¸ A

Â W I A T A

Radość z odwiedzin apostoła okręgowego
Jamajka: Pierwszà podró˝ zamorskà w roku 2003, w dniach 17 - 19
stycznia, aposto∏ okr´gowy Leslie Latorcai (Kanada) odby∏ na
karaibskà wysp´ Jamajk´. W niedziel´ rano przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo, w którym uczestniczy∏ te˝ aposto∏ Kenneth Kreutner,
dla 489 braci i sióstr oraz goÊci w zborze Guys Hill. W tym
nabo˝eƒstwie aposto∏ okr´gowy piecz´towa∏ te˝ wnuczk´ starszego
okr´gowego Beckforda. W
sobot´, 18 stycznia, goÊcie
przybyli z Kanady razem
z rodzimymi s∏ugami i ich
˝onami po wspólnym
obiedzie udali si´ na
wycieck´ po regionie Ochos
Rios. Zwiedzili Fern Gully,
pewnà plantacj´ paproci, na
której roÊnie ponad 500
gatunków tej roÊliny.
Przemowa apostoła
okręgowego Latorcai
podczas świętego
pieczętowania

Apostołowie i słudzy
z Jamajki wraz ze
swymi żonami podczas
sobotniej wycieczki

Dwa nabożeństwa
w Montrealu

Apostoł okręgowy pomocniczy Woll
składa życzenia po świętym pieczętowaniu
w zborze Montreal-Laval

Kanada: Aposto∏ okr´gowy pomocniczy Mark Woll i aposto∏ Hans-Joachim
Sobottka w dniach 25-26 stycznia br.
odwiedzili dzieci Bo˝e w Montrealu. W
sobot´ aposto∏ okr´gowy pomocniczy
Woll s∏u˝y∏ 38 s∏ugom i ich ˝onom w
zborze St. Laurent. W koÊciele Montreal-Laval na nabo˝eƒstwo niedzielne
zgromadzi∏o si´ 245 braci i sióstr oraz
goÊci. Na t´ uroczystoÊç zaproszone by∏y
zbory: Quebec-City, Montreal-South,
St. Leonard, St. Laurent i SherbrookeQuebec. Po nabo˝eƒstwie, w którym zosta∏y te˝ piecz´towane dwie dusze, bracia i siostry z∏o˝yli ˝yczenia urodzinowe
starszemu okr´gowemu Don Jessowi.

Przejście w stan spoczynku...
Polska: Szczególna uroczystoÊç mia∏a miejsce w sobot´, 22 marca br., w zborze Wàbrzeêno, w regionie toruƒskim. Podczas
nabo˝eƒstwa, które przeprowadzi∏ aposto∏ Gerald Bimberg, przeszed∏ w stan spoczynku ewangelista zborowy i przewodniczàcy
zboru Gerard Rusiniak. W ró˝nych urz´dach przez 45 lat s∏u˝y∏ Panu i rozwojowi dzie∏a Bo˝ego w Polsce. Dzia∏a∏ nie tylko w
rodzimym regionie, ale te˝ w wielu zborach w kraju. Sumiennie i terminowo stara∏ si´ wywiàzywaç ze swoich obowiàzków. Ku
chwale Pana, za darowanà ∏ask´, mog∏o mu byç wystawione pi´kne Êwiadectwo: „S∏u˝y∏ wiernie i w serdecznym powiàzaniu”.
Praca ewangelisty zborowego cechowa∏a si´ bogobojnoÊcià i poznaniem ewangelii. Na t´ uroczystoÊç licznie przybyli bracia i
siostry oraz s∏udzy z okolicznych zborów dajàc w ten sposób wyraz swego powiàzania i wdzi´cznoÊci.
Zdjęcie tytułowe: „Plaza Independencia” w Montevideo/Urugwaj
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