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Chocia˝ dzieci Bo˝e w ˝yciu codziennym doÊwiadczajà
niejednego, co boli, przygniata i obcià˝a, to jednak
majà powód do radoÊci. Czy˝ mo˝e byç wi´kszy dar
∏aski ni˝ byç wybranym przez Boga i byç Jego

dzieckiem? Chocia˝ posiadalibyÊmy miliony i uzyskalibyÊmy
wszystkie zaszczytne tytu∏y, chocia˝ bylibyÊmy na ustach
wszystkich ludzi i podziwia∏by nas ca∏y Êwiat, jednak to wszystko
jest niczym w porównaniu ze stanem dziecka Bo˝ego. To
poznanie daje si∏´ w cierpieniach i wywo∏uje nieopisanà radoÊç.

Psalmista Dawid ju˝ wyzna∏: „Spójrzcie na Niego, a
zajaÊniejecie”, czyli b´dziecie promienieç z radoÊci. Chodzi wi´c
o to, aby patrzeç na Pana. Kto go mo˝e poznaç w Jego s∏owie, w
dzia∏alnoÊci Ducha i w ∏asce z ofiary Chrystusa, ten jest
wdzi´czny, pozostaje pokorny i b´dzie promienieç z radoÊci.
Pana widzieç mo˝emy te˝ w Jego s∏u˝bie anielskiej. Jak cz´sto
ju˝ zostaliÊmy ochronieni w niebezpiecznych sytuacjach, czy te˝
uszliÊmy nieszcz´Êciom. W wyniku tego prze˝ywaliÊmy, w jaki
sposób trzyma∏ nad nami swà strzegàcà r´k´, w jaki sposób
kierowa∏ i prowadzi∏.

Pana dostrzegamy te˝ w pocieszeniu i w pokoju. Skàd
pochodzi prawdziwe pocieszenie? Z dzia∏alnoÊci Ducha
Âwi´tego! Skàd pochodzi prawdziwy pokój? Nie z dobrych
intencji i wspólnych konferencji na rzecz pokoju, ale tylko i
wy∏àcznie od Ksi´cia Pokoju, Jezusa, który do swoich uczniów
powiedzia∏: „...mój pokój daj´ wam”, a nast´pnie doda∏:
„...niech si´ nie trwo˝y serce wasze i niech si´ nie l´ka”.

Promienieç z radoÊci, to oznacza dla nas posiadaç apostolskie
promieniowanie. Wywodzi si´ ono z radosnego ducha. Powód
do radoÊci mamy z tego, ˝e jesteÊmy piecz´towani, w wyniku
czego zyskaliÊmy podstaw´ do wiecznej wspania∏oÊci, nosimy
Ducha Âwi´tego i oczekujemy cudownej przysz∏oÊci w wiecznej
spo∏ecznoÊci z Bogiem i Jego Synem. W nabo˝eƒstwach
zostajemy pokrzepieni, zyskujemy pewnoÊç w wierze i Êwiat∏oÊç
na naszej drodze do celu wiary. W domu Bo˝ym zostajà nam
odpuszczone grzechy, a w Êwi´tej wieczerzy prze˝ywamy
serdecznà wspólnot´ z Panem.

Promieniujmy z radoÊci! Tak˝e w cierpieniu, poniewa˝ wiemy,
˝e nasz stan nie pozostanie taki, jaki jest. PomyÊlmy o obietnicy
Jezusa: „Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni a˝ do skoƒcze-
nia Êwiata”. Natomiast jeÊli czasami z szaroÊci dnia powszed-
niego popadamy w coraz to skrajniejszà szaroÊç, to przenieÊmy
si´ w duchu do dnia Paƒskiego, do ponownego przyjÊcia
Chrystusa. Wówczas b´dziemy promieniowali z radoÊci w
wymiarze, jakiego jeszcze nigdy nie doÊwiadczyliÊmy. Je˝eli w
okamgnieniu wszelkie obcià˝enia ziemskie zostanà z nas zdj´te
i nie b´dzie ju˝ ˝adnej niesprawiedliwoÊci, ˝adnej choroby,
˝adnego k∏amstwa, nic nieczystego ani z∏ego, lecz tylko mi∏oÊç i
pokój, to jak˝e wówczas b´dziemy promienieç z radoÊci!

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Promienieć z radości

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E



G∏ówny Aposto∏
w Dortmundzie - Niemcy
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Nadmienione znane s∏owo z Objawie-
nia Jana 20,6 nale˝y widzieç w Êcis∏ym po-
wiàzaniu z poprzedzajàcymi je wersetami
4 i 5, zaznaczy∏ G∏ówny Aposto∏. Z tego
wynika, ˝e w Pierwszym Zmartwychwsta-
niu udzia∏ wezmà: oblubienica Chrystusa
i dodatkowo m´czennicy. Wspólnie b´dà
tworzyç rzesz´ kap∏anów Boga i Chrystu-
sa i b´dà panowaç z Chrystusem w
Tysiàcletnim Królestwie Pokoju. Wszys-
tkich tych dotyczà s∏owa: „B∏ogos∏awiony
i Êwi´ty ten, który ma udzia∏ w Pierwszym
Zmartwychwstaniu”. Zmartwychwstanie
obydwu grup nie nastàpi równoczeÊnie.
W czasie pomi´dzy zabraniem oblubieni-
cy a o˝ywieniem m´czenników, ma miejs-
ce wesele Baranka w niebie i równolegle
wielki ucisk na ziemi. Jednoznacznie
podkreÊli∏ G∏ówny Aposto∏, ˝e ponowne
przyjÊcie Chrystusa i zabranie oblubieni-
cy jest i pozostaje celem naszej wiary.
(Zob. art. w dziale „Nauka i Poznanie”)

Zagadnienie zwiàzane z Pierwszym
Zmartwychwstaniem by∏o zasadniczym
tematem konferencji apostolskiej, w
przededniu nabo˝eƒstwa, z udzia∏em 59
aposto∏ów z Europy (8 aposto∏ów okr´-

gowych, aposto∏a okr´gowego pomocni-
czego i 50 aposto∏ów). Po po∏udniu apos-
to∏owie wzi´li udzia∏ w koncercie w koÊ-
ciele w Dortmundzie-Hörde. Koncert
nastrajajàcy na uroczystoÊç zielonoÊwiàt-
kowà zatytu∏owany by∏ „B∏ogos∏awieƒ-
stwo Bo˝e dzia∏a z mocà”. Utwory, pod
kierownictwem Boda Saborowskiego,
wykonywane by∏y przez orkiestr´ „Confi-
do Camerata”, za∏o˝onà w 1999 roku
oraz chór „Confido Vocale”, za∏o˝ony w
roku 2000.

W nabo˝eƒstwie zielonoÊwiàtkowym
udzia∏ wzià∏ tak˝e aposto∏ okr´gowy po-
mocniczy Karl H. Hoffman (USA), który
szczególnie si´ radowa∏, gdy pod koniec
nabo˝eƒstwa G∏ówny Aposto∏ powo∏a∏
ewangelist´ okr´gowego Davida Middle-
tona do urz´du biskupa dla Wielkiej Bry-
tanii, Irlandii i Szkocji. W∏aÊnie te kraje
nale˝à do obszaru dzia∏ania aposto∏a
okr´gowego Karla H. Hoffmana.

Z koÊcio∏a w Dortmundzie nabo˝eƒ-
stwo transmitowane by∏o do ponad 1500
zborów w Europie, a tak˝e do zborów w
Ameryce Po∏udniowej oraz w Afryce
Po∏udniowo-Wschodniej.

„B∏ogos∏awiony i Êwi´ty ten, który ma udzia∏
w Pierwszym Zmartwychwstaniu; nad nimi druga Êmierç

nie ma mocy, lecz b´dà kap∏anami Boga i Chrystusa
i panowaç z Nim b´dà przez tysiàc lat”. Te znane s∏owa
z Objawienia Jana 20,6 G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr

skierowa∏ jako s∏owo b∏ogos∏awieƒstwa do narodu
Bo˝ego z okazji tegorocznych Zielonych Âwiàt,
w niedziel´ 8 czerwca. W Êlad za tym wyjaÊni∏
te˝ g∏´bokie znaczenie tych s∏ów biblijnych.

Przybycie Głównego Apostoła i apostołów

Dortmund:
Plac Pokoju z Kolumną Pokoju na tle ratusza



- Ezechiela 36,27 -

„Mojego ducha dam do waszego wnętrza
i uczynię, że będziecie postępować

według moich przykazań, moich praw
będziecie przestrzegać i wykonywać je”.

Umi∏owani bracia i siostry w
Europie, Afryce Po∏udniowo-
Wschodniej i w Ameryce Po-
∏udniowej! Z pokorà i wdzi´-

cznoÊcià rozpoczynam dzisiaj 16 rok
dzia∏ania jako G∏ówny Aposto∏. Pan
darowa∏ pomoc i ∏ask´. Je˝eli nawet w
tych latach wiele si´ wydarzy∏o, to i tak
mimo obcià˝eƒ i trosk przewa˝a∏a radoÊç.
Tak˝e dziÊ radujemy si´ z tego, ̋ e mo˝emy
obchodziç Êwi´to narodzin KoÊcio∏a
Chrystusa, i ˝e jesteÊmy o krok bli˝ej wy-
pe∏nienia si´ obietnicy. Jak Êpieszy czas;
dopiero co rozpocz´liÊmy nowe tysiàc-
lecie, a ju˝ prze˝ywamy Zielone Âwiàt-
ki’2003. W tym Êpiesznym czasie Bóg daje
swojà ∏ask´, pomoc i si∏´, aby Jego naród
dostàpi∏ dokoƒczenia w wierze.

Tak si´ przyj´∏o, chyba mo˝na to tak
okreÊliç, ˝e ka˝dorazowo z okazji Zielo-
nych Âwiàt czyta∏em z Pisma Âwi´tego
s∏owo b∏ogos∏awieƒstwa. Ka˝dego roku to
pozdrawiajàce s∏owo b∏ogos∏awieƒstwa
zwiàzane by∏o z ponownym przyjÊciem
Chrystusa. Tak te˝ ma byç i w tym roku:
Pozdrawiam naród Bo˝y na ca∏ym Êwiecie,
tak˝e tych, którzy dzisiaj rano nie korzys-
tajà z transmisji satelitarnej nabo˝eƒstwa,

oraz ˝e nabo˝eƒstwo t∏umaczone jest na
20 j´zyków, ujà∏em wszystko pisemnie,
aby te˝ z tego skorzystali t∏umacze i
przypadkiem si´ nie pogubili:

Objawienie Jana 20,6:
„B∏ogos∏awiony i Êwi´ty ten, który ma udzia∏ w
Pierwszym Zmartwychwstaniu; nad nimi druga
Êmierç nie ma mocy, lecz b´dà kap∏anami Boga
i Chrystusa i panowaç z Nim b´dà przez tysiàc
lat”.

To s∏owo biblijne jest nam znane i wià˝emy z
nim nasz cel wiary, to znaczy ponowne przyjÊcie
Chrystusa i zabranie oblubienicy. 

„B∏ogos∏awiony i Êwi´ty ten” dotyczy tych,
którzy bli˝ej opisani sà w obydwu wczeÊniej-
szych wersetach, czyli w 4 i 5, dwudziestego
rozdzia∏u Objawienia Jana.

W pierwszej cz´Êci wersetu 4 jest mowa: „I wi-
dzia∏em trony, i usiedli na nich ci, którym dano
prawo sàdu”.

Siedzieç wraz z Synem Bo˝ym na Jego tronie
i z Nim sàdziç (panowaç i rzàdziç), obiecane jest
zwyci´zcom, którzy zostanà zabrani podczas
ponownego przyjÊcia Jezusa, a mianowicie Jego
oblubienicy.

Nast´pnie Jan widzia∏ dusze, które równie˝
b´dà uczestnikami wydarzenia Pierwszego

s∏owem z Objawienia Jana 20,6:

„Błogosławiony i święty ten,
który ma udział w Pierwszym

Zmartwychwstaniu; nad nimi druga
śmierć nie ma mocy, lecz będą

kapłanami Boga i Chrystusa i panować
z Nim będą przez tysiąc lat”.

To s∏owo nam wszystkim jest dobrze
znane. Wià˝emy z nim nasz cel wiary,
ponowne przyjÊcie Chrystusa i zabranie
oblubienicy.

Byç mo˝e zwróci∏o waszà uwag´, ˝e nie
wspomina∏em tego s∏owa w ostatnim
czasie; byç mo˝e, ˝e ktoÊ ju˝ odczu∏ ten
brak. Intensywnie zajmowa∏em si´ Obja-
wieniem Jana, przede wszystkim rozdzia-
∏em 20, wersetami 4-6, gdzie w PiÊmie
Âwi´tym jest mowa o Pierwszym Zmar-
twychwstaniu. Moje myÊli wnios∏em te˝
do grona aposto∏ów okr´gowych. Czytajàc
wersety 4 i 5 sta∏o si´ dla mnie jasne, ˝e z
poj´ciem „Pierwsze Zmartwychwstanie”
zwiàzane jest jeszcze coÊ wi´cej ni˝ to, co
do dziÊ znaliÊmy. W pewnym sensie
chodzi o pog∏´bienie poznania i naucza-
nia. Z powodu tego, i˝ jest to takie wa˝ne,
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Zmartwychwstania. W drugiej cz´Êci 4, jak i w 5
wersecie jest mowa:

„Widzia∏em te˝ dusze tych, którzy zostali
Êci´ci za to, ˝e sk∏adali Êwiadectwo o Jezusie i
g∏osili S∏owo Bo˝e, oraz tych, którzy nie oddali
pok∏onu zwierz´ciu ani posàgowi jego i nie
przyj´li znamienia na czo∏o i na r´k´ swojà. Ci
o˝yli i panowali z Chrystusem przez tysiàc lat.
Inni umarli nie o˝yli, a˝ si´ dope∏ni∏o tysiàc lat.
To jest Pierwsze Zmartwychwstanie”.

Tu nie jest ju˝ mowa o oblubienicy, ale o
m´czennikach, którzy po zabraniu oblubienicy,
podczas wielkiego ucisku na ziemi, przyznajà si´
do Chrystusa i zostanà straceni.

Wniosek: W Pierwszym Zmartwychwstaniu
udzia∏ weêmie oblubienica i dodatkowo m´-
czennicy. Wspólnie b´dà tworzyç rzesz´ kap∏a-
nów Boga i Chrystusa i b´dà panowaç z Chrys-
tusem przez tysiàc lat. Wszystkich tych dotyczà
s∏owa: „B∏ogos∏awiony i Êwi´ty ten, który ma
udzia∏ w Pierwszym Zmartwychwstaniu”.

Zmartwychwstanie obydwu grup nie nastàpi
równoczeÊnie. W czasie pomi´dzy zabraniem
oblubienicy a o˝ywieniem m´czenników, b´dzie
mia∏o miejsce wesele Baranka w niebie i
równolegle wielki ucisk na ziemi.

PPoonnoowwnnee  pprrzzyyjjÊÊcciiee  CChhrryyssttuussaa  ii  zzaabbrraanniiee
oobblluubbiieenniiccyy  jjeesstt  ii  ppoozzoossttaajjee  cceelleemm  nnaasszzeejj  wwiiaarryy..

Jedynie poj´cie „Pierwsze Zmartwych-
wstanie” od dziÊ zostaje nieco rozszerzone,
poniewa˝ sà dwie grupy, które wezmà w
nim udzia∏.

Pog∏´biajàcy artyku∏ na ten temat znaj-
dziemy w „Naszej Rodzinie”. Kto jeszcze
nie zaprenumerowa∏ tego czasopisma, to
mo˝e to uczyniç. Godne polecenia jest, aby
poza ogólnymi publikacjami, czytaç tak˝e i
nasze w∏asne czasopismo.

W przysz∏oÊci wi´c ponownie od czasu do
czasu b´dziemy s∏yszeç te pi´kne s∏owa z
Objawienia Jana 20,6: „B∏ogos∏awiony i
Êwi´ty ten, który ma udzia∏ w Pierwszym
Zmartwychwstaniu...”. To jest cudowne
s∏owo. To jest donios∏e s∏owo. To jest s∏owo,
które porusza naszà dusz´, a ja jestem
wdzi´czny, ̋ e na nowo je s∏yszymy.

Wspólnie ÊpiewaliÊmy „Dzi´kujmy Bogu
wraz”. PieÊƒ ta zalicza si´ zasadniczo do
grupy pieÊni noworocznych. Zada∏em sobie
jednak trud i sprawdzi∏em, które pieÊni
przet∏umaczone sà na wi´kszoÊç j´zyków.
W∏aÊnie pieÊƒ „Dzi´kujmy Bogu wraz” zna
wi´kszoÊç narodów. W tej pieÊni jest mowa
o tym, abyÊmy dzi´kowali Bogu sercem,
ustami i czynami. Mili bracia i siostry, to
chcemy czyniç. Co to oznacza dzi´kowaç

sercem? W istocie rzeczy mo˝emy to tylko
wtedy, kiedy dzie∏o Bo˝e ˝yje w naszym
sercu i kiedy w naszym ̋ yciu zajmuje pier-
wsze miejsce. Wówczas mo˝emy sercem
dzi´kowaç Bogu. Dzi´kowaç ustami, jak to
mo˝na czyniç? Poprzez o˝ywione ˝ycie
modlitewne i poprzez „s∏owo Êwiadectwa”,
w ten sposób, ˝e we w∏aÊciwej chwili
sk∏adamy Êwiadectwo o naszej wierze. Nie
zapominajmy bowiem, ˝e Pan przyjdzie
wtedy, kiedy zostanà znalezione ostatnie
dusze! Nie wszystkie zaÊ przychodzà same z
siebie. Muszà zostaç przyprowadzone. Ich
serce musi zostaç zapalone poprzez s∏owo
Êwiadectwa wiary. Czynimy to wtedy, kiedy
dzi´kujemy naszymi ustami.

Dzi´kowaç te˝ chcemy czynami. W ten
sposób, ˝e przyk∏adamy naszà r´k´ do
wspó∏dzia∏ania w pi´knym dziele Bo˝ym,
aby mog∏o byç budowane i dokoƒczone
oraz te˝ w ten sposób, ̋ e ch´tnie przynosi-
my i sk∏adamy nasze ofiary. Przy tym
mo˝emy prze˝ywaç, ˝e ofiary przynoszà
b∏ogos∏awieƒstwo. Kto jest wdzi´czny, ten
ch´tnie ofiaruje - wr´cz ma potrzeb´
ofiarowania. Tak wi´c zawsze chciejmy
stawaç przed naszym Bogiem i Ojcem, i
Jemu dzi´kowaç sercem, ustami i czynami.
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S∏yszeliÊmy s∏owo biblijne z Ksi´gi
Ezechiela: „Mojego Ducha dam do wasze-
go wn´trza i uczyni´, ̋ e b´dziecie post´po-
waç wed∏ug moich przykazaƒ, moich praw
b´dziecie przestrzegaç i wykonywaç je”.
Jest i pozostaje wielkim darem i ∏askà Bo˝à,
˝e da∏ nam swojego Ducha. Wdzi´cznie
pami´tamy o wydarzeniach Zielonych
Âwiàt, o których czytamy w drugim rozdzia-
le Dziejów Apostolskich. Wdzi´cznie
pami´tamy te˝ o naszych osobistych „zielo-
nych Êwiàtkach”, kiedy to zostaliÊmy piecz´-
towani Duchem Âwi´tym i otrzymaliÊmy
dar, którego wartoÊç i wielkoÊç w pe∏nej
rzeczywistoÊci prawdopodobnie poznamy
dopiero, gdy b´dziemy u Pana. Duch Âwi´ty
chce nas kierowaç i prowadziç. Duch Âwi´ty
chce nas uczyç. My chcemy daç si´ kierowaç
i pouczaç, abyÊmy stali si´ takimi ludêmi,
którzy, jak g∏osi s∏owo biblijne, b´dà
post´powaç wed∏ug przykazaƒ Paƒskich.

Przez poj´cia „przykazania” i „prawa”
mo˝na rozumieç niejedno, ale w istocie
rzeczy Pan Jezus u∏atwi∏ nam spraw´.
Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza.
Podsumowa∏ wszystkie przykazania, wszys-
tkie prawa i postanowienia, i powiedzia∏:
„B´dziesz mi∏owa∏ Pana, Boga swego, z
ca∏ego serca swego i z ca∏ej duszy swojej, i z
ca∏ej myÊli swojej” oraz „B´dziesz mi∏owa∏
bliêniego swego jak siebie samego”. Na-
st´pnie czytamy: „Na tych dwóch przyka-
zaniach opiera si´ ca∏y zakon i prorocy”.
(Ew.Mateusza 22,37-40) Tego chcemy
przestrzegaç, poniewa˝ chcemy byç takimi

ludêmi, którzy post´pujà wed∏ug Jego
przykazaƒ oraz przestrzegajà i wykonujà
Jego prawa.

Mi∏owaç Boga, co to oznacza? Pozwólcie,
˝e nakreÊl´ to w trzech punktach. Kto mi∏u-
je Boga, ten unika grzechu. Nie oznacza to,
˝e ju˝ nigdy nie popadnie w grzech, ale ̋ e
b´dzie go unika∏, gdzie tylko b´dzie móg∏.
Kto Boga mi∏uje, ten prowadzi bogobojny
tryb ̋ ycia, ten ̋ yje w bojaêni Bo˝ej, ten wie,
˝e ona jest poczàtkiem màdroÊci. Kto mi-
∏uje Boga, ten wspó∏dzia∏a w dokoƒczeniu
dzie∏a Bo˝ego, ten dzia∏a na rzecz dokoƒ-
czenia w∏asnej duszy, poniewa˝ tu dzie∏o
wiary równie˝ musi zostaç dokoƒczone, ale
te˝ i wspó∏dzia∏a ogólnie w dziele Bo˝ym i
czyni to, co tylko uczyniç mo˝e na rzecz jego
budowy i dokoƒczenia. W∏aÊnie wszystko to
oznacza mi∏owaç Boga z ca∏ego serca, z
ca∏ej duszy i z ca∏ej myÊli.

Drugie przykazanie, które da∏ Jezus
brzmi: „B´dziesz mi∏owa∏ bliêniego swego
jak siebie samego”. Kto jest naszym bliê-
nim? Przede wszystkim sà to bracia i siostry
w zborze, sà to szukajàce i pragnàce dusze.
To sà nasi bliêni, poniewa˝ wszyscy zalicza-
my si´ do jednej „rodziny Bo˝ej”. Co nale˝y
uczyniç, aby mi∏owaç bliêniego? Mi∏owaç
bliêniego, to oznacza nie szukaç w∏asnych
korzyÊci, krzywdzàc bliêniego! Mili bracia i
siostry, o tym chcemy pami´taç, jeÊli mi∏u-
jemy bliêniego, to dla w∏asnych korzyÊci nie
krzywdzimy go, nie oszukujemy i nie ok∏a-
mujemy. Je˝eli mi∏ujemy bliêniego, wtedy
tego nie czynimy. Mi∏owaç bliêniego swego

oznacza zawsze uprzejmie i mile go trakto-
waç. Nie zawsze jest to takie proste. Te˝ to
wiem. Nie zawsze wszyscy sà dla nas sym-
patyczni. Bóg jednak da∏ nam swego Ducha
i chce z nas uczyniç takich ludzi, którzy
przestrzegajà Jego przykazaƒ i wykonujà
Jego prawa. Je˝eli wi´c mi∏ujemy Boga i
bliêniego, to b´dzie pi´knie i ciep∏o w na-
szych zborach, to b´dà goÊcie w nabo˝eƒ-
stwach, którzy b´dà poruszeni tà atmosferà.

Przestrzegaç i wykonywaç prawa Bo˝e, co
to oznacza? W pierwszym rz´dzie ucz´sz-
czaç na nabo˝eƒstwa, które sà propozycjà
mi∏oÊci Bo˝ej. Kto chce przestrzegaç praw
Bo˝ych, ten musi przyjàç s∏owo Bo˝e, które
zdzia∏a wiar´. Post´powaç wed∏ug Jego
przykazaƒ i przestrzegaç Jego praw, to
oznacza te˝ podczas ka˝dej Êwi´tej wiecze-
rzy odnawiaç przymierze, które zawarliÊmy
z Bogiem.

Post´powaç wed∏ug Jego przykazaƒ,
oznacza te˝ sk∏adaç ofiary. Jeszcze raz
podkreÊlam, mili bracia i siostry, bez ofiary
nie idzie. Dzie∏o Bo˝e do dzisiaj by∏o
budowane z mi∏oÊci i ofiar, i w ten sposób
zostanie te˝ dokoƒczone.

Bàdêmy wi´c takimi ludêmi, o których
mówi tu prorok Ezechiel, którzy post´pujà
wed∏ug przykazaƒ oraz przestrzegajà praw
i je wykonujà. Gdy to czynimy, wtedy w
rekordowym czasie dostàpimy dokoƒcze-
nia w wierze. Naszym ˝yczeniem przecie˝
jest, aby najszybciej, jak to tylko mo˝liwe,
osiàgnàç cel wiary. Pan niech dopomo˝e
ka˝dej duszy i daruje ∏ask´ i b∏ogos∏awieƒs-
two, si∏´ i pokój, pocieszenie i radoÊç oraz
wszystko to, czego ka˝dy indywidualnie
potrzebuje, aby zostaç zachowanym w
wierze i osiàgnàç wymaganà doskona∏oÊç
przed Bogiem!

Mili bracia i siostry, obecni tu sà wszyscy
aposto∏owie z Europy. Mam bogatà mo˝li-
woÊç wyboru powo∏ania do wspó∏s∏u˝by.
Niestety, czasu wystarczy tylko dla kilku
aposto∏ów, a ci, których poprosz´, niech
otworzà swoje serce. Wczoraj aposto∏
okr´gowy Klingler obchodzi∏ urodziny. Nie
mia∏em dla niego prezentu, ale teraz
chcia∏bym mu zrobiç „prezent”: Mo˝e teraz
wspó∏s∏u˝yç.



Poj´cie „Pierwsze Zmartwychwsta-
nie” znajdujemy w PiÊmie Âwi´tym tyl-
ko w 20 rozdziale Objawienia Jana.
Czytajàc werset 6 z 20 rozdzia∏u Obja-
wienia Jana oraz poprzedzajàce go
wersety 4 i 5 stwierdzimy, ̋ e nie ma tam
mowy o ponownym przyjÊciu Chrystusa
i zabraniu Jego oblubienicy. Okolicz-
noÊç ta wzbudza pytania.

Zg∏´biajàc to zagadnienie, koniecz-
nie trzeba uwzgl´dniç i oceniç zale˝-
noÊci wszystkich wypowiedzi biblijnych.
Aposto∏ Pawe∏ w 1. LiÊcie do Koryntian
analizuje temat zmartwychwstania i
pisze: „Jednak Chrystus zosta∏ wzbu-
dzony z martwych i jest pierwiastkiem
tych, którzy zasn´li. (...) Albowiem jak
w Adamie wszyscy umierajà, tak te˝ w
Chrystusie wszyscy zostanà o˝ywieni. A
ka˝dy w swoim porzàdku: jako pierwszy
Chrystus, potem ci, którzy sà Chrys-
tusowi w czasie Jego przyjÊcia, potem
nastanie koniec (...)”. (1.Koryntian 15,
20.22-24)

Przypatrujàc si´ wypowiedziom z
Objawienia Jana w powiàzaniu z wypo-
wiedziami Aposto∏a Paw∏a, docho-
dzimy do pog∏´bienia naszego rozu-
mienia Pierwszego Zmartwychwstania.

Stàd najpierw przyjrzyjmy si´ przebie-
gowi dziejów zbawienia, tak jak je
znamy z obietnic Pisma Âwi´tego.

W Objawieniu Jana czytamy donios-
∏e s∏owa: „A Duch i oblubienica mówià:
Przyjdê!”, zaÊ Jezus przyrzeka: „Tak,
przyjd´ wkrótce”. (Obj.Jana 22,17.20)
Nadmienione tu przyjÊcie Jezusa jest
dla nas ponownym przyjÊciem w celu
zabrania swojej oblubienicy. Z tym wià-
˝e si´ porwanie oblubienicy i wesele
Baranka. Wesele jednoczy Chrystusa z
Jego zborem oblubieƒczym i jest nie-
powtarzalnà uroczystoÊcià. Po zabraniu
oblubienicy, na ziemi nastanie czas
wielkiego ucisku, czas niczym nie poha-
mowanej aktywnoÊci wszystkich szataƒ-
skich duchów i mocy.

Ten straszliwy czas zostanie zakoƒ-
czony w wyniku tego, ˝e Chrystus jako
Król królów wraz ze swoim zborem
oblubieƒczym, w sposób widzialny dla
ca∏ego Êwiata, zaingeruje w wydarzenia
na ziemi. Obezw∏adni zwolenników
szatana, których Objawienie Jana
przedstawia jako zwierz´ i fa∏szywego
proroka, i wrzuci ich do jeziora ognis-
tego. Tym samym ich unieszkodliwi.
(Obj.Jana 19,20) Ponadto pochwyci

szatana i zwià˝e go na tysiàc lat.
(Obj.Jana 20,1-3)

Zwróçmy teraz ponownie naszà uwa-
g´ na tekst biblijny z Objawienia Jana
20,4.5, gdzie jest mowa: „I widzia∏em
trony, i usiedli na nich ci, którym dano
prawo sàdu; widzia∏em te˝ dusze tych,
którzy zostali Êci´ci za to, ˝e sk∏adali
Êwiadectwo o Jezusie i g∏osili S∏owo
Bo˝e, oraz tych, którzy nie oddali
pok∏onu zwierz´ciu ani posàgowi jego i
nie przyj´li znamienia na czo∏o i na
r´k´ swojà. Ci o˝yli i panowali z
Chrystusem przez tysiàc lat. Inni umarli
nie o˝yli, a˝ si´ dope∏ni∏o tysiàc lat. To
jest Pierwsze Zmartwychwstanie”. 

Z jednej strony jest mowa o tych,
którzy usiedli na tronach, i którym da-
no prawo sàdu, co oznacza, ˝e b´dà
rzàdziç wraz z Chrystusem. To sà ci,
którzy jako dusze oblubieƒcze osiàgnà
doskona∏oÊç i podczas ponownego
przyjÊcia Pana zostanà zabrani, a po
weselu Baranka wraz z Chrystusem
powrócà na ziemi´. (Obj.Jana 19,11-
14)

Z drugiej strony jest mowa o du-
szach, które zosta∏y Êci´te z powodu
Êwiadectwa o Chrystusie i s∏owa Bo˝e-
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Pierwsze Zmartwychwstanie

To s∏owo z Objawienia Jana 20,6 jest nam dobrze znane.
Z poj´ciem „Pierwsze Zmartwychwstanie” wià˝emy nasz cel wiary:

Ponowne przyjÊcie Chrystusa i zabranie Jego oblubienicy.
To wielkie wydarzenie Aposto∏ Pawe∏ opisuje w 1.Tesaloniczan 4,16.17:

„B∏ogos∏awiony i Êwi´ty ten, który ma udzia∏ w Pierwszym Zmartwychwstaniu;
nad nimi druga Êmierç nie ma mocy, lecz b´dà kap∏anami Boga i Chrystusa

i panowaç z Nim b´dà przez tysiàc lat”.

„Gdy˝ sam Pan (...) zstàpi z nieba;
wtedy najpierw powstanà ci, którzy umarli w Chrystusie,

potem my, którzy pozostaniemy przy ̋ yciu,
razem z nimi porwani b´dziemy (...), na spotkanie Pana”.



go. Kto to jest? To sà dusze tych ludzi,
którzy po zabraniu zboru oblubieƒcze-
go, przyznajà si´ do Jezusa w okresie
wielkiego ucisku, czyli pomimo wiel-
kiego utrapienia pozostanà stanowczy i
nie oddadzà pok∏onu zwierz´ciu ani
posàgowi jego, a wi´c wszechpanujà-
cym wówczas mocom szataƒskim. Z
powodu swego przyznania si´ do
Chrystusa stracà ˝ycie jako m´czen-
nicy.

Zgodnie z  Objawieniem Jana 20,4,
tym duszom równie˝ dana jest obietni-
ca: „(...) Ci o˝yli i panowali z Chrystu-
sem przez tysiàc lat”.

Dotychczas, jak ju˝ zosta∏o nadmie-
nione, Pierwsze Zmartwychwstanie
rozumieliÊmy jako zabranie oblubieni-
cy Chrystusa. Uwzgl´dniajàc okolicz-
noÊci przedstawione w Objawieniu
Jana 20,4-6, poj´cie „Pierwsze Zmar-
twychwstanie” nie tylko obejmuje o˝y-

wienie umar∏ych w Chrystusie oraz
przemienienie ˝yjàcych podczas po-
nownego przyjÊcia Pana, ale tak˝e
o˝ywienie m´czenników. Podobnie jak
doskona∏y zbór Paƒski, któremu prze-
kazany b´dzie sàd, tak˝e m´czennicy
wezmà udzia∏ w Pierwszym Zmar-
twychwstaniu. Obydwie grupy jako ka-
p∏ani Boga i Chrystusa b´dà panowaç z
Nim przez tysiàc lat. Zmartwychwsta-
nie obydwu grup nie nastàpi równo-
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czeÊnie. W mi´dzyczasie b´dzie mia∏o
miejsce wesele Baranka w niebie i
równolegle wielki ucisk na ziemi.

Poj´cie „Pierwsze Zmartwychwsta-
nie” nie mówi wi´c o wydarzeniu w
okreÊlonej chwili, ale okreÊla porzàdek
zmartwychwstania.

Takie rozumienie poj´cia „Pierwsze
Zmartwychwstanie” wynika te˝ z wypo-
wiedzi Aposto∏a Paw∏a. Powróçmy
jeszcze raz do cytowanego na poczàtku

wersetu z 1.Koryntian 15,20.22-24:
„Jednak Chrystus zosta∏ wzbudzony z
martwych i jest pierwiastkiem tych,
którzy zasn´li. (...) Albowiem jak w
Adamie wszyscy umierajà, tak te˝ w
Chrystusie wszyscy zostanà o˝ywieni. A
ka˝dy w swoim porzàdku:

jako pierwszy Chrystus,
potem ci, którzy sà Chrystusowi
w czasie Jego przyjÊcia,
potem nastanie koniec (...)”. 
Jezus Chrystus jest pierwiastkiem

zmartwychwstania. Jego zmartwych-
wstanie jest podstawà i przes∏ankà
zmartwychwstania wszystkich ludzi.
Aposto∏ Pawe∏ w zacytowanym wer-
secie mówi o zmartwychwstaniu tych,
którzy b´dà nale˝eç do Chrystusa w
czasie Jego przyjÊcia. Do nich, zgodnie
z 1.Tesaloniczan 4,16.17, zaliczà si´
dusze oblubieƒcze zabrane podczas
przyjÊcia Chrystusa na wesele Baranka,
jak i m´czennicy opisani w Objawieniu
Jana 20,4, którzy zmartwychwstanà w
zwiàzku z przyjÊciem Pana, celem usta-
nowienia Królestwa Pokoju. Obydwie
grupy, jako nale˝àce do Chrystusa, ra-
zem przeznaczone sà do kap∏aƒstwa i
panowania w Tysiàcletnim Królestwie
Pokoju. Tak wi´c zarówno do oblubie-
nicy Chrystusa, jak i do m´czenników,
odnosi si´ s∏owo b∏ogos∏awieƒstwa z
Objawienia Jana 20,6: „B∏ogos∏awiony i
Êwi´ty ten, który ma udzia∏ w Pier-
wszym Zmartwychwstaniu”.

Pierwsze Zmartwychwstanie w Obja-
wieniu Jana wyraênie jest oddzielone
od zmartwychwstania, które nastàpi po
Tysiàcletnim Królestwie Pokoju w
zwiàzku z sàdem ostatecznym. „Inni
umarli nie o˝yli, a˝ si´ dope∏ni∏o tysiàc
lat”. (Obj.Jana 20,5) Na to wskazuje te˝
Aposto∏ Pawe∏ w 1.Koryntian 15,24,
kiedy mówi o koƒcu.

PPooddssuummoowwaanniiee::

Nasze rozumienie Pierwszego Zmar-
twychwstania wymaga pog∏´bienia.
Poj´cie „Pierwsze Zmartwychwstanie”

nie oznacza wydarzenia w okreÊlonej
chwili, ale okreÊla porzàdek zmar-
twychwstania. Wypowiedzi biblijne
wskazujà wyraênie, ˝e Pierwsze Zmar-
twychwstanie obejmie zarówno zabra-
nie oblubienicy Paƒskiej, jak i zmar-
twychwstanie m´czenników, którzy
stracà swoje ˝ycie w wielkim ucisku.

Podczas zabrania oblubienicy nastàpi
zmartwychwstanie umar∏ych w Chrys-
tusie i przemienienie ˝yjàcych dusz
oblubieƒczych.

Dla ka˝dego chrzeÊcijanina nowo-
apostolskiego ponowne przyjÊcie
Chrystusa i zabranie tych, którzy do
Niego nale˝à, ma wielkie znaczenie.
Tak wi´c ponowne przyjÊcie Chrystusa i
zabranie oblubienicy jest i pozostaje
celem naszej wiary. Móc zaliczaç si´ do
oblubienicy Pana i po pochwyceniu
wraz z Nim uczestniczyç w weselu
Baranka jest sednem ∏aski, b∏ogoÊci i
b∏ogos∏awieƒstwa.

Natomiast, co ostatecznie oznacza
podczas wielkiego ucisku przyznaç si´
do Pana i straciç swoje ˝ycie, wr´cz nie
mo˝na sobie wyobraziç. Takie m´czeƒs-
two nie jest godne po˝àdania. Dlatego
te˝ myÊl, aby po ponownym przyjÊciu
Chrystusa i zabraniu Jego oblubienicy,
jeszcze dostàpiç mi∏osierdzia jako
m´czennik i z tego tytu∏u wziàç udzia∏
w Pierwszym Zmartwychwstaniu, nie
jest alternatywà wobec donios∏ej obiet-
nicy i mo˝liwoÊci zaliczenia si´ do
oblubienicy Pana, bycia przemienio-
nym i porwanym oraz prze˝ycia wesela
Baranka.

Na ponowne przyjÊcie Jezusa, celem
zabrania Jego oblubienicy, koncentruje
si´ nasze ca∏e dà˝enie. Wiekuisty Bóg,
nasz Ojciec Niebieski, wybra∏ nas do
swojej w∏asnoÊci, a poprzez Êwi´te
piecz´towanie uczyni∏ dziedzicami
swego Królestwa.

DziÊ, poprzez wszelkie ∏aski z ofiary i
zas∏ugi Chrystusa, dost´pne w s∏owie i
sakramentach, przygotowuje nas do
tego, abyÊmy wraz z Nim mogli dzieliç
wspania∏oÊç.
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Apostoł Walter Schorr urodził się 1 października
1953 roku. Do urzędu apostoła został powołany 19
kwietnia 1992 roku.Służy braciom i siostrom w kilku
okręgach Kościoła terytorialnego Nadrenia Północ-
na-Westfalia,a także obsługuje misyjnie Łotwę i Litwę
oraz obwód Kaliningradzki w Rosji.

poniewa˝ to jest wa˝niejsze. Zatem ja-
ko dzieci Bo˝e staramy si´ s∏owo Bo˝e
obracaç w czyn, aby uczynki sta∏y si´
widoczne, a nasza wiara nie by∏a pozba-
wiona uczynków. (Jakuba 2,17)

˚yjàca w nas moc Ducha Âwi´tego
uzdalnia nas, aby ju˝ w m∏odych latach
dokonywaç dobrych uczynków i byç
Êwiadkami ˝ywej wiary. Z pomocà tej
si∏y Bo˝ej trwamy w wierze, zwyci´˝a-
my Êwiat i dà˝ymy do godnoÊci, ˝eby
zostaç przyj´ci w dniu Paƒskim.

Jakim szczególnym i wydajnym
êród∏em mocy jest te˝ radoÊç w Panu!
Przyczynia si´ ona do wzmocnienia w
wierze. Nasze prace w dziele Bo˝ym
udajà si´ nam w dwójnasób, kiedy
posiadamy radoÊç. Kto jest bez radoÊci,
ten szybko staje si´ zniech´cony,

Kiedy s∏yszymy o
Królestwie Bo˝ym lub o
Królestwie Niebios, na
ogó∏ myÊlimy o przysz-
∏ym Królestwie Bo˝ym.
Opisanie tego we wszy-
stkich szczegó∏ach nam
ludziom przychodzi tru-
dno. Istniejà pewne
próby przybli˝enia, na
przyk∏ad przez wierzà-
cych poetów lub kom-
pozytorów, w formie
literackiej lub muzycz-
nej. W zasadzie jednak
brakuje s∏ów pozwala-
jàcych opisaç niepo-
równywalnoÊç ˝ycia w
Królestwie Bo˝ym.

W Objawieniu Jana
jest opisane, co mo˝na
znaleêç w nowym nie-
bie, stworzonym przez
Boga: „Âmierci ju˝ nie
b´dzie; ani smutku, ani
krzyku, ani mozo∏u ju˝
nie b´dzie”. (Obj.Jana
21,4) Je˝eli Jezus, Syn
Bo˝y, mówi o Króles-
twie Niebios, to rów-
nie˝ ma na myÊli Kró-
lestwo Bo˝e w teraêniejszoÊci, które
roÊnie i b´dzie dokoƒczone. W
podobieƒstwie o ziarnie gorczycznym i
kwasie opisuje si∏´ Królestwa i nowego
˝ycia w Bogu.

W podobieƒstwie o ukrytym skarbie i
drogocennej perle, która przewy˝sza
wszystko, co jest znaczàce w ˝yciu,
widzimy, ˝e nie wystarcza bierne ocze-
kiwanie na powstanie i rozwijanie si´
Królestwa Bo˝ego, ale konieczne jest
dzia∏anie a˝ Pan powróci. (por. te˝ Ew.
¸ukasza 19,13)

Chcàc, aby Królestwo Bo˝e nabra∏o
kszta∏tu, nie tylko powinniÊmy o nim
czytaç i s∏uchaç: „Albowiem Królestwo
Bo˝e zasadza si´ nie na s∏owie, lecz na
mocy”. (1.Koryntian 4,20) Raczej po-
winniÊmy byç czynni dla sprawy Pana,

zrezygnowany i obo-
j´tny. Zdecydowane
nowoapostolskie dzia-
∏anie warunkuje posia-
danie radoÊci w Panu.

Wielkà si∏à dla Józefa
by∏a bojaêƒ Bo˝a. Prze-
ciwstawi∏ si´ pokusie i
zyska∏ wielkie b∏ogos-
∏awieƒstwo. G∏´bokie
zaufanie do Boga, dla
Dawida by∏o êród∏em
si∏y, dzi´ki której wy-
gra∏ pozornie pozba-
wionà szans walk´ z
Goliatem.

Je˝eli wykorzystamy
wszystkie oferowane
nam êród∏a si∏y i poz-

walamy dzia∏aç sile Ducha Âwi´tego, to
wraz z Aposto∏em Paw∏em mo˝emy
powiedzieç: „Wszystko mog´ w Tym,
który mnie wzmacnia, w Chrystusie”.
(Filipian 4,13)

Wiele b∏ogos∏awieƒstwa, si∏ i radoÊci
w Panu ˝yczy wam

Walter Schorr

Źródło siły

Apostoł Walter Schorr
wręcza konfirmantom
list konfirmacyjny
w zborze Osnabrück-Schinkel
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SSããoo  PPaauulloo:: Aposto∏ okr´gowy Guillermo Vilor spotka∏ si´, 22 lutego 2003 roku, z aposto∏ami i biskupami swego obszaru
dzia∏ania, aby omówiç program dzia∏ania na 2003 rok i przedstawiç planowane seminaria.

**  **  **
PPaarráá:: W nabo˝eƒstwie dla umar∏ych, 2 marca br. w Belém, aposto∏ okr´gowy
Vilor przedstawi∏, 319 braciom i siostrom zgromadzonym z kilku zborów,
aposto∏a Carlosa Alberta Caleri i biskupa José Antonia Bonaite, którzy tego
miesiàca przej´li obs∏ug´ tego regionu. Dotychczas te tereny obs∏ugiwane by∏y
przez aposto∏a Nicola Augello i starszego okr´gowego Belmira dos Santos z
Manaus. Ponadto w tym nabo˝eƒstwie ewangelista okr´gowy Leonicio
Correia zosta∏ ustanowiony starszym okr´gowym.

**  **  **  
GGooiiaass:: Aposto∏ Caleri i biskup Bonaite towarzyszyli aposto∏owi okr´gowemu
Vilor do Santo Antonio do Descuberto i Goiania. Tam w dniu 5 marca br.
aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo ze Êwi´tym piecz´towaniem.

Wieści z Brazylii

Grupa instrumentalna gra przed nabożeństwem w Belém

Po nabożeństwie w Santo Antonio do Descuberto:
biskup Bonaite (z prawej), apostoł Caleri (3 z prawej)
i apostoł okręgowy Vilor (5 z prawej)

Apostoł okręgowy Vilor (pośrodku) podczas spotkania
z apostołami i biskupami w Sao Paulo

PPaappuuaa--NNoowwaa  GGwwiinneeaa:: Zgodnie z ̋ yczeniem G∏ównego Aposto∏a ca∏y
ten kraj przechodzi pod obs∏ug´ KoÊcio∏a terytorialnego Australia.
Dotàd oko∏o 70 tysi´cy braci i sióstr z kilku prowincji Papui-Nowej
Gwinei obs∏ugiwanych by∏o przez KoÊció∏ terytorialny Kanada. Pod
koniec lutego br. aposto∏ okr´gowy pomocniczy Harold W. Eckhardt

(Kanada) i aposto∏ Trevor
Williams (Australia)
wspólnie odwiedzili zbory,
przeprowadzajàc
nabo˝eƒstwa i informujàc
braci i siostry o zmianach.

Zmiany w Papui-Nowej Gwinei

Widok kościoła w Badibo, Lae z helikoptera
Apostoł okręgowy pomocniczy
Eckhardt i apostoł Williams (z lewej)
przed nabożeństwem
w zborze Badibo, Lae



D O O K O ¸ A  Â W I A T A

UUrruuggwwaajj:: Aposto∏ Carlos Milioto 12 stycznia br. przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w zborze San
Bautista w departamencie Canelones. Towarzyszy∏ mu biskup Raúl Montes de Oca, który
tymczasem, 10 lutego br., zosta∏ powo∏any do
urz´du aposto∏a.
Powodem odwiedzin by∏a 25 rocznica wyÊwi´-
cenia koÊcio∏a w San Bautista, które mia∏o
miejsce 8 stycznia 1978 roku. Z okazji jubi-
leuszu niewielki dom Bo˝y zape∏niony by∏ do
ostatniego miejsca. W nabo˝eƒstwie uczes-
tniczy∏o te˝ 20 goÊci.

TTaajjllaannddiiaa:: Aposto∏ okr´gowy Leslie Latorcai (Kanada) w
po∏owie lutego 2003 roku uda∏ si´ do Chiang Mai, gdzie
spotka∏ si´ z aposto∏ami, biskupami i przewodniczàcymi
okr´gów z Pakistanu, Bangladeszu, Tajlandii, Myanmaru i
Malezji. Poza aposto∏em okr´gowym seminaria dla s∏ug
Bo˝ych przeprowadzili te˝ aposto∏ okr´gowy pomocniczy
Harold W. Eckhardt i biskup John Wiesel. Bracia
uczestniczàcy w seminariach i nabo˝eƒstwach mieli te˝ okazj´
do bezpoÊredniego spotkania si´ z aposto∏em okr´gowym.
Niektórzy widzieli go po raz pierwszy.

Jubileusz w San Bautista

Apostoł Milioto (z lewej) i biskup Montes de Oca
(od 10 lutego br. apostoł) przed kościołem w San Bautista

Po nabożeństwie każdy otrzymał pamiątkę

Seminaria dla sług

Apostoł okręgowy Latorcai (2 z lewej), apostoł okręgowy pomocniczy Eckhardt
(z lewej) ze sługami z Pakistanu i Bangladeszu

TTrryynniiddaadd  ii  TToobbaaggoo:: W sobot´, 15 marca 2003 roku,
aposto∏ okr´gowy Richard C. Freund w San Fernando
przeprowadzi∏ seminarium z udzia∏em 21 s∏ug i ich ̋ on.
W niedziel´ w Fonrose przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo, w
którym uczestniczy∏o 157 braci i sióstr oraz goÊci.
Podczas tego nabo˝eƒstwa do stanu spoczynku przeszed∏
ewangelista i kap∏an. Obaj byli czynni jako s∏udzy Bo˝y
ponad 30 lat. Ponadto aposto∏ okr´gowy powo∏a∏
dotychczasowego ewangelist´ Ranjana Ramdiala do
urz´du ewangelisty okr´gowego i powierzy∏ mu prowa-
dzenie okr´gu Trynidad.

Ewangelista okręgowy
dla Trynidadu i Tobago

Od lewej:
apostoł okręgowy

pomocniczy Hoffman,
ewangelista

Bumbach, apostoł
okręgowy Freund,

nowo ustanowiony
ewangelista okręgowy

Ramdial
i siostra Freund
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