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Poszukiwane, a nie porzucone miasto, na które w
swoim czasie wskazywa∏ prorok Izajasz, jest
obrazem KoÊcio∏a ugruntowanego przez Jezusa
Chrystusa na apostolacie. Tam stoi o∏tarz Bo˝y.

Tam gromadzi si´ Êwi´ty lud, zbawieni Pana. Tam Ojciec
Niebieski spotyka si´ ze swoimi dzieçmi z mi∏oÊci i ∏aski.

Aposto∏ Pawe∏ stwierdzi∏: „Wy jesteÊcie rodem wybranym,
królewskim kap∏aƒstwem, narodem Êwi´tym, ludem
nabytym”. Jakie sà przes∏anki, aby móc zaliczaç si´ do tego
Êwi´tego narodu. Nie ma innej drogi ni˝ nowonarodzenie z
wody i z Ducha Âwi´tego, czyli przyj´cie Êwi´tego chrztu
wodnego i Êwi´tego piecz´towania. Mo˝na by si´ zamknàç
w klasztorze, mo˝na by przez ca∏e ˝ycie poÊciç, modliç si´,
pracowaç i pisaç pobo˝ne ksià˝ki, ale wszystko to nie
zapewni przynale˝noÊci do narodu Bo˝ego. „JeÊli si´ kto nie
narodzi na nowo...”, tymi s∏owami Syn Bo˝y opisa∏ drog´ do
osiàgni´cia stanu dziecka Bo˝ego. Aposto∏ Pawe∏ zaÊ
podkreÊla: „JeÊli zaÊ kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten
nie jest Jego”.

Istnieje tylko jedna droga, aby zaliczaç si´ do zbawionych:
∏aska naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego Êmierç ofiarna
stworzy∏a mo˝liwoÊç bycia uwolnionym od ci´˝aru grzechu i
od zale˝noÊci szatana. Odpuszczenie grzechów w imi´
Jezusa g∏oszone jest przy o∏tarzu Bo˝ym, w Jego KoÊciele; w
poszukiwanym, a nie w porzuconym mieÊcie.

Kto szuka tego miasta? Smutni i potrzebujàcy pociesze-
nia. Wszyscy, którzy t´sknià za pokojem. Wszyscy, którzy
pragnà zbawienia i szukajà prawd Bo˝ych. Ci wszyscy przy
o∏tarzu Pana przyjmujà Jego s∏owo i Jego ∏ask´, a tym
samym pocieszenie i wzmocnienie, pokój, którego Êwiat nie
zna oraz Êwiat∏oÊç i ˝ycie. Tak˝e ze Êwiata duchowego wielu
przychodzi do tego poszukiwanego miasta, poniewa˝ oni
równie˝ potrzebujà b∏ogos∏awieƒstwa w domu Pana.

Któ˝ chcia∏by opuÊciç to miasto, w którym oferuje si´ tyle
mi∏oÊci i ∏aski? Smutny to obraz, kiedy miasto zostaje
opuszczone, czy to w wyniku dzia∏aƒ wojny, czy wskutek
zarazy. Takie miasto staje si´ widmem. Wszystko si´
rozpada i niszczeje. Nad swoim miastem jednak Pan trzyma
obronnà r´k´! W tym mieÊcie zostaje przygotowana
oblubienica Chrystusa na dzieƒ ponownego przyjÊcia Pana.
Jaka ju˝ dziÊ pi´kna jest wieÊç dla mieszkaƒców tego miasta,
˝e z niego wywodziç si´ b´dzie doskona∏e Jeruzalem w
Êwiat∏oÊci. Dlatego dok∏adajmy wszystko, aby pozostaç w
tym mieÊcie, w KoÊciele Chrystusa.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Poszukiwane,
a nie porzucone

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E



G∏ówny Aposto∏
w San Francisco - USA
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Oko∏o 12 godzin trwa∏ lot z Zurychu
przez Frankfurt do San Francisco, gdzie
nasz G∏ówny Aposto∏, podczas nabo˝eƒ-
stwa, w niedziel´ 4 maja, mia∏ do wype∏-
nienia szczególne zadanie. Po 49 latach
s∏u˝by aposto∏ okr´gowy pomocniczy
Leonard E. Kolb (USA) w wieku 70 lat
przeszed∏ w stan spoczynku. Jego nast´p-
cà zosta∏ jego syn, aposto∏ Leonard R.
Kolb, którego G∏ówny Aposto∏ powo∏a∏
na aposto∏a okr´gowego pomocniczego.

Pomi´dzy przybyciem do San Francis-
co w piàtek, a nabo˝eƒstwem w niedzie-
l´, by∏o jeszcze nieco czasu na raczenie
si´ widokami miasta od strony morza
podczas przeja˝d˝ki statkiem, jak i z góry
podczas obiadu w restauracji, znajdu-
jàcej si´ w najwy˝szym budynku San
Francisco.

We wtorek, 6 maja, G∏ówny Aposto∏
s∏u˝y∏ w Honolulu na Hawajach. Nast´p-
nego dnia G∏ówny Aposto∏ wraz z osoba-

mi towarzyszàcymi przelecia∏ równik
udajàc si´ na po∏o˝one na po∏udniu Pa-
cyfiku Samoa Zachodnie, do stolicy Apii,
aby tam we czwartek, 8 maja, po raz
pierwszy obs∏u˝yç tamtejszy naród Bo˝y.
Ogó∏em G∏ówny Aposto∏ pokona∏ odleg-
∏oÊç ponad 20 tysi´cy kilometrów, a by∏a
to najd∏u˝sza podró˝, jakà wykona∏ w
trakcie swego 15-letniego urz´dowania.

Tylko o godzin´ lotu na zachód od Sa-
moa le˝y Tonga. Pomi´dzy tymi wyspami
biegnie 180 po∏udnik, b´dàcy Mi´dzy-
narodowà Linià Zmiany Daty. To ozna-
cza, ˝e gdy na Samoa jest sobotni wie-
czór, to na Tonga jest ju˝ niedzielny
wieczór. Innymi s∏owy, gdy bracia na
Tonga w niedziel´ rano przeprowadzajà
pierwsze nabo˝eƒstwo, to bracia na Sa-
moa, oddaleni tylko o jednà godzin´, sà
jednak o ca∏y dzieƒ do ty∏u. Tym samym
sà ostatnimi braçmi, którzy przeprowa-
dzajà nabo˝eƒstwa niedzielne.

„Serdecznie witamy w San Francisco,
mieÊcie „Golden Gate Bridge”, mostu
„Z∏ote Wrota”. Tymi s∏owami

aposto∏ okr´gowy Richard Freund powita∏ G∏ównego Aposto∏a
Richarda Fehra w dniu 2 maja 2003 roku w s∏onecznym
stanie USA, Kalifornii.

Główny Apostoł i apostoł okręgowy
Freund przed nabożeństwem

Przeniesienie w stan
spoczynku apostoła
okręgowego
pomocniczego
Leonarda Kolba



- Ew.¸ukasza 12,48 -

„...Komu wiele dano,
od tego wiele będzie się żądać...”.

Moi mili bracia i siostry tutaj,
jak i we wszystkich zbo-
rach, do których jest
transmitowane nabo˝eƒ-

stwo. Po raz pierwszy w ˝yciu jestem w
s∏ynnym San Francisco. Nawet nie
wiedzia∏em, ˝e tutaj jest taki du˝y zbór!
Raduj´ si´, i˝ sta∏o si´ mo˝liwe, ˝e
przyby∏em tak˝e i w te okolice Stanów
Zjednoczonych. Kalifornia zwana jest
„Golden State” (Z∏otym Stanem), a
symbolem San Francisco jest „Golden
Gate Bridge” (wiszàcy most „Z∏ote
Wrota”). To nam coÊ mówi, gdy˝ ˝yjemy
w „z∏otym dziele Bo˝ym”. Mi∏y Bóg ze
swojej ∏aski, dzi´ki mocy z ofiary
Chrystusa, tak˝e dla nas przygotowa∏
taki „Golden Gate Bridge”.

W wyniku Êwi´tego piecz´towania,
przyj´cia Ducha Âwi´tego, otworzy∏y si´
dla nas wrota do „z∏otej przysz∏oÊci”, a
mianowicie mogliÊmy si´ staç obywate-
lami niebiaƒskiego Jeruzalem. (por.
Hebrajczyków 12,22-24; Filipian 3,20)
Nasz wzrok kierujemy na przysz∏e
miasto Jeruzalem, o którym Êpiewamy w
pewnej pieÊni, ˝e jest miastem „z∏otych
ulic”. O nowym Jeruzalem czytamy w
Objawieniu Jana, ˝e jest miastem „ze

szczerego z∏ota, podobnego do czystego
szk∏a”. (Obj.Jana 21,18)

To jest nasza przysz∏oÊç, z której nie
rezygnujemy. Pi´kny most, który dla nas
zbudowa∏ Bóg, który nas ∏àczy ze
wspania∏à przysz∏oÊcià, niech pozostaje
w naszych sercach, abyÊmy wszyscy, gdy
Pan w swoim dniu przyjdzie, celem
zabrania nas, z radoÊcià zostali powitani
na drugim brzegu przy kolejnej „z∏otej
bramie”, b´dàcej wejÊciem do sali
weselnej.

San Francisco, na tyle, na ile w tym
krótkim czasie mog∏em poznaç, jest
pi´knym miastem, a dlatego, ̋ e prawdo-
podobnie wiele pada, wszystko jest
pi´knie zielone. Przy tym myÊl´ te˝ o
tym, ˝e promieniem s∏onecznym jest
∏aska Bo˝a, która nas oÊwieca w postaci
s∏oƒca ∏aski Jezusa. Natomiast deszcz
Bo˝y przynosi b∏ogos∏awieƒstwo, aby
wszystko si´ zieleni∏o w naszych sercach.
Kolor zielony jest kolorem nadziei, a w
nadziei chcemy trwaç, poniewa˝ mamy
do tego wszelkie podstawy. Nasza
nadzieja si´ spe∏ni, gdy˝ nic na tym
Êwiecie nie jest takie pewne, jak
ponowne przyjÊcie Chrystusa, podczas
którego zabierze swoich do siebie. Jezus

to obieca∏, a wszystkie jego obietnice
zostajà spe∏nione. To przyjmujemy w
wierze, a nasza wiara jest taka silna, ˝e
nawet jesteÊmy o tym przekonani. Przy
tym nie jesteÊmy fanatykami, ale
obydwiema nogami stoimy mocno na
gruncie realnoÊci ˝ycia. Mamy jednak
wiar´, która z niskoÊci bytu wynosi nas
na wy˝yny, a na wy˝ynach ma si´ inne
pole widzenia. Tak wi´c widzimy w
duchu cel naszej wiary, dzieƒ Paƒski. On
nadejdzie pewnie. Celowo powtórz´:
Nic na tej ziemi nie jest takie pewne, jak
dzieƒ Paƒski.

Przeczyta∏em teraz s∏owo biblijne:
„Komu wiele dano, od tego wiele b´dzie
si´ ˝àdaç”. Nam w przesz∏oÊci wszystko
zosta∏o dane, a tak˝e i dziÊ, w teraêniej-
szoÊci, wcià˝ na nowo jest nam dawane
wszystko, czego potrzebujemy do naszej
doskona∏oÊci, czego potrzebujemy do
wytrwania w ˝ywej wierze. Nam wcià˝
na nowo wszystko jest dawane poprzez
s∏owo Bo˝e i ∏ask´ Jezusa. Na ten temat
wiele mo˝na by∏oby mówiç. Mo˝na by
rozmawiaç o wielkoÊci s∏owa Bo˝ego,
przez które zosta∏ stworzony Êwiat, o
wielkoÊci s∏owa, które sprawia naszà
doskona∏oÊç na wspania∏à przysz∏oÊç
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narodu Bo˝ego, na nowà ziemi´ i nowe
niebo.

Tak˝e na temat ∏aski mo˝na by d∏ugo
rozmawiaç. Czym by∏oby nasze ̋ ycie bez
∏aski z ofiary Jezusa? Ona jest nam
dana. ˚yjemy korzystajàc z sakramen-
tów, które sà nam dane. Dlatego te˝ Bóg
mo˝e od nas czegoÊ ˝àdaç. Je˝eli
trwamy w modlitwie, je˝eli trwamy w
jednoÊci, je˝eli utrzymujemy po∏àczenie
do góry, to stale otrzymujemy wszystko,
czego potrzebujemy do wydawania
owoców Ducha Âwi´tego. PomyÊlmy
tylko o tym, co nie wszystko darowa∏
nam Bóg w ciàgu naszego ˝ycia. Wska˝´
tylko na wa˝ny punkt. Darowa∏ nam
swego jednorodzonego Syna. Pozwoli∏,
˝e sta∏ si´ cz∏owiekiem. Jezus za nas
wszystkich z∏o˝y∏ siebie w ofierze, aby
dzie∏o Bo˝e zosta∏o rozpocz´te i
budowane. Ze szczerej mi∏oÊci do nas
Bóg da∏ to, co posiada∏ jako najcen-
niejsze, a mianowicie swego Syna dla
nas wszystkich. „Komu wiele dano, od
tego wiele b´dzie si´ ˝àdaç”.

Przy tym budzi si´ pytanie: Co my
dajemy Bogu, je˝eli On nam da∏ to, co
najcenniejsze, swego Syna? Po prostu,
my tak˝e dajemy to najcenniejsze, co

posiadamy, nasze serce, a tym samym
naszà ca∏à mi∏oÊç do Niego. Bóg z
mi∏oÊci da∏ nam swego Syna. My z
mi∏oÊci dajemy nasze serce. Nam dawa-
ne jest wszystko, czego potrzebujemy, a
wszystko to, czego Pan od nas b´dzie
˝àda∏, to b´dzie móg∏ te˝ przy nas zna-
leêç. W∏aÊnie dzi´ki temu, i˝ wczeÊniej
nam da∏ to, czego potrzebowaliÊmy,
mo˝e te˝ od nas tego ˝àdaç.

Chcia∏bym pokrótce wyliczyç kilka
rzeczy, jakie sà nam dane, a które w
konsekwencji mogà te˝ byç od nas
za˝àdane przez Pana.

Dany nam jest stan dziecka Bo˝ego.
Najwi´ksza rzecz, jakà poza swoim Sy-
nem móg∏ nam daç Bóg. Stan dziecka
Bo˝ego jest tym najwa˝niejszym, co mo-
gliÊmy otrzymaç w naszym ˝yciu. Wielo-
krotnie ju˝ mówi∏em, ˝e od pi´tnastu lat
sprawuj´ urzàd G∏ównego Aposto∏a i
objecha∏em ca∏y Êwiat. W mi´dzyczasie
by∏em w ponad 100 krajach, a w niektó-
rych ju˝ wielokrotnie, podobnie jak w
USA. Co jednak jest dla mnie najwa˝-
niejsze? Czy to, ˝e pe∏ni´ ten urzàd? To,
˝e widz´ setki tysi´cy dusz? To, ˝e z tym
urz´dem zwiàzana jest pewna moc? To,
˝e mog´ podró˝owaç po Êwiecie?

Wszystko to nie jest najwa˝niejsze! Dla
mnie najwa˝niejsze jest to, ˝e tak jak ty,
bracie i siostro, i ja mog´ byç dzieckiem
Bo˝ym. To jest najwi´kszy dar. Teraz zaÊ
chcemy osiàgnàç godnoÊç, aby wziàç u-
dzia∏ w dniu Paƒskim, poniewa˝ komu
wiele zosta∏o dane, od tego Pan b´dzie
wiele ˝àdaç. Dany nam jest stan dziecka
Bo˝ego. Czego Bóg u nas szuka? Wier-
noÊci, naÊladownictwa i dzieci´cego us-
posobienia. To sà skutki wynikajàce ze
stanu dziecka Bo˝ego. Bracia i siostry
zapytajmy si´, czy Pan znajduje to u nas,
i czy w jeszcze wi´kszym wymiarze mo˝e
to u nas znaleêç.

W ka˝dym nabo˝eƒstwie dane nam
jest s∏owo i ∏aska. Czego w zwiàzku z
tym ˝àda si´ od nas? Nowej istoty w
Jezusie Chrystusie.

W ka˝dym nabo˝eƒstwie dana nam
jest Êwi´ta wieczerza. Czego Pan ˝àda
od nas po spo˝yciu Êwi´tej wieczerzy.
Tego, abyÊmy objawiali usposobienie
Chrystusa. Niezb´dna do tego si∏a tkwi
w Êwi´tej wieczerzy, o ile tylko jà Êwia-
domie przyjmujemy i korzystamy z
zawartych w niej si∏. Wówczas ujawni si´
w nas usposobienie Chrystusa. Spójrz-
cie, tyle jest nam dane. Zatem Pan ma
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prawo postawiç wobec nas ˝àdania.
Wcià˝ na nowo dawany jest pokój. W

zwiàzku z tym, czego wi´c Bóg od nas
˝àda? Tego, abyÊmy mieli pokojowe
usposobienie. Je˝eli ciàgle przyjmujemy
pokój Zmartwychwsta∏ego, to powinno
si´ to przy nas widzieç i powinniÊmy
wykazywaç odpowiednie usposobienie.

Dawane nam jest te˝ wiele pociesze-
nia. Czego wi´c si´ od nas ˝àda, jeÊli
ciàgle otrzymujemy pocieszenie? Tego,
abyÊmy mieli ufnoÊç. Mili bracia i
siostry, je˝eli ju˝ otrzymujemy cudowne
pocieszenie Bo˝e, musi to za sobà
pociàgaç skutek wykazywania ufnoÊci,
poniewa˝ wiemy, ˝e cokolwiek si´ dzieje
na Êwiecie, cokolwiek dzieje si´ w
naszym ˝yciu, to nie przesz∏o obok oczu
Bo˝ych, lecz Bóg to widzia∏, to oceni∏, to
odmierzy∏, czy jest dla nas dobre, i czy to
zniesiemy. Nawet, jeÊli by∏aby to ci´˝ka
choroba, w czasie której trzeba si´ liczyç

z odejÊciem z tej ziemi, i to le˝y w woli
Bo˝ej. Jeszcze raz powtórz´ to, co po-
wiedzia∏em podczas uroczystoÊci po-
grzebowej aposto∏a okr´gowego Wag-
nera: Wierne dzieci Bo˝e nie umierajà
za sprawà choroby, ale za sprawà woli
Bo˝ej. Takie pocieszenie jest nam dane.
Czego wi´c si´ od nas ˝àda. Powiem raz
jeszcze: ufnoÊci.

Dawana nam jest te˝ zawsze si∏a. Si∏a
zawarta jest w s∏owie Bo˝ym. Si∏a
zawarta jest we wspólnocie dzieci Bo-
˝ych. Si∏a zawarta jest w przyjmowaniu
Êwi´tej wieczerzy. Wiele si∏y jest nam
dane. Czego si´ ˝àda? Tego, abyÊmy
stali si´ zwyci´zcami. Mili bracia i
siostry, przecie˝ tego mi∏y Bóg mo˝e od
nas wszystkich ˝àdaç. Dana nam b´dzie,
o ile tylko pozostaniemy wiernymi,
korona ˝ycia wiecznego. Wyobraêcie
sobie t´ wielkà rzecz, która b´dzie nam
dana. Korona ˝ycia wiecznego! Aposto∏

Pawe∏ ju˝ w swoim czasie mówi∏ o tym,
˝e czeka na niego przygotowana korona.
(por. 2.Tymoteusza 4,8) Czego wi´c Pan
od nas ˝àda, kiedy chce nam daç
koron´? To proste: doskona∏oÊci, kró-
lewskiej godnoÊci, królewskiego usposo-
bienia - tego od nas ˝àda.

Teraz mog∏oby si´ wkraÊç nieco stra-
chu i mo˝na by powiedzieç: „Mi∏y Bo˝e,
czy naprawd´ znajdujesz u mnie to, cze-
go ˝àdasz? Jestem jeszcze przecie˝ taki
s∏aby, taki ma∏y i mam jeszcze tyle b∏´-
dów!”. Mili bracia i siostry, chodzi tu o
sta∏y wzrost do nowej istoty w Chrystusie
Jezusie. Jeszcze jest czas ∏aski. Jeszcze
mamy okazj´ do tego, aby ka˝dego dnia
wzrastaç i przybieraç na godnoÊci. Bóg
nie ˝àda tego, co jest niemo˝liwe, ale
tylko tego, co jest mo˝liwe. Je˝eli tu i
tam popadamy jeszcze w s∏aboÊci, to
nam na nowo pomaga i stawia na „nogi
wiary”. Wówczas idziemy na nabo˝eƒ-
stwa, a pod s∏owem i ∏askà zyskujemy
b∏ogoÊç i mo˝emy w duchu wynieÊç si´
na wy˝yny i widzieç cel naszej wiary. To
nam daje si∏´. Komu dana jest si∏a, ten
te˝ mo˝e staç si´ zwyci´zcà.

Wszystkich grzechów i s∏aboÊci nie
zdo∏amy od∏o˝yç. Zatem, gdy Pan przyj-
dzie, jeszcze raz oka˝e ∏ask´ wzgl´dem
tego wszystkiego, co jeszcze nie by∏o w
porzàdku. To wówczas b´dzie „królew-
ska ∏aska”, która stanie si´ naszym
dzia∏em - dzia∏em przysz∏ych nosicieli
koron w Królestwie Pokoju. Dlatego te˝
ju˝ dziÊ chcemy si´ staraç, aby posiadaç
królewskie usposobienie, byç wielko-
dusznym, okazywaç ∏ask´, kiedy spotyka
nas niesprawiedliwoÊç, wzajemnie sobie
odpuszczaç i pozostawiaç wszystko w
tyle, zmierzajàc do przodu, do celu
wiary. To jest królewskie usposobienie.

Widzimy wi´c, ˝e mamy jeszcze nie-
jedno do uczynienia. Wcià˝ jednak pra-
cujemy, a mi∏y Bóg nam pomaga. Uda
nam si´ wtedy, kiedy damy Jemu to, co
jest najwartoÊciowsze z tego, co posia-
damy, a mianowicie nasze serce, a tym
samym naszà mi∏oÊç do Niego i Jego
dzie∏a.
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Apostoł okręgowy pomocniczy Leonard R.
Kolb urodził się 7 lipca 1956 roku.Do urzędu apostoła
został powołany 14 maja 2000 roku. Od 4 maja 2003
roku działa jako apostoł okręgowy pomocniczy w
USA,Ugandzie,Meksyku i na niektórych wyspach na
Pacyfiku. Ponadto nadzoruje biuro budowlane
Kościoła terytorialnego USA, które zajmuje się
projektami,budową i remontami kościołów.

ni jest mowa: „Czas i przestrzeƒ na gra-
nicach nieskoƒczonoÊci, jaki to niezmie-
rzony, wielki cud”.

Je˝eli przyzwyczaimy nasze oczy wiary
do dostrzegania duchowego Êwiata, to
zobaczymy jeszcze wi´ksze rzeczy. Jak
godna podziwu jest doskona∏oÊç planu
zbawienia, nawet w najmniejszych deta-
lach. Jak mocno ugruntowany jest KoÊ-
ció∏ Chrystusa na opoce urz´du apostol-
skiego. Psalmista ju˝ mówi∏: „JeÊli Pan
domu nie zbuduje, pró˝no trudzà si´ ci,
którzy go budujà”. (Psalm 127,1) Pan,
jednorazowy màdry budowniczy, powo-
∏a∏ aposto∏ów, aby pracowali przy tej
niepowtarzalnej, pi´knej budowli, która
ostanie si´ na wieki. (por. 1.Koryntian
3,9-17) Pewien poeta pieÊni mówi: „Pan
przez budowniczych buduje swój dom,
dokoƒczyç go, czy te˝ zechcesz?”.

Co wyró˝nia mistrzowskà budowl´?
Wielka sztuka budowania rozpoczyna si´
po∏o˝eniem kamienia w´gielnego i
przebiega przez najmniejsze detale, a˝
do ca∏kowitego ukoƒczenia. Nawet po
tysiàcach lat te subtelnoÊci widoczne sà
w stworzeniu Bo˝ym na ziemi, we
wszechÊwiecie i przy naszym ciele. Prze-
ogromna liczba doskona∏ych szczegó∏o-

Nasz G∏ówny Aposto∏
niedawno w pewnym
nabo˝eƒstwie mówi∏ o
„màdrych budowni-
czych”. Op∏aca si´ zasta-
nowiç nad tym poj´-
ciem. Co w∏aÊciwie cha-
rakteryzuje màdrego bu-
downiczego? Kim on
jest?

Màdrym budowni-
czym jest cz∏owiek, po-
siadajàcy doÊwiadczenie
i umiej´tnoÊci w sztuce i
rzemioÊle budowania.
Cz´sto jest architektem.

Ca∏y szereg amery-
kaƒskich budowniczych
zaprojektowa∏ i wzniós∏
wspania∏e budowle, b´-
dàce ozdobà wielu miast
i ca∏ego kraju. Wymieni´ tylko nie-
których: Frank Lloyd Wright, I. M. Pei i
Louis Sullivan. Dominujàce by∏y ich
zdolnoÊci w zaprojektowaniu niektó-
rych budowli w taki sposób, aby dopa-
sowaç je do otoczenia, a przy tym
wykonane z ró˝norodnych materia∏ów
budowlanych i z ca∏ej palety barw, aby
tworzy∏y jednà ca∏oÊç.

Jednak˝e có˝ mo˝na porównaç z
doskona∏ym i wzbudzajàcym szacunek
stworzeniem naszego Ojca Niebies-
kiego? On i Jego Syn doprawdy ucieleÊ-
nili poj´cie „màdry budowniczy”! Oni sà
tymi pierwszymi i tymi najwi´kszymi,
którzy zas∏u˝yli sobie na to, aby byç
nazwani „màdrymi budowniczymi”.

Przez s∏owo wypowiedziane przez
Boga powsta∏y obydwa Êwiaty, naturalny
i duchowy. Niedawno by∏em z aposto∏em
okr´gowym w Juneau na Alasce. Tam
mogliÊmy podziwiaç dostojne, przykryte
Êniegiem góry i pi´kny, zimny, niebieski
Êwiat lodowcowy. ByliÊmy tak˝e poru-
szeni majestatem or∏a, jak krà˝àc wzbija∏
si´ na wysokoÊci. Kiedy przypatrujemy
si´ tym cudom ziemi i nieba, wtedy
odkrywamy zr´cznoÊç i mistrzostwo
màdrego budowniczego. W pewnej pieÊ-

wych rozwiàzaƒ jest
dowodem mistrzowskie-
go budowania. Dokoƒ-
czenie budowy jest pra-
cà najbardziej skompli-
kowanà, wymagajàcà
najwi´cej wysi∏ku. Dla-
tego te˝ wymaga wiele
czasu i wiele cierpliwoÊ-
ci, a˝ wszystko zostaje
doprowadzone do per-
fekcji.

Nie inaczej jest te˝ w
przypadku dokoƒczenia
duchowego dzie∏a mis-
trzowskiego. Nasz Oj-
ciec Niebieski i Jego Syn

poÊwi´cajà wiele czasu, aby dokoƒczyç
swoje dzie∏o wraz z najmniejszymi
szczegó∏ami, zgodnie z planem zbawie-
nia. Okazujà nadzwyczajnà cierpliwoÊç
wobec ka˝dego z nas i realizujà swój
jednorazowy zamiar doprowadzenia nas
do doskona∏oÊci. Przez wiar´ mo˝emy
dostrzec proces kszta∏towania, który Bóg
wykonuje przy naszej duszy, a tak˝e
widzieç, w jaki sposób Pan chcia∏by nas
prowadziç na w∏aÊciwej drodze. Pozwól-
my, aby r´ce Ojca Niebieskiego i Jego
Syna, poprzez obrane narz´dzia i po-
mocników, kszta∏towa∏y nas tak, abyÊmy
stali si´ doskona∏ymi i mogli byç czàstkà
Ich mistrzowskiego dzie∏a, abyÊmy byli
oblubienicà Chrystusa.

Leonard R. Kolb

Lodowiec „Mendenhall”
w Juneau/Alaska

Mądry budowniczy
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N A U K A I P O Z N A N I E

podobnie jak mi∏oÊç, wszechmoc, doskona∏oÊç,
wiecznoÊç, nale˝y do istoty usposobienia Bo-
˝ego: „Ty zaÊ, Panie, jesteÊ Bogiem mi∏osiernym
i ∏askawym, nierych∏ym do gniewu, wielce
∏askawym i wiernym”. (Psalm 86,15)

Bo˝a ∏aska i wiernoÊç uwidacznia si´ w
narodzie izraelskim i w jego dziejach. Przy-
k∏adem tego jest uwolnienie Izraelitów z niewoli
egipskiej, zawarcie przymierza na Synaju i
powrót z banicji babiloƒskiej. W jakim stopniu
∏aska i wiernoÊç okreÊlajà stosunek Boga do
Izraelitów, staje si´ rozpoznawalny te˝ po tym,
˝e Pan pozosta∏ wierny narodowi nawet wów-
czas, kiedy naród ∏ama∏ przymierze.

Bóg ma pe∏nà wolnoÊç w okazywaniu swojej
∏aski. Tak wi´c Pan powiedzia∏ do Moj˝esza:
„...zmi∏uj´ si´, nad kim si´ zmi∏uj´, i zlituj´ si´,
nad kim si´ zlituj´”. (2.Moj˝eszowa 33,19)
OdpowiedzialnoÊç wybranego narodu, jego
obowiàzki i zadania wobec Boga, nie sà
umniejszane z powodu ∏aski. Stàd te˝ naród nie
zostaje zaoszcz´dzony od sàdu, jeÊli naruszy
przymierze. Prorok Amos pisze: „S∏uchajcie
tego s∏owa, które wypowiedzia∏ Pan o was,
synowie Izraela, o ca∏ym pokoleniu, które wy-
prowadzi∏em z ziemi egipskiej: Tylko o was
zatroszczy∏em si´ spoÊród wszystkich pokoleƒ
ziemi, dlatego was b´d´ kara∏ za wszystkie wasze
winy”. (Amosa 3,1.2) Co prawda Bóg obiecuje
narodowi ∏ask´, ale ona dopiero wtedy staje si´
ich dzia∏em, kiedy poniosà kar´. Reasumujàc
mo˝na powiedzieç, ˝e w Starym Testamencie
obok Bo˝ej ∏aski i wiernoÊci stoi te˝ zawsze sàd i
kara.

Nie tylko naród, ale równie˝ i jednostki
doÊwiadczajà ∏aski Bo˝ej. Âwiadczà o tym ró˝ne
wersety Psalmów. W nich wcià˝ na nowo
wyra˝ana jest proÊba o Bo˝à ∏ask´ i przychyl-
noÊç: „Odwróç si´, Panie, ratuj dusz´ mojà,
zbaw mnie przez ∏ask´ swojà!”. (Psalm 6,5)

OOkkrreeÊÊlleenniiee  ppoojj´́cciiaa

¸aska Bo˝a jest niezas∏u˝onà i suwerennà
przychylnoÊcià Boga do Jego stworzenia, jak i
wyrazem Jego dobroci, zmi∏owania oraz przeba-
czania. ¸aska okreÊla jedyny w swoim rodzaju
stosunek pomi´dzy Bogiem a cz∏owiekiem.

Ranga ∏aski ulega∏a zmianie w toku rozwoju
dziejów zbawiennych od starego do nowego
przymierza, od zakonu do ewangelii.

¸̧aasskkaa  ww  SSttaarryymm  TTeessttaammeenncciiee

Wiara w ∏ask´ Boga, w Jego zmi∏owanie i w
Jego przychylnoÊç wobec ludzi, wyst´puje w
ca∏ym Starym Testamencie. W j´zyku hebraj-
skim istnieje jednak wiele zamiennych s∏ów,
które podkreÊlajà ró˝ne aspekty ∏aski, zarówno
tej od Boga, jak i tej mi´dzyludzkiej:

- „Chen” (˝yczliwoÊç) - to okreÊlenie jest tam
stosowane, gdzie chodzi o okazywanie jedno-
stronnych ∏askawych wzgl´dów. Bóg swojà ˝y-
czliwoÊcià darzy∏ Noego i Abrahama; póêniej
Moj˝esza i naród izraelski. (por. 1.Moj˝eszowa
6,8; 2.Moj˝eszowa 33,17)

- „Rachamim” (zmi∏owanie) - to okreÊlenie
wskazuje na ∏askawà litoÊç, jakà przyk∏adowo
rodzice okazujà swoim dzieciom. (1.Królewska
3,26; 2.Królewska 13,23; Joela 2,18)

- „Chased” (∏askawa przychylnoÊç) - to okre-
Êlenie oznacza ∏ask´, wynikajàcà z wiernoÊci
pomi´dzy sprzymierzeƒcami. (por. 1.Samuela
20,8)

Zasadniczà ostojà ka˝dego przymierza jest
wiernoÊç. Tak te˝ przymierze, które Bóg zawar∏ z
Izraelem, powinno byç zdeterminowane wza-
jemnà wiernoÊcià i ∏askawà przychylnoÊcià.
WiernoÊç, jakà Bóg okazuje swemu narodowi,
nie jest tylko chwilowà przychylnoÊcià, ale przez
Pana zawartym trwa∏ym zwiàzkiem. ¸aska,

Najpierw zostanie wyjaÊnione poj´cie
„∏aska Bo˝a”, a nast´pnie przedstawione b´dzie
znaczenie ∏aski w Starym i Nowym Testamencie.

Wska˝emy te˝, ˝e cz∏owiek, aby osiàgnàç zbawienie, zawsze
potrzebuje ∏aski Bo˝ej, na którà te˝ jest zdany.

Łaska
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DoÊwiadczenia, wynikajàce z ∏aski Bo˝ej, w
sposób wymowny przedstawione sà w 23 Psal-
mie: „Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie
braknie. (...) Dobroç i ∏aska towarzyszyç mi b´dà
przez wszystkie dni ˝ycia mego. I zamieszkam w
domu Pana przez d∏ugie dni”.

Chocia˝ w starym przymierzu istnieje po-
znanie, ˝e jest si´ zdanym na ∏ask´ Bo˝à, to
jednak przewa˝a przekonanie, ˝e przede wszys-
tkim poprzez wype∏nienie zakonu moj˝e-
szowego mo˝na stanàç przed Bogiem jako dobry
i sprawiedliwy. To nastawienie uwidacznia
przyk∏adowo pierwszy Psalm, mówiàcy o roz-
koszy pobo˝nych z prawa Paƒskiego, podczas
gdy bezbo˝ni nie przestrzegajàcy zakonu, idà
pod sàd.

¸̧aasskkaa  BBoo˝̋aa  ww  JJeezzuussiiee  CChhrryyssttuussiiee

W zachowanych kazaniach Jezusa nie wyst´-
puje s∏owo ∏aska, ale wszystko, co Pan mówi i
czyni jest wyrazem wielkiej ∏aski Bo˝ej. Dlatego
te˝ ju˝ od poczàtku nauczania Jezusa czytamy o
tym, ˝e „wszyscy przyÊwiadczali Mu, i dziwili si´
s∏owom ∏aski, które wychodzi∏y z ust Jego”. (por.
Ew.¸ukasza 4,22) Ucz∏owieczenie Syna Bo˝ego,
Jego nauczanie, Jego cierpienie, Jego Êmierç
ofiarna, Jego zmartwychwstanie i wniebo-
wstàpienie, stanowià bezpoÊrednià manifes-
tacj´ ∏aski Bo˝ej: „...∏aska zaÊ i prawda sta∏a si´
przez Jezusa Chrystusa”. (Ew.Jana 1,17)

Tak˝e w stosunku Jezusa do ludzi wcià˝ na
nowo staje si´ widzialna ∏aska Bo˝a. Na przy-
k∏ad spotyka si´ z celnikami i innymi wzgardzo-
nymi (por. Ew.Mateusza 9,10-13), odpuszcza
grzechy (por. Ew.¸ukasza 7,36-50) lub dodaje
otuchy i odwagi tym, którzy stracili nadziej´.
(por. Ew.Marka 10,26.27)

Aposto∏ Pawe∏ mówi, ˝e cz∏owiek mo˝e osiàg-
nàç sprawiedliwoÊç przed Bogiem poprzez
∏ask´, wiar´ i przyj´cie ewangelii. Do wszystkich
ludzi odnoszà si´ s∏owa: „gdy˝ wszyscy zgrzeszy-
li i brak im chwa∏y Bo˝ej, i sà usprawiedliwieni
darmo, z ∏aski Jego, przez odkupienie w Chrys-
tusie Jezusie”. (por. Rzymian 3,22-24) Aposto∏
podkreÊla, ˝e Êmierç ofiarna Chrystusa na
krzy˝u jest decydujàcym czynem zbawiennym
Boga i wyrazem Jego wszechobejmujàcej ∏aski.

Z punktu nowego przymierza zakon podany w
Pi´cioksi´gu Moj˝eszowym ukazuje si´ w no-

wym Êwietle. Prawo zakonu nie prowadzi do
wolnoÊci i sprawiedliwoÊci, ale do poznania
grzechu. (por. Rzymian 3,20) Ewangelia gwa-
rantuje wierzàcemu nowy, pojednawczy stosu-
nek do Boga, ˝ycie cechujàce si´ mi∏oÊcià:
„Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z
Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
dzi´ki któremu te˝ mamy dost´p przez wiar´ do
tej ∏aski, w której stoimy, i chlubimy si´ nadziejà
chwa∏y Bo˝ej”. (Rzymian 5,1.2)

¸̧aasskkaawwyy  BBóógg
ii  zzddaannyy  nnaa  ∏∏aasskk´́  BBoo˝̋àà  cczz∏∏oowwiieekk  

¸aska jest niezas∏u˝onym darem, poprzez
który Bóg ofiarowuje prawo do spo∏ecznoÊci z
sobà. ¸aska Bo˝a dzia∏a w ten sposób, ˝e
wzbudza wiar´ i dopomaga cz∏owiekowi w
osiàgni´ciu sprawiedliwoÊci przed Bogiem.
Zbawienie dost´pne jest tylko z ∏aski i mo˝e byç
pozyskane tylko przez wiar´. Niemniej ani ∏aska,
ani wiara nie sà osiàgni´ciem, na które cz∏owiek
w jakikolwiek sposób móg∏by si´ powo∏aç. (por.
Efezjan 2,8.9) Ka˝dy wcià˝ na nowo musi
otwieraç si´ na Bo˝à dzia∏alnoÊç, aby móg∏
przyjàç ∏ask´ i zachowaç wiar´. W tym celu Jezus
Chrystus darowa∏ urzàd ∏aski - urzàd apostolski
(por. Efezjan 3,2), a tak˝e ustanowi∏ sakramenty.

Chocia˝ spo∏ecznoÊç z Bogiem dochodzi do
skutku tylko i wy∏àcznie przez ∏ask´ i wiar´, to
jednak nie nale˝y nie doceniaç dobrych uczyn-
ków. Dobre uczynki dokonywane przez wierzà-
cego, choç nie sà ˝adnà zas∏ugà, która mo˝e
usprawiedliwiaç przed Bogiem, to jednak sà
nieodzownymi owocami, a zarazem skutkami
wiary i przyj´tej ∏aski: „Tak i wiara, je˝eli nie ma
uczynków, martwa jest sama w sobie”. (por.
Jakuba 2,17)

¸aska Bo˝a jest bezpoÊrednio prze˝ywalna we
wzmocnieniu przez g∏oszone s∏owo Bo˝e, przez
odpuszczenie grzechów i przez udzielenie sa-
kramentów. Wierzàca gotowoÊç do przyjmowa-
nia darów ∏aski Bo˝ej jest nieodzownà prze-
s∏ankà do osiàgni´cia godnoÊci na ponowne
przyjÊcie Chrystusa. W dniu Paƒskim ∏aska
Chrystusa przemieni tych, którzy do Niego nale-
˝à i uczyni ich podobnymi do Niego. Do tego
czasu przebywamy pod s∏owem b∏ogos∏a-
wieƒstwa: „¸aska Pana Jezusa niech b´dzie z
wszystkimi”. (Obj.Jana 22,21)
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O S O B I S T E  P R Z E ˚ Y C I E

Pewnego ranka brat M∏ynarski wyszed∏ na podwórze i
wsiad∏ do ci´˝arówki, aby Êwiadczyç przewidzianà na ten
dzieƒ us∏ug´ transportowà. Nagle pomyÊla∏ o swojej

˝onie, która mia∏a zabraç do pracy ci´˝kie torby z
dokumentami. Wysiad∏ wi´c z samochodu i wróci∏ do domu,
aby pomóc jej zanieÊç torby do biura. W stacyjce pozostawi∏
jednak klucz. Gdy nieco póêniej oboje wyszli z domu, z
przera˝eniem stwierdzili, ˝e nie ma samochodu. Brat
M∏ynarski nieodzownie powiadomi∏ policj´, ale te˝ zadzwoni∏
do przewodniczàcego zboru, który natychmiast pomodli∏ si´ z
nim, aby ci´˝arówka w stanie nieuszkodzonym si´ odnalaz∏a.
Brat i siostra M∏ynarscy przyj´li to z wiarà. Troska i z∏oÊç z
powodu kradzie˝y towarzyszy∏a im jednak przez ca∏y dzieƒ.
Dopiero pod wieczór to niezadowolenie nieco si´ z∏agodzi∏o,
a brat M∏ynarski w modlitwie wyrazi∏ te˝, ˝e nie b´dzie
oskar˝a∏ z∏odzieja. Prosi∏ równie˝, aby z∏odziej uÊwiadomi∏
sobie swoje b∏´dne post´powanie i niebawem odda∏
samochód.

Nast´pnego ranka brat M∏ynarski szed∏ uliczkami swego
osiedla, ˝eby za∏atwiç pewne sprawy. Nagle nie wierzy∏ w∏as-
nym oczom. Przy kraw´˝niku by∏a zaparkowana jego ci´˝arówka. Majàc ze sobà zapasowy klucz,
natychmiast wsiad∏ i podjecha∏ pod posterunek policji, gdzie zdumionym policjantom zg∏osi∏
odnalezienie pojazdu. Ci´˝arówka by∏a nieuszkodzona, a oceniajàc na podstawie wskaênika paliwa,
musia∏a pokonaç tylko krótkà tras´. Mi∏y Bóg w szybkim czasie wys∏ucha∏ modlitwy, co uszcz´Êliwi∏o
rodzin´ M∏ynarskich. Zdarzenie to jednak potraktowali jako ostrze˝enie, aby przysz∏oÊciowo baczniej
pilnowaç swego dobytku, a z∏odziejowi nie dawaç okazji.

Ukradziona ciężarówka

Gdy Augustynowie po powrocie z wieczornego
nabo˝eƒstwa chcieli otworzyç drzwi wejÊciowe do
domu, wtedy z przera˝eniem stwierdzili, ˝e zgubili p´k

kluczy. Natychmiast udali si´ z powrotem do koÊcio∏a, który na
szcz´Êcie nie by∏ jeszcze zamkni´ty. Przeszukali wszystkie
miejsca, gdzie przedtem przebywali, ale daremnie.

Z latarkà udali si´ te˝ na parking. OÊwietlali ziemi´ wielo-
krotnie przemierzajàc tam i z powrotem, lecz nigdzie kluczy nie
zauwa˝yli. Niejednà cichà modlitw´, niejedno westchnienie
pos∏ali te˝ do góry, do Ojca Niebieskiego. Nagle naszà siostr´
przeszy∏a pewna myÊl, o czym te˝ cz´sto ju˝ s∏ysza∏a w nabo-
˝eƒstwie, ˝e nale˝y patrzeç nie tylko na dó∏, ale te˝ do góry. Jakà
mia∏a myÊl, tak te˝ uczyni∏a: P´k kluczy le˝a∏ na gzymsie
nadokiennym, gdzie po∏o˝y∏ go jakiÊ znalazca.

Patrzeć do góry



Zokazji Zielonych Âwiàt’2003 G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr s∏u˝y∏ dla du˝ego zboru s∏owem biblijnym z
Ezechiela 36,27, gdzie jest mowa, ˝e Bóg chce daç do naszego wn´trza swojego Ducha i uczyniç nas
takimi ludêmi, którzy b´dà post´powaç wed∏ug Jego przykazaƒ i Jego praw b´dà przestrzegaç i je

wykonywaç. G∏ówny Aposto∏ wskaza∏, ˝e Jezus wszystkie przykazania i prawa, wszystkie Bo˝e wskazówki i
postanowienia zreasumowa∏: „B´dziesz mi∏owa∏ Pana, Boga swego, z ca∏ego serca swego i z ca∏ej duszy swojej,
i z ca∏ej myÊli swojej. (...) B´dziesz mi∏owa∏ bliêniego swego jak siebie samego”.

Pierwsze Zielone Âwiàtki by∏y dniem, w którym aposto∏owie i wszyscy ci, którzy byli z nimi, otrzymali Ducha
Âwi´tego. Aposto∏ Piotr wystàpi∏ przed ludêmi i pot´˝nie g∏osi∏ o Jezusie Chrystusie. Nawo∏ywa∏ ludzi do nawró-
cenia si´, zaniechania b∏´dnego usposobienia, a tak˝e aby pozwolili si´ zbawiç. Wielu si´ zreflektowa∏o, da∏o si´
ochrzciç i przyj´∏o Ducha Âwi´tego. Tego dnia oko∏o 3000 ludzi zosta∏o do∏àczonych do zboru Paƒskiego.

¸ukasz, autor Dziejów Apostolskich, chwalebnie Êwiadczy o pierwszym zborze: „Trwali w nauce apostolskiej
i we wspólnocie, w ∏amaniu chleba i w modlitwach”. Radosna nowina, ewangelia Chrystusa porusza∏y ka˝dà
strun´ ich serca. Tworzyli, w pozytywnym sensie, zaprzysi´˝onà wspólnot´. Zaprzysi´gli si´ ewangelii. Mi∏owali
swego Pana, Zbawiciela. Na temat zboru w Jerozolimie jest te˝ wiadomo, ˝e pozna∏ niedol´ bliêniego i jà
∏agodzi∏.

OczywiÊcie i w tym pierwszym chrzeÊcijaƒskim zborze istnia∏y problemy, a niekiedy brakowa∏o
sprawiedliwoÊci. Niektóre wdowy i sieroty otrzymywa∏y du˝à pomoc, a inne w ogóle. Ten konflikt jednak
rozwiàzano konstruktywnie: rozmawiano z sobà i znaleziono drog´ do wyjÊcia z zaistnia∏ej sytuacji. Szanowani
m´˝owie, diakoni, odtàd si´ troszczyli, aby wszyscy korzystali z dobrodziejstw.

Gdzie ludzie sà razem, jak na przyk∏ad wierni w zborze, tam zawsze nale˝y si´ spodziewaç jakiegoÊ stopnia
niedoskona∏oÊci. To nas nie musi dziwiç. Pomocne b´dzie wejrzenie na drog´, jakà obra∏ sobie zbór jerozolimski.
B´dàc zobowiàzani wobec swego Mistrza i Jego dzie∏a, wspólnie usi∏owali usuwaç trudnoÊci i przeszkody. Nie
jest to jednak jedyna rzecz, jakiej mo˝emy si´ nauczyç od pierwszego zboru.
Do wa˝niejszych nale˝y:

- rozniecanie radoÊci i entuzjazmu z ewangelii,
- gromadzenie si´ wokó∏ aposto∏ów i przyjmowanie ich nauki,
- wykazywanie gotowoÊci do poznawania b∏´dów, nawrócenia si´, obrania nowych, lepszych dróg i przestrze-

gania przykazaƒ Bo˝ych,
- mi∏owanie Boga i Jego czczenie,
- trwanie we wspólnocie, wspó∏dzia∏anie, radosne przyjmowanie Êwi´tej wieczerzy, która zapewnia spo∏ecz-

noÊç z Panem i Jego zborem,
- bycie otwartym wobec wszystkich ludzi, którzy wykazujà zainteresowanie KoÊcio∏em i dzie∏em Bo˝ym,
- dostrzeganie potrzebujàcych i podawanie pomocnej r´ki.
To by∏o wa˝ne dla zboru! To jest wa˝ne dla zboru! To pozostaje wa˝ne a˝ do dnia Paƒskiego.

Ważne dla zboru
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HHiisszzppaanniiaa:: Od marca 2003 roku w Igualadzie, po∏o˝onej 80 kilometrów na
pó∏nocny-zachód od Barcelony, dwa razy w miesiàcu odbywajà si´
nabo˝eƒstwa. Podczas pierwszych odwiedzin aposto∏a Erharda Sutera 23
marca zebra∏o si´ tam 25 dusz, w tym 9 goÊci. Nabo˝eƒstwo odby∏o si´ u
rodziny Aragusto, która podobnie jak wiele innych rodzin, w trakcie 2002
roku przyby∏a do Hiszpanii z Ameryki Po∏udniowej i osiedli∏a si´ w
Igualadzie. Barcelona jest najbli˝szym zborem, skàd przybywajà s∏udzy,
aby obs∏u˝yç nowo za∏o˝onà placówk´. Pasterz Vicente Ballester z
Barcelony pierwsze nabo˝eƒstwo w Igualadzie przeprowadzi∏ 12 stycznia
br., w którym wzi´∏o udzia∏ 19 dusz.

Nowa placówka

Apostoł Suter (pośrodku) z braćmi i siostrami w Igualadzie

AArrggeennttyynnaa:: Od 18 do 20 kwietnia
2003 roku w obszarze dzia∏ania
aposto∏a okr´gowego Maria Fiore
w 21 koÊcio∏ach w Argentynie,
z tego w 17 w Buenos Aires i w 4
na po∏udniu kraju odby∏y si´
wielkanocne „Biblijne dni dla
dzieci”. Ogó∏em w tym wydarzeniu
uczestniczy∏o 1677 dzieci, w tym
740 goÊci! Po premierze w Âwi´ta
Bo˝ego Narodzenia 2000 roku,
„Biblijne dni dla dzieci” odby∏y si´
po raz trzeci. Celem tego
przedsi´wzi´cia jest przybli˝enie
dzieciom Pisma Âwi´tego.
Pod kierownictwem nauczycieli
szkó∏ki niedzielnej, religii i zaj´ç
konfirmacyjnych, dzieci uczestniczà
we wspólnym Êpiewie, rozmowach
i grach, a ponadto poznajà
znaczenie Êwiàt chrzeÊcijaƒskich
i uroczystoÊci koÊcielnych.

„Biblijne dni dla dzieci”

KKaammbboodd˝̋aa:: W niedziel´ 2 marca br. aposto∏ okr´gowy
Harold W. Eckhardt przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla umar-
∏ych w kambod˝aƒskiej stolicy Phnom-Penh. Tego rodzaju
nabo˝eƒstwo, z udzieleniem sakramentów dla umar∏ych, od-
by∏o si´ po raz pierwszy w Kambod˝y, w kraju, którego
tradycja i kultura przywiàzuje wielkà wag´ do poszanowania
przodków. Od ponad 1000 lat wojny i konflikty w Kambod˝y
pociàgn´∏y za sobà niezliczone istnienia ludzkie. W Phnom-
Penh szczególny wydêwi´k mia∏o przes∏anie G∏ównego
Aposto∏a: „W jaki sposób zmarli mogà uporaç si´ ze swojà
przesz∏oÊcià? Tylko w ten sposób, ˝e ostatecznie przebaczà”.

Nabożeństwo dla umarłych
Pożegnanie po nabożeństwie zgodnie z narodowym obyczajem

NASZA RODZINA czasopismo kościoła nowoapostolskiego; Wydawca: Administracja Centralna Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce,
PL 81-520 Gdynia; ul.Akacjowa 50/50A-B; tel.: (0-58) 621 94 01; tel./fax: (0-58) 664 92 88; e-mail: acnak@nak.org.pl; internet: http://www.nak.org.pl

W sprawie otrzymywania czasopisma oraz innych publikacji i informacji o Kościele Nowoapostolskim prosimy zwrócić się do Wydawcy.
Wszelkie prawa zastrzeżone; Indeks 366579; Nakład do 4500 egzemplarzy.

Zdjęcie tytułowe:  Golden Gate Bridge (most „Złote Wrota”) w San Francisco


