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Most nad Loarà w Nantes

Wierzcie ewangelii
dy Pan Jezus mówi∏ o tym, ˝e czas si´ dope∏ni∏ i
przybli˝y∏o si´ Królestwo Bo˝e, wtedy wezwa∏:
„upami´tajcie si´ i wierzcie ewangelii”. Tà wypowiedzià Syn Bo˝y podkreÊli∏, jakie wielkie znaczenie przywiàzuje do wiary w ewangeli´ i w Jego s∏owo.
Równie˝ to, co w naszych dniach, w czasie omegi, zwiastowane jest w KoÊciele Nowoapostolskim, zalicza si´ do tej ewangelii. Zachowanie tego w wierze jest wi´c wa˝nà sprawà.
Aposto∏ Jan przedstawia Jezusa jako S∏owo, które sta∏o si´
cia∏em i wskaza∏: „Na poczàtku by∏o S∏owo, a S∏owo by∏o u
Boga, a Bogiem by∏o S∏owo. (...) Wszystko przez nie powsta∏o”. Dla ducha ludzkiego rzecz niewyobra˝alna, a
jednak prawdziwa. Materialny i duchowy Êwiat, niezg∏´bione
wielkie uniwersum, przyroda i ˝ycie, to wszystko jest dzie∏em
Bo˝ym, powsta∏ym przez Jego s∏owo.
S∏owo to dzia∏a tak˝e dziÊ. Tak wi´c ochrzczeni Duchem
Âwi´tym, jak to ju˝ poÊwiadczy∏ Aposto∏ Piotr, sà „jako
odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego,
przez S∏owo Bo˝e, które ˝yje i trwa”. To s∏owo wszystko
dokoƒczy i doprowadzi do doskona∏oÊci, tak˝e nas, którzy
tego s∏owa Bo˝ego s∏uchamy, przyjmujemy, zachowujemy i
staramy si´ wed∏ug niego post´powaç.
Jezus Chrystus, S∏owo, które cia∏em si´ sta∏o, pochodzàcy
od Ojca, przygotowuje coÊ donios∏ego, naszà niebiaƒskà
ojczyzn´. Przy tym obieca∏: „A jeÊli pójd´ i przygotuj´ wam
miejsce, przyjd´ znowu i wezm´ was do siebie, abyÊcie, gdzie
Ja jestem, i wy byli”. Ta obietnica jest sednem Jego
ewangelii, a spe∏nienie si´ tej obietnicy jest celem naszej
wiary.
S∏owo Pana, niesfa∏szowane, pe∏ne si∏ i skutecznoÊci, g∏oszone jest w nabo˝eƒstwach. W pierwszym rz´dzie wzbudza
wiar´, która, jak Aposto∏ Pawe∏ potwierdzi∏, pochodzi z
g∏oszonego s∏owa. Stàd cenna rada: Otwórz swoje serce dla
s∏owa Paƒskiego! S∏owo Bo˝e pociesza i wzmacnia, a tak˝e
wskazuje drog´ do domu Ojcowskiego. Niekiedy zaÊ te˝
napomina. Nie zawsze byç mo˝e si´ to nam podoba, lecz
pouczenie potraktujmy powa˝nie. Zachowa to nas przed
licznymi cierpieniami, szkodami i niejednym z∏em.
S∏owo przyj´te z wiarà zapewnia zbawienie wtedy, kiedy w
imi´ Jezusa zostaje zwiastowane: Tobie sà grzechy
odpuszczone. Kto zaÊ s∏owo Bo˝e przyjmuje bez zastrze˝eƒ,
daje mu przestrzeƒ i jego przestrzega, ten staje si´ b∏ogi i jest
b∏ogos∏awiony, zarówno tu na ziemi, ale te˝ nade wszystko w
wiecznej spo∏ecznoÊci z Bogiem i Jego Synem, kiedy
przeminie niebo i ziemia, poniewa˝ s∏owo Bo˝e pozostanie
na wieki.
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(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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W drodze do Espace Congres na nabożeństwo

Pierwsze odwiedziny G∏ównego
Aposto∏a w Nantes odby∏y si´
w dniach 21-22 czerwca 2003 roku.
Pod koniec nabo˝eƒstwa starszy okr´gowy Jean-Luc Schneider
ze Strasburga zosta∏ powo∏any do urz´du aposto∏a,
a równoczeÊnie G∏ówny Aposto∏ poleci∏ mu pe∏nienie s∏u˝by
jako aposto∏ okr´gowy pomocniczy.

G∏ówny Aposto∏
w Nantes - Francja
Oko∏o 400 braci i sióstr zgromadzonych w Espace Congres i dalsze 4900,
korzystajàcych z transmisji satelitarnej
w ró˝nych zborach KoÊcio∏a terytorialnego Francja, w ciep∏y i s∏oneczny
czerwcowy dzieƒ prze˝yli s∏u˝b´
G∏ównego Aposto∏a i radowali si´ z
nowego daru urz´du, jaki otrzymali w
wyniku ustanowienia aposto∏a okr´gowego pomocniczego.
G∏ówny Aposto∏ powiedzia∏, ˝e w
obszarze dzia∏ania aposto∏a okr´gowego René Higelin’a wymaga obs∏ugi
1,3 mln nowoapostolskich chrzeÊcijan,
z czego wi´ksza cz´Êç w Demokratycznej Republice Konga. Tak wi´c do zadaƒ dotychczasowego starszego okr´3

gowego Jeana-Luca Schneidera w
nowym urz´dzie b´dzie tak˝e nale˝a∏o
wspieranie rodzimych aposto∏ów w
Demokratycznej Republice Konga.
Poza aposto∏em okr´gowym René
Higelin’em, aposto∏em okr´gowym
pomocniczym Henri Higelin’em,
aposto∏ami Alainem Dubois i Raymondem Estrade oraz niektórymi
aposto∏ami z Demokratycznej Republiki Konga, G∏ównemu Aposto∏owi
towarzyszyli te˝ aposto∏owie okr´gowi
Duncan B. Mfune (Zambia) i Johann
R. Kitching (Afryka Po∏udniowoWschodnia) oraz aposto∏owie Volker
Kühnle (Niemcy Po∏udniowe) i Erhard Suter (Hiszpania).
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„Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę,
i służbę, i wytrwałość twoją,
i wiem, że ostatnich uczynków twoich
jest więcej niż pierwszych”.
- Objawienie Jana 2,19 -

mi∏owani bracia i siostry w
Panu! Po raz pierwszy w ˝yciu
jestem w Bretanii i po raz
pierwszy w Nantes. Jest to
pierwsza wizyta G∏ównego Aposto∏a w
tym regionie. Dobrze mog´ sobie wyobraziç, ˝e z dzisiejszym dniem zwiàzane
by∏y pewne ˝yczenia, a na o∏tarzu zosta∏y
z∏o˝one szczególne proÊby. Bóg w takim
dniu mo˝e nam wiele darowaç, aby
dzie∏o Jego ràk mog∏o si´ w nas dalej
pomyÊlnie rozwijaç i zostaç dokoƒczone.
Dzisiaj rano do mi∏ego Boga z westchnieniem skierowa∏em proÊb´: „Daruj
mi z okazji tych odwiedzin szczególne
s∏owo!”. Spontanicznie otworzy∏em
Pismo Âwi´te, a przede mnà widnia∏o
s∏owo z Ewangelii Mateusza: „˚niwo
wprawdzie wielkie, ale robotników ma∏o.
ProÊcie wi´c Pana ˝niwa, aby wyprawi∏
robotników na ˝niwo swoje”. (Ew.Mateusza 9,37.38) Dobrze mog´ sobie wyobraziç, ˝e to dotyczy tak˝e regionu
Bretanii. Wiele jest jeszcze do uczynienia
poÊród wszystkich ludzi, ale jest tylko
niewielu pracowników. Có˝ wi´c mo˝emy zrobiç? Najlepsze, co mo˝emy zrobiç,
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to prosiç Pana, aby pos∏a∏ pracowników.
Sami tak˝e chciejmy stawiç si´ do Jego
s∏u˝by, a nie si´ wy∏àczyç i myÊleç: Ja nie
nale˝´ do kategorii tych, którzy sà
pracownikami. Niedawno powiedzia∏em:
„Ka˝dy nowoapostolski chrzeÊcijanin jest
misjonarzem”.
Gdy dzie∏o Jego ràk jeszcze wzroÊnie
tak˝e w tym regionie Francji, wtedy
uraduje nas wszystkich niezmiernie,
poniewa˝ przys∏u˝y si´ to do dokoƒczenia. Dzie∏o Pana w tym regionie jest
jeszcze m∏ode, ma dopiero kilka lat, ale
jestem przeÊwiadczony, ˝e rozwój nie jest
jeszcze zakoƒczony. DziÊ wieczorem
udam si´ dalej, aby wype∏niaç inne
zadania, wszak˝e obiecuj´ za was si´ modliç, o was pami´taç, o tej ma∏ej rzeszy w
Bretanii, aby by∏a b∏ogos∏awiona, a dzie∏o Bo˝e tu wzrasta∏o i czyni∏o post´py.
O Nantes s∏yszeliÊmy ju˝ w szkole, a
mianowicie o s∏ynnym i znanym edykcie
nantejskim, który przed wiekami zagwarantowa∏ pewne prawa hugenotom i
zakoƒczy∏ ich przeÊladowania. Edykt
nantejski póêniej zosta∏ zniesiony, jednak˝e mia∏ b∏ogos∏awione skutki, nie na
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ostatku tak˝e dla sprawy wolnoÊci
wyznaniowej.
Mili bracia i siostry, przeczyta∏em s∏owo z Objawienia Jana, z Ksi´gi dla naszego czasu, jak s∏usznie mo˝na jà w ten
sposób okreÊliç. W niej zawarte sà listy,
skierowane do siedmiu zborów Azji
Mniejszej. Do zboru w Tiatyrze zosta∏o
napisane: „Znam uczynki twoje”.
Mili bracia i siostry, musimy zdawaç
sobie spraw´ z tego, ˝e Pan zna te˝
wszystkie nasze czyny, te dobre i te inne.
On zna nasze odczucia, On zna nasze
myÊli, On zna nasze drogi, On zna po
prostu wszystko, co si´ w nas porusza. To
mo˝e byç dla nas z jednej strony wielkim
pocieszeniem; ale z drugiej strony te˝
upomnieniem, poniewa˝ zawsze musimy
mieç na uwadze, ˝e zna nasze czyny.
Wszystko, co si´ w nas porusza i budzi,
jest przed Nim jak otwarta ksi´ga, którà
mo˝na czytaç.
Do zboru w Tiatyrze dalej by∏o mówione: „Znam... i mi∏oÊç... twojà”. Bracie i
siostro, Pan zna tak˝e twojà mi∏oÊç do
Niego i Jego dzie∏a. On nie przechodzi
obok tego oboj´tnie, lecz t´ mi∏oÊç

odwzajemnia. Kiedy naprawd´ trwamy w
mi∏oÊci do Pana i Jego dzie∏a, wtedy konsekwencjà tego b´dzie, ˝e okazujemy
wiernoÊç. Zatem wiernoÊç jest córkà mi∏oÊci. Tak ju˝ jest w ma∏˝eƒstwie: Kiedy
istnieje prawdziwa mi∏oÊç, wtedy jest
˝yczenie wiernoÊci. Kiedy mi∏oÊç nieco
przygasa, staje si´ nawykiem albo nawet
obumiera, wówczas tak˝e wiernoÊç
nara˝ona jest na niebezpieczeƒstwo.
Z mi∏oÊci wywodzi si´ gotowoÊç do
pojednania i pokoju. Pokojowo usposobione serca dokonujà wielkich rzeczy.
Mi∏oÊç gwarantuje, ˝e posiada si´ dusz´
gotowà do przyj´cia Boga. Gdy Pan
mówi dziÊ do nas, do zboru w Nantes i do
wielkiego zboru Bo˝ego w ca∏ej Francji:
„Znam uczynki twoje i mi∏oÊç... twojà”,
wtedy z mi∏oÊci chcemy mieç serca, które
sà gotowe do przyjmowania Boga. W
naszym s∏owie biblijnym jest mowa:
„Znam... i wiar´... twojà”. Co wywodzi
si´ z wiary, o ile wiara rzeczywiÊcie jest
˝ywa? Pos∏uszeƒstwo w wierze i wiernoÊç
w naÊladownictwie. Mili bracia i siostry
w∏aÊnie to wyrasta z wiary. Przecie˝ nikt
nie mo˝e powiedzieç: NaÊladowaç to ju˝

nie b´d´, ale oczywiÊcie ja wierz´. Wiara
i naÊladownictwo sà ze sobà ÊciÊle
zwiàzane. Z wiary wywodzi si´ naÊladownictwo. Z wiary wywodzi si´ ofiarnoÊç.
Dobrze mog´ sobie wyobraziç, ˝e budowa i rozwój dzie∏a Bo˝ego tu w Nantes i
w regionie pociàga∏y za sobà wielkie
ofiary ze strony braci i sióstr. Skàd czerpali si∏´ do sk∏adania tych ofiar? Z
radosnej wiary. Z wiary pochodzi myÊl
ofiarna. Z wiary wywodzi si´ o˝ywione
˝ycie modlitewne. Kto wierzy, ten te˝ si´
modli. Dos∏ownie czuje nak∏onienie do
modlitwy. Kto zaÊ si´ modli, ten porusza
si∏y niebiaƒskie i mo˝e prze˝yç Boga
poprzez wys∏uchanie modlitwy. Nie
zawsze i nie wszystko wys∏uchuje mi∏y
Bóg, ale kto trwa w o˝ywionym ˝yciu
modlitewnym, ten wczeÊniej lub póêniej
doÊwiadczy wys∏uchania modlitwy.
Nast´pnie jest mowa: „Znam... i s∏u˝b´... twojà”. To obejmuje wszystko, co
mo˝emy uczyniç dla dzie∏a Bo˝ego i jego
dokoƒczenia, zarówno ogólnie, jak i
indywidualnie dla nas. To jest nasza
s∏u˝ba, którà Pan te˝ zna. Czy˝ nie jest to
pocieszajàce? Czy˝ nie jest to êród∏em
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radoÊci i si∏y? Czy jednak to, ˝e Pan zna
naszà s∏u˝b´, nie mo˝e te˝ byç napomnieniem?
Pan zna te˝ naszà cierpliwoÊç, naszà
wytrwa∏oÊç. Co wywodzi si´ z cierpliwoÊci? Radosna nadzieja. Kto ma cierpliwoÊç, ten te˝ ma nadziej´.
Wczoraj, udajàc si´ tu do was, do Nantes, zbieg∏y si´ tak ró˝ne okolicznoÊci, ˝e
podró˝ 2-, 3-godzinna zmieni∏a si´ w 10godzinnà. Wówczas od czasu do czasu
mówiono mi: „CierpliwoÊci, cierpliwoÊci”. Ja jednak po cz´Êci jà traci∏em.
Dlatego, ˝e traci∏em cierpliwoÊç, na
chwil´ te˝ utraci∏em nadziej´. W duchu
ju˝ sobie wyobra˝a∏em, ˝e ostatecznie
chyba na pieszo b´d´ musia∏ dojÊç do
Nantes, ale wtedy nabo˝eƒstwo musielibyÊmy prze∏o˝yç na nast´pnà niedziel´.
Kto ma wytrwa∏oÊç, kto ma cierpliwoÊç, ten ma nadziej´. Je˝eli Pan mo˝e
dziÊ do nas powiedzieç to, co wówczas do
zboru w Tiatyrze: „Znam... i wytrwa∏oÊç
twojà”, to te˝ oznacza, ˝e zna naszà
nadziej´, jakà posiadamy. Jeszcze coÊ
wa˝nego: w Êlad za nadziejà mamy te˝
niez∏omne zaufanie, które równie˝
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wywodzi si´ z cierpliwoÊci i wytrwa∏oÊci.
Dalej czytamy: „...i wiem, ˝e ostatnich
uczynków twoich jest wi´cej ni˝
pierwszych”. To s∏owo nas pobudza do
tego, ˝e im d∏u˝ej, tym wi´cej uczynków.
Mili bracia i siostry, obiektywnie i
otwarcie chcia∏bym powiedzieç, ˝e dziÊ
˝yjemy w czasie, w którym istnieje
potencjalne niebezpieczeƒstwo, ˝e im
d∏u˝ej, tym mniej uczynków. Zborowi w
Tiatyrze zosta∏o wystawione cudowne
Êwiadectwo: „...i wiem, ˝e ostatnich
uczynków twoich jest wi´cej ni˝ pierwszych”, czyli ˝e w ostatnim czasie wi´cej
czynili ni˝ na poczàtku. Je˝eli tak b´dzie
te˝ u nas, to wiara, mi∏oÊç i nadzieja b´dà
musia∏y wydaç owoce. Wówczas im
d∏u˝ej, tym wi´cej. To si´ op∏aca!
Dzia∏amy przecie˝ w najwi´kszym dziele,
jakie istnieje. Trwamy i dzia∏amy w dziele
Pana, które zostanie dokoƒczone i
przeniesione do wspania∏oÊci Bo˝ej.
W nast´pnym wersecie po tym s∏owie
biblijnym widnieje jednak nagana Pana
dla tego zboru: „Lecz mam ci za z∏e, ˝e
pozwalasz niewieÊcie Izebel... uprawiaç
wszeteczeƒstwo”. Imi´ Izebel przypomina przeciwniczk´ proroka Eliasza, z∏owrogà kobiet´, która nastawa∏a na ˝ycie
Eliasza, a w koƒcu nikczemnie zgin´∏a.
O tym wszystkim mo˝emy czytaç w
Biblii. (por. 2.Królewska 9,33-37) Znaczenie imienia Izebel jest ró˝norodne.

Imi´ to mi´dzy innymi oznacza „krzyk,
ha∏as, harmider w domu”. Mili bracia i
siostry, spójrzmy teraz ka˝dy do swego
serca: Czy byç mo˝e od czasu do czasu
nie bywa w nim harmider tego Êwiata i
ha∏as tego czasu? Przeciwko temu chcemy coÊ przedsi´wziàç. Nie mo˝na pozostawiç takiego stanu. Do zboru w Tiatyrze
by∏y skierowane s∏owa: „Lecz mam ci za
z∏e, ˝e pozwalasz niewieÊcie Izebel”,
harmiderowi tego Êwiata i ha∏asowi tego
czasu, w swoim sercu „uprawiaç wszeteczeƒstwo”. Ten harmider, ten ha∏as staje
si´ coraz wi´kszy, coraz intensywniejszy,
coraz bardziej wyzywajàcy. W jaki sposób, jako dzieci Bo˝e, temu przeciwdzia∏amy? My korzystamy ze schronienia w
domu Bo˝ym. Szukamy Êcis∏ego powiàzania do góry. Trwamy w o˝ywionych
modlitwach. Wówczas nie b´dzie harmideru ani ha∏asu w naszym domu.
Niechby to nabo˝eƒstwo s∏u˝y∏o do tego, aby Pan móg∏ wydaç nam Êwiadectwo,
˝e im d∏u˝ej, tym wi´cej czynimy,
poniewa˝ zna nasze uczynki, zna naszà
mi∏oÊç, naszà wiar´, naszà s∏u˝b´ i naszà
wytrwa∏oÊç.
Mili bracia i siostry, jeszcze raz musz´
podkreÊliç, ˝e bardzo raduj´ si´ z tego, i˝
mog´ byç w tym regionie, w którym jeszcze nigdy nie by∏ G∏ówny Aposto∏, w okolicy, gdzie dzie∏o Bo˝e jest jeszcze stosunkowo m∏ode. Niechby z tymi odwiedzina6

mi i z tym dniem nastàpi∏ rozwój, z którego wszyscy moglibyÊmy si´ radowaç.
Âwiadomy przy tym jestem, ˝e prawdopodobnie nie b´dzie to taki rozwój, jak
na przyk∏ad w Afryce, gdzie tysiàce i
dziesiàtki tysi´cy przyst´pujà do dzie∏a
Bo˝ego. Je˝eli jednak tu dwie, tam pi´ç,
a jeszcze w innej miejscowoÊci siedem
dusz zostanie przyj´tych, to ma∏a rzesza
tak˝e i tu uroÊnie.
W wystroju o∏tarza dostrzegam pozdrowienia do Afryki, poniewa˝ kwiaty
tworzà kontury tego kontynentu. Przy
tym tak˝e niewolnictwo odgrywa rol´,
poniewa˝ wasze miasto w przesz∏oÊci
by∏o tà sprawà nieco obcià˝one. Jak
jednak widzicie, ∏aƒcuchy niewolnicze,
wkomponowane w wystrój o∏tarza, sà
otwarte. Przy tym myÊl´ o s∏owach z
Pisma Âwi´tego: „JeÊli wi´c Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi b´dziecie”. (Ew.Jana 8,36)
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Kto sprawuje
urzàd kap∏aƒski, a
w szczególnoÊci
urzàd aposto∏a,
wcià˝ na nowo zajmuje si´ pojednaniem, ∏askà i odpuszczeniem grzechów, jednym s∏owem tym, co prowadzi do zbawienia i prawdziwego
pokoju.
Przeró˝ne okolicznoÊci, wydarzenia, sytuacje lub
zajÊcia rozdzielajà
ludzi w ˝yciu ziemskim i ∏amià pokojowe
stosunki mi´dzyludzkie. Budzi si´ nieufnoÊç, niedowierzanie, z∏owrogie stosunki,
nieprzychylnoÊç i nienawiÊç, i to nawet
przez lata. Ogó∏ ludzi nie potrafi uporaç
si´ z sytuacjami i za˝egnywaç sporów.
Historia ludzkoÊci bogata jest w ró˝ne
przyk∏ady. Zamiast prawdziwego pokoju
osiàga si´ jedynie zawieszenie broni.
Na przestrzeni wieków ˝adnemu cz∏owiekowi nie uda∏o si´ prze∏amaç straszliwej plagi niepokoju. W narodzie izraelskim by∏y wielkie i znamienne postacie,
które dà˝y∏y do zaprowadzenia tego, co
dobre. A jednak nikt nie by∏ w stanie
cokolwiek zmieniç w zakresie tego z∏a.
Bóg pos∏a∏ swego Syna do zbawienia
ludzkoÊci i dla ich pokoju.
Znamy dzia∏alnoÊç Chrystusa i cel, z
jakim zosta∏ pos∏any: Zwyci´stwo nad
grzechem, piek∏em i Êmiercià poprzez
ofiar´ na Golgocie. Jemu uda∏o si´
pokonaç szatana i utorowaç ludziom
drog´ do zbawienia i pokoju. Dlatego
Jego imi´ brzmi Zbawca i Ksià˝´ Pokoju.
Dlaczego Jemu si´ to uda∏o? Mi∏oÊç
Ojca, która Go pos∏a∏a oraz mi∏oÊç do
ludzi, która Go nape∏nia∏a, by∏a wi´ksza i
silniejsza od Êmierci. Dzi´ki tej mi∏oÊci
Jezus przyniós∏ na ten Êwiat ∏ask´ oraz
móg∏ zdzia∏aç pojednanie i odpuszczenie.
Z tego powstaje prawdziwy pokój, który
uszcz´Êliwia ludzi.
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Apostoł okręgowy Higelin (z przodu)
z pięcioma apostołami z Demokratycznej
Republiki Konga w kościele w Merlebach/Francja

Prawdziwy pokój,
czy zawieszenie broni
Czytajàc Pismo Âwi´te niedawno zag∏´bi∏em si´ w okolicznoÊciach spotkania si´
Dawida i Saula w jaskini, w niedost´pnych
miejscach En-Gedi. Dawid ukradkiem
odcià∏ skrawek szat Saula, który schroni∏
si´ w tam, aby odpoczàç. Gdy Saul opuÊci∏
jaskini´ i us∏ysza∏ wo∏ajàcego za sobà
Dawida, wtedy odpowiedzia∏: „Czy to
twój g∏os, synu mój, Dawidzie?”. Wówczas
zap∏aka∏ i rzek∏: „JesteÊ sprawiedliwszy
ode mnie, gdy˝ ty wyÊwiadczy∏eÊ mi
dobrodziejstwo, a ja wyrzàdzi∏em ci z∏o...
Niech Pan odp∏aci ci dobrem za to, co dziÊ
dla mnie uczyni∏eÊ...”. Nast´pnie prosi∏
Dawida, aby zaoszcz´dzi∏ jego ród. Dawid
obieca∏ to Saulowi. Nast´pnie Saul powróci∏ do domu, a Dawid uszed∏ w góry.
Ani jeden, ani drugi nie wyrzàdzili sobie
z∏a. (por. 1.Samuela 24)
Jednego wszak˝e brakuje w tej pi´knie
koƒczàcej si´ historii: ani Dawid, ani Saul
nie uczynili ˝adnego kroku ku pojednaniu. W duszy Saula i Dawida nie by∏o
odpuszczenia, nie by∏o pokoju. Dosz∏o
tylko do zawieszenia broni. DziÊ równie˝
sà podobne sytuacje. Nie ma si´ nic
przeciwko drugiemu, ale te˝ nie ma si´ nic
dla niego. Pozostaje si´ wzajemnie obcym
i oddalonym.
Nauka Jezusa prowadzi nas dalej. Nie
tylko do rozsàdnych i przejmujàcych
przemówieƒ, ale do tego, aby odwa˝yç si´
na krok ku bliêniemu, aby si´ uni˝yç i
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okazaç pokor´, (tak jak jest mowa o synu
marnotrawnym), aby si´ pojednaç i sobie
odpuÊciç, nie zadajàc pytaƒ o win´ lub
niewinnoÊç. Dopiero wówczas dusza staje
si´ wolna i zostaje nape∏niona pokojem,
jak nigdy dotychczas.
Jaka zaÊ regu∏a obowiàzuje co do
pojednania? Jezus przedstawi∏ jà swoim
uczniom. Odpuszczaç nie siedem razy, ale
siedemdziesiàt siedem razy. (por. Ew.
Mateusza 18,22)
Niejeden mo˝e myÊli: „To mnie przerasta!”. Byç mo˝e, ale tylko wtedy, kiedy
cz∏owiek polega na samym sobie i na
swojej mo˝noÊci. ¸atwiej jest wtedy, kiedy
obraca si´ w czyn s∏owa Jezusa: „Nowe
przykazanie daj´ wam, abyÊcie si´ wzajemnie mi∏owali, jak Ja was umi∏owa∏em...”. (Ew.Jana 13,34)
Te s∏owa powiedzia∏ Pan do swoich uczniów po tym, jak spo˝y∏ z nimi wieczerz´.
To jest tajemnica do prawdziwego pokoju.
Pojednanie i spo˝ywanie Êwi´tej wieczerzy musi nastàpiç w atmosferze wzajemnej
mi∏oÊci. Kto tej regu∏y przestrzega, ten
dochodzi do pokoju, który przewy˝sza
wszelki rozum.
Naród Bo˝y na p∏aszczyênie duchowej
ma zatem wybór pomi´dzy prawdziwym
pokojem, a zawieszeniem broni. My,
którzy mi∏ujemy Pana i oczekujemy Jego
przyjÊcia obraliÊmy prawdziwy pokój.
Osiàgamy go przy stole Paƒskim, gdzie
obchodzona jest Êwi´ta wieczerza.
René Higelin

Apostoł okręgowy René Higelin urodził się 10
czerwca 1939 roku. Na urząd apostoła został
powołany 1 lutego 1981 roku,a od 25 marca 1996 roku
jako apostoł okręgowy prowadzi Kościół terytorialny
Francja.Jego obszar działania poza Francją i Korsyką
obejmuje także kraje afrykańskie: Demokratyczną
Republikę Konga i Burundi oraz wyspy Reunion,
Mauritius, Mayotte, Rodrigues i Seszele na Oceanie
Indyjskim,jak i Polinezję Francuską i Nową Kaledonię
na Pacyfiku.

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

Sny i

W niniejszym wydaniu
zajmiemy si´ fenomenem
snów i widzeƒ. Po wyjaÊnieniu poj´cia
przedstawimy sny i widzenia, jakie wyst´pujà
w Starym i Nowym Testamencie,
jak i w dziele Bo˝ym czasu koƒcowego.

Znaczenie snów i widzeƒ

widzenia

1.Moj˝eszowa 41,25)
Sen Nebukadnesara (por. Daniela 2) wskazuje na
bieg historii zbawiennej, na wydarzenia rangi historii
Êwiatowej. Pogaƒskiemu w∏adcy Êni si´ olbrzymi
posàg z ró˝nych materia∏ów, jak i toczàcy si´ kamieƒ,
który niszczy ten posàg. Danielowi treÊç i znaczenie
tego snu Nebukadnesara zostajà objawione przez
Boga. (por. wersety 19-23)
Kiedy w przypadku Jakuba i Józefa chodzi∏o o
Izraelitów, to w przypadku faraona i Nebukadnesara
mamy do czynienia z pogaƒskimi w∏adcami, którym
zosta∏o przekazane objawienie Bo˝e. Ich sny jednak
mog∏y byç trafnie wyjaÊnione tylko i wy∏àcznie przez
upowa˝nionych m´˝ów Bo˝ych.
Zachowane sà liczne widzenia, w jakich oglàdano
wspania∏oÊç Bo˝à. (por. Izajasza 6) Istniejà te˝ i
takie, w których Bóg obwieszcza∏ sàd nad Izraelem.
(por. Amosa 9,1-4)
Widzenia Daniela (por. rozdz. 7-12) dalece wykraczajà poza to, co dotychczas bywa∏o przekazane w
postaci widzeƒ. Dajà wglàd nie tylko do bli˝szej przysz∏oÊci starego przymierza, ale pozwalajà wejrzeç do
biegu historii zbawiennej i Êwiatowej; na przyk∏ad
przyjÊcie Syna Cz∏owieczego. (por. Daniela 7,13.14)
Jezus daje si´ rozpoznaç jako Syn Cz∏owieczy. (por.
np. Ew.¸ukasza 19,9.10) Kolejnym centralnym wydarzeniem dziejów zbawienia, które Daniel ujrza∏ w widzeniu, to zmartwychwstanie umar∏ych. (por. 12,2)

„Sny” to nast´pujàce po sobie obrazy, pojawiajàce
si´ w okreÊlonych fazach snu. Przez „widzenie”
rozumie si´ wejrzenie w sfery pozaziemskie. W
odró˝nieniu do snów, widzenia majà miejsce na
jawie, w stanie niespania.
Sny i widzenia, przez które przemawia Duch Bo˝y,
nie zawsze majà takie same znaczenie i charakter
wià˝àcy. Istniejà takie, których treÊç odnosi si´
wy∏àcznie do ˝ycia w wierze jednostki. Takie dotyczà
konkretnej sytuacji. Tego rodzaju sny i widzenia
nale˝y zaliczaç do prze˝yç w wierze.
Istniejà sny i widzenia, które nie dotyczà tylko
jednostki, tego kogoÊ, kto je ma. W nich ludzie
zostajà nak∏onieni lub upowa˝nieni, aby zwróciç si´
do innych z przes∏aniem pouczajàcym, ostrzegajàcym
lub przepowiadajàcym przysz∏oÊç. Nie zawsze sny sà
pochodzenia z Ducha Bo˝ego, czasami wywodzà si´
z ludzkich marzeƒ. Dlatego te˝ sny i widzenia, które
swoim znaczeniem przekraczajà sfer´ prywatnà
nale˝y donieÊç aposto∏owi, który zadecyduje o
ewentualnym dalszym spo˝ytkowaniu. WczeÊniej sny
i widzenia nie nale˝y rozpowiadaç w zborze.

Sny i widzenia w Starym Testamencie
Jakub, we Ênie o drabinie do nieba, widzia∏
wst´pujàcych i zst´pujàcych anio∏ów oraz s∏ysza∏ g∏os
Bo˝y. Wywo∏a∏o to u Jakuba g∏´bokie poznanie.
„Zaprawd´, Pan jest na tym miejscu. (...) Nic tu
innego, tylko dom Bo˝y i brama do nieba”. (por.
1.Moj˝eszowa 28,12-17) Józef mia∏ sny, które
wskazywa∏y na jego przysz∏oÊciowà pozycj´ wÊród
braci. (por. 1.Moj˝eszowa 37,5-11) Ponadto przez
Ducha Bo˝ego by∏ te˝ w stanie wyjaÊniaç sny innych.
Tak wi´c Józef w Egipcie wyjaÊnia∏ sny, w których
Bóg swoje zamierzenia zapowiada∏ faraonowi. (por.

Sny i widzenia w Nowym Testamencie
O snach jest te˝ mowa w zwiàzku z ˝yciem i poleceniem Jezusa Chrystusa. Józefowi, który chcia∏
opuÊciç brzemiennà Mari´, we Ênie ukaza∏ si´ anio∏.
Otrzyma∏ polecenie pozostania przy Marii. RównoczeÊnie dowiedzia∏ si´, ˝e Maria Panna sta∏a si´ brzemienna z Ducha Âwi´tego. W kolejnym Ênie anio∏
poleci∏ Józefowi, aby uciek∏ wraz z Marià i Dzieciàt8

kiem do Egiptu. (por. Ew.Mateusza 1,18-24; 2)
Szczepan, na krótko przed swojà Êmiercià przez
ukamienowanie, ujrza∏ wspania∏oÊç Bo˝à i Jezusa
stojàcego po prawicy Bo˝ej. (por. Dz.Ap. 7,55.56)
Widzenie to zawiera poÊwiadczenie: Jezus Chrystus
jest Synem Cz∏owieczym, który wstàpi∏ do Boga Ojca.
Widzenie Aposto∏a Piotra, przedstawiajàce wielkie
lniane p∏ótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi z
ró˝nego rodzaju nieczystà zwierzynà, przygotowywa∏o misj´ ewangelizacyjnà wÊród pogan. (por. Dz.
Ap. 10,10-16)

wszyscy stoimy za tobà, jak jeden mà˝”.

Sny i widzenia - dary od Boga
Sny i widzenia w toku dziejów zbawiennych
odgrywa∏y ró˝nà rol´.
W czasach starego przymierza istnia∏o tylko
ograniczone poznanie planu zbawienia Bo˝ego. W
ka˝dej chwili mog∏o si´ wydarzyç coÊ takiego, co
zasadniczo zmienia∏o sytuacj´ ludzi wobec Boga.
Przymierze mog∏o zostaç zawarte lub zerwane.
Niespodziewanie mo˝na by∏o doÊwiadczyç gniewu
lub ∏aski. Sny i widzenia towarzyszy∏y ludziom w tych
zmiennych sytuacjach i pozwala∏y ujawniaç plan
zbawienia Bo˝ego wobec Jego narodu, jak i
ludzkoÊci.
Z chwilà przyjÊcia i ucz∏owieczenia Syna Bo˝ego, a
tak˝e z∏o˝enia przez Niego ofiary, zasadniczo
zmieni∏a si´ sytuacja ludzi. Chrystus przyniós∏
pojednanie z Bogiem, a tym samym otworzy∏ drog´
do trwa∏ej spo∏ecznoÊci z Wiekuistym. W starym
przymierzu ca∏okszta∏t wydarzeƒ zbawiennych
ukierunkowany by∏ na przyjÊcie Chrystusa. W nowym
przymierzu mo˝e rozwijaç si´ pe∏nia wspania∏oÊci,
którà przyniós∏ Chrystus. (por. Ew.Jana 1,16) Z tej
pe∏ni czerpiemy s∏owo Bo˝e. Ono jest miarà i
wytycznà naszego post´powania. Z tej pe∏ni bierzemy
te˝ Êwi´tà wieczerz´, jako êród∏o si∏y do zwyci´˝ania
z∏a. Osobiste prze˝ycia w wierze i wys∏uchane
modlitwy towarzyszà nam na naszej drodze do celu
wiary, jak sny i widzenia. PoÊwiadczajà prawdziwoÊç
ewangelii i wzmacniajà nas w wierze.

Sny i widzenia w dziele Bo˝ym
czasu koƒcowego
W KoÊciele Nowoapostolskim sny i widzenia przez
d∏ugi czas odgrywa∏y szczególnà rol´. Widzenia,
które mia∏ na przyk∏ad G∏ówny Aposto∏ Ernst
Streckeisen uwidaczniajà jego Êcis∏y kontakt z tymi,
którzy odeszli na tamten Êwiat. Podczas pewnego
nabo˝eƒstwa dla umar∏ych widzia∏ swojà zmar∏à
˝on´, która wraz z wielkà rzeszà dzieci przyst´powa∏a
do Êwi´tej wieczerzy. W tym widzeniu podkreÊlona
zostaje praca naszych zmar∏ych przy duszach w
sferach tamtego Êwiata.
Pewne widzenie z ostatniego czasu przekaza∏
G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr w nabo˝eƒstwie 13
czerwca 1999 roku w Velbert. „KtoÊ widzia∏ wszystkich szeÊciu G∏ównych Aposto∏ów, a tak˝e Cardale i
Piotra, jak stali za mnà, a G∏ówny Aposto∏ Urwyler,
jako ostatni, który odszed∏ do wiecznoÊci, by∏ mówcà
za wszystkich i powiedzia∏: „G∏ówny Apostole, my

Wybawienie od śmierci
y∏em m∏odym poddiakonem, kiedy zadzwoni∏a do mnie moja matka i ze ∏zami przekaza∏a
wiadomoÊç, ˝e umiera jej mà˝, a mój ojczym. Z powodu p´kni´cia wyrostka robaczkowego
dosta∏ powa˝nego zaka˝enia krwi. Lekarze nie dawali mu ˝adnej szansy prze˝ycia. Podczas
gdy matka mi o tym wszystkim mówi∏a, w cichoÊci i w zaufaniu do Boga si´ modli∏em: „Jestem Twoim
s∏ugà, mi∏y Bo˝e, bàdê teraz tym dzia∏ajàcym!”. Potem otworzy∏em Bibli´. Przede mnà widnia∏
rozdzia∏ Psalmu, gdzie jest mowa o wybawieniu od Êmierci. Przekaza∏em to matce, a ponadto
zaÊpiewa∏em jej refren pewnej pieÊni chóru: „Twym wsparciem Bóg, wybawia z trwóg. Twój Bóg, On
wspiera ci´!”. Moja matka by∏a pocieszona.
Po zakoƒczeniu rozmowy telefonicznej przerazi∏em si´ tym, co przekaza∏em matce. Serdecznie
modli∏em si´ do Boga, ˝eby przyzna∏ si´ zarówno do s∏owa biblijnego, jak i do treÊci zaÊpiewanej
przeze mnie pieÊni. Mój ojczym prze˝y∏. Lekarze nie potrafili tego wyjaÊniç. Jeszcze dziÊ dzi´kuj´
Bogu za Jego pomoc, jakà okaza∏ memu ojczymowi i mnie.

B
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Błogosławieństwo dla 173 konfirmantów

Spotkanie młodzieży
nad oceanem
Francja: M∏odzie˝ z okr´gów Metz, Pary˝ i Strasburg sp´dzi∏a Âwi´ta Wielkanocne w Pornichet u
wybrze˝y Oceanu Atlantyckiego. Po przybyciu, w
piàtek, obejrzeli wielkie oceanarium w Croisic.
Wieczorem starszy okr´gowy Jean-Luc Schneider
(obecny aposto∏ okr´gowy pomocniczy) przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo wielkopiàtkowe.
W sobot´ m∏odzie˝ zwiedzi∏a poza innymi atrakcjami te˝ pewnà bretoƒskà wiosk´ z chatami pokrytymi strzechà, muzeum s∏omy, saliny w Guerande,
jak i stoczni´ „Chantiers de l’Atlantique” w SaintNazaire, gdzie zosta∏ zbudowany statek pasa˝erski
„Queen Mary II”.
¸adna pogoda zaprasza∏a do kàpieli s∏onecznej, gry
w pi∏k´ na pla˝y oraz do zbierania muszli. Odwa˝ni
pop∏ywali w jeszcze lodowatym o tej porze roku
oceanie.
W niedziel´ wielkanocnà m∏odzie˝ wraz z braçmi i
siostrami z okolicy uczestniczy∏a w nabo˝eƒstwie
starszego okr´gowego Schneidera w Saint-Nazaire.

Apostoł okręgowy Mfune (pośrodku)
po nabożeństwie konfirmacyjnym

Malawi: Aposto∏ okr´gowy Duncan B. Mfune w niedziel´
wielkanocnà w Mzuzu, na pó∏nocy Malawi, udzieli∏
b∏ogos∏awieƒstwa konfirmacyjnego 173 m∏odym braciom i
siostrom. Takiej liczby konfirmantek i konfirmantów w
zborze Mzuzu jeszcze nigdy nie by∏o! Tak˝e niebywa∏a by∏a
liczba 6573 uczestników nabo˝eƒstwa! Przewa˝ajàca cz´Êç z
nich, aby prze˝yç nabo˝eƒstwo aposto∏a okr´gowego, sz∏a
pieszo ca∏à noc i dzieƒ.

Główny Apostoł
niespodziewanie w Langnau

Dzień Dziecka w Alzacji i Lotaryngii

Szwajcaria: W Âwi´to Wniebowstàpienia, do zboru
Langnau w okr´gu Berno-Wschód, niespodziewanie
przyby∏ z wizytà G∏ówny Aposto∏. S∏u˝y∏ braciom i
siostrom, którzy oczekiwali swego aposto∏a okr´gowego. G∏ównemu Aposto∏owi towarzyszy∏ aposto∏
okr´gowy Armin Studer, aposto∏ Bernhard Meier,
jak i biskupi Hanspeter Nydegger i Jean-Francois
Perret.
„Z powodu tego, ˝e jutro wyruszam w podró˝ na
Syberi´, dzisiaj nie mog∏em udaç si´ zbyt daleko” wyjaÊni∏ G∏ówny Aposto∏. Ponadto zdradzi∏, co
szczególnego ∏àczy go z Langnau: Tu, jako ch∏opiec
w wieku szkolnym, u swojej cioci sp´dza∏ wakacje.
W toku nabo˝eƒstwa G∏ówny Aposto∏ podkreÊli∏:
„Celem ka˝dego powa˝nego i rozumnego chrzeÊcijanina powinno byç wniebowstàpienie podczas
ponownego przyjÊcia Pana”. Poza tym wezwa∏ braci i
siostry, aby trzeêwymi b´dàc czuwali i wykorzystywali
czas ∏aski.

Apostoł Dubois
dziękuje młodym
muzykom w Colmarze

Francja: Ogó∏em oko∏o 500 dzieci w dniu 11 maja w Metzu
i 18 maja 2003 roku w Colmarze wzi´∏o udzia∏ w Dniu
Dziecka dla okr´gów Lotaryngia i Alzacja. Aposto∏ Alain
Dubois w obydwu nabo˝eƒstwach dzi´kowa∏ dzieciom za
ich wstawiennictwo w modlitwie za Laur´ z Alzacji, która
przed rokiem zosta∏a potràcona przez samochód i kilka
tygodni by∏a w Êpiàczce, a tak˝e za Jeanne z Lotaryngii,
która przed czterema tygodniami dozna∏a ci´˝kich poparzeƒ. Obie dziewczynki mog∏y ju˝ uczestniczyç w Dniu
Dziecka. Po obiedzie, w koÊciele w Metzu, dzieci z
Lotaryngii przedstawi∏y program muzyczny.
W Colmarze, po po∏udniu, dzieci uczestniczy∏y w grach i
zabawach, zorganizowanych przez nauczycieli.
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U podnóża Gór Błękitnych

Mokry „Dzień Rodzinny”
Żywe zainteresowanie
na stoisku z książkami

Wielka Brytania:
Z jedenastu zborów okr´gu Po∏udniowo-Wschodnia
Anglia, ∏àcznie z
Jersey (Wyspy Normandzkie), pochodzili
uczestnicy Dnia Rodzinnego, który mia∏
miejsce 25 maja br. w Mayfield, OstSussex. Przed po∏udniem 320 braci i sióstr
oraz goÊci uczestniczy∏o w nabo˝eƒstwie,
które odby∏o si´ w historycznej kaplicy z
XIV wieku. UroczystoÊç popo∏udniowa w
plenerze zosta∏a jednak przerwana przez
ulewny deszcz.
Pomimo to dzi´ki loterii fantowej i
sprzeda˝y na ró˝nych stoiskach, w nieca∏e
dwie godziny, na szczytny cel zebrano
ponad 550 funtów. Punktem kulminacyjnym by∏ koncert do popo∏udniowej herbatki, który prezentowa∏ utwory nowoczesne, klasyczne, jak i religijne.

Australia: W Âwi´ta Wielkanocne 206 m∏odych braci i sióstr z
Australii i Nowej Zelandii przyby∏o do Sydney na Dzieƒ
M∏odzie˝y. Niektórzy z nich pokonali odleg∏oÊç oko∏o 4000
kilometrów. Od piàtku do poniedzia∏ku m∏odzie˝ zosta∏a
zakwaterowana w „Merroo Christian Centre”. To centrum konferencyjne znajduje si´ oko∏o dwóch godzin drogi na pó∏nocnyzachód od Sydney, u podnó˝a Gór B∏´kitnych.
W niedziel´ Êwiàtecznà, w wielkiej hali, dla m∏odzie˝y i jej
opiekunów s∏u˝y∏ aposto∏ okr´gowy Andrew Andersen w
obecnoÊci aposto∏ów i biskupów z jego obszaru dzia∏ania. W
nabo˝eƒstwie, na które zosta∏y zaproszone tak˝e zbory z Sydney,
uczestniczy∏o ogó∏em 569 dusz, z których 3 dostàpi∏y do
piecz´towania Êwi´tego. Po nabo˝eƒstwie ca∏y zbór wraz z
m∏odzie˝à spo˝y∏ wspólny posi∏ek.

Orkiestra podczas
nabożeństwa
dla młodzieży

Cztery srebrne gody w Afryce Środkowej
Demokratyczna Republika Konga: 6 kwietnia 2003 r.
w Mbuji-Mayi ponad 3500 braciom i siostrom s∏u˝y∏ aposto∏ okr´gowy René Higelin (Francja). Nabo˝eƒstwo to
transmitowane by∏o te˝ przez radio. Tak wi´c w promieniu 100 kilometrów, liczni bracia i siostry mogli s∏yszeç
g∏os swego aposto∏a okr´gowego oraz prze˝yç ustanowienie starszego okr´gowego i trzech ewangelistów okr´gowych, jak i udzielenie b∏ogos∏awieƒstwa z okazji srebrnych
godów aposto∏owi Mansandze i jego ˝onie. W nabo˝eƒstwie dla s∏ug i ich ˝on, 12 kwietnia w Kanandze, aposto∏
okr´gowy tak˝e udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa z okazji 25lecia zwiàzku ma∏˝eƒskiego aposto∏om Crispinowi Boaz,
Tupemunyi Ndaye i Romainowi Belapayi i ich ˝onom. W
Niedziel´ Palmowà 2831 braci i sióstr wzi´∏o udzia∏ w
nabo˝eƒstwie w koÊciele Kananga II, gdzie 122 konfirmantów z∏o˝y∏o Êlubowanie konfirmacyjne. To nabo˝eƒstwo tak˝e by∏o transmitowane przez radio, w wyniku czego mog∏o je prze˝yç ponad 9000 braci i sióstr oraz goÊci.

W Kanandze trzy pary
otrzymały błogosławieństwo
z okazji srebrnych godów

Konfirmanci śpiewem witają
apostoła okręgowego
w Kanandze
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Chór dziecięcy upiększa nabożeństwo
Brazylia: Od 2 do 11 maja 2003 roku aposto∏ Raúl Montes de
Oca przeprowadzi∏ szeÊç nabo˝eƒstw w zborach brazylijskich
stanów Rio Grande do Norte, Paraiba i Pernambuco, le˝àcych
na pó∏nocnym-wschodzie tego kraju. Przy tym obs∏u˝y∏ oko∏o
400 dusz, z których 28 przyj´∏o Ducha Âwi´tego. W zborze
Lagoa do Poco, w stanie Rio Grande, z okazji wizyty aposto∏a,
nabo˝eƒstwo upi´ksza∏ Êpiewem chór dzieci´cy. Ponadto
aposto∏ przeprowadzi∏ seminarium oraz dwa spotkania dla s∏ug
okr´gowych.
Z okazji odwiedzin apostoła Montesa de Oci w zborze Lagoa do Poco śpiewał chór dziecięcy

Apostoł Carlos Caleri (pośrodku) ze sługami Bożymi
przed nabożeństwem w zborze Maracana

Brazylia: Aposto∏ Carlos A. Caleri podczas
nabo˝eƒstwa 3 maja br. w zborze Maracana
w Rio de Janeiro ustanowi∏ pasterza dla
zboru Petropolis. Pasterz Elando Ernesto
pochodzi z Demokratycznej Republiki
Konga, a od 16 lat mieszka w Rio de Janeiro.
W niedziel´ 4 maja, aposto∏ Caleri w Juiz de
Fora piecz´towa∏ siedem dusz, a wieczorem
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w zborze
Petropolis.

3000 dzieci Bożych
przeżyło nabożeństwo apostoła okręgowego
Brazylia: Aposto∏ okr´gowy Guillermo Vilor s∏u˝y∏ ponad 700
braciom i siostrom, zgromadzonym w centrum konferencyjnym
w Natalu, stolicy stanu Rio Grande do Norte. Dzi´ki transmisji
satelitarnej do 30 koÊcio∏ów, nabo˝eƒstwo mog∏o prze˝yç
kolejne ponad 2300 dzieci Bo˝ych. Aposto∏owi okr´gowemu
towarzyszyli aposto∏owie Nicolo Augello, Carlos Caleri i Raúl
Montes de Oca.
W 1 rzędzie od lewej: apostoł Nicolo Augello, apostoł okręgowy
Guillermo Vilor, apostoł Raúl Montes de Oca;
w 2 rzędzie pośrodku biskup José L. Oliveira ze sługami okręgowymi
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