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Mili Bracia i Siostry!

Kapsztad, Camps Bay
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becnie piszemy rok 2004, w którym ju˝ prze˝yliÊmy
pierwsze dni. Co spotka nas w ciàgu kolejnych 12
miesi´cy? Tego nie wie ˝aden cz∏owiek. Co
prawda sà ludzie, którzy chcieliby to wiedzieç i
dlatego idà do jasnowidzów, wró˝bitów i astrologów. Czynià
to z nadziejà, ˝eby na podstawie uzyskanych „objawieƒ”
dowiedzieç si´ na temat swojej przysz∏oÊci.
Takie przedsi´wzi´cia kryjà w sobie wielkie niebezpieczeƒstwa i najcz´Êciej koƒczà si´ rozczarowaniem. Ju˝ przed
tysiàcami lat ludzie próbowali zg∏´biç swojà przysz∏oÊç. Ju˝
wówczas zwracali si´ do wró˝bitów. O tym czytamy w PiÊmie
Âwi´tym: „Nie b´dziecie si´ zwracaç do wywo∏ywaczy duchów
ani do wró˝bitów. Nie wypytujcie ich” (3.Moj˝eszowa 19,31) i
„Niechaj was nie zwodzà...”. (Jeremiasza 29,8)
OczywiÊcie tak˝e posiadamy zainteresowanie odnoÊnie
tego, co przyniosà nam przysz∏e tygodnie i miesiàce bie˝àcego
roku. My jednak na podstawie poznania, które mamy z naszej
pi´knej wiary, ka˝dego dnia na nowo nasz los wk∏adamy w
r´ce naszego Ojca Niebieskiego. Wówczas mamy dobrà
opiek´ i jesteÊmy otoczeni Jego ∏askà. CoÊ lepszego nie mo˝e
byç nam oferowane. Nasza g∏ówna uwaga nie jest a˝ tak
bardzo zwrócona na ziemskie wydarzenia, ale patrzymy na
naszà przysz∏oÊç duchowà. Przy tym jesteÊmy uprzywilejowani, poniewa˝ mo˝emy si´ zwróciç do tej instancji,
która dok∏adnie zna przysz∏oÊç! Chodzi tu o najwi´kszy
autorytet w tej dziedzinie, a mianowicie: Pomoc i wsparcie
Ducha Âwi´tego. OdnoÊnie tego Ducha Syn Bo˝y jednoznacznie powiedzia∏: „Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy,
wprowadzi was we wszelkà prawd´, bo nie sam od siebie
mówiç b´dzie, lecz cokolwiek us∏yszy, mówiç b´dzie, i to, co
ma przyjÊç, wam oznajmi”. (Ew.Jana 16,13) Tak wi´c w
pierwszym rz´dzie aposto∏owie sà zwiastunami Bo˝ej prawdy.
W wyniku ich dzia∏alnoÊci objawiane nam sà Bo˝e myÊli
dotyczàce teraêniejszoÊci i przysz∏oÊci. Temu Duchowi, który
w ka˝dym z nas dzia∏a, ch´tnie pozostawiamy wi´c kierowanie
naszym ˝yciem. Kto to czyni, ten ostatecznie nie musi zmagaç
si´ z rozczarowaniem i goryczà, ale prze˝ywa tylko radoÊç.
Wiemy, i˝ przysz∏oÊç przyniesie nam Pana, a On przyjdzie
ponownie na pewno! W tym sensie tak˝e w nowym roku
kontynuujemy naszà ziemskà pielgrzymk´ i radujemy si´
ka˝dym dniem, darowanym nam z mi∏oÊci i ∏aski Bo˝ej. Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia i ˝yczenia b∏ogos∏awieƒstwa
od Was mi∏ujàcego
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Wystrój ołtarza do
nabożeństwa ofiarnodziękczynnego
w kościele w Tafelsig

Dzi´kowanie i wychwalanie - te dwa poj´cia
G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr postawi∏
w centrum nabo˝eƒstwa ofiarno-dzi´kczynnego,
które przeprowadzi∏ w niedziel´, 12 paêdziernika
2003 roku, w po∏udniowoafrykaƒskim zborze Tafelsig (Kapsztad),
w najwi´kszym nowoapostolskim obiekcie sakralnym na Êwiecie.

G∏ówny Aposto∏
w Kapsztadzie - RPA
Aposto∏ okr´gowy Noel Barnes o
tydzieƒ przesunà∏ nabo˝eƒstwo ofiarnodzi´kczynne w swoim obszarze dzia∏ania, gdy˝ po raz pierwszy w historii KoÊcio∏a terytorialnego Kraj Przylàdkowy
G∏ówny Aposto∏ oraz wszyscy aposto∏owie okr´gowi, jak i ich pomocnicy przybyli na konferencj´, która mia∏a miejsce na
Przylàdku Dobrej Nadziei. To spotkanie
zosta∏o spo˝ytkowane na intensywne obrady. Ogó∏em trzy dni aposto∏owie omawiali wa˝ne sprawy. Dwa dni omawiano
sprawy KoÊcio∏a o zasi´gu ogólnoÊwiatowym, a jeden dzieƒ by∏ poÊwi´cony rozwojowi KoÊcio∏a Nowoapostolskiego na
kontynencie afrykaƒskim.
W sobot´, 11 paêdziernika, odby∏ si´
uroczysty koncert w historycznym miejscu, jakim jest koÊció∏ w Silvertown, wyÊwi´cony przed 25 laty przez G∏ównego
Aposto∏a Ernsta Streckeisena. Koncert
obejmowa∏ klasyczne oraz swingowe i
jazzowe utwory wykonywane przez chór,
orkiestr´ i chór dzieci´cy. G∏ówny Aposto∏ na zakoƒczenie koncertu wspomnia∏
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tak˝e o wydarzeniu, które mia∏o miejsce
przed 25 laty, kiedy to kilka dni po wyÊwi´ceniu tego koÊcio∏a w Kapsztadzie
G∏ówny Aposto∏ Streckeisen odszed∏ do
wiecznoÊci. Ponadto aposto∏owie odwiedzili powsta∏à przed kilkoma miesiàcami
piekarni´ hostii w Kapsztadzie.
Ponad 3700 braci i sióstr zgromadzi∏o
si´ na niedzielne nabo˝eƒstwo w koÊciele
w Tafelsig. Na zakoƒczenie uroczystoÊci,
transmitowanej do KoÊcio∏ów terytorialnych Kraj Przylàdkowy i Afryka Po∏udniowo-Wschodnia, G∏ówny Aposto∏ przeniós∏ w stan spoczynku trzech aposto∏ów:
Wallace’a D. Clingena, Cecila Hendricksa (obaj Kapsztad) i Simona Marem´
(Afryka Po∏udniowo-Wschodnia). Nast´pnie biskupów Matthew Arendsa i Gerome T. Mintoora (obaj Kraj Przylàdkowy) powo∏a∏ na urzàd aposto∏a, a na
urzàd biskupa dla KoÊcio∏a terytorialnego Kraj Przylàdkowy zostali powo∏ani
Grant M. James, Peter Thompson i Alvin
Witten, zaÊ dla Afryki Po∏udniowoWschodniej Jeremiah M. Joubert.
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„Wysławiać Cię będę w wielkim
zgromadzeniu, wobec licznego ludu
chwalić Cię będę”.
- Psalm 35,18 -

mi∏owani bracia i siostry tutaj
w koÊciele w Tafelsig oraz wy
wszyscy mili, którzy blisko i
daleko korzystacie z transmisji satelitarnej nabo˝eƒstwa. Pozwólcie, ˝e najpierw wyra˝´ mojà wielkà
radoÊç z tego, ˝e ponownie mog´ byç
wÊród was. Dzisiejszy dzieƒ to szczególny
dzieƒ. Wasz aposto∏ okr´gowy okreÊli∏ go
dniem dzi´kczynienia, poniewa˝ dziÊ po
raz pierwszy w historii dzie∏a Bo˝ego w tej
cz´Êci Êwiata, liczàcej ponad sto lat,
obecni sà wszyscy aposto∏owie okr´gowi i
aposto∏owie okr´gowi pomocniczy z
ca∏ego Êwiata. Niektórzy z nich sà po raz
pierwszy w Kapsztadzie, a przekonany
jestem, i˝ wracajàc do domu zabiorà pi´kne i b∏ogos∏awione wra˝enia, poniewa˝
kiedy si´ jest zwiàzany z waszymi sercami
i duszami, to coÊ si´ odczuwa. Co takiego?
Nie to, ˝e jesteÊcie bez grzechu, ale
odczuwa si´, ˝e chcecie wierzyç. Odczuwa
si´ waszà radoÊç w Panu i w Jego dziele
zbawienia. Odczuwa si´ ˝yczenie, które w
was p∏onie, aby wnet prze˝yç dzieƒ
Paƒski.
Dzieƒ dzisiejszy jest szczególnym
dniem. Niechby z nim by∏o zwiàzane
szczególne b∏ogos∏awieƒstwo i to dla
ka˝dej duszy. Istnieje duchowe b∏ogos∏a-
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wieƒstwo, a to jest najwa˝niejsza cz´Êç
b∏ogos∏awieƒstwa. Istnieje te˝ ziemskie
b∏ogos∏awieƒstwo, o które równie˝ mo˝emy prosiç naszego Boga i Ojca Niebieskiego. Najwi´kszym b∏ogos∏awieƒstwem b´dzie to, kiedy pozostaniemy
wierni i osiàgniemy cel wiary.
Jezus kiedyÊ powiedzia∏ do Piotra:
„Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosi∏ sobie, ˝eby was przesiaç jak pszenic´.
Ja zaÊ prosi∏em za tobà, aby nie usta∏a
wiara twoja, a ty, gdy si´ kiedyÊ nawrócisz,
utwierdzaj braci swoich”. (Ew.¸ukasza
22,31.32) Z tego mo˝emy wyciàgnàç
osobisty wniosek, który mo˝e byç dla nas
êród∏em pocieszenia i si∏y. Szatan próbuje zburzyç nasz stan dziecka Bo˝ego.
Niemniej za nas sà wznoszone do Boga
modlitwy; za ciebie, bracie i siostro, przez
G∏ównego Aposto∏a i aposto∏ów, przez
braci i s∏ug Bo˝ych, przez ca∏y zbór. Nawet
chorzy, którzy sà w domach, codziennie
kierujà do Boga modlitwy. Za nas si´
modli, a skutkiem tego jest to, ˝e nasza
wiara nie ustaje. Co by nam to da∏o,
gdybyÊmy przez kilka lat kroczyli drogà
wiary, a potem wszystko przekreÊlili i
odrzucili, a wybranie Bo˝e wobec nas
sta∏oby si´ bezskuteczne. Tak nie mo˝e
byç, za nas przecie˝ sà wznoszone
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modlitwy, ˝eby nasza wiara nie usta∏a.
Módl si´ te˝ o to codziennie, mi∏y bracie,
mi∏a siostro.
Aposto∏ Piotr mia∏ polecenie, aby
wzmacniaç swoich braci, po tym jak si´
nawróci. Kiedy Piotr si´ nawróci∏? Kiedy
si´ zmieni∏ wewn´trznie? Wtedy, kiedy w
Zielone Âwiàtki otrzyma∏ Ducha Âwi´tego oraz wystàpi∏ i wyg∏osi∏ pot´˝ne
kazanie i pozyskane zosta∏y trzy tysiàce
dusz. Wewn´trznie zupe∏nie si´ zmieni∏ w
stosunku do swego pierwotnego stanu,
kiedy wypowiada∏ wielkie s∏owa: „Trzeba
bardziej s∏uchaç Boga ni˝ ludzi”. (Dzieje
Ap. 5,29) Sta∏ si´ zupe∏nie innym cz∏owiekiem poprzez dar Ducha Âwi´tego i to
dlatego, ˝e si´ za niego modlono, aby
wiara nie usta∏a.
Mo˝emy to te˝ odnieÊç do nas. Nasza
wiara ma pozostaç silna, ma zostaç
wzmocniona poprzez nabo˝eƒstwa. Nosimy Ducha Âwi´tego, tak wi´c mo˝emy byç
zupe∏nie innymi ludêmi. Mo˝emy byç
„Bo˝à osobistoÊcià”. To daje nam godnoÊç
na dzieƒ Paƒski.
Przeczyta∏em s∏owo biblijne z okazji nabo˝eƒstwa ofiarno-dzi´kczynnego. Psalmista mówi: „Wys∏awiaç Ci´ b´d´ w wielkim zgromadzeniu, wobec licznego ludu
chwaliç Ci´ b´d´”. Mo˝na by zadaç

pytanie: „Z jakiego powodu wys∏awiaç, za
co dzi´kowaç?”. Mili bracia i siostry,
odpowiedê jest prosta. Za wszystko
chcemy dzi´kowaç i Jego wys∏awiaç. Cz´stokroç nieco zapomina si´ o dzi´kowaniu,
a przy tym wewn´trznie wcale nie jest si´
zadowolonym ani te˝ szcz´Êliwym. Kiedy
si´ jednak mi∏emu Bogu dzi´kowa∏o,
wtedy pokój i spokój odczuwa si´ w duszy.
Wys∏awianie i dzi´kowanie wyra˝one w
modlitwie jest kluczem do serca Bo˝ego i
przynosi nowe b∏ogos∏awieƒstwo. Je˝eli
ktoÊ ma pytanie: Za co mam dzi´kowaç?
To odpowiedê brzmi: Za wszystko!
W takim dniu jak dziÊ pomyÊlmy o tym,
co jest nam potrzebne w naszym ziemskim ˝yciu. Bogu przecie˝ mo˝emy
dzi´kowaç za codzienny chleb, nawet
wtedy, kiedy wi´kszoÊç z nas nie jest
rolnikami i nie mamy do czynienia z
wysiewem i ˝niwami. Gros z nas w swoim
domu nie piecze te˝ swego chleba ani z
ziarna nie przygotowuje màki. Wi´kszoÊç
z nas kupuje chleb w sklepie. Pomimo to
mo˝emy dzi´kowaç Bogu za to, ˝e jest to
mo˝liwe. Zawsze chcemy dzi´kowaç Panu
za codzienny pokarm.
Dzi´kujemy za si∏y cielesne, które nie sà
oczywistoÊcià. Dzi´kujemy za to, ˝e
mo˝emy pracowaç. Wielu mo˝e jest nie-

zadowolonych, poniewa˝ muszà pracowaç. Inni byliby wdzi´czni, gdyby mogli
pracowaç.
Dzi´kujemy za zdrowie. Bracia i siostry, dopiero kiedy si´ jest chorym, wtedy
si´ wie, jaki to skarb byç zdrowym. Kiedy
jest si´ zdrowym, wtedy wszystko traktuje
si´ z oczywistoÊcià. Dzi´kujcie mi∏emu
Bogu za zdrowie. Nawet chorzy mogà i
powinni dzi´kowaç, choç jest to ju˝ nieco
trudniej. Mogà jednak dzi´kowaç Bogu za
to, ˝e daje im si∏´ do znoszenia choroby;
za to, ˝e mogà do swojej duszy przyjmowaç pokój i pocieszenie w czasie
choroby.
Czy wiecie, co G∏ówny Aposto∏ Streckeisen, który odszed∏ do wiecznoÊci przed
25 laty tu w Kapsztadzie, kiedyÊ powiedzia∏? „Czy ju˝ choç raz pomyÊleliÊmy o
tym, aby mi∏emu Bogu podzi´kowaç za
powietrze, którym oddychamy?”. Czy jest
to abstrakcyjna myÊl? Co byÊmy zrobili
bez powietrza? W ciàgu dwóch minut
by∏oby po naszym ˝yciu, gdybyÊmy nie
mogli oddychaç. Kto na tej ziemi da∏ powietrze? Stwórca wszech rzeczy. Nawet za
to mo˝na dzi´kowaç.
G∏ówny Aposto∏ Streckeisen te˝ powiedzia∏: „Czy dzi´kowa∏eÊ ju˝ mi∏emu
Bogu chocia˝ raz za to, ˝e ka˝dego ranka
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na nowo wschodzi s∏oƒce?”. Mo˝na by
powiedzieç: To przecie˝ jest rzecz oczywista. Nic nie jest oczywiste!
Dzi´kujmy za promienie s∏oneczne.
Stwórca je stworzy∏. Gdyby s∏oƒce nie
zaÊwieci∏o, to wszystko na tej ziemi by
skostnia∏o w lodzie i ˝adne ˝ycie nie
by∏oby mo˝liwe na ziemi.
Moi mili bracia i siostry, na podstawie
tych przyk∏adów widzimy, ˝e za tysiàce
rzeczy mo˝emy dzi´kowaç mi∏emu Bogu.
DziÊ podczas nabo˝eƒstwa ofiarnodzi´kczynnego chciejmy to uczyniç w
szczególny sposób. Wraz z Psalmistà
mówmy: „Wys∏awiaç Ci´ (dzi´kowaç)
b´d´ w wielkim zgromadzeniu”.
Przejdêmy teraz do sprawy naszego
duchowego ˝ycia. Zawsze chciejmy dzi´kowaç za nasze wybranie. Ono jest i
pozostaje cudem i tajemnicà. OdnoÊnie
naszego wybrania nie mamy ˝adnego
wyjaÊnienia, a pomimo to wybranie pozostaje faktem Bo˝ym, nawet wtedy, jeÊli
wielu ludzi by powiedzia∏o: „Co sobie
wyobra˝acie, wy jesteÊcie wybrani, a inni
nie? Czy to jest sprawiedliwoÊç Bo˝a?”.
Mili bracia i siostry, niejeden jeszcze
móg∏by byç wybrany, ale pope∏nia
podstawowy b∏àd, nie utwierdza swego
wybrania i nie pozostaje w domu Bo˝ym.
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Dlatego te˝ chcemy dzi´kowaç za stan
dziecka Bo˝ego, który jest i pozostaje
najwi´kszym darem. Je˝eli dziÊ dzi´kujemy i wys∏awiamy w wielkim zgromadzeniu, to niechby ka˝dy z nas indywidualnie
te˝ ponownie za to dzi´kowa∏, ˝e mo˝e
byç dzieckiem Bo˝ym.
Chcemy dzi´kowaç za ∏ask´. Czym
bylibyÊmy bez niej? Czym by∏oby nasze
˝ycie bez ∏aski? Górà grzechów. Za ∏ask´ i
odpuszczenie z ofiary Chrystusa nie doÊç
wiele mo˝na dzi´kowaç.
Dzi´kowaç chcemy nie tylko za to, ˝e
mo˝emy mieç odpuszczenie grzechów, ale
te˝ zbawienie. Je˝eli w wyniku ofiary
Chrystusa przezwyci´˝a si´ jakàÊ s∏aboÊç i
nie grzeszy si´ wcià˝ na nowo pod tym
samym wzgl´dem, to z odpuszczenia dochodzimy do zbawienia. To jest cudowny
rozwój, za który chcemy dzi´kowaç.
Czy jesteÊcie wdzi´czni za s∏owo Bo˝e,
które zawsze jest s∏yszalne w domu
Bo˝ym? To jest s∏owo, które sprawia
dokoƒczenie w wierze. Czy jesteÊmy
wdzi´czni za dzia∏anie sakramentów?
Chocia˝by ju˝ na ten temat mo˝na mówiç
ponad godzin´. My dzi´kujemy za s∏owo i
sakrament.
Dzi´kujemy te˝ za Êwiat∏o Bo˝e, jakie
nam Êwieci. Nie kroczymy naszà drogà w
niepewnoÊci, lecz wiemy dokàd zmierzamy. Âwieci nam Êwiat∏o Bo˝e. Tak wi´c
pewnie mo˝emy kroczyç drogà wiary.

Dzi´kujemy te˝ zawsze za wielkà Bo˝à
mi∏oÊç, jakà wcià˝ na nowo jesteÊmy
obdarzani. Od wybrania do stanu dziecka
Bo˝ego, a˝ do dnia dzisiejszego, wszystko
jest Bo˝à mi∏oÊcià. Za to chcemy
dzi´kowaç. Chcemy dzi´kowaç za to, kiedy mo˝emy mieç radoÊç w domu Bo˝ym,
wi´kszà radoÊç ni˝ w Êwiecie. Niektórzy
ludzie w swoim sercu nie majà ju˝ ˝adnej
radoÊci. My mo˝emy si´ radowaç w Panu.
Dzi´kowaç zawsze te˝ chcemy za
b∏ogos∏awieƒstwo. Jak ju˝ powiedzia∏em,
b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e mo˝e si´ objawiaç w sposób ró˝norodny, zarówno w
˝yciu naturalnym, jak i w naszym ˝yciu w
wierze. Dzi´kowaç równie˝ chcemy za
wielkà s∏u˝b´ anielskà.
Jeszcze jeden wa˝ny punkt. PomyÊlcie o
naszej przysz∏oÊci, o Panu, który przyjdzie, aby dokoƒczyç swoje dzie∏o i swój
zbór oblubieƒczy zabraç do siebie, aby
tych, którzy przygotowali si´ na ziemi w
jednej chwili przemieniç i doprowadziç do
tych, którzy ju˝ odeszli do wiecznoÊci.
Odziedziczyç wspania∏oÊç, to naprawd´
wielka przysz∏oÊç, jakiej nie ma ˝aden
inny naród. Nie zapominajmy, prosz´, te˝
i za to dzi´kowaç!
Wymieni∏em kilka rzeczy z ziemskiego
˝ycia i kilka punktów z ˝ycia w wierze. Na
podstawie tego, co wymieni∏em, mo˝ecie
poznaç, jak ró˝norodna mo˝e byç nasza
wdzi´cznoÊç, ˝e naprawd´ mo˝emy spe∏-
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niç przeczytane s∏owo biblijne: „Wys∏awiaç Ci´ b´d´ w wielkim zgromadzeniu”.
Dlaczego w wielkim zgromadzeniu? W
innych wypowiedziach Pisma Âwi´tego
naród Bo˝y przedstawiany jest jako ma∏a
rzesza. Dlaczego wi´c w wielkim zgromadzeniu? Dlatego, ˝e KoÊció∏, zbór Paƒski,
sk∏ada si´ z dusz z tego i z tamtego Êwiata.
Dlatego, ˝e stanowià zgromadzenie ze
wszystkich epok dzia∏alnoÊci Bo˝ej. Stàd
te˝ zbór Paƒski jest wielki.
PomyÊlcie o tym, ˝e do tego zgromadzenia zalicza si´ Noe, zaliczajà si´
patriarchowie Starego Testamentu i
wszystkie wielkie postacie biblijne. PomyÊlcie o pierwotnym KoÊciele Apostolskim i o pierwszych aposto∏ach. PomyÊlcie
o wielu, którzy sà na tamtym Êwiecie.
PomyÊlcie te˝ o rzeszy tych, którzy sà
piecz´towani na ziemi. Wszyscy razem to
wielkie zgromadzenie. Panu chcemy
dzi´kowaç w tym wielkim zgromadzeniu.
Z jakiego jeszcze powodu to zgromadzenie jest wielkie? Jest wielkie dzi´ki
∏asce Bo˝ej.
Nast´pnie w s∏owie biblijnym jest
mowa: „...wobec licznego ludu chwaliç
Ci´ b´d´”. Kiedy Boga chwalimy, to
chcemy uczyniç to tak, jak pisze Aposto∏
Pawe∏ do Rzymian. Przeczytam z 5 rozdzia∏u 2 werset, gdzie jest mowa: „...dzi´ki
któremu (Chrystusowi) te˝ mamy dost´p
przez wiar´ do tej ∏aski, w której stoimy, i
chlubimy si´ nadziejà chwa∏y Bo˝ej”. To
jest nasza chwa∏a, mili bracia i siostry,
przysz∏oÊç i wspania∏oÊç, jakà chce nam
daç Bóg.
PomyÊlcie o niebiaƒskiej Jerozolimie, o
tronie Bo˝ym, o mieszkaniach Êwi´tych, o
rzeszy tych, którzy znaleêli ∏ask´ w Êwiecie
nowego wymiaru. B´dziemy widzieli
kolory i kszta∏ty, których dotychczas nie
oglàda∏y nasze oczy. Zawsze wielkie
wra˝enie wywiera na mnie chór i orkiestra, które wyra˝ajà pe∏nà radoÊç w wierze.
Jak jednak zadêwi´czà wieczne harmonie
we wspania∏oÊci? B´dziemy s∏yszeç dêwi´ki, jakich jeszcze nigdy nie s∏yszeliÊmy.
Je˝eli chwalimy, to chwalimy przysz∏à
wspania∏oÊç!

L I S T

A P O S T O L S K I

W nabo˝eƒstwie, które G∏ówny Aposto∏
przeprowadzi∏ 12 paêdziernika 2003 roku
w Kapsztadzie, w stan spoczynku przeszli
aposto∏owie Wallace D. Clingen i Cecil A.
Hendricks. Obaj pos∏aƒcy Bo˝y niniejszymi s∏owami jeszcze raz zwracajà si´ do
dzieci Bo˝ych.

Zmierzanie do celu!
Pan w swoim czasie wezwa∏ Abrahama:
„Wyjdê z ziemi swojej i od rodziny swojej,
i z domu ojca swego do ziemi, którà ci
wska˝´”. (1.Moj˝eszowa 12,1) W trakcie
pe∏nienia mojego urz´du, kilkakrotnie
zosta∏em poproszony o zmian´ miejsca
zamieszkania i przeprowadzenia si´ w
inny region, gdzie by∏em potrzebny w
dziele Bo˝ym. Dlatego te˝ to s∏owo, które
Bóg powiedzia∏ do Abrahama, sta∏o si´ w
pewnym sensie moim mottem.
Abraham opuÊci∏ wszystko, co by∏o dla
niego mi∏e i drogocenne. Uczyni∏ to z powodu otrzymanego wezwania od Boga.
Sytuacja podczas w´drówki nie zawsze by∏a prosta i napotyka∏ na silny opór. G∏´boko wierzàce dzieci Bo˝e w takich sytuacjach post´pujà podobnie jak Abraham.
Polegajà na tym, ˝e Bóg ich wezwa∏, aby
rozwijali Jego dzie∏o. Jak Abrahamowi
zosta∏o obiecane szczególne b∏ogos∏awieƒstwo, tak te˝ dziÊ b∏ogos∏awieni sà ci,
którzy podà˝ajà za wezwaniem Bo˝ym.
Teraz nasze myÊli, zwiàzane z wezwaniem Bo˝ym skierowanym do Abrahama,
chcia∏bym przenieÊç na p∏aszczyzn´
duchowà. WyjÊç „z ziemi swojej” mo˝e
oznaczaç dla nas opuszczenie pewnej
duchowej postawy lub Êrodowiska, w
jakim nara˝eni jesteÊmy na okreÊlone
wp∏ywy i pràdy duchowe. Niekiedy Pan
nas wzywa: OpuÊç „swojà ziemi´”. Napomina nas te˝: Wyjdê z krainy grzechu, z
zacietrzewienia we w∏asnych poglàdach i
we w∏asnym zdaniu: „I tak wiem swoje; i
tak wiem lepiej”. Wyjdê z krainy egoizmu,
nieczu∏oÊci, zazdroÊci i z∏oÊci. Idê do
krainy, gdzie jest pokój, mi∏oÊç, jednomyÊlnoÊç i radoÊç.
Kiedy do tego dà˝ymy, wtedy szybko

Apostoł okręgowy Noel Barnes
z apostołami Wallace’m D. Clingenem
i Cecilem A. Hendricksem (od lewej)

sobie uÊwiadamiamy, ˝e nie mamy trwa∏ego miejsca na ziemi. Chciejmy zwa˝aç
na wezwanie Pana w naszym czasie i
utwierdzaç w wierze nasze powo∏anie i
wybranie. To przyniesie nam najwi´ksze
b∏ogos∏awieƒstwo, a mianowicie, ˝e oka˝emy si´ godnymi na dzieƒ Chrystusa i
ostatecznie b´dziemy mogli wejÊç do
nowego Jeruzalem.
W. D. Clingen

Cudowny prezent
W trakcie 21 lat, w których mog∏em
s∏u˝yç jako aposto∏ Jezusa Chrystusa,
prze˝y∏em wiele pi´knych i niezapomnianych chwil. O pewnym takim pi´knym
prze˝yciu chcia∏bym opowiedzieç, poniewa˝ stale jeszcze jest w moim sercu i
dêwi´czy w mojej duszy. W dniu 17
sierpnia 2003 roku w gronie 200 braci i
sióstr otrzyma∏em wartoÊciowy Bo˝y prezent mi∏oÊci.
W naszym koÊciele w Erica West, Belhar (Kapsztad) uczestniczy∏em w koncercie po˝egnalnym. Powodem tego b∏ogos∏awionego i wzruszajàcego wydarzenia
muzycznego by∏o moje przejÊcie w stan
spoczynku, przewidziane na 12 paêdziernika 2003 roku. Wspólnie z obydwoma
biskupami Ackermanem i Gaskinem, jak i
z delegacjà wspó∏pracowników oraz z
krewnymi i przyjació∏mi s∏uchaliÊmy wykonywanych utworów muzycznych, a ja
prze˝ywa∏em niewys∏owienie mi∏e chwile.
Chór dzieci´cy, chór mieszany i orkiestra
przedstawi∏y inspirujàcy program, który
7

by∏by godny nawet dla uszu królewskich.
W tej poruszajàcej serce atmosferze nap∏ywa∏y wspomnienia szcz´Êliwych chwil,
a tak˝e wdzi´cznoÊç za czyny naszego
Ojca Niebieskiego. W programie by∏y trzy
utwory Mozarta. To sk∏oni∏o mnie do
cofni´cia si´ do roku 1990, w którym to
G∏ówny Aposto∏ z okazji Zielonych Âwiàt
zaprosi∏ wszystkich aposto∏ów do Wiednia. Zwiedzajàc miasto pewien przewodnik zaprowadzi∏ mnie do klasztoru i
opowiedzia∏, ˝e tam Mozart wynajà∏ sobie
pomieszczenie, aby w samotnoÊci komponowaç swojà wzruszajàcà muzyk´. Natomiast radosna i ekspansywna uwertura
„Wilhelm Tell” G. Rossiniego wzbudzi∏a
we mnie wspomnienia z roku 1960. Wówczas jeszcze nic nie wiedzia∏em o KoÊciele
Nowoapostolskim. W tamtym czasie gra∏em trzeci klarnet w orkiestrze wojskowej.
Wi´kszoÊç instrumentalistów w orkiestrze
by∏a weteranami II wojny Êwiatowej. Z
tego te˝ wzgl´du my m∏odsi darzyliÊmy ich
szacunkiem. S∏uchajàc teraz tego utworu
odczuwa∏em, jak wszystkich porywa.
Ostatecznie diakon Walter Cupido specjalnie na ten koncert skomponowa∏ dwa
utwory: „Children’s song of greeting and
blessing” (PieÊƒ dzieci´ca na powitanie i
do b∏ogos∏awieƒstwa) oraz „Apostle’s
Farewell” (Po˝egnanie aposto∏a). Có˝
mo˝e byç pi´kniejszego, kiedy koƒczy si´
aktywna s∏u˝ba i otrzymuje si´ prezent
prawdziwej, szczerej mi∏oÊci braci i sióstr
w Panu!
C. A. Hendricks
Apostoł Wallace D. Clingen urodził się 14 września
1938 roku w Kensington (Kapsztad).Na urząd apostoła
został powołany przez Głównego Apostoła Hansa
Urwylera dnia 24 sierpnia 1980 roku w Towerby
(Johannesburg). Apostoł Clingen służył w wielu
regionach, a przed przeniesieniem w stan spoczynku
był odpowiedzialny za regiony Swellendam i George w
południowej części okręgu Kapsztad.

Apostoł Cecil A. Hendricks urodził się 16 maja 1939
roku w Kapsztadzie. Działał jako apostoł od chwili
powołania przez Głównego Apostoła Hansa Urwylera
1 stycznia 1982 roku w Sindelfingen/Niemcy.Obsługiwał braci i siostry w regionie Kapsztad Flats i okolicy.
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Królestwo
Boże

W nauce, g∏oszonej przez
Jezusa, „Królestwo Bo˝e”
lub „Królestwo Niebios” sà centralnymi
poj´ciami. Niniejszym zg∏´bimy zagadnienie,
co oznacza poj´cie „Królestwo Bo˝e” i w jakim
zwiàzku jest z Jezusem Chrystusem.

Wypowiedzi Starego Testamentu na temat Jego królestwo - niezniszczalne”. (Daniela
7,13.14) Tym Synem Cz∏owieczym jest nikt
panowania Bo˝ego
inny, tylko Jezus Chrystus.
W Starym Testamencie nie znajdujemy ˝adnych wypowiedzi, dotyczàcych Królestwa Bo˝ego lub Królestwa Niebios. Obydwa poj´cia
odgrywajà centralnà rol´ dopiero w Ewangeliach. Niemniej w starym przymierzu funkcjonowa∏o ju˝ wyobra˝enie, ˝e Bóg jest W∏adcà, ˝e
Bóg jest Królem! Na przyk∏ad w PieÊni
pochwalnej Moj˝esza po wyjÊciu z Egiptu
wys∏awiane jest nieustanne panowanie Bo˝e:
„Pan b´dzie królowa∏ na wieki wieków”.
(2.Moj˝eszowa 15,18)
Oczekiwanie na nadchodzàce wszechÊwiatowe panowanie Bo˝e znaleêç mo˝emy w pismach proroczych. Ksi´ga Izajasza bogata jest
we wskazówki i proroctwa, dotyczàce przysz∏ego Królestwa Bo˝ego. Prorok Daniel widzi
dzieje Êwiata jako nast´pujàce po sobie
Królestwa, które sà przejÊciowe a˝ zostanà
zastàpione wiekuistym Królestwem. Król
babiloƒski Nebukadnesar widzi we Ênie posàg z
metalu i gliny, który zosta∏ zniszczony przez
kamieƒ. W Êlad za tym obwieszczone proroctwo brzmi: „Za dni tych królów Bóg niebios
stworzy królestwo, które na wieki nie b´dzie
zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny
lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa,
lecz samo ostoi si´ na wieki”. (Daniela 2,44) W
wizji o czterech zwierz´tach Daniel widzia∏
nadejÊcie Królestwa w powiàzaniu z przyjÊciem
Syna Cz∏owieczego: „I widzia∏em w widzeniach
nocnych: Oto na ob∏okach niebieskich przyszed∏ ktoÊ, podobny do Syna Cz∏owieczego;
doszed∏ do S´dziwego i stawiono Go przed
Nim. I dano Mu w∏adz´ i chwa∏´, i królestwo,
aby Mu s∏u˝y∏y wszystkie ludy, narody i j´zyki,
Jego w∏adza - w∏adzà wiecznà, niezmiennà,

Jezus Chrystus - nadchodzàce i teraêniejsze Królestwo Bo˝e
Ludzie w czasach Jezusa starotestamentowe
przyrzeczenia dotyczàce Królestwa Bo˝ego
rozumieli jako przyrzeczenie ponownego
ustanowienia Królestwa Dawida. Zmartwychwsta∏y jednak wbrew temu wyraênie wyjaÊni∏, ˝e
starotestamentowe obietnice dotyczà nastania
nowego Królestwa zwiàzanego z Nim, z
Chrystusem: „I poczàwszy od Moj˝esza poprzez wszystkich proroków wyk∏ada∏ im, co o
Nim by∏o napisane we wszystkich Pismach”.
(Ew.¸ukasza 24,27) Pan w rozmowie z Pi∏atem
na pytanie, czy jest Królem ˚ydów odpowiedzia∏: „Królestwo moje nie jest z tego Êwiata;
gdyby z tego Êwiata by∏o Królestwo moje,
s∏udzy moi walczyliby, abym nie by∏ wydany
˚ydom; bo w∏aÊnie Królestwo moje nie jest
stàd. Rzek∏ mu tedy Pi∏at: A wi´c jesteÊ
królem? Odpowiedzia∏ mu Jezus: Sam mówisz,
˝e jestem królem. Ja si´ narodzi∏em i na to
przyszed∏em na Êwiat, aby daç Êwiadectwo
prawdzie; ka˝dy, kto z prawdy jest, s∏ucha g∏osu
mego”. (Ew.Jana 18,33-37)
Nastanie Królestwa Bo˝ego wraz z Jezusem
Chrystusem oznacza nowà epok´. W wyniku
zwyci´stwa Chrystusa nad Êmiercià, w wyniku
Jego zmartwychwstania i wniebowstàpienia,
Królestwo Bo˝e sta∏o si´ rzeczywistoÊcià, choç
nie jest jeszcze widzialnie ustanowione na
ziemi. Pomimo to Chrystus jest po prawicy
Bo˝ej, w niebie, jest wyniesiony i tryumfuje
„ponad wszelkà nadziemskà w∏adzà i zwierzchnoÊcià, i mocà, i panowaniem, i wszelkim imie8

niem, jakie mo˝e byç wymienione, nie tylko w
tym wieku, ale i w przysz∏ym; i wszystko podda∏
(Bóg) pod nogi Jego, a Jego (Chrystusa)
samego ustanowi∏ ponad wszystkim G∏owà
KoÊcio∏a”. (Efezjan 1,21.22) Chrystus okreÊlony jest tu jako G∏owa KoÊcio∏a, a ci, którzy
nale˝à do Jego KoÊcio∏a sà Jego cz∏onkami, sà
te˝ zarazem obywatelami Królestwa Bo˝ego.
(por. Filipian 3,20)
Centralnà treÊcià nauczania Jezusa jest
ewangelia o Królestwie, które wraz z Nim
nadesz∏o: „Wype∏ni∏ si´ czas i przybli˝y∏o si´
Królestwo Bo˝e, upami´tajcie si´ i wierzcie
ewangelii”. (Ew.Marka 1,15) Na pytanie
faryzeuszów: „Kiedy przyjdzie Królestwo
Bo˝e”, Jezus odpowiedzia∏: „Królestwo Bo˝e
nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie b´dà
mówiç: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem
Królestwo Bo˝e jest poÊród was”. (Ew.¸ukasza 17,20.21) Tym samym jest jasne, ˝e
Królestwo Bo˝e zosta∏o zapoczàtkowane w
osobie Jezusa Chrystusa.
W licznych podobieƒstwach i przyk∏adach
Jezus uwypukla cechy Królestwa Bo˝ego i
podkreÊla Jego jednorazowoÊç. „Podobieƒstwo
o ziarnie gorczycznym i kwasie” (por. Ew.Mateusza 13,31-33) ukazuje panowanie Bo˝e jako
rozwijajàcà si´ i wszechobejmujàcà, i przenikajàcà si∏´. „Podobieƒstwo o ukrytym
skarbie, o perle” (por. Ew.Mateusza 13,44-46)
wskazuje na nieprzemijajàcà wartoÊç Królestwa
Bo˝ego. Dla kogoÊ, kto jego szuka i znajdzie
oznacza tyle, ˝e wszystko za nie poÊwi´ca.
Temu Królestwu powinna byç poÊwi´cona
zasadnicza troska ka˝dego cz∏owieka: „Ale
szukajcie najpierw Królestwa Bo˝ego i sprawiedliwoÊci jego”. (Ew.Mateusza 6,33)
Niezb´dne sà okreÊlone przes∏anki, aby
osiàgnàç teraêniejsze Królestwo Bo˝e, a
mianowicie:
- wiara w Jezusa Chrystusa. We wspó∏czesnej
dzia∏alnoÊci Jezusa objawia si´ przysz∏e
panowanie Bo˝e,
- nowonarodzenie, o którym Jezus mówi∏
Nikodemowi: „Zaprawd´, zaprawd´, powiadam ci, jeÊli si´ kto nie narodzi z wody i z
Ducha, nie mo˝e wejÊç do Królestwa Bo˝ego”.
(Ew.Jana 3,5)
Jako nowonarodzeni jesteÊmy „wspó∏obywatelami Êwi´tych i domownikami Boga”.

(Efezjan 2,19) Wierzymy wi´c, ˝e Bóg „nas
wyrwa∏ z mocy ciemnoÊci i przeniós∏ do
Królestwa Syna swego umi∏owanego, w którym
mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów”.
(Kolosan 1,13.14)

Przysz∏e Królestwo Bo˝e
Wraz z ponownym przyjÊciem Chrystusa i
weselem w niebie wype∏ni si´ to, co wyra˝one
jest w Objawieniu Jana: „Alleluja! Oto Pan,
Bóg nasz, Wszechmogàcy, objà∏ panowanie.
Weselmy si´ i radujmy si´, i oddajmy Mu
chwa∏´, gdy˝ nasta∏o wesele Baranka, i oblubienica Jego przygotowa∏a si´”. (Obj.Jana
19,6.7)
To, ˝e teraêniejsze i przysz∏e Królestwo Bo˝e
sà ze sobà nierozerwalnie powiàzane, w
szczególnoÊci widoczne jest dla nas w uroczystoÊci Êwi´tej wieczerzy. Kiedy w modlitwie
„Ojcze nasz” wypowiadamy proÊb´ „przyjdê
Królestwo Twoje” i obecnoÊç Chrystusa prze˝ywamy w sakramencie, wtedy obchodzimy
Êwi´tà wieczerz´ równie˝ spoglàdajàc na
przysz∏e Królestwo Bo˝e i majàcego przyjÊç
ponownie Syna Bo˝ego. (por. 1.Koryntian
11,26; zobacz te˝ Ew.Mateusza 26,29)
W podobieƒstwach o Królestwie Bo˝ym i
przyjÊciu Syna Cz∏owieczego Jezus nie pozostawi∏ ˝adnej wàtpliwoÊci, ˝e nastanie Królestwa Bo˝ego dla Êwiata oznacza równie˝ sàd i
oddzielenie dobra od z∏a. O tym przyk∏adowo
czytamy w „Podobieƒstwie o sieci”: „Dalej
podobne jest Królestwo Niebios do sieci,
zapuszczonej w morze i zagarniajàcej ryby
wszelkiego rodzaju, którà, gdy by∏a pe∏na,
wyciàgn´li na brzeg, a usiad∏szy dobre wybrali
do naczyƒ, a z∏e wyrzucili. Tak b´dzie przy
koƒcu Êwiata...”. (Ew.Mateusza 13,47-49)
Po ustanowieniu przez Chrystusa Królestwa
Pokoju na ziemi i zwiastowaniu wszystkim
ludziom ewangelii o Królestwie nastanie sàd
ostateczny. Wówczas wszelkie moce b´dà
zwyci´˝one przez Chrystusa. Nast´pnie Bóg
stworzy nowe niebo i nowà ziemi´. W nowym
stworzeniu Królestwo Bo˝e urzeczywistni si´
we wspania∏oÊci. Chrystus przeka˝e Królestwo
Ojcu, „aby Bóg by∏ wszystkim we wszystkim”.
(por. 1.Koryntian 15,23-28; Obj.Jana 19,20;
20,10.14)
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Nowy kościół dla zboru Langebaan

Â W I A T A

Pamiętano o rocznicy

RPA: Aposto∏ okr´gowy Noel E. Barnes, w Êrod´ 16 lipca ub.r.,
wyÊwi´ci∏ nowy obiekt sakralny dla zboru Langebaan, s∏u˝àc
s∏owem biblijnym z Ew.¸ukasza 8,39. Ponad 25 lat bracia i siostry
zbierali si´ na nabo˝eƒstwa w
wynajmowanych pomieszczeniach
w domach prywatnych, szko∏ach i
centrach miejskich. W niedziel´,
20 lipca, w nowym domu Bo˝ym
odby∏ si´ uroczysty koncert.
WÊród goÊci byli tak˝e
przedstawiciele administracji
publicznej i ró˝nych wyznaƒ.
Biskup Laubscher (z prawej)
w rozmowie z księdzem Rangwagą
miejscowego Kościoła Katolickiego

Pamięć o ofiarach
nieszczęśliwych wypadków
Argentyna: Aposto∏ okr´gowy Mario Fiore, 6 lipca 2003 roku,
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla umar∏ych w hali miejskiej
w Carmen de Areco. Towarzyszyli mu aposto∏owie Jorge Cabanelas
i Jorge Franco, jak i biskup Fernando Altare. PoÊród oko∏o 500
uczestników nabo˝eƒstwa ze zborów San Andres de Giles, San
Antonio de Areco, Rawson i Salto by∏o wiele dzieci i m∏odzie˝y.
Podczas nabo˝eƒstwa aposto∏ okr´gowy Fiore wspomnia∏ o szeÊciu
braciach, którzy w przeciàgu 15 lat zgin´li tragicznie na Drodze
Panamerykaƒskiej, przebiegajàcej
tak˝e przez Carmen de Areco.

Najmniejsi gratulują
apostołowi okręgowemu Vilorowi
(2 z lewej), który od
roku odpowiedzialny
jest za prowadzenie
Kościoła terytorialnego Brazylia

Brazylia: Z okazji obchodów pierwszej rocznicy istnienia nowo utworzonego KoÊcio∏a
terytorialnego Brazylia, w dniach 20-22 czerwca ub.r., w trzech ró˝nych miejscach odby∏y
si´ nabo˝eƒstwa. Aposto∏ okr´gowy Guillermo
Vilor, który od 23 czerwca 2002 roku prowadzi
ten KoÊció∏ terytorialny, przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w zborze Amaralina w Salvadorze.
Towarzyszyli mu aposto∏ okr´gowy Mario Fiore i aposto∏ Norberto Passuni (obaj Argentyna). Natomiast aposto∏ Jorge Cabanelas
(Argentyna), w towarzystwie aposto∏a Carlosa
Caleri i biskupa Jose A. Bonaite (obaj z
Brazylii), w tym samym czasie przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo w koÊciele w Santos. Braciom i
siostrom w Piedade, Recife, s∏u˝yli aposto∏owie
Norberto R. Batista (Argentyna) i Raul
Montes de Oca (Urugwaj), jak i biskup Jose
Genival (Brazylia).

Uroczystości dla seniorów

Apostoł okręgowy Mario Fiore przenosi
w stan spoczynku kapłana Hernandeza
- obaj w tym samym dniu mają urodziny
i mieszkali w sąsiedztwie
Podczas nabożeństwa dla umarłych
w hali miejskiej
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Polska: W sobotnie wieczory adwentu 2003
roku w ró˝nych zborach na terenie ca∏ego
kraju, jak rokrocznie, odby∏y si´ adwentowe
uroczystoÊci zborowe dla starszych braci i
sióstr. W kilku miejscach seniorom sprawi∏a
radoÊç wizyta biskupa Waldemara Starosty,
który wzmocni∏ i pocieszy∏ ich s∏owem Bo˝ym,
a tak˝e z∏o˝y∏ serdeczne ˝yczenia Êwiàteczne i
noworoczne. Ponadto poza wspólnym pocz´stunkiem przygotowanym przez braci i siostry
dodatkowà radoÊcià by∏y interesujàce programy muzyczno-oratorskie przygotowane przez
dzieci i m∏odzie˝. UroczystoÊci by∏y te˝ dla
seniorów okazjà do wzruszajàcych wspomnieƒ
z ich m∏odzieƒczego ˝ycia koÊcielnego.

Jubileusz w zborze Constitucion
Argentyna: Szczególny by∏ powód odwiedzin aposto∏a okr´gowego Maria
Fiore, 13 lipca 2003 roku, w zborze Constitucion w stolicy Buenos Aires. Przed
50 laty, 12 lipca 1953 r., aposto∏ Glessmann w zborze Constitucion wyÊwi´ci∏
obiekt sakralny. Z okazji jubileuszu zebra∏o si´ ponad 600 braci i sióstr. Po
nabo˝eƒstwie bracia i siostry po˝egnali si´ z aposto∏em okr´gowym, jak i
aposto∏ami Jorge Cabanelasem, Carlosem A. Granjà i Vicente Teti. Przy tym
pewna kobieta, która ju˝ wielokrotnie uczestniczy∏a w nabo˝eƒstwach, jednak˝e
w innym zborze, poprosi∏a: „Chcia∏abym
tu zostaç piecz´towana”. Aposto∏
okr´gowy Fiore, który podczas
nabo˝eƒstwa ju˝ piecz´towa∏ kilka osób,
spe∏ni∏ jej ˝yczenie i w towarzystwie
aposto∏ów i braci ze zboru, udzieli∏ jej
sakramentu chrztu duchowego.

Przed 50 laty: W starej sali zgromadzeń za
ołtarzem starszy Alfonso Verre, przy fisharmonii
diakon J. Ronderos, jak i pasterz Mateo de
Genaro i kapłani V. Mastandrea i J. Luca

Rok 2003: Apostoł okręgowy Fiore (3 z lewej),
apostoł Teti i biskup Canessa (obaj w 1 rzędzie)
z braćmi ze zboru

Święte pieczętowanie
w Tal des Rio Negro

„Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź” - to napis nad
ołtarzem, za którym stoi apostoł Vicente Teti

Argentyna: Oko∏o 400 braci i
sióstr, goÊci i s∏ug Bo˝ych z
pó∏nocnej cz´Êci Patagonii, 14
czerwca ub.r., przyby∏o do Cipoletti
na nabo˝eƒstwo aposto∏a Vicente
Teti. Tam zosta∏o piecz´towanych
28 dusz, jak i ustanowionych dwóch
kap∏anów i dwóch diakonów. Miasto Cipoletti po∏o˝one jest oko∏o
1200 kilometrów na po∏udniowyzachód od Buenos Aires, w niecce
nad brzegiem Rio Negro. Wody tej
rzeki wykorzystywane sà w tej
okolicy do nawadniania plantacji
owoców i winnic.

Gdzie Napoleon żył na banicji

Bracia i siostry witają apostoła Waltera Diedericksa
(3 z prawej) na St. Helenie

RPA: Aposto∏ Walter Diedericks, 22 czerwca 2003 r., uda∏ si´ do portu
w Kapsztadzie, aby stamtàd statkiem wyruszyç na wysp´ St. Helen´ w celu
odwiedzenia tamtejszych braci i sióstr. Dotar∏ tam po pi´ciu dniach podró˝y
po pe∏nym morzu. Ju˝ wieczorem po przybyciu przeprowadzi∏ pierwsze
nabo˝eƒstwo, w którym piecz´towa∏ dziewi´ç
Apostoł Walter Diedericks i pasterz Roy
Scholtz - przewodniczący zboru St. Helena dusz. W niedziel´, 29 czerwca, w zborze
(od lewej), udzielają wywiadu dla lokalnej
odby∏a si´ konfirmacja. W tej uroczystoÊci
stacji radiowej
wzi´∏o udzia∏ 47 braci i sióstr z St. Heleny, jak
i za poÊrednictwem transmisji telefonicznej
bracia i siostry z Ascension. WÊród goÊci by∏o
dwóch pasa˝erów, których aposto∏ Diedericks
pozna∏ i zaprosi∏ w trakcie podró˝y morskiej.
Przed swoim odjazdem, 3 lipca, aposto∏
przeprowadzi∏ jeszcze jedno nabo˝eƒstwo,
w którym ustanowi∏ trzech diakonów.
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Dzień Młodzieży w Kapsztadzie
RPA: Pod mottem: „Youth on the Move” (Aktywna
m∏odzie˝) w obszarze aposto∏a Marka Diedricksa (Kraj
Przylàdkowy) w czerwcu 2003 roku mia∏ miejsce Dzieƒ
M∏odzie˝y. Punktami kulminacyjnymi by∏y nabo˝eƒstwa w
niedziel´ 15 czerwca, które w tym samym czasie odby∏y si´ w
trzech ró˝nych zborach. Aposto∏ Diedricks s∏u˝y∏ m∏odzie˝y w
Arcadia, biskup Ndodomzi T. Nene w Hornlee i biskup
Harold B. Swartbooi w koÊciele w Graaff-Reinet.
S∏owem biblijnym tych nabo˝eƒstw by∏ Psalm 105,43:
„I wyprowadzi∏ lud swój wÊród wesela, wÊród radosnych
Êpiewów wybraƒców swoich”. W przededniu m∏odzi bracia
i siostry zebrali si´ wraz z aposto∏em i biskupami, aby wspólnie
porozmawiaç. Zasadniczym tematem by∏o zagadnienie, w jaki
sposób poprzez spo∏ecznoÊç, ˝ycie modlitewne, Êpiew
i wartoÊci wiary, ró˝ne kultury mogà byç zespolone w jednej „kulturze nowoapostolskiej”. M∏odzi bracia i siostry ju˝ miesiàce wczeÊniej przygotowywali si´ do
Dnia M∏odzie˝y: Uczestniczyli w próbach chóru, w szczególnych nabo˝eƒstwach
witali w swoim gronie konfirmantów, odwiedzali braci i siostry
w podesz∏ym wieku i skutecznie zapraszali „opiesza∏à” m∏odzie˝.

Radośni młodzi bracia i siostry
podczas Dnia Młodzieży

W „Muzeum Transplantatów”
Młodzi bracia i siostry w muzealnej sali
operacyjnej, w której w 1967 roku
miała miejsce pierwsza transplantacja serca

RPA: Dwa dni przed nabo˝eƒstwem dla
umar∏ych, 4 lipca ub.r., m∏odzie˝ ze zboru
Townsend Estate odwiedzi∏a „Muzeum
Transplantatów” w szpitalu Groote Schuur
w Kapsztadzie. Muzeum znajduje si´ w sali
operacyjnej, w której w dniu 3 grudnia 1967 roku
odby∏a si´ pierwsza na Êwiecie transplantacja
serca. W trakcie zwiedzania pomieszczenia
m∏odzi bracia i siostry myÊleli o duszach, które
zmar∏y zarówno w tej sali, jak i w ca∏ym szpitalu.

Zdjęcie tytułowe: Koncert w kościele w Silvertown
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