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Wolność dzięki Chrystusowi
iewàtpliwie ˝yczeniem wszystkich narodów
i ka˝dego cz∏owieka jest byç wolnym od
przymusu i ucisku. Zrozumia∏à rzeczà jest,
˝e nikt nie chcia∏by ˝yç w niewoli. Wielkà
wartoÊcià ludzkiego ˝ycia jest dysponowanie
wolnoÊcià. Dla wolnoÊci prowadzono wojny,
zdobywano si´ na wielkie poÊwi´cenia i oddawano
˝ycie. Chocia˝by nie wiadomo jak by∏a godna
po˝àdania ziemska wolnoÊç, to jednak blednie w
swoim znaczeniu wobec wolnoÊci duchowej. Niejeden,
kto uwa˝a si´ za wolnego, w rzeczywistoÊci jest
zwiàzany przez jakieÊ duchy, zapatrywania lub
ideologie. Tylko kogo Syn Bo˝y czyni wolnym, ten
naprawd´ jest wolny. W jaki sposób to nast´puje.
Jezus Chrystus udzieli∏ odpowiedzi: „Je˝eli wytrwacie
w s∏owie moim, prawdziwie uczniami moimi b´dziecie
i poznacie prawd´, a prawda was wyswobodzi”.
PodkreÊliç nale˝y, ˝e Bo˝a prawda objawia si´ przez
s∏owo Pana zdzia∏ane przez Ducha Âwi´tego i
g∏oszone przy o∏tarzu. Kto pozwala si´ wprowadzaç w
t´ prawd´ w ten sposób, ˝e przyjmuje i przestrzega
s∏owa Bo˝ego, ten naprawd´ jest wolny. Wolny
poprzez s∏owo, zbawiony i usprawiedliwiony poprzez
∏ask´. Mo˝liwoÊci ku temu stworzy∏ Syn Bo˝y dzi´ki
swojej ofierze na krzy˝u. Gdy s∏owo i ∏ask´ zachowamy
jako rzecz wielkà i Êwi´tà, a tak˝e przyjmiemy ca∏ym
sercem, wtedy dzi´ki Chrystusowi dostàpimy wolnoÊci.
T´ wolnoÊç muszà respektowaç wszystkie duchy.
Wolnymi mo˝emy si´ te˝ staç poprzez wiar´. Wiar´,
jakà wykazywali Noe i Abraham, Bóg zaliczy∏ im ku
usprawiedliwieniu. W Bo˝ej sprawiedliwoÊci le˝y
wolnoÊç. Dzieci Bo˝e mogà dostàpiç te˝ wolnoÊci
poprzez zwyci´˝anie. Jaka b∏ogoÊç jest w duszy, kiedy
si´ zwyci´˝y, pozostawiajàc w tyle to, co niedobre.
Wówczas serce nape∏nia wewn´trzne zadowolenie i
cicha radoÊç. Wtedy jest si´ niezale˝nym od wszelkich
duchów, poniewa˝ si´ zwyci´˝y∏o.
PomyÊlmy o przysz∏oÊci, o ponownym przyjÊciu
Pana, o zabraniu oblubienicy. Oczekuje nas wiekuista
wspania∏oÊç w spo∏ecznoÊci z Bogiem i Jego Synem.
Nie pozwólmy zniewalaç si´ ziemskimi sprawami.
Cz´stokroç uzale˝nienia wkradajà si´ ukradkiem.
Oddalajmy je przez przyjmowanie s∏owa i ∏aski,
zachowanie wiary i przezwyci´˝anie tego, co bezbo˝ne.
Pozwólmy, abyÊmy stali si´ wolnymi poprzez Syna. On
nas wykupi∏ od prawa z∏ego i prowadzi nas do
wspania∏oÊci.
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(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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Główny Apostoł wraz z osobami
towarzyszącymi w pokoju dla sług

„Bóg jest mi∏oÊcià...” rozbrzmiewa∏o
z ust 20 radosnych dzieci, w niedziel´,
30 listopada 2003 roku, na powitanie
G∏ównego Aposto∏a Richarda Fehra i osób jemu towarzyszàcych,
kiedy szli do pokoju dla s∏ug w hotelu Syuen w Ipoh.
Po roku 1991 by∏a to druga wizyta G∏ównego Aposto∏a w Malezji.

G∏ówny Aposto∏
w Ipoh - Malezja
Ponad 14 godzin lotu mia∏ za sobà
G∏ówny Aposto∏, jak i towarzyszàcy mu
aposto∏owie okr´gowi Wilfried Klingler
(Niemcy Ârodkowe), Leslie Latorcai
(Kanada) i Klaus Saur (Niemcy Po∏udniowe), kiedy wieczorem 28 listopada
oko∏o godz. 21.00 przybyli do hotelu w
Kuala Lumpur, stolicy Malezji. WczeÊniej przybyli ju˝ tam z Indonezji aposto∏
okr´gowy Alfons Tansahtikno wraz z
aposto∏ami Edy’m Isnugroho i Samuelem Hadiwidagdo.
G∏ówny Aposto∏ przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w Kuala Lumpur w kwietniu
1991 roku, które odby∏o si´ w wynaj´tej
sali Shangri-La Hotels. Tym razem
bracia i siostry zgromadzili si´ na
nabo˝eƒstwo w odleg∏ym o 200 kilometrów mieÊcie Ipoh. G∏ówny Aposto∏ wraz
z towarzyszàcymi mu aposto∏ami uda∏
si´ tam w sobot´. Podró˝ autobusem
trwa∏a 3 godziny. W Ipoh, przed hote3

lem, w którym odbywa∏o si´ te˝ nabo˝eƒstwo niedzielne, czeka∏a wielka
rzesza braci i sióstr, a wÊród nich tak˝e
aposto∏ Nelson Kraus z Kanady. Pewna
dziewczynka powita∏a G∏ównego Aposto∏a, zgodnie z narodowà tradycjà,
girlandà kwiatów. W holu hotelu wisia∏
transparent informujàcy wszystkich
goÊci o uroczystoÊci koÊcielnej, na
którym widnia∏o: „Welcome dear Chief
Apostle” (Witamy drogi G∏ówny Apostole). Oko∏o 643 uczestników nabo˝eƒstwa przyby∏o z ró˝nych regionów
Malezji, a tak˝e niektórzy z Korei
Po∏udniowej, Japonii i Singapuru.
W niedziel´ po po∏udniu G∏ówny
Aposto∏ z aposto∏ami powróci∏ do Kuala
Lumpur, aby w poniedzia∏ek udaç si´ do
Bangkoku w Tajlandii, poniewa˝ w
Chiang Mai, we wtorek, mia∏o si´ odbyç
drugie nabo˝eƒstwo podczas tej
azjatyckiej podró˝y.
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„Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego,
i Pana Jezusa Chrystusa”.
- 1. Koryntian 1, 3 -

mi∏owani bracia i siostry w
Panu! Najpierw chcia∏bym was
serdecznie powitaç przy o∏tarzu Bo˝ym. W miejscu, gdzie
s∏yszalne jest s∏owo Bo˝e, gdzie dost´pujemy ∏aski i odpuszczenia grzechów,
gdzie przyjmujemy pokój niebiaƒski i
b∏ogos∏awieƒstwo. Chocia˝by ju˝ na podstawie tych czterech punktów widzimy, jak
niezmiernie wa˝ny jest o∏tarz Pana, a
ka˝de nabo˝eƒstwo jest darem naszego
Ojca Niebieskiego.
Po raz drugi jestem w waszym kraju, lecz
po raz pierwszy w tym mieÊcie. Raduj´ si´
z tego, ˝e jako s∏udzy i dzieci Bo˝e
mo˝emy trwaç we wzajemnej wspólnocie,
˝eby przyjmowaç si∏y do radosnego
podà˝ania drogà wiary, a˝ cel zostanie
osiàgni´ty.
Zanim dziÊ rano do was wyjecha∏em,
otworzy∏em Pismo Âwi´te, a przede mnà
widnia∏y s∏owa Jana Chrzciciela. Cz∏owiek
ten wielkimi s∏owami Êwiadczy∏ o Jezusie.
Niestety zaczà∏ te˝ powàtpiewaç i wys∏a∏
dwóch swoich uczniów do Pana Jezusa z
zapytaniem: „Czy Ty jesteÊ tym, który ma
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przyjÊç, czy te˝ mamy oczekiwaç innego?”.
Jezus odpowiedzia∏ uczniom: „Idêcie i
oznajmijcie Janowi, co s∏yszycie i widzicie:
Âlepi odzyskujà wzrok i chromi chodzà,
tr´dowaci zostajà oczyszczeni i g∏usi s∏yszà,
umarli sà wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia; a b∏ogos∏awiony jest
ten, kto si´ mnà nie zgorszy”. (Ew. Mateusza 11, 3-6) To by∏a precyzyjna odpowiedê.
PrzenieÊmy s∏owa Jezusa do naszego
czasu. Kto z jakiegokolwiek powodu z∏oÊci si´ w domu Bo˝ym, ten nie musi si´
dziwiç, ˝e ju˝ nie ma b∏ogoÊci. W pierwszej chwili moglibyÊmy powiedzieç:
„Przecie˝ nigdy nie z∏oÊcimy si´ z powodu
Jezusa Chrystusa i Nim si´ nie gorszymy”.
Na Niego byç mo˝e nie, ale mo˝emy si´
z∏oÊciç na kap∏ana, ewangelist´, starszego
okr´gowego, a byç mo˝e nawet na aposto∏a. Mo˝na te˝ si´ z∏oÊciç z powodu jakiegoÊ zdania us∏yszanego w nabo˝eƒstwie.
Mo˝na si´ irytowaç z powodu brata lub
siostry. Kto to czyni, ten nie osiàga
b∏ogoÊci. Je˝eli by∏aby jakaÊ z∏oÊç, byç
mo˝e tkwiàca g∏´boko w naszym sercu, to
pozwólmy usunàç to z∏o przy o∏tarzu.
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Wszyscy przecie˝ chcemy si´ staç b∏ogimi,
a dopiero, kiedy to osiàgniemy, nabo˝eƒstwo b´dzie mia∏o swój pe∏ny skutek.
Kto si´ nie irytuje i osiàga b∏ogoÊç w
domu Bo˝ym, ten dziÊ, patrzàc duchowo,
mo˝e doÊwiadczyç tego, o czym wówczas
powiedzia∏ Jezus: „Âlepi” mogà widzieç, a
mianowicie Pana w Jego s∏ugach. „Chromi” mogà chodziç, a mianowicie na drodze wiary. „Tr´dowaci” mogà zostaç
oczyszczeni, a mianowicie dostàpiç odpuszczenia grzechów. A je˝eli coÊ obumar∏o w naszej duszy, to dzi´ki mocy Bo˝ej
mo˝e zostaç wskrzeszone do nowego
˝ycia.
MoglibyÊmy teraz powiedzieç: „No
dobrze, ale to wszystko odnosi si´ tylko do
spraw duchowych. Natomiast chcia∏bym
doÊwiadczyç te˝ tego w moim ˝yciu
cielesnym; abym wyzdrowia∏, kiedy jestem
chory; abym by∏ bogaty, kiedy jestem
biedny; abym te˝ nie musia∏ umrzeç”. Co
jednak jest wi´ksze? Jezus sam powiedzia∏
w trakcie uzdrowienia sparali˝owanego:
„Có˝ bowiem jest ∏atwiej, czy rzec:
Odpuszczone sà grzechy twoje, czy rzec:

Wstaƒ i chodê?”. (Ew. Mateusza 9, 5)
MyÊl´, ˝e to, co Bóg czyni przy naszej
duszy, jest o wiele wi´ksze od tego, co
móg∏by uczyniç przy naszym ciele. Je˝eli
jest taka wola Bo˝a, to te˝ w naszym
ziemskim ˝yciu mo˝e dokonaç cudu.
Wierne dzieci i s∏udzy Bo˝y cz´stokroç ju˝
tego doÊwiadczyli.
W przeczytanym s∏owie biblijnym
Aposto∏ Pawe∏ pisze do Koryntian: „¸aska
wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana
Jezusa Chrystusa”.
Po pierwsze weêmy ∏ask´ od Boga. Co to
jest? Mili bracia i siostry, to jest wybranie
od wieków. W∏aÊnie to jest ∏aska od Boga,
˝e nas wybra∏ zanim si´ narodziliÊmy. To
jest tajemnica, to jest cud, którego nie
mo˝emy pojàç naszym rozumem. A
jednak jest to Bo˝a rzeczywistoÊç i musi
byç akceptowana przez wszystkie duchy.
Niech wi´c zawsze w naszym ˝yciu czymÊ
wielkim pozostaje ∏aska Bo˝a w postaci
wybrania.
Nast´pnie Aposto∏ Pawe∏ mówi: „…i
pokój od Boga”. W jaki sposób dost´pujemy pokoju od Boga? W stanie dziecka

Bo˝ego. Mili bracia i siostry, staliÊmy si´
dzieçmi Bo˝ymi poniewa˝ utwierdziliÊmy
∏ask´ wybrania. Stan dziecka Bo˝ego zaÊ
wnosi do duszy pokój, pewnoÊç i spokój.
Stan dziecka Bo˝ego jest i pozostaje najwi´kszym darem, jaki mo˝emy otrzymaç w
naszym ˝yciu.
„¸aska wam... od Boga, Ojca naszego, i
Pana Jezusa Chrystusa”. Z ofiary Chrystusa dost´pujemy wcià˝ na nowo ∏aski oraz
odpuszczenia wszelkich win i grzechów. To
równie˝ jest wielkim darem. Co moglibyÊmy uczyniç, aby zosta∏y nam odpuszczone
grzechy? MoglibyÊmy modliç si´ dzieƒ i
noc, moglibyÊmy wieÊç najpobo˝niejsze
˝ycie, ale z tego powodu nie zosta∏by nam
odpuszczony ˝aden grzech. Przy o∏tarzu
Bo˝ym jednak dost´pujemy ∏aski Chrystusa z Jego ofiary i zas∏ugi, a tak˝e pozyskujemy pokój Zmartwychwsta∏ego. Pokój w
Chrystusie wcià˝ na nowo staje si´ naszym
dzia∏em. Podczas odpuszczenia grzechów
s∏yszymy, ˝e zostajemy uwolnieni z wszelkich win, a pokój Zmartwychwsta∏ego
zostaje w∏o˝ony do naszych serc. To wnosi
spokój do naszej duszy.
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Je˝eli aposto∏ tu mówi: „¸aska wam i
pokój”, to chcia∏bym dziÊ dodaç: „Niech z
wami pozostanie”. My te˝ chcemy pozostaç, a mianowicie u Pana, u Tego, u którego wcià˝ na nowo mamy ∏ask´ i pokój.
Co czytamy w Biblii na temat wiernych
w pierwotnym KoÊciele Apostolskim? Oni
trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w ∏amaniu chleba i w modlitwach.
(por. Dzieje Ap. 2, 42) W∏aÊnie w tym
trwali wierni pierwszego KoÊcio∏a Apostolskiego. Niechby o wiernych KoÊcio∏a
Apostolskiego czasu koƒcowego, czyli o
nas wszystkich, by∏o wyra˝one to samo
Êwiadectwo. Kiedy pozostaniemy w nauce
apostolskiej, wtedy pozostaniemy w
prawdzie, w Êwiat∏oÊci i przy ˝yciu. Mili
bracia i siostry, kto w tym trwa, ten ma
spe∏nione ˝ycie. Kiedy ˝ycie Bo˝e w nas
pulsuje, kiedy Êwiat∏oÊç oÊwieca naszà
drog´, kiedy prawd´ zachowujemy w sobie
w ten sposób, ˝e trwamy w nauce
apostolskiej, wtedy nie pozwalamy si´
zwieÊç na manowce przez jakiekolwiek
idee lub nauki, ale pozostajemy wierni.
Pierwsi apostolscy trwali równie˝ we

N A B O ˚ E ¡ S T W O

wspólnocie. W niej te˝ chcemy trwaç.
Bracia i siostry, wspólnota daje si∏´.
Wspólnota daje schronienie, a pi´knym
uczuciem jest mieç schronienie u Boga.
Trwaç w ∏amaniu chleba oznacza stale
przyjmowaç istot´, usposobienie i ˝ycie
Chrystusa.
Trwanie w modlitwie uwalnia dusze od
wszelkiego ucisku. Je˝eli odczuwamy
duchowy ucisk, to w jaki sposób mo˝emy
si´ go pozbyç? Poprzez trwanie w
modlitwie. Modlitwa ciàgle daje nowe si∏y.
Modlitwa daje b∏ogos∏awieƒstwo.
Je˝eli Aposto∏ Pawe∏ mówi: „¸aska wam
i pokój”, to jako aposto∏ KoÊcio∏a koƒcowego, mówi´: „Niech z wami pozostanie”.

Je˝eli wi´c pozostanie z nami, a my
pozostaniemy w nauce apostolskiej, we
wspólnocie, w ∏amaniu chleba i w modlitwach, to wzrasta w nas nowa istota w
Jezusie Chrystusie. Choç jeszcze jesteÊmy
grzesznymi ludêmi, to jednak coraz
bardziej rozwija si´ w nas obraz podobieƒstwa Chrystusa. Bracia i siostry, to musi
nastàpiç, aby wtedy, kiedy Pan przyjdzie,
móg∏ nas znaleêç w swoim usposobieniu, a
wówczas nastàpi przemienienie w jednej
chwili.
Aposto∏ Pawe∏ mówi o tym, ˝e w czasie
tràby ostatecznej, ci, którzy nale˝à do
Chrystusa zostanà przemienieni w jednej
chwili, w okamgnieniu. (por. 1. Koryn-

tian 15, 51. 52) Wtedy te˝ zejdziemy si´
razem z tymi, którzy odeszli ju˝ do
wiecznoÊci. Wszystko to nastàpi w wielkim
dniu Pana. To jest cel naszej wiary, i
dok∏adajmy wszystkiego, aby ten cel osiàgnàç. NaÊladujmy, pozostaƒmy wierni i
zachowajmy nadziej´, ˝e ten wielki dzieƒ
wnet nadejdzie.
Tak wi´c ˝ycz´ wam z ca∏ego serca, aby
∏aska oraz pokój od Boga i Chrystusa by∏y,
i pozosta∏y z wami, a my wszyscy chcemy
pozostaç w dà˝eniu do celu wiary i nie
zatrzymaç si´ w po∏owie drogi.
Co by to da∏o, gdybym podczas tej
d∏ugiej podró˝y do was pokona∏ wiele
godzin lotu, przesiada∏ si´ na lotniskach
czekajàc na kolejne po∏àczenia, a ostatecznie pozosta∏bym w Kuala Lumpur.
Wówczas bym was nie widzia∏ i nie
móg∏bym wam s∏u˝yç. Nie wolno mi by∏o
wi´c pozostaç gdzieÊ po drodze, ale
musia∏em pokonaç równie˝ ostatni kilometr, aby byç tu z wami. Kto na drodze do
wspania∏oÊci przystaje i nie idzie dalej, ten
nie osiàgnie celu. Gdy jednak jesteÊmy
nape∏nieni ∏askà i pokojem od Boga Ojca i
od Syna, to dla ka˝dego b´dzie mo˝liwe
osiàgni´cie celu wiary.
Apostołowie okręgowi: Latorcai, Saur,
Tansahtikno i Klingler (od lewej)
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Mili bracia i siostry, ten list
przychodzi do was z Malezji.
Tutejsi bracia i siostry, w dniu
30 listopada 2003 roku, goÊcili
G∏ównego Aposto∏a. To jest
powód, aby nieco przybli˝yç
poczàtki dzie∏a Bo˝ego w tym
multikulturalnym i multireligijnym kraju, którego wi´kszoÊç mieszkaƒców wyznaje
islam. Gdy trzy m∏ode dziewczyny w 1957 roku na dworcu
kolejowym w Bremie/Niemcy
spotka∏y m∏odego m´˝czyzn´
z Malezji, to nie przypuszcza∏y, ˝e jest to poczàtek pewnego planu Bo˝ego. Ten m∏ody
cz∏owiek musia∏ byç przystojny,
poniewa˝ wywar∏ takie wra˝enie, ˝e
serca tych m∏odych dziewczyn mocniej zabi∏y. Po spotkaniu dziewczyny
umówi∏y si´, która z nich napisze do
niego list. Rola ta przypad∏a tej, która
zna∏a angielski. TreÊci tego listu nie
znam, niech to te˝ pozostanie tajemnicà. Niemniej ci dwoje si´ pobrali i
w 1960 roku przeprowadzili si´ do
Kuala Lumpur. M∏ody mà˝ by∏ bardzo zatroskany z powodu chrzeÊcijaƒskiej wiary jego ˝ony. Nie chcia∏a
uczestniczyç w jego obrzàdkach religijnych, lecz ucz´szcza∏a do zboru
anglikaƒskiego. Tak wi´c niebawem
zaczà∏ jej towarzyszyç.
W zasadzie Harbhajan S. Chhabra
zamierza∏ studiowaç prawo w Anglii,
ale nic z tego nie wysz∏o. W koƒcu
m∏oda para wylàdowa∏a z powrotem
w Niemczech, w ojczyênie ˝ony. W
pobli˝u ich nowego miejsca zamieszkania by∏ koÊció∏ nowoapostolski.
Tam te˝ poznali dzie∏o Bo˝e i niebawem zostali piecz´towani. W
zborze Ganderkesee brat Chhabra
zosta∏ ustanowiony poddiakonem, a w
1969 roku kap∏anem.
T´sknota za ojczyznà stawa∏a si´
coraz wi´ksza i ponownie przeprowadzili si´ do Malezji. Aposto∏
okr´gowy Kraus nie zwlekajàc pos∏a∏
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Apostoł okręgowy pomocniczy
Urs Hebeisen (2 od prawej)
z malezyjskimi sługami Bożymi

Dzieło Boże
w Malezji
do nich ówczesnego aposto∏a Erry z
Indii.
Ma∏˝eƒstwo
Chhabra
rozpocz´∏o prac´ misyjnà. W 1973
roku zosta∏y piecz´towane pierwsze
dusze. W Rawang powsta∏ pierwszy
zbór. Wkrótce te˝ Malezj´ odwiedzi∏
aposto∏ okr´gowy Kraus.
W kolejnych latach dzie∏o Bo˝e w
tym kraju rozwija∏o si´ powoli, ale
nieustannie. Braci i siostry obs∏ugiwali aposto∏owie Gilbert i Ernest
Vovak, Ernst Horn i Leslie Latorcai.
W 1991 roku po raz pierwszy Malezj´
odwiedzi∏ G∏ówny Aposto∏.
Praca by∏a trudna, wzrost powolny,
ale przecie˝ liczy si´ ka˝da dusza.
DziÊ istnieje 18 zborów i oko∏o 600
aktywnych braci i sióstr. Wszyscy sà
narodowoÊci tamilskiej. Starszy okr´gowy Chhabra w 1997 roku przeszed∏
w stan spoczynku. Obecnie malezyjskim braciom i siostrom s∏u˝y starszy
okr´gowy Jeyakumar.
Czy wi´ksza jest radoÊç gospodarza,
który kombajnem zbiera plony z
wielkiego pola od radoÊci ogrodnika,
który zrywa pojedyncze owoce z
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ma∏ego ogrodu za domem?
Jak gospodarz na wielkim
polu, tak te˝ ma∏y ogrodnik
pe∏en entuzjazmu doglàda
dojrzewania owoców w jego
ogrodzie. Dojrza∏oÊç w wierze braci i sióstr w Malezji
zawsze na nowo daje powód
do wielkiej radoÊci.
Aposto∏ Horn kiedyÊ opowiada∏, jak przed pewnym
nabo˝eƒstwem w Malezji
obserwowa∏ matk´, która
podnios∏a swoje ma∏e dziecko do
skrzynki ofiar, aby umo˝liwiç mu
z∏o˝enie osobistej ofiary mi∏emu
Bogu. To sà niezapo-mniane obrazy,
które Êwiadczà o dzieci´cej wierze.
Gdy Aposto∏owi Paw∏owi doniesiono o wierze i mi∏oÊci Efezjan, wtedy
nie zaprzestawa∏ za nich dzi´kowaç i
si´ modliç: „...aby Bóg Pana naszego
Jezusa Chrystusa, Ojciec chwa∏y, da∏
wam Ducha màdroÊci i objawienia ku
poznaniu Jego, i oÊwieci∏ oczy serca
waszego, abyÊcie wiedzieli, jaka jest
nadzieja, do której was powo∏a∏, i
jakie bogactwo chwa∏y jest udzia∏em
Êwi´tych w dziedzictwie Jego, i jak
nadzwyczajna jest wielkoÊç mocy Jego
wobec nas, którzy wierzymy dzi´ki
dzia∏aniu przemo˝nej si∏y Jego”.
(Efezjan 1, 17-19)
Tego ˝yczymy równie˝ naszym
braciom i siostrom w Malezji.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Urs Hebeisen
Apostoł okręgowy pomocniczy Urs Hebeisen
urodził się 26 sierpnia 1952 roku w Bazylei, w
Szwajcarii. Na urząd apostoła został powołany 12
grudnia 1982 roku.Od 7 maja 1995 roku jako apostoł
okręgowy pomocniczy wspiera pracę swego
apostoła okręgowego Leslie Latorcai (Kanada)
służąc braciom i siostrom na Filipinach, w Japonii,
Korei Południowej, na Tajwanie, w Malezji oraz w
innych krajach Azji południowo-wschodniej.

N A U K A

I

P O Z N A N I E

Post

Dlaczego w dawnych czasach poszczono?
Czy post jeszcze dziÊ ma znaczenie
dla naszego ˝ycia w wierze?
Na te pytanie chcemy udzieliç odpowiedzi w tym˝e artykule.
Nie zajmiemy si´ jednak aspektem medycznym tego tematu.

Znaczenie postu w Starym Testamencie

to jest post, w którym mam upodobanie: ˝e si´
rozwiàzuje bezprawne wi´zy, ˝e si´ zrywa powrozy
Post w pierwotnym znaczeniu oznacza rezygnacj´ z jarzma, wypuszcza na wolnoÊç uciÊnionych i ∏amie
przyjmowania pokarmów ze wzgl´dów rytualnych. wszelkie jarzmo, ˝e podzielisz twój chleb z g∏odnym i
Post Izraelitów ma swoje korzenie w rytua∏ach biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy
pokuty, uwidaczniajàcych si´ w pokorze i zaniecha- zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego
niu przedsi´wzi´ç ˝yciowych. (por. 3. Moj˝eszowa wspó∏brata si´ nie odwrócisz”. (Izajasza 58, 3-7)
Wyraênie tu widaç o co chodzi Bogu: O prawdziwà
16, 29-31) W dorocznie obchodzonym dniu
pojednania arcykap∏an wst´powa∏ do cz´Êci pobo˝noÊç, o ˝ycie, na którym spoczywa upodobanie
najÊwi´tszej Êwiàtyni, aby przez z∏o˝enie ofiary Boga, niecechujàce si´ umartwianiem i ascezà, ale
rozgrzeszyç siebie i naród. Przy tej okazji poszczono. wewn´trznym zwróceniem si´ cz∏owieka ku Bogu i
Zwiàzany z tym odpoczynek i zaniechanie wszelkich usposobieniem serca, majàcym na uwadze wol´ Boga
czynnoÊci, jak i oczyszczenie i uÊwi´cenie, mia∏y i dobro bliêniego.
s∏u˝yç temu, aby cz∏owiek ca∏kowicie koncentrowa∏
Wypowiedzi Nowego Testamentu
si´ na wznios∏y akt pojednania.
Przyk∏ad postu jako aktu pokuty znajdujemy w na temat postu
Ksi´dze Jonasza. Gdy prorok Jonasz obwieszcza∏
Post za czasów Jezusa, podobnie jak modlitwy i
mieszkaƒcom Niniwy zag∏ad´ miasta, to „Wtedy
ja∏mu˝ny,
by∏ nieroz∏àcznà cz´Êcià ˝ycia wierzàcych i
obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, og∏osili post i
oblekli si´ we w∏osiennice, wielcy i mali”. (Jona- ich wyrazem skierowania si´ ku Bogu. O prorokini
sza 3, 5) W Starym Testamencie mamy do czynienia z Annie jest mowa, ˝e nie opuszcza∏a Êwiàtyni „s∏u˝àc
postem jako znakiem ˝a∏oby i smutku. Zw∏aszcza w Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocà”. (Ew.
czasach niedoli szukano w ten sposób pozyskania ¸ukasza 2, 37) W „Kazaniu na górze” Jezus równie˝
przychylnoÊci i pomocy Bo˝ej. (por. S´dziów 20, 26; ustosunkowuje si´ do postu, modlitw i ja∏mu˝ny, a
przy tym radzi: „Baczcie te˝, byÊcie pobo˝noÊci
Ezdrasza 8, 23)
swojej nie wynosili przed ludêmi, aby was widziano;
inaczej nie b´dziecie mieli zap∏aty u Ojca waszego,
Starotestamentowa krytyka postu
który jest w niebie. (...) A gdy poÊcicie, nie bàdêcie
Prorok Izajasz z polecenia Bo˝ego pot´pia post, sm´tni jak ob∏udnicy; szpecà bowiem twarze swoje,
majàcy charakter zewn´trznej pobo˝noÊci, a nie aby ludziom pokazaç, ˝e poszczà. Zaprawd´
odpowiadajàcy w∏aÊciwemu wewn´trznemu usposo- powiadam wam: Odbierajà zap∏at´ swojà. Ale ty, gdy
bieniu: „Oto w dniu waszego postu za∏atwiacie swoje poÊcisz, namaÊç g∏ow´ swojà i umyj twarz swojà. Aby
sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. nie ludzie ci´ widzieli, ˝e poÊcisz, lecz Ojciec twój,
Oto gdy poÊcicie, k∏ócicie si´ i spieracie, i bezlitoÊnie który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w
uderzacie pi´Êcià. (...) Czy to jest post, w którym ukryciu, odp∏aci tobie”. (Ew. Mateusza 6, 1. 16-18)
mam upodobanie, dzieƒ, w którym cz∏owiek Zatem post jest wyrazem ÊciÊle osobistej pobo˝noÊci.
Jezus przed rozpocz´ciem nauczania osobiÊcie
umartwia swojà dusz´, ˝e si´ zwiesza swojà g∏ow´ jak
sitowie, wk∏ada wór i k∏adzie si´ w popiele?”. Post poÊci∏ 40 dni na pustyni i przygotowywa∏ si´ do swego
raczej mia∏ si´ cechowaç dobrymi uczynkami. „Lecz zadania. Gdy jednak zapytano go kiedyÊ, dlaczego
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Tym ascetycznym zapatrywaniom odpowiada poglàd,
˝e ludzkie cia∏o co do zasady jest zepsute wszelkim
z∏em i dlatego te˝ ziemskie potrzeby muszà byç
zwalczane.

Jego uczniowie nie poszczà, tak jak to czynià
uczniowie Jana Chrzciciela oraz zwolennicy
faryzeuszy, wtedy odpowiedzia∏: „Czy˝ mogà goÊcie
weselni poÊciç, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki
majà z sobà oblubieƒca, nie mogà poÊciç. Ale przyjdà
dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a
wówczas, owego dnia b´dà poÊciç”. (Ew. Marka 2,
19. 20)
Ta wypowiedê biblijna jest podstawà dla wielu
chrzeÊcijan, ˝eby w okreÊlonych okresach nie przyjmowaç pokarmów. Nasz KoÊció∏ nie wywodzi z tego
˝adnego przypisu, ale pozostawia to indywidualnemu uznaniu.
W Dziejach Apostolskich mamy przekaz, ˝e w
zborze w Antiochii modlono si´ i poszczono, kiedy
zostali wyÊwi´ceni Barnabasz i Saul. Równie˝ w
Derbie modlono si´ i poszczono, kiedy Barnabasz i
Saul ustanawiali starszych dla zboru. (por. Dzieje
Ap. 13, 2. 3; 14, 23)

Znaczenie postu w Êwietle naszej wiary

W zborach chrzeÊcijaƒskich poczàtkowo tak˝e
praktykowano, wprowadzone przez pobo˝nych
˚ydów, dwa dni postu, w Êrod´ i w piàtek. Ponadto
poszczono przed chrztem. Post ten wraz z rytualnym
obrzàdkiem obmywania i oczyszczania mia∏ sprawiç
uÊwi´cenie. Poczàwszy od ok. IV wieku, przyjà∏ si´
czterdziestodniowy okres postu przed Wielkanocà,
jako tradycja roku koÊcielnego.
A˝ do póênego Êredniowiecza mo˝na zaobserwowaç, jak post coraz bardziej nabiera∏ charakteru
ascezy. W niektórych chrzeÊcijaƒskich sektach i
zakonach wywodzà si´ z tego wymagania generalnej
rezygnacji, na przyk∏ad z ma∏˝eƒstwa lub z majàtku.

PoznaliÊmy, ˝e okreÊlone rytua∏y pokutne, do
których zalicza si´ te˝ post, w starym przymierzu by∏y
nakazane jako przygotowanie si´ na coroczny dzieƒ
pojednania. Przez ofiar´ Chrystusa zdzia∏ane
pojednanie oznacza koniec dla starotestamentowych ofiar i obrzàdków rozgrzeszajàcych. Stàd te˝
zb´dne jest przykazanie postu w odniesieniu do dnia
pojednania. Zatem post nie jest ju˝ dzisiaj rzeczà
koniecznà do zbawienia. Stàd te˝ w naszym KoÊciele
nie ma uregulowaƒ odnoÊnie postu, jako rezygnacji z
przyjmowania posi∏ków w okreÊlonych dniach lub z
jakichkolwiek okazji.
DziÊ w przenoÊnym sensie mo˝na „poÊciç” na
przyk∏ad przygotowujàc si´ na niedziel´, a
mianowicie rezygnujàc z pewnych duchowych
wp∏ywów, aby si´ uÊwi´ciç. Taki „post” oznaczaç
mo˝e na przyk∏ad, ˝e w przeddzieƒ nastrajamy si´ na
nabo˝eƒstwo. W jaki sposób takie uÊwi´cenie wyra˝a
si´ w post´powaniu ka˝dego, to le˝y w zakresie jego
odpowiedzialnoÊci. Ka˝dy osobiÊcie musi oceniç, co
jest s∏u˝ebne w jego ˝yciu w wierze.
Tak wi´c w naszym KoÊciele nie ma uregulowaƒ
odnoÊnie postu, jednak˝e „post” w sensie
koncentracji na to, co jest istotne i rezygnacji z tego
co jest b∏ahe, mo˝e byç pomocny do lepszego
poznania i przyj´cia zbawiennej propozycji Bo˝ej.
Zbawienia i b∏ogoÊci dost´puje si´ tylko i wy∏àcznie
poprzez ∏ask´ z zas∏ugi Jezusa Chrystusa.

powodu szeregu wydarzeƒ, w których dzieci
straci∏y ˝ycie, Daria z
poruszonym sercem postanowi∏a szczególnie modliç si´ za
te dzieci.
Kilka dni przed nabo˝eƒstwem dla umar∏ych mia∏a osobliwy sen. Widzia∏a
grono ludzi, a wszyscy mieli w swoich ramionach coÊ
w rodzaju zawiniàtek, które jej przekazywali.
Pozna∏a, ˝e chodzi o zmar∏e dzieci. Przebudzi∏a si´,
ale ten obraz jej nie opuszcza∏. Jeszcze intensywniej

postanowi∏a prosiç mi∏ego
Boga o zbawienie wszystkich
dzieci, które sà na tamtym
Êwiecie.
W czwartek, poprzedzajàcy
niedziel´ dla umar∏ych, Êwiat
poruszy∏o tragiczne wydarzenie. Podczas trz´sienia ziemi zgin´∏a ca∏a klasa wraz
z wychowawczynià.
Teraz Daria wiedzia∏a, co oznacza∏ jej sen.
Serdecznie wstawia∏a si´ w modlitwach za tymi
dzieçmi, które we Ênie przekazano w jej ramiona.

Post jako obyczaj chrzeÊcijaƒski

Z

Wstawiennictwo
za dziećmi

9

I N F O R M A C J E

„Mo˝e byç nazwany Paw∏em KoÊcio∏a koƒcowego”. T´ myÊl wyrazi∏ G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr, w niedziel´
23 listopada 2003 roku, w koÊciele centralnym w Kitchener, podczas uroczystoÊci ˝a∏obnej za aposto∏a
okr´gowego w st. sp. Michaela Krausa, który odszed∏ do wiecznoÊci w niedziel´ 16 listopada, w wieku 95 lat.

Paweł XX wieku
Nabożeństwo żałobne za apostoła okręgowego w st. sp. Michaela Krausa
S∏owem biblijnym nabo˝eƒstwa ˝a∏obnego by∏ werset z 2. Koryntian 5, 1: „Wiemy bowiem, ˝e jeÊli ten
namiot, który jest naszym
ziemskim mieszkaniem, si´
rozpadnie, mamy budowl´
od Boga, dom w niebie, nie
r´koma zbudowany, wieczny”. Na to nabo˝eƒstwo do
Kitchener przyby∏o ogó∏em
25 aposto∏ów ze wszystkich
pi´ciu kontynentów.
G∏ówny Aposto∏ powiedzia∏, ˝e prawie niemo˝liwe
do ocenienia jest to, co aposto∏ okr´gowy Kraus uczyni∏ w
swojej 61-letniej s∏u˝bie jako
s∏uga Bo˝y, w tym 39 lat w
urz´dzie aposto∏a.
Niestrudzony, z p∏omiennà gorliwoÊcià i z wielkim b∏ogos∏awieƒstwem mi´dzy innymi roznosi∏ ewangeli´ do 70
krajów, „do obszarów, o których nikt
nie wiedzia∏, ˝e takie istniejà”. Liczba
dzieci Bo˝ych w tych krajach do chwili
jego przejÊcia w stan spoczynku, w
grudniu 1994 roku, wzros∏a do ponad 4
milionów. RównoczeÊnie wybudowano
tam tysiàce koÊcio∏ów.
Michael Kraus urodzi∏ si´ 26 marca
1908 roku w Meeburg w Siedmiogrodzie/Rumunia, a jako 18-letni ch∏opak
przyby∏ do Kanady. „Nie zna∏ ani
jednego s∏owa po angielsku, nie zna∏
˝adnego cz∏owieka, a w kieszeni mia∏
tylko 10 centów”, wspomnia∏ G∏ówny
Aposto∏. Jednak˝e póêniej Michael

Po uroczystości żałobnej
za apostoła okręgowego w st. sp. Michaela Krausa

Kraus sta∏ si´ dzielnym przedsi´biorcà
i wielkim m´˝em Bo˝ym. „Pan go b∏ogos∏awi∏, poniewa˝ on da∏ ku temu
podstawy, a mianowicie: dzieci´co wierzy∏, sk∏ada∏ ofiary i pracowa∏”. Poprzez swojà dzia∏alnoÊç, modlitwy i
ofiary dla Pana, aposto∏ okr´gowy
Kraus zgromadzi∏ wiele kamieni do
budowy swego domu wiary. „Teraz
wolno mu si´ poruszaç po domu, jaki
Bóg jemu przygotowa∏ i wierz´, ˝e
aposto∏ okr´gowy Kraus teraz móg∏by
powiedzieç: Ca∏y wk∏ad si´ op∏aci∏”.
Jego ˝ycie ziemskie prowadzi∏o od
ubóstwa do bogactwa, „dzi´ki ∏asce i
b∏ogos∏awieƒstwu Bo˝emu”. Swojà
drog´ jako dziecko i s∏uga Bo˝y rozpoczà∏ z dzieci´cà wiarà i zakoƒczy∏
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teraz z koronà ˝ycia wiecznego. „W duchu sk∏adam uk∏on
przed zmar∏ym i dzi´kuj´ jemu za wspania∏à prac´”, powiedzia∏ G∏ówny Aposto∏
Fehr. Wezwa∏ te˝ wielki zbór
˝a∏obny, aby z wiarà, w oddaniu i mi∏oÊci naÊladowa∏ Pana, tak jak to czyni∏ aposto∏
okr´gowy Kraus. „Wówczas
Pan mo˝e budowaç tak˝e i
nasz dom, który zobaczymy w
dniu Pana”.
On naucza∏ i ˝y∏ tym, w co
wierzy∏, powiedzia∏ o zmar∏ym aposto∏ okr´gowy Leslie
Latorcai (Kanada). „By∏ motywatorem i poprzez osobiste
kontakty wielu mobilizowa∏
we w∏aÊciwy sobie sposób.
By∏ misjonarzem”. Aposto∏ okr´gowy
Richard Freund (USA) doda∏, ˝e aposto∏ okr´gowy Kraus swoim usposobieniem tworzy∏ „duchowy dom” dla
wszystkich powierzonych dzieci Bo˝ych. „Nikt nie mo˝e powiedzieç, ˝e
nie poruszy∏o go jego ˝ycie”. Aposto∏
okr´gowy Klaus Saur (Niemcy
Po∏udniowe) w swojej s∏u˝bie przypomnia∏ s∏owa zmar∏ego, które brzmia∏y:
„OfiarnoÊç ∏amie kark biedzie”. G∏ówny Aposto∏ Fehr zakoƒczy∏ s∏u˝b´ s∏owami z Filipian 1, 21, wypowiedzianymi przez Aposto∏a Paw∏a: „Albowiem
dla mnie ˝yciem jest Chrystus, a Êmierç
zyskiem”. Te s∏owa ca∏kowicie wype∏ni∏y si´ wobec aposto∏a okr´gowego
Michaela Krausa.

Żałoba po odejściu apostoła okręgowego w st. sp. Karla Kühnle
„Chwa∏a, dzi´kczynienie, Amen…”.
Tymi s∏owami aposto∏ okr´gowy w st. sp.
Karl Kühnle zakoƒczy∏ swojà ostatnià rozmow´
telefonicznà z G∏ównym Aposto∏em, w piàtek
5 grudnia 2003 roku. W nocy z soboty na
niedziel´ 7 grudnia, w wieku 81 lat,
odszed∏ do wiecznoÊci.

„Chwała, dziękczynienie, amen…”.
WiadomoÊç o Êmierci aposto∏a okr´gowego w st. sp. Karla Kühnle braciom i
siostrom przekaza∏ aposto∏ okr´gowy
Klaus Saur podczas nabo˝eƒstwa 7
grudnia w koÊciele w Fellbach. Nabo˝eƒstwo to akurat by∏o transmitowane satelitarnie do wszystkich zborów Niemiec
Po∏udniowych, a tak˝e do kilku krajów
nale˝àcych do jego obszaru dzia∏ania.
Nabo˝eƒstwo ˝a∏obne za zmar∏ego
s∏ug´ Bo˝ego przeprowadzi∏ G∏ówny
Aposto∏ Richard Fehr w piàtek, 12
grudnia, równie˝ w koÊciele w Fellbach,
w obecnoÊci 49 aposto∏ów okr´gowych i
aposto∏ów aktywnie dzia∏ajàcych, a tak˝e
b´dàcych w stanie spoczynku. Dzi´ki
transmisji satelitarnej ponad 11 tysi´cy
braci i sióstr w 80 zborach Niemiec
Po∏udniowych i Gibraltaru mog∏o po˝egnaç swego by∏ego aposto∏a okr´gowego.
U podstaw uroczystoÊci ˝a∏obnej le˝a∏o
s∏owo biblijne, które G∏ówny Aposto∏
Fehr przeczyta∏ z 2. Koryntian 5, 17:
„Tak wi´c, jeÊli ktoÊ jest w Chrystusie,
nowym jest stworzeniem; stare przemin´∏o, oto wszystko sta∏o si´ nowe”. Na
poczàtku swojej s∏u˝by wskaza∏, ˝e nikt
nie musia∏ pocieszaç aposto∏a okr´gowe-

go Kühnle, kiedy nasta∏ dla niego czas
rozstania si´ z ˝yciem ziemskim. Aposto∏
okr´gowy Kühnle nape∏niony by∏ wielkà
radoÊcià, ˝e mo˝e odejÊç do sfer tamtego
Êwiata. Z chwaleniem i dzi´kczynieniem
odszed∏ do wiecznoÊci i tym usposobieniem zdoby∏ cudowny diament, który
ozdabia jego koron´ ˝ycia. Nawiàzujàc
do s∏owa biblijnego nasz G∏ówny Aposto∏ powiedzia∏, ˝e dzia∏alnoÊç aposto∏a
okr´gowego Kühnle przemin´∏a, ale
skutek tej dzia∏alnoÊci wywo∏a∏ coÊ
nowego. G∏ówny Aposto∏ z uznaniem
wyra˝a∏ si´ o zmar∏ym, jako o radosnym
wyznawcy wiary i dzie∏a Bo˝ego, a tak˝e
jako o tym, który cia∏em, duszà i duchem
oddany by∏ ca∏kowicie w s∏u˝bie Pana.
„Aposto∏ okr´gowy Karl Kühnle by∏
u∏askawionym g∏osicielem ewangelii,
dlatego te˝ dalej ˝yjà jego nabo˝eƒstwa,
jak równie˝ wynikajàcy z nich skutek”,
stwierdzi∏ G∏ówny Aposto∏. Tym nowym
dla odesz∏ego do wiecznoÊci jest zap∏ata
za wiernoÊç. Brakuje nam s∏ów do
opisania tej zap∏aty, poniewa˝ stanowi
wartoÊç wiekuistà.
Aposto∏ okr´gowy p∏onà∏ gorliwoÊcià
dla sprawy dzie∏a Bo˝ego. „Sam tego
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doÊwiadczy∏em i niejednego si´ od niego
nauczy∏em”, podkreÊli∏ G∏ówny Aposto∏
Fehr. Jako gorliwy s∏uga domu Bo˝ego,
zmar∏y mo˝e teraz radowaç si´ z okaza∏ego domu w wiecznoÊci, jaki móg∏ zajàç.
Jako radosny misjonarz podró˝owa∏
do wielu krajów, a w wyniku jego s∏u˝by
„niewielu” zamieni∏o si´ w tysiàce braci i
sióstr. Co wi´c nowego sta∏o si´ dla
niego i pod tym wzgl´dem: „Mo˝e ujrzeç
wdzi´cznoÊç wielu dzieci Bo˝ych”.
Nast´pnie nasz G∏ówny Aposto∏
scharakteryzowa∏ zmar∏ego jako wielkiego modliciela. Chocia˝ jego modlitwy
przemin´∏y, to jednak ich skutek pozosta∏. Teraz mo˝e zbieraç to, co wysiewa∏.
Aposto∏ okr´gowy Klaus Saur okreÊli∏
zmar∏ego s∏ug´ Bo˝ego jako ojcowskiego przyjaciela, jako takiego go zna∏ i
jako taki odgrywa∏ wielkà rol´ w jego
˝yciu.
„J´zykiem mi∏oÊci aposto∏ okr´gowy
Kühnle zdobywa∏ wszystkie serca”, zaznaczy∏ podczas swojej s∏u˝by aposto∏
okr´gowy Armin Studer (Szwajcaria).
Zmar∏y by∏ niczym s∏oƒce, które tu co
prawda zasz∏o, ale na tamtym Êwiecie
wzesz∏o.

D O O K O ¸ A

Â W I A T A

Koncert gospel w Calais
Francja: W koÊciele Notre Dame w Calais, który zosta∏ nieodp∏atnie
udost´pniony KoÊcio∏owi Nowoapostolskiemu w dniu 19 paêdziernika
2003 roku odby∏ si´ uroczysty koncert z udzia∏em 470 s∏uchaczy. WÊród
nich 350 po raz pierwszy dowiedzia∏o si´ o KoÊciele Nowoapostolskim.
Program koncertu obejmowa∏ wy∏àcznie utwory gospel wykonywane
przez afrykaƒski chór m´ski. Dochód z koncertu w wysokoÊci 890 euro
przekazany zosta∏ „Association ENAF”, charytatywnej instytucji
KoÊcio∏a Nowoapostolskiego we Francji, która z kolei przekaza∏a go na
rzecz programu pomocowego Demokratycznej Republiki Konga. Tego
dnia przed po∏udniem aposto∏ Alain Dubois, w wynaj´tej sali, niedaleko
Calais, przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo, w którym uczestniczy∏o oko∏o 200
dusz, przy czym 15 zosta∏o piecz´towanych, wÊród których by∏o 8 dzieci.

W historycznym miejscu

Apostoł okręgowy pomocniczy Fendt przemawia do
przystępujących do świętego pieczętowania

USA: W dniu 28 wrzeÊnia 2003 roku
aposto∏ okr´gowy pomocniczy John Fendt
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w Chicago
Northside. Ku radoÊci zboru do chrztu
Duchem Âwi´tym dostàpi∏o troje dzieci
oraz osoba doros∏a. By∏y to pierwsze
odwiedziny aposto∏a okr´gowego pomocniczego w tym historycznym koÊciele.

Seminaria w Kambodży
Chór z Evreux
Apostoł okręgowy
pomocniczy wita braci przed
kościołem w Phnom Penh

W górskim regionie Tanzanii
Tanzania: Biskup Kenneth Speranza (USA) na poczàtku sierpnia 2003
roku odby∏ dziesi´ciodniowà podró˝ do wschodnioafrykaƒskiej
Tanzanii. Poza nabo˝eƒstwami w Tukuyu z 275 uczestnikami oraz w
Dar es-Salam z 144 uczestnikami, biskup przeprowadzi∏ ponadto 6
seminariów, w których wzi´∏o udzia∏ 361 s∏ug Bo˝ych. Znaczna cz´Êç
jego podró˝y wiod∏a przez górzysty region Tanzanii. Szczyty
tamtejszych gór si´gajà ponad 3000 m n.p.m. Wiele miejscowoÊci le˝y
na wysokoÊci od 450 do 1500 m n.p.m. S∏udzy odwiedzajà te zbory w
wi´kszoÊci poruszajàc si´ pieszo. Obecnie niekiedy korzystajà ju˝ z
rowerów, u∏atwiajàcych dotarcie do obs∏ugiwanych zborów.

Kambod˝a: Aposto∏
okr´gowy pomocniczy
Harold Eckhardt i
biskup William Voeun
(Kanada) w po∏owie
sierpnia 2003 roku udali si´ do Kambod˝y, aby przeprowadziç seminaria dla
s∏ug oraz nabo˝eƒstwo w stolicy Phnom
Penh. Przed 13 laty aposto∏ w st. sp.
Bertold Woll piecz´towa∏ w tym dalekowschodnim kraju azjatyckim pierwsze
dusze. Obecnie w Kambod˝y jest ponad
300 zborów, w których zgromadza si´
oko∏o 70 tysi´cy braci i sióstr.

Zdjęcie tytułowe: Pałac sułtański w Kuala Lumpur
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