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Trójjedyny Bóg jest êród∏em wszelkiego ˝ycia. Wszystko,
co istnieje w Êwiecie materialnym i duchowym ma w
Nim swój poczàtek. Dlatego to, co powiedzia∏
Psalmista: „Wszystkie me zdroje sà w Tobie” odnosi si´

do Boga.
W wyniku mocy woli Bo˝ej narodziliÊmy si´ jako ludzie, ponie-

wa˝ Bóg powiedzia∏ „tak” do rozpocz´cia naszego ˝ycia. W
wyniku mocy Ojca Niebieskiego zostaliÊmy tak˝e nowonarodze-
ni z wody i z Ducha Âwi´tego, jako Jego dzieci. On jest pra-
êród∏em wszelkiego ˝ycia, ziemskiego, jak i wiecznego.

Od Boga jako od êród∏a pochodzà te˝ wszystkie dary Bo˝e.
Zatem i mi∏oÊç ma w Nim swój poczàtek. „Bóg jest mi∏oÊcià, a
kto mieszka w mi∏oÊci, mieszka w Bogu, a Bóg w nim”, g∏osi∏ ju˝
Aposto∏ Jan. Tylko mi∏oÊç Bo˝a sprawia, ̋ e nasze ̋ ycie jest ciep∏e
i bogate, obdarzone prawdziwym szcz´Êciem i b∏ogoÊcià.

W wyniku tego, ˝e Bóg pos∏a∏ swego Syna w ciele, ˝e Jezus
Chrystus z∏o˝y∏ w ofierze swoje bezgrzeszne ˝ycie, dost´pujemy
∏aski i zbawienia. Trójjedyny Bóg jest êród∏em ∏aski i zbawienia!
Czym by∏oby nasze ˝ycie bez ∏aski? Górà grzechów, które nie
zosta∏y odpuszczone. Bez zbawienia na zawsze bylibyÊmy skazani
na pastw´ diab∏a.

Bóg jest te˝ êród∏em radoÊci. Gdyby kiedyÊ radoÊç w nas
zanik∏a, wtedy odszukajmy to êród∏o, aby na nowo nam zosta∏a
darowana. Jeszcze obowiàzuje s∏owo: „Wszak radoÊç z Pana jest
waszà ostojà”.

B∏ogos∏awieƒstwo tak˝e wywodzi si´ ze êród∏a Bo˝ego. Choç
ch´tnie cieszymy si´ z ziemskiego b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego, to
jednak nie zapominajmy, ˝e duchowe b∏ogos∏awieƒstwo jest
wa˝niejsze i wartoÊciowsze. Móc wierzyç z ca∏ego serca, trwaç w
pierwszej mi∏oÊci, przestrzegaç przykazaƒ Bo˝ych, to wszystko
ma wi´ksze znaczenie dla naszego wiecznego ˝ycia ni˝ wielkie
bogactwo ziemskie.

Od Boga, praêród∏a, pochodzi pocieszenie i si∏a, pokój i s∏u˝ba
anielska. Kiedy Jezus Chrystus powróci∏ do Ojca, wtedy zes∏a∏
Ducha Âwi´tego jako Pocieszyciela, który wprowadza we wszelkà
prawd´. Syn Bo˝y da∏ pokój swoim uczniom i powiedzia∏: „Niech
si´ nie trwo˝y serce wasze i niech si´ nie l´ka”. Niejedno we
wspó∏czesnym czasie mo˝e napawaç trwogà, ale bàdêmy pewni,
˝e anio∏owie Bo˝y towarzyszà nam na drodze do celu wiary.

Naszà jednak˝e sprawà jest przychodziç do êród∏a i korzystaç z
wody ˝ywota. Kto chce czerpaç ze êród∏a, ten musi si´ pochyliç.
Dlatego te˝ chciejmy z pokorà i z w∏aÊciwym nastawieniem serca
zbli˝aç si´ do Boga, Jego Syna i dzia∏ajàcego Ducha Âwi´tego.
Zadbajmy te˝ o to, aby êród∏o nie zosta∏o zatkane. Mog∏oby si´
to zdarzyç z powodu wynios∏oÊci, zarozumia∏oÊci i powàtpiewa-
nia. My zawsze chcemy si´ sk∏aniaç do êróde∏ Bo˝ych i z nich
czerpaç, ˝eby w ten sposób otrzymywaç si∏y i jako b∏ogos∏awieni
dalej kroczyç drogà do celu wiary.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Źródło Boże

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E

Rybacy na szczudłach w porannym
słońcu na Oceanie Indyjskim
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Przed 12 laty, w sierpniu 1992 roku,
G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr po raz
pierwszy odwiedzi∏ braci i siostry na Sri
Lance. Swojà obecnà, drugà wizyt´
wykorzysta∏ tak˝e w tym celu, aby
spotkaç si´ razem z wszystkimi akty-
wnymi w Indiach aposto∏ami i biskupa-
mi z obszaru dzia∏ania aposto∏a okr´-
gowego Leslie Latorcai (Kanada).
Podczas konferencji aposto∏ów G∏ów-
ny Aposto∏ przeczyta∏ s∏owo biblijne z
1. Koryntian 9, 2, przy czym wskaza∏
braciom na wa˝noÊç, wielkoÊç i odpo-
wiedzialnoÊç ich urz´du.

Podczas konferencji aposto∏ów w sali
hotelowej, na posesji koÊcielnej w
Kolombo - Mattakuniya zgromadzi∏o
si´ oko∏o 300 braci i sióstr z ró˝nych
zborów. Tam przygotowany by∏ posi∏ek
oraz miejsca noclegowe. W niedzielny
poranek wszyscy udali si´ wieloma
mikrobusami do centrum miasta. Do
wczesnych godzin rannych by∏a przy-
gotowywana na nabo˝eƒstwo wyna-
j´ta sala hotelowa. Krótko przed
rozpocz´ciem zadzia∏a∏y te˝ liczne
s∏uchawki, poniewa˝ s∏u˝ba G∏ównego
Aposto∏a i aposto∏ów za o∏tarzem by∏a
t∏umaczona na tamilski i symultanicz-

nie na angielski i syngaleski. Pod
koniec nabo˝eƒstwa G∏ówny Aposto∏
przeniós∏ w stan spoczynku aposto∏a
Shridhara R. Sonpasare z Indii. W
ró˝nych urz´dach s∏u˝y∏ 32 lata, w tym
18 lat jako aposto∏. „Z pilnoÊcià i z
bojaênià Bo˝à aposto∏ Sonpasare
obs∏ugiwa∏ oko∏o 1000 zborów z ponad
70 tysiàcami cz∏onków”, powiedzia∏
G∏ówny Aposto∏, doceniajàc tym
samym s∏u˝b´ aposto∏a. Jako jego
nast´pc´ G∏ówny Aposto∏ powo∏a∏ na
aposto∏a dotychczasowego biskupa
Egnati’ego Lukasa Jagtapa.

Podczas gdy G∏ówny Aposto∏ wraz z
niektórymi osobami towarzyszàcymi,
w poniedzia∏ek 19 stycznia, odlecia∏ do
domu, aposto∏ okr´gowy Latorcai kon-
tynuowa∏ podró˝ po Indiach. We czwar-
tek, 22 stycznia, przeprowadzi∏ nabo-
˝eƒstwo w Kalkucie, w którym po raz
pierwszy wzi´∏o udzia∏ 70 s∏ug Bo˝ych
ze stanu Orisa. Ten region Indii do
koƒca 2003 roku obs∏ugiwany by∏
przez aposto∏a okr´gowego Andrew
Andersena (Australia), który w za-
mian przejà∏ obs∏ug´ zborów w Papui-
Nowej Gwinei, które wczeÊniej nale˝a-
∏y do KoÊcio∏a terytorialnego Kanada.

Z zimnej Europy do ciep∏ego klimatu
Sri Lanki wiod∏a podró˝ G∏ównego

Aposto∏a Richarda Fehra, jakà podjà∏
w dniach 15-19 stycznia 2004 roku.

Punktem kulminacyjnym pobytu by∏o
nabo˝eƒstwo niedzielne, 18 stycznia,

w Kolombo,  w stolicy kraju,
z udzia∏em 520 braci i sióstr.

Główny Apostoł w gronie
apostołów przed nabożeństwem

G∏ówny Aposto∏
w Kolombo - Sri Lanka
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„Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości,
wzrastali pod każdym względem w Niego,

który jest Głową, w Chrystusa”.

Umi∏owani bracia i siostry w
Panu, raduj´ si´ z ca∏ego
serca, ˝e mog´ was powitaç
przy o∏tarzu Bo˝ym. Po wielu

latach ch´tnie znów do was przyby∏em.
Moje odwiedziny sà z dwóch powodów:
Po pierwsze chcia∏em was zobaczyç, a po
drugie ponownie chcia∏em byç razem ze
wszystkimi aposto∏ami z Indii. Nie cz´sto
widz´ tych m´˝ów Bo˝ych, a takie mo-
menty przebywania razem wzmacniajà i
sà powiàzane z b∏ogos∏awieƒstwem.

Kiedy podró˝uj´ do jakiegokolwiek
kraju na Êwiecie, przewa˝nie niewiele
widz´ z tego, co jest w tym kraju; tak te˝
jest ze Sri Lankà. Wiem, ˝e Sri Lanka
jest pi´knà wyspà, wyst´pujà tutaj godne
do zwiedzenia miejsca, s∏ynne rzeêby i
posàgi z dawnych czasów, jak i osobliwe
obyczaje. Niestety, na to wszystko nie
mam czasu. Wszak˝e chc´ wam powie-

dzieç, ˝e to najwa˝niejsze, to najwi´ksze,
to najwartoÊciowsze mog´ widzieç i
prze˝ywaç; poniewa˝ z ca∏ego kraju wy
jesteÊcie dla mnie najwa˝niejsi: dzieci
Bo˝e, które Ojciec Niebieski przyciàg-
nà∏ ze swojej mi∏oÊci. Najwi´ksza jest
wasza dusza, piecz´towana Duchem
Âwi´tym. NajwartoÊciowsze, co mo˝emy
mieç, to jest nasza ˝ywa wiara.

Aposto∏ Pawe∏ kiedyÊ powiedzia∏:
„Kto mniema, ˝e stoi, niech baczy, aby
nie upad∏”. (1. Koryntian 10, 12) Co to
nam mówi? Nigdy nie mo˝emy zadowo-
liç si´ tym, co osiàgn´liÊmy. My jesteÊmy
dzieçmi Bo˝ymi, nosimy Ducha Âwi´te-
go, mamy ˝ywà wiar´. Przed nami le˝y
najwi´kszy cel, jaki w ogóle istnieje, a
mianowicie ponowne przyjÊcie Chrystu-
sa, Wesele Baranka, na które jesteÊmy
powo∏ani. Zatem „stoimy” w tych cudo-
wnych Boskich sprawach. Jednak˝e

chciejmy mieç si´ na bacznoÊci, abyÊmy
nie upadli, aby z jakiegokolwiek powodu
nie zmala∏a nasza wiara, aby z centrum
naszych myÊli nie odesz∏a obietnica po-
nownego przyjÊcia Chrystusa.

Jak mo˝na upaÊç, kiedy si´ jest na
drodze? To mo˝e byç korzeƒ wystajàcy z
ziemi, o który mo˝na si´ potknàç i upaÊç.
To mo˝e byç kamieƒ, którego si´ nie
zauwa˝y, a przez który si´ upadnie. To
mo˝e byç te˝ ktoÊ, kto nam nie ˝yczy
dobrze, podstawi nam nog´ i upadnie-
my. Co to takiego, te korzenie? To z∏oÊç.
Zawsze mo˝e byç jakiÊ powód do z∏oÊci.
Lepiej jest jednak, kiedy radujemy si´ z
dzie∏a Pana. Co to takiego, te kamienie,
o które mo˝emy si´ potknàç? To sà tros-
ki, doÊwiadczenia, potrzeby i k∏opoty.
Diabe∏ zawsze chce nam podstawiç
nog´, abyÊmy upadli. Zatem chciejmy
wziàç sobie do serca s∏owa Aposto∏a

N A B O ˚ E ¡ S T W O

4



5

Paw∏a. Z ∏aski stoimy mocno jeszcze w
dziele Pana, jednak˝e chciejmy si´
bardzo mieç na bacznoÊci, abyÊmy nie
upadli.

Stàd te˝ wa˝ne jest, aby czyniç to, o
czym s∏yszeliÊmy w przeczytanym s∏owie:
„Lecz abyÊmy, b´dàc szczerymi w mi∏oÊ-
ci”. Prawdziwym i szczerym w mi∏oÊci
jest si´ wtedy, kiedy si´ trwa w pierwszej
mi∏oÊci, która wyp∏ywa z czystego serca,
a to jest wa˝ne dla nas wszystkich, aby w
tym pozostaç. Nikt, kto nosi Ducha
Âwi´tego, nie mo˝e powiedzieç, dla mnie
to jest rzecz niemo˝liwa, poniewa˝ Apo-
sto∏ Pawe∏ powiedzia∏: „mi∏oÊç Bo˝a roz-
lana jest w sercach naszych przez Ducha
Âwi´tego”. (por. Rzymian 5, 5) Kto wi´c
w swoim wn´trzu daje przestrzeƒ tej roz-
lanej mi∏oÊci, u tego ta mi∏oÊç do Boga i
Jego dzie∏a mo˝e si´ cudownie rozwijaç.

Mi∏oÊç ma jeszcze dalsze pi´kne

skutki: Mi∏oÊç uzdolnia do wiernoÊci.
Czy nie jest ju˝ tak w naszym ˝yciu natu-
ralnym? Kiedy m´˝czyzna i kobieta
kochajà si´ z ca∏ego serca i ta mi∏oÊç
pozostaje taka, jaka by∏a na poczàtku, i z
czasem nie zmala∏a, wtedy oboje majà
silnà wol´, aby pozostaç sobie wzajemnie
wiernymi. Mi∏oÊç uzdolnia do wiernoÊci.
Kiedy jesteÊmy szczerzy w mi∏oÊci, wtedy
jesteÊmy wierni w dziele Bo˝ym i nie
uciekamy od mi∏ego Boga. Trwajmy te˝
w radoÊci i niech p∏onie w nas gorliwoÊç
do dzie∏a Pana.

Dalej w s∏owie biblijnym jest mowa:
„Lecz abyÊmy (...) wzrastali pod ka˝dym
wzgl´dem w Niego” a mianowicie w
Tego, „który jest G∏owà, w Chrystusa”.
Mili bracia i siostry, wzrastaç pod ka˝-
dym wzgl´dem w naszego Mistrza
Chrystusa i stawaç si´ coraz bardziej do
Niego podobnym, jest naszym zadaniem

˝yciowym. Dlatego te˝ mamy co czyniç
dopóki jesteÊmy na ziemi. Gdzie jest
˝ycie, tam jest wzrost; gdzie jest wzrost,
tam jest rozwój; gdzie si´ wszystko roz-
wija, tam te˝ dochodzi do dokoƒczenia i
dojrza∏oÊci. To jest droga rozwoju dzie∏a
Bo˝ego. To tak˝e jest droga rozwoju
twojej duszy.

Teraz chcia∏bym wam w∏o˝yç do serca
jeszcze par´ punktów jako przyk∏ady,
jak i gdzie powinniÊmy wzrastaç. Moi
mili, chcemy wzrastaç w zdolnoÊci i w sile
noszenia. Kto pod tym wzgl´dem wrasta
w Chrystusa, który jest G∏owà, ten nigdy
nie utraci odwagi. Kto wzrasta w sile
noszenia, ten wie, ˝e nic si´ nie dzieje na
wàskiej drodze, co nie przesz∏oby
wczeÊniej przed oczami Bo˝ymi. Nic si´
nie dzieje, czego Bóg by najpierw nie
widzia∏ i nie dopuÊci∏. Kto wzrasta w sile
noszenia, ten te˝ wie, ˝e Bóg nie doÊ-
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wiadcza nas ponad to, co zdo∏amy
znieÊç. To jest bardzo wa˝ne, ˝ebyÊmy
wszyscy wzrastali w sile noszenia, a nie
od razu uciekali od mi∏ego Boga, gdy
cokolwiek si´ dzieje w naszym ˝yciu, z
czym si´ nie liczyliÊmy.

Wzrastaç pod ka˝dym wzgl´dem ozna-
cza te˝ wzrastaç w cierpliwoÊci. Jak to
jest mo˝liwe? CierpliwoÊç mo˝emy mieç
wtedy, kiedy ˝yje w nas wiara. Cierpli-
woÊç wywodzi si´ z wiary. A skàd pocho-
dzi wiara? Ze s∏owa Bo˝ego. Dlatego
wykorzystujmy ka˝dà okazj´, ˝eby przyj-
mowaç s∏owo Bo˝e.

Moi mili, wzrastajmy tak˝e w pozna-
niu. Bardzo wa˝ne jest wzrastaç w
poznaniu. To nast´puje w wyniku dzia∏a-
nia Ducha Âwi´tego. Kiedy komuÊ
brakuje màdroÊci i poznania, wtedy
Pismo Âwi´te radzi, aby o to prosiç.
(por. Jakuba 1, 5) Chciejmy modliç si´ o
coraz wi´ksze poznanie i pod tym
wzgl´dem wzrastaç.

Polecam te˝ z ca∏ego serca: Wzrastaj-
my w ∏asce, przyjmujàc ∏ask´ Boga Ojca
i ∏ask´ z ofiary Jezusa. Wówczas ∏aska
nie jest dla nas daremna.

W czym jeszcze chcemy wzrastaç? W
t´sknym oczekiwaniu na przyjÊcie Jezu-
sa. Gdzie mi∏oÊç jest szczera, jak mówi
s∏owo biblijne, wtedy wzrasta t´sknota za

ponownym przyjÊciem Chrystusa. Co to
oznacza? Ca∏kowite oddanie si´ dzie∏u
Pana. Chciejmy wi´c wzrastaç w ca∏kowi-
tym poÊwi´ceniu si´ dla dzie∏a Bo˝ego.

W jaki sposób wzrastamy? Poprzez
przyjmowanie chleba i wody ˝ywota. Z
tego powodu nabo˝eƒstwa sà i pozos-
tanà dla nas punktami kulminacyjnymi w
naszym ˝yciu w wierze. Teraz niech
ka˝dy zapyta sam siebie: Czy jest tak w
moim przypadku? Czy nabo˝eƒstwa sà
punktami kulminacyjnymi w moim ˝yciu
w wierze? Kiedy tak jest, mi∏y bracie i
mi∏a siostro, wtedy mo˝esz wzrastaç pod
ka˝dym wzgl´dem i stawaç si´ coraz
bardziej podobnym do naszego Oblu-
bieƒca duszy, który wnet chce przyjÊç w
celu zabrania nas do siebie.

Z tego powodu, aby wasza wiara mo-
g∏a byç zachowana, abyÊcie pozostali
wierni i mogli pozostaç radoÊni w
dziele Bo˝ym, przyby∏em do was, aby
was, jak i aposto∏ów w tym wielkim
kraju, jakim sà Indie, b∏ogos∏awiç i
wzmocniç. Jestem przekonany, ˝e po-
Êród setek milionów ludzi ˝yjàcych w
tych krajach, mi∏oÊç Bo˝a chce przy-
ciàgnàç niejednego, aby dostàpi∏ stanu
dziecka Bo˝ego, otrzyma∏ Ducha Âwi´-
tego i z radosnà wiarà móg∏ kroczyç
drogà ˝ycia.

Moi mili bracia i siostry, jest tu tak, jak
w wielu krajach na Êwiecie, wszystko
musi zostaç przet∏umaczone na inne
j´zyki. T∏umaczenie wymaga czasu. Poza
tym ogólnie nie chcia∏bym, aby nabo˝eƒ-
stwo by∏o zbyt d∏ugie. Jednak˝e dziÊ, jak
ju˝ s∏yszeliÊcie, sà ze mnà wszyscy apos-
to∏owie z Indii, a tak˝e przyby∏ wasz
aposto∏ okr´gowy z niektórymi aposto∏a-
mi z Kanady. Przybyli dwaj aposto∏owie
okr´gowi z Europy, obecny jest te˝
aposto∏ okr´gowy z Australii. Zobaczy-
my, jak dalece starczy czasu, abyÊcie
niejednego mogli zobaczyç i us∏yszeç.
Jednak, jak wspomnia∏em, wszystko
musi zostaç przet∏umaczone, poniewa˝
jest rzeczà niemo˝liwà, aby aposto∏owie
nauczyli si´ wszystkich j´zyków. Gdyby
tego chcieli, musieliby chodziç do szko∏y
przez ca∏e ˝ycie. To jednak nie jest
poleceniem aposto∏ów. Polecenie Jezusa
skierowane do aposto∏ów brzmi: „Idêcie
tedy i czyƒcie uczniami wszystkie narody,
chrzczàc je w imi´ Ojca i Syna, i Ducha
Âwi´tego; uczàc je przestrzegaç wszys-
tkiego, co wam przykaza∏em”. (Ew.
Mateusza 28, 19. 20) To wype∏nia si´ w
naszym czasie w taki sposób, jak nigdy
dotychczas. Fakt ten niech by∏by dla nas
znakiem bliskiego dokoƒczenia dzie∏a
Bo˝ego.
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W roku 1981 pewien starszy okr´go-
wy i towarzyszàcy mu m∏ody poddiakon
mieli kluczowe prze˝ycie, które otwo-
rzy∏o im oczy na niejeden aspekt pracy
misyjnej w dziele Bo˝ym, zw∏aszcza w
dalekich krajach. Pod koniec stycznia
1981 roku przygotowywali si´ do
zaoceanicznej podró˝y misyjnej. W
Toronto/Kanada, przy mroênej tempe-
raturze, wsiedli do samolotu i polecieli
do Europy. Tu mieli nieco czasu,
poniewa˝ dopiero wieczorem mieli lot w
kierunku Bombaju. Ju˝ sama ta nazwa
brzmia∏a kuszàco i egzotycznie.

Podchodzàc do làdowania nast´pne-
go ranka nad tym miastem portowym
ujrzeli niekoƒczàce si´ morze ró˝owych
dachów z falistej blachy i n´dznych chat:
slumsy Bombaju. Po wylàdowaniu obaj
podró˝ni musieli pozostaç na swoich
miejscach w samolocie, gdy˝ lecieli dalej.
Po otwarciu drzwi samolotu tempera-
tura w ciàgu kilku minut strzeli∏a do
góry. WilgotnoÊç powietrza, jak i odór z
ha∏d Êmieci wokó∏ lotniska coraz
bardziej stawa∏y si´ nie do zniesienia.
Ludzie, którzy na ma∏ym skrawku ziemi
pomi´dzy pasami startowymi mieli swoje
chaty z papy, akurat budzili si´ ze snu. To
by∏y pierwsze wra˝enia m∏odego poddia-
kona z „innego Êwiata”. Po krótkim
postoju samolot ponownie wystartowa∏.

Liczàc od startu w Kanadzie obydwaj
byli w drodze ponad trzydzieÊci godzin
zanim osiàgn´li swój cel: Kolombo w Sri
Lance. Naprawd´ egzotyczny kraj z
bujnymi lasami tropikalnymi.

Nast´pnego dnia starszy okr´gowy
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w koÊciele
centralnym w stolicy okr´gu Matakulii.
KoÊció∏ by∏ pe∏en wiernych. Ludzie
t∏oczyli si´ tak˝e na schodach koÊciel-
nych. Przygotowany posi∏ek, który prze-
kszta∏ci∏ si´ w wielki piknik, spo˝ywany
by∏ na dworze.

Dopiero potem jednak zacz´∏a si´
prawdziwa przygoda: Dwunastogodzin-
na podró˝ z Kolombo do D˝afny, le˝à-
cej na pó∏nocy wyspy. Przez pagórki,
przez d˝ungl´ i niekoƒczàce si´ bezlud-
ne, bia∏e, piaszczyste pla˝e. Ca∏y czas
obydwaj podró˝ni stali na otwartej plat-
formie pomi´dzy dwoma wagonami.
Stara lokomotywa parowa dyszàc pozos-
tawia∏a za sobà ró˝ne krajobrazy.

Wydawa∏o si´ jakby jechali przez
wspania∏e okolice, które zainspirowa∏y
Rudyarda Kiplinga do napisania „Ksi´gi
d˝ungli”. Jakby strona po stronie prze-
˝ywali wszystko na ˝ywo. Jedli banany i
orzechy kokosowe oraz popijali herbat´.
Podró˝ trwa∏a ca∏y dzieƒ; dopiero o
zmierzchu przybyli do D˝afny.

Tam powita∏a ich wielka rzesza braci i
sióstr. Starszy okr´gowy przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo dla wielkiego zboru w
przepe∏nionym koÊciele. Nast´pnie
wszyscy byli zaproszeni na regionalny

posi∏ek: potraw´ mi´snà curry z zie-
mniakami. W koƒcu obaj kanadyjscy
bracia po˝egnali si´ z braçmi i siostrami,
i udali si´ na dworzec. Tam spotka∏a ich
nieprzyjemna niespodzianka. Pociàg by∏
beznadziejnie przepe∏niony. Jedyne
wyjÊcie z sytuacji by∏o brutalne, ale
nieodzowne. Powrót do Kolombo auto-
busem. Autobus by∏ przystosowany do
pasa˝erów postury lankijskiej, nie zaÊ do
wysokich, szerokich w barkach Kanadyj-
czyków. Rz´dy siedzeƒ by∏y tak blisko
siebie, ˝e ludzie o wzroÊcie powy˝ej 170
cm nie mieli ˝adnej szansy na kom-
fortowe umieszczenie nóg. Natomiast
siatki na baga˝ wisia∏y tak nisko nad
siedzeniami, ˝e obaj bracia garbiàc si´
musieli schylaç g∏owy.

Droga, która by∏a nieoÊwietlona, a
miejscami tak wàska, ˝e ledwie co mieÊ-
ci∏ si´ autobus, wi∏a si´ przez mro˝àcà
krew w ˝y∏ach ciemnà d˝ungl´. Po
bezsennej nocy wyczerpani podró˝ni
nareszcie przybyli do Kolombo. Mieli
tylko jedno ˝yczenie: w koƒcu wstaç i si´
wyprostowaç.

Na nich czeka∏y jednak kolejne cele
podró˝y, które zapewni∏y jeszcze dobit-
niejsze prze˝ycia: Singapur, Malezja,
Birma, (obecny Myanmar) i Tajlandia.

Starszy okr´gowy, o którym by∏a mo-
wa, to obecny aposto∏ okr´gowy Leslie
Latorcai, a jego towarzysz, m∏ody pod-
diakon, to obecny aposto∏ okr´gowy
pomocniczy John Sobottka.

W pracy misyjnej jednak nie sà istotne
kraje i podró˝e, lecz s∏owa Jezusa: „Kto
mnie wyzna przed ludêmi, tego i Syn
Cz∏owieczy wyzna przed anio∏ami
Bo˝ymi”.

John Sobottka

Apostoł okręgowy pomocniczy John Sobottka
urodził się 15 września 1956 roku.Na urząd apostoła
został powołany 14 kwietnia 2000 roku, a 2 grudnia
2003 roku otrzymał polecenie służenia jako apostoł
okręgowy pomocniczy.

Kluczowe przeżycie

Apostoł okręgowy pomocniczy John Sobottka
i jego żona Holly witani w Cziang Maj/Tajlandia

2 grudnia 2003 roku

L I S T  A P O S T O L S K I
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wstàpi∏a do ÊwiadomoÊci cz∏owieka.

JJeezzuuss  CChhrryyssttuuss  ––  ˝̋yycciiee  wwiieecczznnee

O Jezusie Chrystusie Aposto∏ Jan pisze: „On
jest tym prawdziwym Bogiem i ˝yciem wiecz-
nym”. (1. Jana 5, 20) Natomiast Aposto∏ Pawe∏
pisze: „...darem ∏aski Bo˝ej jest ˝ywot wieczny w
Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. (Rzymian 6,
23) Jasne wi´c jest, ˝e
- Jezus jest uosobieniem ̋ ywota wiecznego, (por.
Ew. Jana 11, 25)
- jest darem Bo˝ym dla ludzi,
- poprzez Niego cz∏owiek mo˝e byç uczestni-
kiem ˝ycia wiecznego. (por. Ew. Jana 6, 51)

˚ycie wieczne w Jezusie Chrystusie oznacza
coÊ wi´cej ni˝ tylko dalsze ˝ycie, egzystencja po
Êmierci. ̊ ycie wieczne oznacza bycie w doskona-
∏ej spo∏ecznoÊci z Bogiem. To zosta∏o darowane
ludziom w Jezusie Chrystusie, a mo˝e zostaç
przyj´te tylko w wierze. ˚ycie we wspania∏oÊci
Bo˝ej zosta∏o udost´pnione poprzez Êmierç
Chrystusa i Jego zmartwychwstanie.

Jezus powiedzia∏ do Marty: „Jam jest zmar-
twychwstanie i ˝ywot; kto we mnie wierzy,
choçby i umar∏, ˝yç b´dzie. A kto ˝yje i wierzy we
mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?”.
(Ew. Jana 11, 25. 26) W tym jest zawarty klucz
do ˝ycia wiecznego: wiara w Jezusa Chrystusa, w
Syna Bo˝ego.

Podczas rozmowy z Samarytankà przy studni
Jakuba Jezus mówi∏ o wodzie, którà On daje.
Kiedy cz∏owiek przyjmie t´ wod´, stanie si´
êród∏em wody wytryskujàcej ku ˝ywotowi
wiecznemu. (por. Ew. Jana 4, 14) Woda symbo-
lizuje tu nauk´ Jezusa, Jego ewangeli´.

CCzzaassoowwooÊÊçç  --  wwiieecczznnooÊÊçç

Nasz ludzki Êwiat cechuje si´ tym, ˝e wszystko
ma swój poczàtek i koniec, wszystko podlega
czasowemu ograniczeniu. Szczególnie jest to
widoczne w ˝ywej naturze: „Wszelkie cia∏o jest
trawà, a ca∏y jego wdzi´k jak kwiat polny. Trawa
usycha, kwiat wi´dnie...”. Wszelkie cia∏o, tak
wi´c i my ludzie podlegamy przemijaniu.
Jednak˝e Izajasz dla kontrastu przedstawi∏, ˝e
jest te˝ coÊ nieprzemijajàcego: „Trawa usycha,
kwiat wi´dnie, ale s∏owo Boga naszego trwa na
wieki”. (Izajasza 40, 6-8)

„Wieczny” – to poj´cie w pe∏nym znaczeniu
odnosi si´ tylko do Boga. On jest od wieków na
wieki. Natomiast cz∏owiek ma swój poczàtek,
jaki ka˝demu indywidualnie okreÊli∏ Bóg
Stworzyciel. Bóg stworzy∏ cz∏owieka, m´˝czyzn´
i kobiet´, na swoje podobieƒstwo. (1. Moj˝eszo-
wa 1, 26. 27) Ka˝demu cz∏owiekowi, który si´
narodzi, jest wyznaczony przez Boga pewien
okres ˝ycia na ziemi. Nieunikniony fakt
przemijalnoÊci cz∏owieka cz´sto op∏akiwany by∏
przez proroków i w Psalmach. W Psalmie 39, 6-8
jest mowa: „Oto na szerokoÊç d∏oni wymierzy∏eÊ
dni moje, a okres ˝ycia mojego jest jak nic przed
Tobà. Tylko jak tchnienie jest wszelki cz∏owiek,
choç pewnie stoi. Sela. Zaprawd´, cz∏owiek
przemija jak cieƒ, zaprawd´, na pró˝no si´
miota. Gromadzi, a nie wie, kto to zabierze”.
Zrezygnowany Psalmista pyta: „A teraz, czego
mam si´ spodziewaç, Panie?”. Pomimo to do
g∏osu dochodzi nadzieja, która wykracza poza
Êmierç, a wyra˝a si´ ona nast´pujàcym zdaniem:
„W tobie jest nadzieja moja”. Nadzieja na ˝ywot
wieczny dopiero poprzez Jezusa Chrystusa

Najpierw zestawimy poj´cia
„czasowoÊç” i „wiecznoÊç”

oraz wska˝emy, ˝e Trójjedyny
Bóg wy∏àcznie jest wieczny.

Nast´pnie zajmiemy si´
Jezusem Chrystusem jako

˝yciem wiecznym, a tak˝e dowiemy si´,
czym jest dla nas wiara w ˝ycie wieczne.

Życie
wieczne
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Ewangelia daje ˝ycie wieczne ka˝demu, kto
przyjmuje jà w wierze: „Kto wierzy we mnie, ma
˝ywot wieczny”. (Ew. Jana 6, 47) To ˝ycie
wieczne nie rozpocznie si´ dopiero w przysz∏oÊ-
ci, ono ju˝ teraz jest obecne w tych, którzy
poprzez wiar´ majà spo∏ecznoÊç z Chrystusem.
Ta wiara ukierunkowana jest na Synostwo Bo˝e
Jezusa Chrystusa: „A to jest wola Ojca mego,
aby ka˝dy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, mia∏
˝ywot wieczny”. (Ew. Jana 6, 40; por. te˝
Ew. Jana 3, 16. 36) ˚yciem wiecznym jest wi´c
poznanie Jezusa, jako Zbawiciela, pos∏anego
przez Boga Ojca. Takie poznanie jest Bo˝ym
poznaniem. (por. Ew. Jana 17, 3) Co wszystko
zalicza si´ do takiego poznania i do takiej wiary
opisane jest w Ewangeliach i w Listach
Aposto∏ów oraz przejawia si´ w aktualnie
g∏oszonym s∏owie Bo˝ym.

Syn Bo˝y sam siebie okreÊli∏ chlebem, który
zstàpi∏ z nieba i do tego doda∏: „...jeÊli kto
spo˝ywaç b´dzie ten chleb, ˝yç b´dzie na wieki”.
(Ew. Jana 6, 51) Podczas ustanowienia Êwi´tej
wieczerzy sta∏o si´ jasne, co Pan chcia∏ przez to
powiedzieç: Kto w wyÊwi´conym chlebie
spo˝ywa cia∏o Jezusa, kto w wyÊwi´conym winie
spo˝ywa krew Jezusa, ten ma ˝ywot wieczny.
Kiedy Êwi´ta wieczerza zostaje obchodzona na
pamiàtk´ Chrystusa, wtedy zwiastowana jest
Jego Êmierç oraz jednoznacznie zostaje
wyra˝one wyznanie: On przyjdzie ponownie!
(por. 1. Koryntian 11, 26)

To poselstwo dalej nosili aposto∏owie po zmar-
twychwstaniu Pana. Wszystko, czego Pan nau-
cza∏, s∏u˝y do tego, aby popad∏ym w grzech lu-
dziom wskazaç drog´, która prowadzi do Boga,
a tym samym do ˝ycia wiecznego. Poprzez swojà
ofiar´ Jezus utorowa∏ drog´ do Ojca w niebie.

DDaallsszzee  ˝̋yycciiee  ppoo  ÊÊmmiieerrccii

Z pytaniem o ˝ycie wieczne nieroz∏àcznie wià-
˝e si´ zagadnienie, jak przedstawia si´ sprawa
dalszego ̋ ycia duszy i ducha po Êmierci cielesnej.
Przes∏anie Nowego Testamentu jest jednoznacz-
ne: Istnieje dalsze ˝ycie po Êmierci. Âwiadec-
twem tego jest zjawienie si´ Moj˝esza i Eliasza
na górze przemienienia, (por. Ew. ¸ukasza
9, 28-31) czy te˝ g∏oszenie ewangelii przez
Jezusa tym, którzy byli niepos∏uszni za czasów
Noego. (por. 1. Piotra 3, 19. 20) Z tych przyk∏a-

dów wynika, ˝e osobowoÊç umar∏ego pozostaje
zachowana, posiada zdolnoÊç realnego osàdu,
udzia∏u w ˝yciu tych, którzy sà na ziemi, ma
ÊwiadomoÊç w∏asnego stanu i mo˝liwoÊç do
nawrócenia si´.

Po Êmierci cielesnej cz∏owieka dusza i duch
przechodzà na tamten Êwiat. W przeciwieƒstwie
do tego dalszego ˝ycia, zwiàzanego z istotà duszy
i ducha, to ˝ycie wieczne jest poj´ciem zbawie-
nia, przysz∏ej wiecznej spo∏ecznoÊci z Bogiem, na
którà ukierunkowana jest nasza wiara. To ˝ycie
wieczne objawi si´, kiedy Chrystus przyjdzie
ponownie, zabierze swoich do siebie, a oni ujrzà
wspania∏oÊç Chrystusa. (por. Ew. Jana 17, 24)
Obecnie umarli w Chrystusie sà schronieni w
mi∏oÊci Bo˝ej, ale nie sà jeszcze w bezpoÊredniej
spo∏ecznoÊci z Bogiem, lecz przygotowujà si´
wraz z nami na ponowne przyjÊcie Chrystusa.

WWiieerrzz´́  ww  ˝̋yywwoott  wwiieecczznnyy!!

W trzecim artykule naszego wyznania wiary
wraz ze wszystkimi chrzeÊcijanami wyznajemy
wiar´ w ˝ywot wieczny. Cz∏owiek, który w
wyniku grzechu w zasadzie nieodwo∏alnie
popad∏ w Êmierç, mo˝e osiàgnàç ten ˝ywot
poprzez wiar´ w Chrystusa. Jak zap∏atà za
grzech jest Êmierç, tak darem ∏aski Bo˝ej jest
„˝ywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym”. (Rzymian 6, 23) W Nim objawi∏o si´
˝ycie, które jest wieczne, które by∏o u Ojca. O
tym zwiastowali aposto∏owie w starym czasie, o
tym zwiastujà tak˝e i dziÊ (por. 1. Jana 1, 2. 3) W
spo∏ecznoÊci z nimi mamy ju˝ dziÊ dzia∏ w ˝yciu
wiecznym poprzez przyjmowanie sakramentów i
s∏owa Bo˝ego. 

W swoim liÊcie Aposto∏ Jan mówi o tych
dzieciach Bo˝ych, które ju˝ teraz radujà si´ z
mi∏oÊci Ojca Niebieskiego i sà pewne co do
swego stanu dziecka Bo˝ego: „Patrzcie, jakà
mi∏oÊç okaza∏ nam Ojciec, ˝e zostaliÊmy nazwani
dzieçmi Bo˝ymi i nimi jesteÊmy. Dlatego Êwiat
nas nie zna, ˝e Jego nie pozna∏. Umi∏owani,
teraz dzieçmi Bo˝ymi jesteÊmy, ale jeszcze si´
nie objawi∏o, czym b´dziemy. Lecz wiemy, ̋ e gdy
si´ objawi, b´dziemy do Niego podobni, gdy˝
ujrzymy Go takim, jakim jest”. (1. Jana 3, 1. 2)
Wówczas wype∏ni si´ dla nas obietnica Jezusa:
„Lecz wy oglàdaç mnie b´dziecie, bo Ja ˝yj´ i wy
˝yç b´dziecie”. (Ew. Jana 14, 19)
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FFrraannccjjaa:: W dniach 8 i 29 listopada 2003 roku aposto∏ Alain Dubois, w Pont-a-Mousson przeprowadzi∏ seminaria dla s∏ug, w
których ogó∏em udzia∏ wzi´∏o 200 braci z okr´gu Metz/Algrange i Merlebach. „Ewangelizacja - nowy poczàtek”, tak brzmia∏
temat tych spotkaƒ. Powo∏ujàc si´ na s∏owa G∏ównego Aposto∏a z Zielonych Âwiàtek’2002 z Johannesburga/RPA: „Ka˝dy
nowoapostolski chrzeÊcijanin jest misjonarzem”, a tak˝e na s∏owa z 22 czerwca z Nantes/Francja: „˚niwo wprawdzie wielkie,
ale robotników ma∏o” (Ew. Mateusza 8, 37-38) aposto∏ Dubois wezwa∏ braci, aby pracowali darami otrzymanymi od Boga, aby
zosta∏a znaleziona ostatnia dusza.

Seminarium dla sług Bożych

Słudzy Boży z okręgu Metz/Algrange

FFrraannccjjaa:: Na poczàtku stycznia 2004 roku
aposto∏ okr´gowy pomocniczy Jean-Luc
Schneider wraz z aposto∏em Raymondem
Estrade i biskupem Christianem Merli, z
okazji rozpocz´cia nowego roku, szczególnie
wzmocni∏ w wierze wszystkich przewodniczà-
cych zborów z okr´gu Marsylia i ich ˝ony.
W sobot´, 3 stycznia, w koÊciele w Awinion,
aposto∏ okr´gowy pomocniczy spotka∏ si´ z
przewodniczàcymi zborów. W tym czasie ich
˝ony mia∏y okazj´ do zwiedzenia historycz-
nego miasta. Wieczorem, w pi´knej atmo-
sferze, mia∏ miejsce wspólny posi∏ek: wszyscy
korzystali z tej niecz´stej okazji bycia razem,
gdy˝ zbory w tym okr´gu sà od siebie doÊç
oddalone.
W niedziel´ aposto∏ okr´gowy pomocniczy
Schneider s∏u˝y∏ w zborze Awinion.
Nawiàzujàc do s∏owa z 1. Jana 3, 18 wezwa∏
wszystkich do tego, aby rok 2004 by∏ rokiem
„mi∏oÊci w czynach”.

Spotkanie
przewodniczących zborów

UUSSAA:: Aposto∏ okr´gowy Richard C. Freund, w po∏owie listopada
2003 r., przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w teatrze w Columbus, w stanie
Georgia. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ tak˝e nale˝àcy do okr´gu
Georgia bracia i siostry ze stanów: Alabama, Tennessee i pó∏nocno-
wschodniego regionu stanu Floryda. W nadmienionym teatrze
znajdujà si´ najwi´ksze organy Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Po nabo˝eƒstwie wszyscy cieszyli si´ ze wspólnoty w historycznym
obiekcie. W przededniu aposto∏ okr´gowy pokrzepi∏ s∏ug i ich ˝ony,

s∏u˝àc im
w niedawno
nabytym i pi´knie
odrestaurowanym
koÊciele
w Columbus.

Nabożeństwo w niezwykłym miejscu

Apostoł okręgowy
Freund (siedzący) wraz
ze sługami Bożymi przed
nabożeństwem
w Columbus/Georgia
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UUSSAA:: Dla braci i sióstr ma∏ego zboru Columbus w stanie Ohio,
wydarzeniem roku by∏o wyÊwi´cenie nowego miejsca na nabo˝eƒstwa,
którego dokona∏ biskup Frank Pagel w niedziel´ 8 paêdziernika 2003
roku. Dotychczas zbór zbiera∏ si´ na nabo˝eƒstwa w domu mieszkalnym.
Obecnie zbór dysponuje g∏ównà salà na nabo˝eƒstwa oraz innymi
pomieszczeniami do zaj´ç koÊcielnych. W nabo˝eƒstwie wyÊwi´cajàcym
wzi´∏o udzia∏ 54 braci i sióstr.

AArrggeennttyynnaa:: Ponad 900 braci i sióstr oraz 170 goÊci uczestniczy∏o
w nabo˝eƒstwie aposto∏a okr´gowego Maria Fiore, które
przeprowadzi∏ pod koniec paêdziernika ub.r. w Coronel Suarez.
Podstawà nabo˝eƒstwa by∏o s∏owo biblijne z PrzypowieÊci 24, 3.
4. W toku nabo˝eƒstwa aposto∏ okr´gowy nadmieni∏ trzy
znaczàce wydarzenia z kroniki zboru Coronel Suarez. Przed 75
laty Eduardo Gantner wraz z rodzinà przeprowadzi∏ si´ z Buenos
Aires do Coronel Suarez, gdzie otworzy∏ wytwórni´ serów. Byli
pierwszymi nowoapostolskimi w tej okolicy. Trzy lata póêniej
Eduardo Gantner otrzyma∏ urzàd kap∏ana i zosta∏ pierwszym
przewodniczàcym tego m∏odego zboru. W 1938 roku, czyli 65 lat
temu, w tej miejscowoÊci zosta∏ wyÊwi´cony pierwszy nowoapos-
tolski koÊció∏. Natomiast 55 lat temu Eduardo Gantner, który od
1939 do 1948 roku s∏u˝y∏ jako aposto∏, odszed∏ do wiecznoÊci.
Pod koniec nabo˝eƒstwa aposto∏ okr´gowy Fiore przeniós∏ w
stan spoczynku dwóch kap∏anów, piecz´towa∏ 33 osoby oraz
ustanowi∏ kap∏ana i trzech diakonów. Nazajutrz aposto∏
okr´gowy wraz z towarzyszàcymi mu aposto∏ami odwiedzi∏ grób
aposto∏a Gantnera na cmentarzu w Coronel Suarez. Ponadto
obejrzeli te˝ serowni´, a tak˝e obydwa koÊcio∏y nowoapostolskie
w tym mieÊcie.

Nowe miejsce zgromadzeń dla małego zboru

Biskup Pagel przecina wstęgę przed drzwiami wejściowymi
do miejsca zgromadzeń na nabożeństwa zboru Columbus

Apostoł okręgowy Fiore w Coronel Suarez

Apostoł okręgowy
Fiore (2 od lewej)
z apostołami przy
grobie apostoła
Gantnera

UUSSAA:: UroczystoÊç ofiarno-dzi´kczynnà 2003 roku
jeszcze d∏ugo b´dà pami´tali bracia i siostry ze zboru
El Cajon w stanie Kalifornia. Kilka tygodni wczeÊniej
rozleg∏e po˝ary lasów spowodowa∏y ogromne
spustoszenie. Tylko w obszarze San Diego zosta∏o
zniszczonych ponad 2000 domów. Jednà z najbar-
dziej dotkni´tych by∏a miejscowoÊç Crest, gdzie
spali∏o si´ 80% domostw. Z tego powodu bracia i
siostry ze zboru El Cajon zdecydowali si´ na
nadzwyczajnà akcj´. Zebrali trwa∏e Êrodki ̋ ywnoÊci,
koce, ko∏dry oraz odzie˝. Zebranymi darami naj-
pierw udekorowali o∏tarz z okazji nabo˝eƒstwa
ofiarno-dzi´kczynnego. Nast´pnego dnia odtrans-
portowali wszystko trzema samochodami do
odleg∏ego o kilka kilometrów miasta Crest, gdzie
przekazali dary organizacji, zajmujàcej si´ opiekà
ofiar po˝aru. Pomoc przyj´to z wielkà wdzi´cznoÊcià,
poniewa˝ nade wszystko brakowa∏o akurat tych
artyku∏ów, które zebrali bracia i siostry. Niezale˝nie
od tego, bracia i siostry z El Cajon, organizowali
kolejne akcje niesienia pomocy.

Pomoc pochodząca
z dekoracji ołtarza

Wystrój ołtarza w zborze El Cajon
z okazji uroczystości ofiarno-dziękczynnej
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UUSSAA:: Zbór Spokane w stanie Waszyngton, 23 listopada ub.r., wprowadzi∏ si´ do nowego koÊcio∏a. WyÊwi´cenia obiektu
dokona∏ starszy okr´gowy Mark Fuerbach z polecenia aposto∏a Willa Hoffmanna, który nie móg∏ przybyç z powodu
nabo˝eƒstwa ˝a∏obnego za aposto∏a okr´gowego w st. sp. Krausa. Wst´g´ przed drzwiami wejÊciowymi starszy
okr´gowy i przewodniczàcy zboru ewangelista Roger Dobson przeci´li w obecnoÊci 54 braci i sióstr oraz 13 goÊci.
Nabo˝eƒstwo wyÊwi´cajàce starszy okr´gowy przeprowadzi∏ s∏owem z PrzypowieÊci 24, 3. 4. Po uroczystoÊci wszyscy
pozostali jeszcze razem spo˝ywajàc posi∏ek i radujàc si´ ze wspólnoty.

NNiikkaarraagguuaa//KKoossttaarryykkaa::  Pod koniec listopada
2003 roku aposto∏ okr´gowy pomocniczy
John W. Fendt (USA) odwiedzi∏ zbory w
Nikaragui i Kostaryce. Kulminacyjnym
wydarzeniem by∏o wyÊwi´cenie nowego do-
mu Bo˝ego w Managua-Nindiri. W uroczys-
toÊci tej uczestniczy∏o 108 osób, w tym wielu
goÊci. Z wybudowaniem koÊcio∏a w tej
dzielnicy zwiàzane sà wielkie nadzieje dal-
szego rozwoju dzie∏a Bo˝ego. W przededniu
aposto∏ okr´gowy pomocniczy Fendt s∏u˝y∏
s∏ugom z Nikaragui i Kostaryki oraz ich
˝onom. ZaÊ w Kostaryce aposto∏ przeprowa-
dzi∏ nabo˝eƒstwa w Nicoya i Tirases,
obs∏ugujàc ponad 200 braci i sióstr.

Wyświęcenie domu Bożego
w Ameryce Środkowej

Pierwszy własny kościół

Zbór po nabożeństwie wyświęcającym w nowym kościele
w Managua-Nindiri. W drugim rzędzie z prawej apostoł
okręgowy pomocniczy Fendt
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Zdjęcie tytułowe:  Zbieraczki na plantacji herbaty w Sri Lance

Koncert wspólnym projektem

Koncert muzyków z Kościoła Nowoapostolskiego z uczniami Bridge House Scholl
był już drugim wspólnym koncertem

RRPPAA:: W niedziel´, 9 listopada 2003 roku, odby∏ si´ wspólny
koncert m∏odych i starych muzyków KoÊcio∏a Nowo-
apostolskiego z okr´gu Franschhoek z uczniami Bridge
House School. W auli szkolnej zebra∏o si´ ponad 520
s∏uchaczy, wÊród których byli te˝ turyÊci zza oceanu.
Program koncertu obejmowa∏ wyst´py ró˝nych grup
muzycznych, instrumentalistów, a tak˝e chóru szkó∏ki
niedzielnej oraz chóru mieszanego.
Pani dyrektor szko∏y Anne van Zyl w realizowanym koncercie
zauwa˝y∏a szczególny znak powiàzania i przyjaêni pomi´dzy
szko∏à a KoÊcio∏em Nowoapostolskim. 
Z okazji wspó∏pracy Bridge House School podarowa∏a
KoÊcio∏owi elektroniczne organy, które zosta∏y zainsta-
lowane w zborze Kylemore.


