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Wpewnej pieÊni jest mowa: „To bogactwem
jest, Twoim byç, Zbawco mój”. Czy jako
dzieci Bo˝e stale mamy ÊwiadomoÊç, jacy
jesteÊmy bogaci pod wzgl´dem duchowym?

Przecie˝ ze wszystkimi naszymi sprawami, zarówno z
podzi´kowaniami, jak i z proÊbami, mo˝emy si´ zwracaç do
naszego Ojca Niebieskiego! Aposto∏ Pawe∏ w swoim LiÊcie
do Rzymian wskaza∏ na podwójny wymiar Bo˝ego
bogactwa: „O g∏´bokoÊci bogactwa i màdroÊci, i poznania
Boga!”.

Skàd pochodzi màdroÊç duszy? Po prostu z bojaêni
Bo˝ej. Bojaêƒ Bo˝a zaÊ rozwija si´ na podstawie tego, ˝e
dzia∏a w nas Duch Âwi´ty, ˝e rzàdzi i kieruje nami mi∏oÊç
Bo˝a. Tak wi´c Bo˝à màdroÊcià jest mi∏owaç Boga, naszego
Ojca Niebieskiego z ca∏ego serca, z ca∏ej duszy, z ca∏ej myÊli
i z ca∏ej si∏y, a bliêniego jak siebie samego. Kto to czyni, ten
zarazem wype∏nia najwi´ksze przykazanie. Syn Bo˝y
powiedzia∏, ˝e w nim zawarte sà wszystkie przykazania, ca∏y
zakon i s∏owa proroków.

MàdroÊcià jest wykorzystywaç czas ∏aski, w którym
˝yjemy, abyÊmy osiàgn´li cel wiary. Ofiara przynosi
b∏ogos∏awieƒstwo. Kto to wie i odpowiednio post´puje, ten
˝yje w Bo˝ej màdroÊci. MàdroÊcià jest naÊladowaç do
koƒca, a˝ do dnia, w którym wejdziemy do wiekuistej
wspania∏oÊci. MàdroÊcià równie˝ jest poznawanie i
przyjmowanie darów i ∏ask w apostolacie Jezusa Chrystusa
i w s∏ugach Bo˝ych KoÊcio∏a Chrystusa. W∏aÊnie w tym tkwi
g∏´bia màdroÊci Bo˝ej.

Poznanie Bo˝e równie˝ jest rzeczà niezb´dnà. Poznanie
wywodzi si´ z wiary. Gdzie nie ma wiary, tam te˝ nie mo˝e
byç prawdziwego poznania. Nabo˝eƒstwa zatem sà dla nas
takie znaczàce i wartoÊciowe, dlatego ˝e wiara, jak to
dobitnie wskaza∏ Aposto∏ Pawe∏, wywodzi si´ z g∏oszonego
s∏owa Bo˝ego. Nasza wiara nie mo˝e byç tylko teorià, ale
tym, co mo˝emy zamieniç w praktyk´ naszego ˝ycia w
wierze, abyÊmy z tego czerpali si∏´, radoÊç, b∏ogos∏awieƒ-
stwo oraz wszystko, co jest niezb´dne do dojrza∏oÊci i
doskona∏oÊci duszy.

Je˝eli te dobra Bo˝e b´dziemy przyjmowaç, a tak˝e
b´dziemy mi∏owaç dzie∏o Pana, to doÊwiadczymy g∏´bi
bogactwa. Wobec niego zblednà wszelkie ziemskie skarby i
maj´tnoÊci. Pami´tajmy o napomnieniu Jezusa: „Gro-
madêcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie
niszczà i gdzie z∏odzieje nie podkopujà, i nie kradnà”.
Zabiegajmy wi´c o prawdziwe bogactwo. Szanujmy wielce
stan dziecka Bo˝ego. Wówczas naszym dzia∏em b´dzie
dziedzictwo w niebie, które Aposto∏ Piotr okreÊli∏ jako
nieznikome, nieskalane i niezwi´d∏e.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Jakie bogactwo!

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E

Tradycyjne powitanie:
chlebem i solą
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Podczas trzeciej wizyty G∏ównego
Aposto∏a w Rumunii, poza aposto∏ami
z obszaru dzia∏ania aposto∏a okr´go-
wego Studera towarzyszy∏ mu tak˝e
aposto∏ okr´gowy Guillermo J. Vilor
(Brazylia) oraz aposto∏owie okr´gowi
pomocniczy John W. Wendt (USA) i
Mark Woll (Kanada), a tak˝e aposto∏o-
wie Gunter Homburg i Hans-Peter
Schneider (obaj Niemcy).

Przed dwoma miesiàcami okaza∏o
si´, ˝e przewidziana na nabo˝eƒstwo
hala w Poiana-Brasov, w pobli˝u Bra-
szowa, nie zostanie na czas wykoƒ-
czona, wi´c nale˝a∏o pozyskaç inne
pomieszczenie. Po intensywnych poszu-
kiwaniach oraz negocjacjach osta-
tecznie wynaj´to sal´ teatralnà w

Braszowie. Niemniej sala ta w sobot´,
3 kwietnia, do póêna by∏a zaj´ta przez
aktorów. Z tego powodu przygotowa-
nia do nabo˝eƒstwa mo˝na by∏o roz-
poczàç dopiero w niedziel´ rano. Wiele
pracy mieli te˝ bracia zespo∏u transmi-
syjnego, którzy przybyli wozem trans-
misyjnym z Frankfurtu nad Menem.
Drog´ ponad 1700 kilometrów musieli
pokonaç w etapach kilkudniowych. Do
ostatniej minuty pracowano wi´c nad
rozwiàzywaniem problemów oÊwietle-
niowych, akustycznych i usytuowania
kamer. Dzi´ki pomocy Bo˝ej w koƒcu
uda∏o si´ wszystko wykonaç, a pierwsza
transmisja z Europy Wschodniej prze-
bieg∏a pomyÊlnie, co te˝ wynagrodzi∏o
wszelkie trudy i starania.

W dniach 3-5 kwietnia br. G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr odwiedzi∏
braci i siostry w Rumunii. Ponad 600 braci i sióstr uczestniczy∏o w
nabo˝eƒstwie, które odby∏o si´ w wynaj´tej sali teatru miejskiego.

Kolejne 22 tysiàce wiernych z obszaru dzia∏ania aposto∏a
okr´gowego Armina Studera korzysta∏o z transmisji satelitarnej
nabo˝eƒstwa. By∏a to pierwsza tego rodzaju transmisja z Europy

Wschodniej do zborów KoÊcio∏a terytorialnego Szwajcaria.

G∏ówny Aposto∏
w Braszowie - Rumunia

Teatr miejski w Braszowie, gdzie odbyło się nabożeństwo

Rumuńscy muzycy ludowi



- Ew. Mateusza 21, 10 -

„A gdy wjechał do Jerozolimy,
poruszyło się całe miasto, mówiąc:

Któż to jest?”.

Moi mili bracia i siostry z
bliska i z daleka. Aposto∏
Pawe∏ w pewnym swoim
liÊcie pisa∏: „Albowiem ∏as-

kà zbawieni jesteÊcie przez wiar´”, a
nast´pnie doda∏ „i to nie z was: Bo˝y to
dar; nie z uczynków, aby si´ kto nie
chlubi∏”. (Efezjan 2, 8. 9) Kiedy dziÊ
ponownie jestem w Rumunii, to chcia∏-
bym wyraziç radoÊç, ˝e tyle dusz w tym
kraju w krótkim czasie dostàpi∏o ∏aski i
dzi´ki ∏asce Bo˝ej dosz∏o do wiary. Mam
nadziej´, ˝e poprzez wiar´ wszyscy stajà
si´ b∏ogimi. Dopiero gdy wiara sprawia
b∏ogoÊç, wtedy jest silnà wiarà, której nie
chcielibyÊmy utraciç. Mamy wówczas
mocne postanowienie, dalej trwaç w wie-
rze, a˝ do osiàgni´cia celu. Natomiast cel
wiary zostanie osiàgni´ty wtedy, kiedy z
wiary przejdziemy do zobaczenia, gdy
przyjdzie Pan i dokoƒczy swoje dzie∏o.

Prawie 22 lata min´∏y, odkàd po raz

pierwszy by∏em w Rumunii. Czasy wów-
czas by∏y zupe∏nie inne. Przeprowadza-
nie nabo˝eƒstw by∏o zakazane. Policja
kontrolowa∏a nas na ka˝dym kroku.
OdwiedzaliÊmy poszczególne rodziny,
przeprowadzajàc krótkie nabo˝eƒstwa
domowe z uroczystoÊcià Êwi´tej wiecze-
rzy. Natomiast Êwi´tà wieczerz´ musie-
liÊmy przemycaç. Drzwi by∏y zamkni´te,
aby nikt nie móg∏ nas zaskoczyç. Podczas
tamtej podró˝y, o ile dobrze pami´tam,
piecz´towa∏em 14 dusz. Gdy jednak rok
póêniej aposto∏ Teucher ponownie przy-
by∏ do Rumunii, to si´ okaza∏o, ˝e wszys-
tkie te dusze wyemigrowa∏y. Jak pi´knie
jest dziÊ. W ca∏ym kraju istniejà zbory i
ogó∏em jest prawie 7000 piecz´towanych
dusz. ˚ycz´ sobie, aby moje odwiedziny
w waszym kraju przynios∏y nowe impulsy
do tego, aby ewentualnie istniejàce
jeszcze stare trudnoÊci zosta∏y usuni´te,
zbory mog∏y rosnàç i si´ rozwijaç oraz

powstawa∏y nowe zbory, aby naród i
dzie∏o Bo˝e w tym kraju mog∏o si´ ziele-
niç i kwitnàç. Gdy s∏owo i ∏aska zostajà
przyj´te z wiarà, wtedy jest to mo˝liwe.
Przekonany jestem, ˝e jeÊli Pan dziÊ
jeszcze nie przyjdzie i nie dokoƒczy swe-
go dzie∏a, to w tym kraju mo˝liwy jest
jeszcze dalszy rozwój. Codziennie modl´
si´ za was i w ten sposób pozostajemy
powiàzani w duchu jako wielka rodzina
Bo˝a na ca∏ej kuli ziemskiej. Gdy pomyÊ-
l´ o skromnych i marnych poczàtkach
dzie∏a Bo˝ego w Rumunii, a widz´ dzi-
siejszà sytuacj´, wtedy daje mi to odwag´
na przysz∏oÊç. Pytam si´, bracie i siostro,
czy tobie te˝? Wszyscy, którzy noszà
Ducha Âwi´tego, majà byç ˝ywym Êwia-
dectwem wiary i b∏ogos∏awieƒstwem.

DziÊ ponownie obchodzimy Niedziel´
Palmowà. Z historii wiemy, ˝e w tym
dniu Jezus wjecha∏ do Jerozolimy. Wje-
cha∏ na oÊlicy. Lud by∏ rozentuzjazmo-
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wany i wo∏a∏: Hosanna! Wielu s∏a∏o na
drodze swoje szaty, a inni ga∏àzki palmo-
we. W Ewangelii Mateusza czytamy: „A
gdy wjecha∏ do Jerozolimy, poruszy∏o si´
ca∏e miasto”. Poruszenie jest raczej wy-
razem zewn´trznych emocji. To porusze-
nie w Jerozolimie zmala∏o, gdy t∏umy
zauwa˝y∏y, ˝e Jezus w∏aÊciwie nie intere-
suje si´ ich sprawami. Naród przecie˝
chcia∏, aby nowy król go wyswobodzi∏
spod jarzma Rzymian. Mia∏ nadziej´, ˝e
tym wybawcà oka˝e si´ Jezus Chrystus.
Gdy ludzie jednak widzieli, ˝e Jezus
realizuje inne cele, to zewn´trzne poru-
szenie niebawem zgas∏o. Dosz∏o nawet
do tego, ˝e nieco póêniej te t∏umy wo∏a-
∏y: „Niech b´dzie ukrzy˝owany!”.

Gdy dziÊ Bóg, nasz Ojciec Niebieski i
Jego Syn Jezus Chrystus wst´pujà do
naszego serca, wtedy nie chcemy byç
tylko zewn´trznie poruszeni, ale te˝
duchowo. Jaka wielka ró˝nica jest po-

mi´dzy poruszeniem zewn´trznym a
duchowym. Gdy dzia∏a przy nas Bóg, gdy
dzia∏a przy nas ofiara Jezusa, a my w
danej chwili jesteÊmy poruszeni ze-
wn´trznie i wià˝emy z tym jeszcze inne
interesy, to nie ma w nas prawdziwego
duchowego poruszenia. Dopiero kiedy
dusza jest poruszona, wtedy mo˝e
dzia∏aç w nas moc Bo˝a.

S∏owo biblijne mówi: „Poruszy∏o si´
ca∏e miasto, mówiàc: Któ˝ to jest?”. Czy˝
w istocie rzeczy nie jest to ˝a∏osne i sk∏a-
niajàce do refleksji? Jezus g∏osi∏ dla ty-
si´cy. KiedyÊ te˝ nakarmi∏ pi´ç tysi´cy
kilkoma chlebami i rybami. Chodzi∏
przez miasta, rynki i wioski, naucza∏ w
synagogach, uzdrawia∏ chorych, a nawet
wskrzesza∏ umar∏ych. Jaka to musia∏a
byç sensacja! Pomimo to pad∏o pytanie:
„Któ˝ to jest?”. Powinni Go przecie˝
znaç! Na podstawie tego widaç jednak,
jak trudno jest dotrzeç z prawdà Bo˝à do

dusz i je poruszyç nie tylko zewn´trznie,
ale i duchowo. Do zastanowienia sk∏ania
te˝ odpowiedê na to pytanie. W kolej-
nym wersecie czytamy: „Rzesze zaÊ
mówi∏y: To jest prorok Jezus, ten z
Nazaretu Galilejskiego”. (Ew. Mateusza
21, 11) ˚aden cz∏owiek nie powiedzia∏:
To jest Chrystus. ˚aden cz∏owiek nie
powiedzia∏: To jest obiecany Wybawiciel.
˚aden cz∏owiek nie powiedzia∏: To jest
Zbawiciel Êwiata. Mówiono po prostu:
Oto Jezus, prorok z Nazaretu. W
ówczesnym Izraelu, a to nale˝y wyraênie
podkreÊliç, by∏o wi´cej ni˝ doÊç proro-
ków oraz tych, którzy si´ uwa˝ali za
proroków. Jezusa postrzegano jako
jednego z wielu. Rozczarowujàce jest to,
˝e pomimo tego, co zdzia∏a∏, nie pozna-
no Go jako Syna Bo˝ego. Traktowano
Jego jako proroka z Galilei.

Zajmijmy si´ przez chwil´ pytaniem:
„Któ˝ to jest?”. PrzenieÊmy to pytanie
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do naszego wspó∏czesnego czasu. Nie
chcemy przecie˝ pozostaç tylko przy
historii. Chciejmy z tego wyciàgnàç po˝y-
tek dla naszego czasu; stàd to pytanie
dziÊ: „Któ˝ to jest?”. Mój mi∏y bracie,
moja mi∏a siostro, kiedy aposto∏ przy-
bywa do zboru i s∏u˝y w swoim urz´dzie
zgodnie z otrzymanym poleceniem, to w
jednym, czy w drugim sercu mog∏oby si´
wzbudziç pytanie: Któ˝ to jest? Jaka
wówczas by∏aby nasza odpowiedê? Czy z
g∏´bi wiary, z wielkiej radoÊci i z pe∏ni
przekonania moglibyÊmy powiedzieç: To
jest pos∏aniec w miejsce Chrystusa. Jest
wys∏any przez Jezusa. Jest szafarzem
tajemnic Bo˝ych. Jest tym, który ma
prawo chrzciç Duchem Âwi´tym! Mili
bracia i siostry, na pytanie: Któ˝ to jest?,
powinniÊmy dziÊ wszyscy udzieliç lepszej
odpowiedzi ni˝ wówczas mieszkaƒcy
Jerozolimy, których wypowiedê przeno-
szàc na wspó∏czesny czas by brzmia∏a:
JakiÊ kaznodzieja w czarnym ubraniu…

Postàpmy o krok dalej. Gdy kap∏an
s∏u˝y w zborze, to tak˝e mog∏oby si´
wzbudziç pytanie: Któ˝ to jest? Jaka
wtedy by∏aby nasza odpowiedê? Mam
nadziej´, ˝e jeszcze jesteÊmy na tym
poziomie poznania i wiary, ˝e kiedy
kap∏an s∏u˝y, powiemy: Mamy poÊród
nas s∏ug´ Bo˝ego, który ku naszemu
usprawiedliwieniu g∏osi nam s∏owo Bo˝e
i zwiastuje odpuszczenie grzechów.
Mamy anio∏a Syna Bo˝ego. Bracia i
siostry, je˝eli tak jest, to wtedy praca

kap∏ana wykazuje przy nas cudowne
skutki. GdybyÊmy jednak lekcewa˝àco
pytali: No, któ˝ to jest? Czego on chce?,
to nie moglibyÊmy uzyskaç pomocy.
Duch Âwi´ty dzia∏a w ka˝dym nabo˝eƒ-
stwie, jakie z ∏aski mo˝emy prze˝ywaç.
Na pytanie: Któ˝ to jest?, chcemy
udzieliç odpowiedzi: To jest Duch i moc
Bo˝a, która przy nas dzia∏a, i która w nas
dzia∏a. To jest si∏a, dzi´ki której zacho-
wujemy wiar´ oraz otrzymujemy b∏ogoÊç
i zbawienie.

Kiedy dziÊ odnoÊnie dzia∏alnoÊci Du-
cha Âwi´tego zostaje zadane pytanie:
Có˝ On chce? Wtedy odpowiedê brzmi:
Duch Âwi´ty chce nas udoskonaliç na
dzieƒ ponownego przyjÊcia Chrystusa.
To powinniÊmy wiedzieç! Nie tylko
wierzyç, ale w∏aÊnie wiedzieç. Gdy w
naszym czasie dochodzi do g∏osu
pytanie: Dokàd zmierzamy? Wtedy z
radosnym sercem chciejmy odpowie-
dzieç: Zmierzamy do celu wiary, do dnia
Paƒskiego, na który si´ te˝ przygoto-
wujemy. Gdy zaÊ pytanie zabrzmi: Co
wi´c trzeba uczyniç? Wtedy powinniÊmy
wiedzieç, ˝e nale˝y wierzyç i zachowaç
wiar´, ˝e powinniÊmy pozostaç w pier-
wszej mi∏oÊci i wykazywaç odpowiednie
uczynki. Chcemy te˝ trwaç w naÊladow-
nictwie. Bez naÊladownictwa nie ma nic.
Chcemy pracowaç przy naszej w∏asnej
duszy oraz w dziele Bo˝ym. Chcemy si´
modliç. Prosz´, nie zapominajcie o
modlitwie. To jest znaczàcy sk∏adnik
apostolskoÊci. Kiedy zaÊ si´ modlimy, to
nie czynimy tego formalnie, jak ma to
miejsce tu i tam w chrzeÊcijaƒstwie, lecz
wtedy rozmawiamy z naszym Ojcem
Niebieskim.

JeÊli chcemy znaç odpowiedê na
pytanie: Co nale˝y czyniç?, to musz´
jeszcze coÊ dodaç: Co koniecznie trzeba
czyniç? Musimy sk∏adaç ofiary. Pami´-
tajcie o tym bracia i siostry, ˝e dzie∏o
Bo˝e budowane jest dzi´ki ofiarom i
mi∏oÊci. Dzi´ki mi∏oÊci i ofierze zostanie
te˝ dokoƒczone. To chciejmy odpowie-
dzieç, kiedy zostaje zadane pytanie: Co
nale˝y czyniç? Gdy jesteÊmy pytani: Kim

jesteÊcie?, to co odpowiadamy? MyÊl´,
˝e wtedy powiemy: JesteÊmy dzieçmi
Bo˝ymi na drodze do dnia Paƒskiego.
Spójrzcie, wszystko to mo˝na wynieÊç z
przeczytanego s∏owa biblijnego: „Któ˝ to
jest?”. W naszym czasie równie˝ mogà
nam zostaç zadane pytania: Dokàd
idziemy? Co nale˝y czyniç? Kim jesteÊ-
my? Któ˝ to jest ten, kto nam s∏u˝y,
pociesza i wzmacnia, kto daje nam
b∏ogoÊç? Czy zawsze mamy w∏aÊciwe
odpowiedzi w sercu? MyÊl´, ˝e kiedy
dziÊ Pan wst´puje do naszych serc i nie
tylko jest jakieÊ poruszenie, poniewa˝
jest dziÊ szczególny dzieƒ, ale kiedy jest
g∏´bokie duchowe poruszenie, wtedy na
wszystkie te pytania mamy zawsze
w∏aÊciwà odpowiedê.

Moi mili bracia i siostry, na dalszà
drog´ ˝ycz´ wam b∏ogos∏awieƒstwa
Bo˝ego, ∏aski Chrystusa i cudownej
ochrony anielskiej. Niechby pozosta∏a
te˝ radoÊç z dzie∏a Bo˝ego. Pozostaƒmy
te˝ wewn´trznie poruszeni! To jest
sprawa duszy. A to nie mo˝e zniknàç z
dnia na dzieƒ. Poruszenie duszy powin-
no nam towarzyszyç przez ca∏e ˝ycie.
Pami´tajcie o tym, ˝e jesteÊcie umi∏owa-
ni przez Boga. ZostaliÊcie przez Niego
wybrani, pociàgni´ci przez Jego mi∏oÊç,
a teraz macie b∏ogoÊç w wierze, a to z
∏aski, jak mówi Aposto∏ Pawe∏. Tego
wszystkiego nie chcemy straciç. Chcemy
to zachowaç w naszych duszach i nie-
zale˝nie od wszystkiego osiàgnàç cel
wiary i wejÊç do wspania∏oÊci!

Bracia, siostry, co jest sensem naszego
˝ycia? Kilka lat bytu na ziemi? Pracowaç
po to, abyÊmy mieli jedzenie i picie. ˚y-
wiç nadziej´, ˝e nie zachorujemy? Kiedy
nadchodzi czas, za∏o˝yç i utrzymywaç
rodzin´? Zmagaç si´ z licznymi troskami
i obcià˝eniami? Byç mo˝e prze˝ywaç
kilka ma∏ych radoÊci? Czy to jest wszys-
tko? MyÊl´, ˝e nie. Na pytanie: Kim
jesteÊmy?, istnieje donios∏a odpowiedê:
Nowonarodzonymi z wody i z Ducha,
dzieçmi Bo˝ymi, które zmierzajà do
najwi´kszego celu. Miejmy to przed
oczami ka˝dego dnia.
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„Albo, która niewiasta,
majàc dziesi´ç drachm, gdy
zgubi jednà drachm´, nie
bierze Êwiat∏a, nie wymiata
domu i nie szuka gorliwie, a˝
znajdzie?”. (Ew. ¸ukasza 15,
8) Nasz Mistrz i Pan Jezus
Chrystus cz´sto rozmawia∏
ze swoimi uczniami i s∏ucha-
czami za pomocà podo-
bieƒstw. Czyni∏ to w tym
celu, aby lepiej mogli zrozu-
mieç Królestwo Bo˝e.

Faryzeuszy i uczonych w
PiÊmie, którzy oskar˝ali Go
o nieprzestrzeganie zakonu i
tradycji, konfrontowa∏ z
Ewangelià poprzez podo-
bieƒstwa. Tak te˝ Jezus opo-
wiedzia∏ „Podobieƒstwo o
zgubionym groszu”. Kobie-
ta majàca 10 groszy, zgubi∏a
jeden i nie przestawa∏a szu-
kaç, a˝ go znalaz∏a.

Zgodnie z ówczesnym zwyczajem te
grosze stanowi∏y cz´Êç jej ozdób panieƒ-
skich. Ujmà zatem by∏o, je˝eli taki grosz
zgubi∏a. Z tego powodu z ca∏à gorli-
woÊcià szuka∏a tego, co zgubi∏a, chocia˝
wartoÊç grosza nie by∏a wielka.

Mo˝na sobie wyobraziç, jak kobieta w
takiej sytuacji dok∏ada∏a wszelkich sta-
raƒ, aby szukaç i odnaleêç to, co zgubi-
∏a. Zapala∏a Êwiat∏a, przeszukiwa∏a
dom, a ca∏a jej uwaga by∏a skoncentro-
wana na znalezieniu grosza. Gdy znala-
z∏a zgubiony grosz, to si´ bardzo rado-
wa∏a, a swojà radoÊç dzieli∏a z innymi,
aby oni te˝ si´ cieszyli razem z nià.

Jezus w tym podobieƒstwie przedsta-
wia radoÊç anio∏ów Bo˝ych nad jednym
grzesznikiem, który si´ upami´ta, wyka-
zuje skruch´ i pokut´. Inaczej mówiàc,
ju˝ nawet jeden cz∏owiek, chocia˝by nie
by∏ wielce powa˝any, który jednak
nawraca si´ do Boga, wywo∏uje wielkà
radoÊç w niebie.

Je˝eli spojrzymy na to podobieƒstwo
z duchowego punktu widzenia, to
nadmienione szukanie mo˝emy widzieç

na dwóch p∏aszczyznach. Z jednej
strony szukanie zb∏àdzonych dusz, a z
drugiej strony szukanie skarbów ducho-
wych, które ∏atwo mo˝na zgubiç.

Zgodnie ze s∏owami Aposto∏a Paw∏a,
Bóg chce pomagaç wszystkim ludziom.
Pytanie, które pod tym wzgl´dem si´
budzi, brzmi: Co mo˝emy uczyniç w tym
zakresie? Nawiàzujàc do podobieƒstwa
widzimy kobiet´, która zapala Êwiat∏o,
sprzàta swój dom i szuka z wielkà gorli-
woÊcià. My równie˝ mamy szukaç zgu-
bionych dusz. Do tego szukania nieod-
zowne jest Êwiat∏o Ducha Âwi´tego,
w∏o˝one do naszych serc. Niechby
pobudza∏o ka˝de dziecko Bo˝e do szu-
kania tych ostatnich. Tam, gdzie p∏onie
Duch Âwi´ty, dusza nie staje si´
oboj´tna.

Tak cz´sto, jak tylko mo˝emy, bàdêmy
Êwiadkami i wyznawcami wiary. W
pracy zawodowej, w szkole, w naszym
Êrodowisku ˝yciowym, chciejmy byç
Êwiat∏em prowadzàcym do Boga.
Chciejmy te˝ pami´taç o duszach w
wiecznoÊci i za nie si´ modliç. W ten

sposób i tam zostanà znale-
zione ostatnie dusze. Nale˝y
tu mieç na uwadze s∏owa z
Listu Jakuba 5,20: „Kto na-
wróci grzesznika z b∏´dnej
drogi jego, wybawi dusz´
jego od Êmierci i zakryje
mnóstwo grzechów”.
Je˝eli chodzi o skarby na-

szej duszy, to wcià˝ na nowo
musimy sprawdzaç, czy ma-
my w komplecie naszà
„ozdob´ oblubienicy” na
wielkie Wesele Baranka.
Chciejmy te˝ wysprzàtaç
nasz dom duszy, tak jak jest
o tym mowa w podobieƒ-
stwie, aby poza Duchem
Âwiat∏oÊci nie by∏o w nim
˝adnych innych duchów.
Musi byç zachowana czys-

toÊç duszy, poniewa˝ w przeciwnym
razie dom duszy jest nape∏niony
brudami nieczystych duchów.

Nale˝y wykorzystywaç nabo˝eƒstwa,
a tak˝e nale˝y wykorzystaç czas ∏aski.
Skarby duchowe, które mo˝na pozyskaç
to: mi∏oÊç, radoÊç, pokój, cierpliwoÊç,
uprzejmoÊç, dobroç, wiernoÊç, ∏agod-
noÊç i wstrzemi´êliwoÊç. (Galacjan
5, 22. 23)

Gdy stwierdzimy, ˝e brakuje nam
czegoÊ z tego bogactwa duszy, to nie
chciejmy si´ d∏ugo zastanawiaç, ale z
wielkà gorliwoÊcià szukaç tego, co
zgubione.

Dziecko Bo˝e, które skarb duszy ma
w komplecie, naprawd´ nie musi si´
wstydziç w dniu Chrystusa, ale z radoÊ-
cià mo˝e stanàç przed Panem.

Vasile Cone

Apostoł Vasile Cone urodził się 18 lipca 1962 roku.
Na urząd apostoła został powołany 31 maja 1992
roku.Obszarem jego działania jest Rumunia.

Szukać tego,
co zgubione

Apostoł Cone
z młodzieżą w Rumunii

L I S T  A P O S T O L S K I
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N A U K A I P O Z N A N I E

ZZbbaawwiieenniiee  ––  sszzeerrookkiiee  ppoojj´́cciiee

W PiÊmie Âwi´tym sà liczne okreÊlenia, które
swoim znaczeniem nawiàzujà do poj´cia „zbawie-
nie”. Zakres ich si´ga od wybawienia i uwolnienia do
ocalenia, szcz´Êcia i b∏ogoÊci. Jedno i to samo s∏owo
hebrajskie lub greckie zosta∏o prze∏o˝one ró˝nie:
zbawienie, ocalenie, uzdrowienie, pomoc, b∏ogoÊç, a
tak˝e okreÊlane jest innymi synonimami. Gdy w
niniejszym artykule b´dziemy mówiç o zbawieniu i
niejedne wypowiedzi poprzemy odnoÊnikami
biblijnymi, wtedy powinniÊmy byç Êwiadomi szero-
kiego spektrum poj´cia „zbawienie”.

SSttaarrootteessttaammeennttoowwee  nnaaddzziieejjee  zzbbaawwiieennnnee

MyÊl zbawienna wynika z dzia∏aƒ Bo˝ych po
upadku ludzi w grzech. W przekleƒstwie na∏o˝onym
na w´˝a tkwi ju˝ pierwsza wskazówka na majàcego
przyjÊç Zbawiciela. (por. 1. Moj˝eszowa 3, 15)

Historycznie naród izraelski po raz pierwszy
doÊwiadczy∏ zbawiennego dzia∏ania Bo˝ego w
postaci wyswobodzenia z niewoli egipskiej. Póêniej
Bóg da∏ swemu ludowi zakon, zawierajàcy te˝
zalecenia, w jaki sposób cz∏owiek mo˝e wyzwoliç si´
z zale˝noÊci win. Przyk∏adem tego sà przepisy
dotyczàce wykupienia niewolnika lub winnego
(por. 2. Moj˝eszowa 21, 2; 3. Moj˝eszowa 25, 25)
albo zadoÊçuczynienia za pope∏nione winy poprzez
z∏o˝enie okupu. (por. 2. Moj˝eszowa 21, 28-30) W
tych zaleceniach drzemie myÊl pojednawcza. Motyw
pojednania znajdujemy tak˝e w „koêle ofiarnym”, na
którym arcykap∏an sk∏ada∏ grzechy ca∏ego narodu w
wielkim dniu pojednania. (por. 3 Moj˝eszowa 16,
21. 22)

Nadzieja na zbawienie by∏a najpierw ukierunko-
wana na ocalenie z ziemskiej niedoli i niewoli.
Ponadto w Starym Testamencie przewija si´ nadzieja
na uwolnienie z niewoli grzechu: „Izraelu, oczekuj

Pana, gdy˝ u Pana jest ∏aska i odkupienie u Niego
obfite! On sam odkupi Izraela od wszystkich win
jego”. (Psalm 130, 7. 8)

JJeezzuuss  --  oobbiieeccaannyy  ZZbbaawwiicciieell  ii  OOddkkuuppiicciieell

Imi´ Jezus oznacza: Zbawiciel – Pan Odkupicie-
lem. Stanowi to wskazówk´, ˝e starotestamentowa
nadzieja na zbawienie wype∏nia si´ w Jezusie
Chrystusie. W swoim dzia∏aniu Chrystus objawi∏ si´
jako od Boga pos∏any Odkupiciel, jako Zbawiciel
Êwiata. (por. Ew. Jana 4, 41. 42) Poprzez ofiar´
Jezusa Chrystusa mo˝liwe staje si´ prowadzenie
nowego ̋ ycia w Bogu i wyjÊcie ze sfery mocy grzechu.
Ustanawiajàc Êwi´tà wieczerz´, poprzez którà Jezus
daje swoje cia∏o i swojà krew za nas na odpuszczenie
grzechów do ˝ycia wiecznego (por. Ew. Mateusza
26, 26-28; Ew. Jana 6, 51-58) oraz oddajàc swoje
bezgrzeszne ˝ycie na Êmierç na krzy˝u, Chrystus
zapewni∏ zbawienie wa˝ne po wsze czasy. W wyniku
tego zwyci´˝ona zosta∏a Êmierç i diabe∏.

SSaammoozzbbaawwiieenniiee

Wybawienie ze stanu oddalenia od Boga i zagu-
bienia mo˝e nastàpiç tylko przez Boga. Nikt z
w∏asnych si∏ nie mo˝e si´ uwolniç z side∏ win i
grzechów. MyÊl, ˝e cz∏owiek sam mo˝e si´ zbawiç
sprzeczna jest z wypowiedziami Pisma Âwi´tego.
Aposto∏ Pawe∏ w LiÊcie do Rzymian uwidacznia, i˝
nawet wierni nale˝àcy do narodu starego przymie-
rza, a szczycàcy si´ szczególnym stosunkiem do Boga
sami z siebie nie sà zdolni do dobrego. Wszystkich
ludzi dotyczà s∏owa: „Nie ma ani jednego sprawiedli-
wego, (…) nie masz, kto by czyni∏ dobrze, nie masz
ani jednego. (…) Nie ma bowiem ró˝nicy, gdy˝
wszyscy zgrzeszyli i brak im chwa∏y Bo˝ej, i sà uspra-
wiedliwieni darmo, z ∏aski Jego, przez odkupienie w
Chrystusie Jezusie”. (por. Rzymian 3, 10-24) Na

Cz∏owiek uwik∏any w grzech jest  zniewolony i wymaga zbawienia przez Jezusa
Chrystusa, aby móc wejÊç do wiekuistej spo∏ecznoÊci z Bogiem. Najpierw zajmiemy

si´ starotestamentowymi myÊlami zbawienia.
Nast´pnie przedstawimy znaczenie ofiary

Jezusa oraz wska˝emy, w jaki sposób
cz∏owiek zyskuje udzia∏ w zbawieniu

zdzia∏anym przez Chrystusa.

Zbawienie
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pytanie: „Co da cz∏owiek w zamian za dusz´ swojà?”,
(Ew. Mateusza 16, 26) istnieje tylko jedna odpo-
wiedê: Nic!

JJeezzuuss  CChhrryyssttuuss  ––  PPooÊÊrreeddnniikk  zzbbaawwiieenniiaa

Dzi´ki ofierze pojednania Jezusa Chrystusa zasad-
niczej zmianie uleg∏ stosunek ludzi do Boga.
PrzepaÊç, która powsta∏a mi´dzy ludêmi a Bogiem z
powodu grzechu, zosta∏a usuni´ta. Dzi´ki ofierze
Jezusa Chrystusa zdzia∏ane zosta∏o pojednanie:
„Stare przemin´∏o, oto wszystko sta∏o si´ nowe. A
wszystko to jest z Boga, który nas pojedna∏ z sobà
przez Chrystusa i poruczy∏ nam s∏u˝b´ pojednania,
to znaczy, ̋ e Bóg w Chrystusie Êwiat z sobà pojedna∏,
nie zaliczajàc im ich upadków, i powierzy∏ nam s∏owo
pojednania”. (2. Koryntian 5, 17-19) W celu udost´-
pnienia ka˝demu cz∏owiekowi zbawienia z ofiary
Chrystusa zostali ustanowieni aposto∏owie. (por.
1. Tymoteusza 2, 4-7)

ZZbbaawwiieennnnee  sskkuuttkkii  ssaakkrraammeennttóóww

Po zmartwychwstaniu Chrystus da∏ swoim aposto-
∏om polecenie: „Idàc na ca∏y Êwiat, g∏oÊcie ewangeli´
wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony
zostanie, b´dzie zbawiony, ale kto nie uwierzy,
b´dzie pot´piony”. (Ew. Marka 16, 15. 16) Poprzez
chrzest wodny Bóg otwiera drog´ do pe∏nego
zbawienia. Chrzest wodny i duchowy jako akt
nowonarodzenia sà poczàtkiem nowego ˝ycia, nowej
istoty, stworzonej do wspó∏dzia∏ania z Duchem
Âwi´tym oraz utrzymywanej i wzmacnianej przez
Êwi´tà wieczerz´. Piecz´towanie Duchem Âwi´tym
jest czynem Bo˝ym przy duszy cz∏owieka. Czyn ten
ma swojà podstaw´ w Chrystusie. Aposto∏ Pawe∏
pisze do Efezjan: „W Nim (Chrystusie) i wy, którzy
us∏yszeliÊcie s∏owo prawdy, ewangeli´ zbawienia
waszego, i uwierzyliÊcie w Niego, zostaliÊcie zapie-
cz´towani obiecanym Duchem Âwi´tym, który jest
r´kojmià dziedzictwa naszego, a˝ nastàpi odkupie-
nie w∏asnoÊci Bo˝ej, ku uwielbieniu chwa∏y Jego”.
(Efezjan 1, 13. 14) W tym celu, aby piecz´towani
pozostali na drodze zbawienia majàcej swój poczà-
tek w chrzcie wodnym, niezb´dne jest nieustanne
odpuszczanie grzechów i nieustanna spo∏ecznoÊç z
Chrystusem w sakramencie Êwi´tej wieczerzy.

Godne spo˝ywanie tego sakramentu wymaga
wczeÊniejszego odpuszczenia grzechów. To równie˝
nast´puje z polecenia apostolatu, któremu Chrystus

udzieli∏ pe∏nomocnictwa. (por. Ew. Jana 20, 23)
Odpuszczanie grzechów i zbawienie jako nieustannie
post´pujàcy proces sà ÊciÊle z sobà zwiàzane. (por.
Kolosan 1, 14)

Przez Chrystusa zdzia∏ane zbawienie zostaje udos-
t´pniane przez urzàd apostolski w KoÊciele Pana.
Dlatego te˝ mówimy o naszym KoÊciele jako o dziele
zbawienia Pana.

ZZbbaawwiieenniiee  ii  ppoonnoowwnnee  pprrzzyyjjÊÊcciiee  CChhrryyssttuussaa

Nasze ostateczne zbawienie jest jeszcze przed
nami. Nastàpi w dniu Paƒskim, w dniu „odkupienia”.
(por. Efezjan 4, 30) Co prawda ju˝ dziÊ poprzez
przyj´cie sakramentów, mamy wybawienie i jesteÊmy
w spo∏ecznoÊci z Chrystusem, naszym Zbawicielem,
ale jest to zbawienie w nadziei. (por. Rzymian 8, 20-
24) Podczas przyjÊcia Chrystusa objawi si´ to, co
zdzia∏a∏y w nas czyny zbawienne: „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, 2) Plan zbawienia Bo˝ego nie koƒ-
czy si´ jednak ponownym przyjÊciem Chrystusa. Pod-
czas Królestwa Pokoju, kiedy szatan b´dzie zwiàzany
na tysiàc lat, (por. Obj. Jana 20, 1-3) wszystkim
ludziom b´dzie g∏oszone radosne poselstwo o odku-
pieniu i zbawieniu. Gdy po Sàdzie Ostatecznym
unicestwiona zostanie Êmierç, a Bóg b´dzie wszyst-
kim we wszystkim, (por. 1. Koryntian 15, 26-28)
wtedy przez Chrystusa na krzy˝u zdobyte zwyci´stwo
osiàgnie ostateczny tryumf.



Prawie 35 lat, szwagier siostry Olgi, jako
kap∏an zajmowa∏ si´ nauczaniem dzieci na
zaj´ciach religii i nauki konfirmacyjnej. Po

przejÊciu w stan spoczynku niebawem mi∏y Bóg
odwo∏a∏ go na tamten Êwiat.

Rok póêniej, na tydzieƒ przed nabo˝eƒstwem
dla umar∏ych, siostra Olga mia∏a szczególny sen.
Âni∏o si´ jej, ˝e przed nabo˝eƒstwem w wejÊciu do
koÊcio∏a wita∏a si´ z braçmi i siostrami. Wtem
odwróci∏ si´ pewien brat i równie˝ poda∏ jej r´k´.
By∏ nim zmar∏y mà˝ jej rodzonej siostry, nadmie-
niony kap∏an. Zaskoczona radoÊnie zawo∏a∏a go
po imieniu pytajàc, co tu robi. „Czekam na dzieci”
– brzmia∏a odpowiedê. W∏aÊnie przybieg∏a gro-
madka ch∏opców i dziewczynek. Przywita∏ ich i
wszed∏ z nimi do koÊcio∏a. Wtedy nasza siostra si´
obudzi∏a. Rankiem podczas Êniadania wraz z
m´˝em s∏uchali radia, przy czym siostra Olga
opowiada∏a m´˝owi swój sen, pod którego jeszcze

by∏a wra˝eniem. Jak na rozkaz nagle oboje
zamilkli. Ich uwag´ przyku∏a wiadomoÊç radiowa.
W nocy rozbi∏ si´ samolot z dzieçmi na pok∏adzie.
Nikt nie prze˝y∏.

Ma∏˝onkowie byli g∏´boko poruszeni. Sen si´
potwierdzi∏. Ich szwagier, kap∏an i by∏y nauczyciel
szkó∏ki niedzielnej, zajà∏ si´ ju˝ duszami dzieci,
które zgin´∏y w nieszcz´Êliwym wypadku, zanim
na ziemi rozesz∏a si´ w mediach wiadomoÊç o
katastrofie. Nasz brat i siostra natychmiast czuli
si´ nak∏onieni do serdecznej modlitwy za dusze
tych dzieci.

Gdy póêniej ich krewni, a zw∏aszcza wdowa po
zmar∏ym kap∏anie i jego córka, dowiedzia∏y si´ o
prze˝yciu siostry Olgi, to si´ bardzo ucieszy∏y.
ÂwiadomoÊç, ˝e ich mà˝ i ojciec na tamtym
Êwiecie ma do wype∏niania wielkie zadanie, które
tak ch´tnie wype∏nia∏ za ˝ycia na ziemi, doda∏a im
otuchy i si∏y.

Czekam na dzieci

Po pracowitym tygodniu Anna cieszy∏a si´ z
tego, ˝e znów by∏a w domu. Firma, w której
pracowa∏a, oddalona by∏a o 500 kilometrów

od jej miejsca zamieszkania.
Z dworca kolejowego Anna skorzysta∏a z tak-

sówki. Taksówkarz zrobi∏ na niej dobre wra˝enie.
Nawiàzujàc rozmow´ zapyta∏a, skàd przybywa.
Nasza siostra w wierze oczekiwa∏a, ˝e kierowca
wymieni nazw´ jakiegoÊ miasta lub jakiejÊ
miejscowoÊci w okolicy. Zamiast tego ten m∏ody
cz∏owiek ze smutkiem powiedzia∏, ˝e akurat wraca
z mieszkania swojej matki, która zmar∏a cztery
tygodnie temu. Doda∏ te˝, ˝e jeszcze nie pogodzi∏
si´ z jej Êmiercià.

Chcàc oddaliç od niego smutne myÊli, Anna
zapyta∏a, czy ma rodzeƒstwo. W odpowiedzi us∏y-
sza∏a: „Ach, to jest ca∏kiem smutna historia. Mój
brat przed pewnym czasem utonà∏, a moja siostra
przed kilkoma laty odebra∏a sobie ˝ycie”.

Ponad tydzieƒ by∏o jeszcze do nabo˝eƒstwa dla

umar∏ych, ale po tej krótkiej rozmowie w taksów-
ce Anna ju˝ wiedzia∏a, jakie szczególne zadanie
jej przypad∏o, a mianowicie: modliç si´ za niezna-
jomych, którzy nagle przybrali kszta∏ty.

Pamięć o nieznajomych

O S O B I S T E  P R Z E ˚ Y C I E
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ZZaammbbiiaa:: Aposto∏ okr´gowy Duncan B. Mfune, 14 grudnia
2003 roku, wyÊwi´ci∏ nowy koÊció∏ zboru Mikango, nale˝àcego
do obszaru dzia∏ania aposto∏a Stanley’a Munsaki. Ostatnie
nabo˝eƒstwo w tym zborze aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏
przed 10 laty. W toku swojej s∏u˝by wspomnia∏, ˝e wówczas
zbór by∏ w fazie zalà˝kowej, ale teraz dobrze si´ rozwinà∏
w wierze, w gotowoÊci do sk∏adania ofiar, a tak˝e w poznaniu
planu zbawienia Bo˝ego.

BBoolliiwwiiaa:: Aposto∏ okr´gowy Guillermo J. Vilor (Brazylia) poczàwszy od
stycznia br. obs∏uguje braci i siostry w Boliwii. Przekazanie tego kraju

pod jego obs∏ug´, z postanowienia G∏ównego Aposto∏a, nastàpi∏o w
niedziel´ 4 stycznia, w centralnym koÊciele Alto San Pedro w Santa Cruz.
UroczystoÊç przeprowadzi∏ aposto∏ okr´gowy Richard C. Freund (USA),

który dotychczas obs∏ugiwa∏ braci i siostry w Boliwii. W nabo˝eƒstwie
wzi´∏o udzia∏ oko∏o 1100 braci i sióstr. Po przej´ciu obs∏ugi duszpaster-

skiej dzieci Bo˝ych w tym kraju aposto∏ okr´gowy Vilor wraz z aposto∏em
Juanem C. Fernandezem (Peru) uda∏ si´ do La Paz, gdzie przeprowadzi∏

nabo˝eƒstwo z udzia∏em 200 braci i sióstr w wynaj´tej sali Izby
Handlowej. W Boliwii jest ogó∏em 37 zborów i oko∏o 4300 braci i sióstr. 

WW∏∏oocchhyy:: Pod koniec stycznia aposto∏ Orando Mutti
odwiedzi∏ braci i siostry na Sycylii. Pierwsze nabo˝eƒstwo
przeprowadzi∏ w zborze Gela, gdzie uczestniczy∏o 24 braci
i sióstr oraz goÊci. W tym nabo˝eƒstwie przeszed∏ w stan
spoczynku pewien kap∏an, który poczàtkowo dzia∏a∏
w zborze Wetzikon w Szwajcarii, a od 1995 roku w swoim
mieÊcie rodzinnym Gela. Nast´pnego dnia aposto∏ Mutti
s∏u˝y∏ 20 uczestnikom nabo˝eƒstwa w zborze Katania,

s∏owem biblijnym
z 1. Piotra 5, 6.
Ponadto aposto∏
wykorzysta∏ swój
pobyt na Sycylii do
odwiedzenia kilku
rodzin. 

Pod nowym kierownictwem

Wyświęcenie kościoła

Dwa nabożeństwa na Sycylii
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Apostoł Mutti (z lewej) i kapłan
Guiseppe Soerra przechodzący
w stan spoczynku

Nowy kościół zboru Mikango

Apostoł okręgowy Freund i Vilor (siedzący od lewej)
z apostołami i braćmi w Boliwii

Apostoł Krause obsłużył
cztery fińskie zbory

FFiinnllaannddiiaa::  Aposto∏ Eckehard Krause (Bre-
ma/Niemcy) na poczàtku stycznia uda∏ si´ do
Finlandii, gdzie w ciàgu dwóch dni przepro-
wadzi∏ cztery nabo˝eƒstwa. Przy tej okazji
obs∏u˝y∏ braci i siostry w Lappeenrancie,
Helsinkach, Turku i Tampere. W tych czte-
rech nabo˝eƒstwach uczestniczy∏o ogó∏em
40 braci i sióstr oraz 25 goÊci. Ponadto
aposto∏ odwiedzi∏ dwie rodziny oraz
przeprowadzi∏ liczne rozmowy duszpaster-
skie. Podró˝ujàc po Finlandii samochodem
w zimowych warunkach pokona∏ 1300
kilometrów.

Apostoł Krause
za ołtarzem
z tłumaczem
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IIrrllaannddiiaa  PPóó∏∏nnooccnnaa//WWiieellkkaa  BBrryyttaanniiaa: Aposto∏ okr´gowy pomocniczy Karl H. Hoffman (USA)
i biskup Middleton z Manchesteru/Wielka Brytania pod koniec stycznia odwiedzali zbory
w Irlandii, Irlandii Pó∏nocnej i w Wielkiej Brytanii. Pierwszym etapem podró˝y by∏ niedawno
za∏o˝ony zbór Luimneach w Irlandii. W nabo˝eƒstwie, 25 stycznia, uczestniczy∏o 35 wiernych,

radujàc si´ ze wspólnoty ze s∏ugami Bo˝ymi. Nast´pnie
aposto∏ i biskup udali si´ do stolicy, do Dublina, gdzie
wieczorem odby∏o si´ kolejne nabo˝eƒstwo. Ponad 70
braci i sióstr zebra∏o si´ w koÊciele wybudowanym w
swoim czasie przez KoÊció∏ katolicko-apostolski. Tam
aposto∏ okr´gowy pomocniczy Hoffman piecz´towa∏ kilka
dusz, ustanowi∏ s∏ug Bo˝ych oraz przeniós∏ w stan
spoczynku kap∏ana Wolfangle, który przez 22 lata s∏u˝y∏
w zborze Dublin. W poniedzia∏ek,
26 stycznia, s∏udzy Bo˝y udali si´ do Belfastu/Irlandia
Pó∏nocna, gdzie aktualnie powstaje zbór. Tam na
nabo˝eƒstwo przyby∏o 17 wiernych. Z Belfastu aposto∏
i biskup odlecieli do Manchesteru, gdzie we wtorek,
27 stycznia, przeprowadzili ostatnie nabo˝eƒstwo podczas
tej podró˝y. Po nabo˝eƒstwie chór sprawi∏ dodatkowà
radoÊç ma∏ym programem muzycznym.

W Belfaście powstaje zbór

ZZaammbbiiaa:: Prawie 1400 braci i sióstr uczestniczy∏o
w nabo˝eƒstwie, które aposto∏ okr´gowy Duncan B. Mfune

przeprowadzi∏ 16 lutego w Kapiri Mposhi, miasteczku
po∏o˝onym oko∏o 200 kilometrów na pó∏noc od Lusaki.

S∏owem biblijnym nabo˝eƒstwa by∏y wersety Ew. Mateusza
11, 2. 3. WÊród ogólnej liczby uczestników by∏o ponad 500

dzieci oraz wielu goÊci. W przededniu aposto∏owi okr´gowe-
mu i jego towarzyszom szczególnà radoÊç sprawi∏ chór kilko-

ma pieÊniami. Aposto∏ okr´gowy skierowa∏ pokrzepiajàce
s∏owa do tych braci i sióstr, wÊród których by∏o ponad 30 s∏ug

okr´gowych z obszaru dzia∏ania aposto∏a Aubrey’a Mwanzy.

Jedna trzecia to dzieci

Pewna dziewczynka ze szkółki niedzielnej wita
apostoła okręgowego Mfune przed kościołem w Kapiri Mposhi
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Zdjęcie tytułowe:  Zamek warowny w Hunedoara/Rumunia

Apostoł okręgowy pomocniczy Hoffman (2 od lewej)
i biskup Middleton (z lewej) z braćmi i siostrami
w Wielkiej Brytanii


