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Brama Rzymska w Wiesbaden

Znam uczynki twoje
eÊli pi´kne Êwiadectwo, które z polecenia Jezusa
Aposto∏ Jan wystawi∏ zborowi w Filadelfii, odnosi
si´ te˝ do nas, wtedy mo˝emy byç radoÊni,
szcz´Êliwi i wdzi´czni. „Znam uczynki twoje; oto
sprawi∏em, ˝e przed tobà otwarte drzwi, których nikt nie
mo˝e zamknàç; bo choç niewielkà masz moc, jednak
zachowa∏eÊ moje S∏owo i nie zapar∏eÊ si´ mojego
imienia” - tak brzmi przes∏anie zawarte w Objawieniu
Jana 3, 8.
Pewne jest to, ˝e Pan zna nasze uczynki! Otworzy∏ te˝
drzwi do swego dzie∏a i Êwiàtyni, do swego s∏owa i ∏aski.
Nikt nie mo˝e tych drzwi zamknàç, ˝aden duch, ˝aden
cz∏owiek. Naszà sprawà jednak jest przejÊç przez te
otwarte drzwi.
Chocia˝ nasza si∏a w porównaniu z wszechmocà Boga
jest ma∏a, to jednak jest doÊç wielka, aby móc dokonywaç
niejednego uczynku. Na przyk∏ad do∏o˝yç wszelkich
staraƒ, ˝eby uczestniczyç w nabo˝eƒstwach. Do tego
potrzebna jest ju˝ pewna si∏a, poniewa˝ istnieje niebezpieczeƒstwo, ˝e w czasach ostatecznych mo˝e nas
zmorzyç sen. Kto si´ modli, kto wstawia si´ za bliênimi,
chorymi, szukajàcymi Boga, s∏abymi, zb∏àdzonymi, ten w
duchu usposobienia Jezusa równie˝ dokonuje uczynków,
które zna Pan. Do tego nale˝y te˝ proÊba o dokoƒczenie
dzie∏a Bo˝ego.
Wspó∏praca w dziele Bo˝ym sk∏ada si´ z wype∏niania
ró˝norodnych zadaƒ. Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e co jeden i
drugi czyni w b∏ogos∏awieƒstwie, tego nie widzi przewodniczàcy zboru ani starszy okr´gowy, ani aposto∏. Bóg i
Jego Syn znajà jednak te uczynki. Podobnie te˝ znajà
liczne ofiary, sk∏adane z dzieci´cà wiarà i mi∏oÊcià do
Pana. Zap∏ata dla wiernych jest pewna!
Dla kogoÊ, kto trwa w usposobieniu Jezusa, otwarte
drzwi i niewielka moc s∏u˝à do zachowania s∏owa Bo˝ego
i nie zapierania si´ imienia Jezusa. Czym bylibyÊmy bez
powiàzania do góry? Samotnikami, a pewnego dnia byç
mo˝e nawet dziwakami, majàcymi w∏asne mniemania,
poglàdy i idee. Kto jednak utrzymuje powiàzanie z pos∏aƒcami Jezusa, ze s∏ugami KoÊcio∏a, z braçmi i
siostrami, ze zborem, z dzie∏em Pana, ten tym samym
ujawnia cudowne uczynki.
Jak Pan otworzy∏ drzwi do swego dzie∏a, do o∏tarza
∏aski na ziemi, tak te˝ otworzy drzwi do wspania∏oÊci
niebiaƒskiej. Zachowujmy wi´c Jego s∏owo i czcijmy Jego
imi´. Wtedy mo˝emy byç pewni, ˝e podczas obiecanego
ponownego przyjÊcia Jezusa zostaniemy przyj´ci z ∏aski
do wiecznej spo∏ecznoÊci z Bogiem i Jego Synem.
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(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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Bracia i siostry z chóru koncertowego
Hesji Południowej wykonują pieśni
dla Głównego Apostoła i apostołów

Główny Apostoł wręcza kwiaty z okazji urodzin
ewangeliście okręgowemu Peterowi Angstowi,
kierownikowi Administracji Kościoła
Nowoapostolskiego International

„A gdy nadszed∏ dzieƒ
Zielonych Âwiàt, byli wszyscy
razem na jednym miejscu”. Tymi s∏owami z Dziejów Apostolskich
G∏ówny Aposto∏ przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo zielonoÊwiàtkowe,
30 maja 2004 roku, z udzia∏em oko∏o 1100 braci i sióstr,
zgromadzonych w koÊciele w Wiesbaden, zaÊ ogó∏em uczestników
tego nabo˝eƒstwa, którzy korzystali z transmisji satelitarnej, by∏o
ponad 433 tysiàce wiernych na ca∏ym Êwiecie.

G∏ówny Aposto∏
w Wiesbaden - Niemcy
Zielone Âwiàtki to Êwi´to narodzin
KoÊcio∏a Chrystusa. Na t´ uroczystoÊç
G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr zaprosi∏
wszystkich europejskich aposto∏ów okr´gowych, aposto∏ów okr´gowych pomocniczych i aposto∏ów do Frankfurtu n.
Menem. Podczas ca∏odniowej konferencji w sobot´ omawiane by∏y ró˝ne tematy
i zagadnienia, tak˝e w grupach roboczych. Tego samego dnia wieczorem
przybyli te˝ aposto∏owie okr´gowi i aposto∏owie b´dàcy w stanie spoczynku. Tak
wi´c na niedzielnym nabo˝eƒstwie w
koÊciele w Wiesbaden wokó∏ G∏ównego
Aposto∏a zgromadzi∏o si´ 80 aposto∏ów.
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Nabo˝eƒstwo by∏o transmitowane
satelitarnie do prawie 1600 zborów w
Europie. Ponadto z transmisji nabo˝eƒstwa korzysta∏y zbory Po∏udniowej i
Po∏udniowo-Wschodniej Afryki. Natomiast w Zambii nabo˝eƒstwo nie mog∏o
byç odebrane z powodu problemu technicznego w naziemnej stacji nadawczej,
chocia˝ transmisja próbna odby∏a si´ bez
zak∏óceƒ. Natomiast z przesuni´ciem
czasowym, ale bez problemów, z nabo˝eƒstwa mogli skorzystaç tak˝e bracia i
siostry w Ameryce Po∏udniowej i Pó∏nocnej. Ogó∏em liczba uczestników wynios∏a 433 308 braci i sióstr.
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„A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt,
byli wszyscy razem na jednym miejscu”.
- Dzieje Apostolskie 2, 1 -

mi∏owani bracia i siostry z bliska i
z daleka. Dzisiaj ponownie obchodzimy urodziny KoÊcio∏a
Chrystusa. Gdy czytamy o wydarzeniach zielonoÊwiàtkowych, radujemy si´ i
jesteÊmy zdumieni tym, czego Bóg wówczas
dokona∏. By∏o to coÊ tak kolosalnego, ˝e
wszystkich poruszy∏o do g∏´bi. (por. Dzieje
Ap. 2, 37) Trzy tysiàce dusz zosta∏y do∏àczone do m∏odego zboru. To, co by∏o nie do
poj´cia, by∏o jednak faktem: wielu szydzi∏o.
(por. Dzieje Ap. 2, 13) Nie mogli pojàç
dzia∏ania Bo˝ego i posuwali si´ do obel˝ywych uwag.
Bracia i siostry, tak te˝ pozosta∏o. Bóg,
nasz Ojciec Niebieski, poprzez swego Syna
dalej buduje swoje dzie∏o. Dalej dzia∏a
poprzez aposto∏ów Jezusa i wiele tysi´cy
wiernych.
Cudowne jest, kiedy si´ pomyÊli, co wszystko si´ ju˝ wydarzy∏o i co jeszcze si´ wydarzy.
Niemniej pozosta∏o tak, ˝e i dziÊ jeszcze sà
tacy, którzy szydzà. Bracia i siostry, te szyderstwa pewnego dnia im przejdà, gdy stanà
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przed faktem, ˝e Bóg zakoƒczy∏ swoje dzie∏o
i wszystko jest we wspania∏oÊci.
Raduj´ si´ z tego, ˝e z okazji Zielonych
Âwiàt mog´ byç w koÊciele w Wiesbaden. To
miasto, jak i koÊció∏, nierozerwalnie zwiàzane sà z aposto∏em okr´gowym Rockenfelderem. Ceni∏em i szanowa∏em tego m´˝a Bo˝ego. By∏ pe∏en Bo˝ej màdroÊci. MyÊl´, ˝e z
wieloma innymi te˝ jest dziÊ poÊród nas.
Szczególnie wi´c go witam. Zarówno jemu,
jak i wielu innym pionierom mo˝emy
powiedzieç: Chcemy zachowaç dziedzictwo
ojców i troszczyç si´ o to, aby wszystko zmierza∏o do dokoƒczenia, do doskona∏oÊci i to
indywidualnie w naszej duszy, jak i ogólnie w
dziele Bo˝ym.
Sta∏o si´ to ju˝ tradycjà, ˝e co roku z okazji
Zielonych Âwiàt przekazuj´ szczególne s∏owo
b∏ogos∏awieƒstwa. Rozpoczynam dziÊ 17 rok
urz´dowania jako G∏ówny Aposto∏. Ka˝dego
roku treÊcià s∏owa b∏ogos∏awieƒstwa by∏o
ponowne przyjÊcie Chrystusa. Tegoroczne
s∏owo zawarte jest w 2. LiÊcie Piotra 3, 9,
gdzie jest mowa:
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„Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy,
chocia˝ niektórzy uwa˝ajà, ˝e zwleka, lecz
okazuje cierpliwoÊç wzgl´dem was, bo nie
chce, aby ktokolwiek zginà∏, lecz chce,
aby wszyscy przyszli do upami´tania”.
Te s∏owa, w swoim czasie wypowiedziane
przez Aposto∏a Piotra, niechby wp∏ywa∏y
jako si∏a i pocieszenie do waszych dusz.
Spe∏nienie obietnicy ponownego przyjÊcia
Jezusa nie jest odwlekane, ale mo˝e byç, ˝e
niejeden uwa˝a, ˝e jest odwlekane. Dlaczego? Dlatego, ˝e Pan jeszcze do dziÊ nie przyszed∏ oraz dlatego, ˝e mierzymy ludzkà
miarà. Po raz któryÊ z kolei powiem, bracia i
siostry, dzie∏o Bo˝e jest znaczniejsze, wi´ksze, wspanialsze, ni˝ mo˝na by∏oby przypuszczaç przed 50 laty. Ewangelia jest zanoszona
do ostatnich zakàtków Êwiata. Tam ujawniana zostaje wiara, a mianowicie wiara w
pos∏annictwo aposto∏ów, jak i wiara w ponowne przyjÊcie Chrystusa. Gdyby Pan przyszed∏ wczeÊniej, to ta praca musia∏aby byç
prze∏o˝ona na czas Tysiàcletniego Królestwa

Pokoju. W woli Bo˝ej le˝y do∏àczenie jeszcze
tych, którzy sà powo∏ani na weselnà uczt´
Baranka. Je˝eli Pan do dziÊ jeszcze nie
przyszed∏, to niech b´dzie naszym pocieszeniem, ˝e nie zwleka z dope∏nieniem obietnicy, nawet wtedy, gdy niektórzy uwa˝ajà, ˝e
zwleka, lecz ma cierpliwoÊç wobec nas.
Zauwa˝my wi´c, ˝e cierpliwoÊç Bo˝a wobec
nas okazywana jest dlatego, abyÊmy stali si´
dojrza∏ymi i godnymi na to wielkie wydarzenie. Gdyby Pan, powiedzmy, przyszed∏ przed
pi´cioma laty, czy bylibyÊmy wtedy gotowi.
Naprawd´ wszyscy? Âwiadomie powtarzam,
niejednokrotnie ju˝ mówi∏em w nabo˝eƒstwach: Pan nie przyjdzie zbyt póêno dla
˝adnej duszy, ale mog∏oby tak byç, ˝e dla
jednego lub drugiego przyszed∏by za wczeÊnie. Okazuje wi´c cierpliwoÊç wobec nas i nie
chce, aby ktokolwiek zginà∏, lecz aby wszyscy
przyszli do upami´tania.
Niewàtpliwie s∏owo „upami´tanie” jest
szczególnym s∏owem. Byç mo˝e nie wszyscy
ch´tnie go s∏uchamy. Raczej chcia∏oby si´
odsunàç wezwanie do upami´tania. Co jed-

nak oznacza upami´taç si´? Chcia∏bym podaç tylko jedno wyjaÊnienie: Powrót do
Bo˝ego porzàdku! To jest upami´tanie.
Pozwólcie, ˝e wymieni´ tylko jedno przykazanie: „Jam jest Pan, Bóg twój. Nie b´dziesz
mia∏ innych bogów obok mnie”.
Kto si´ upami´ta, ten nawraca si´ do norm
Bo˝ych. We wspó∏czesnym czasie, zw∏aszcza
w cywilizowanym Êwiecie, co do zasady nie
ma niebezpieczeƒstwa, abyÊmy czcili jako
bóstwa s∏oƒce, ksi´˝yc lub gwiazdy, w b∏yskawicy lub grzmocie dostrzegali wyroki
bo˝ków, a w ka˝dym drzewie widzieli bóstwo.
DziÊ sà „nowoczesne bo˝ki”. My jednak nie
mamy mieç innych obok Boga. Czy mam
wymieniç takie bóstwo, które jest bardzo
aktualne w naszym czasie? Samorealizacja!
Samourzeczywistnienie jest has∏em naszych
dni, sk∏aniajàcym do kierowania si´ nim w
˝yciu. Bracia, siostry, my wszak˝e chcemy
coraz bardziej wzrastaç w usposobieniu
Pana! Tylko w ten sposób dost´pna jest pe∏na
wolnoÊç i zupe∏ne zbawienie.
Co jeszcze jest takim bo˝kiem lub bós5

twem w naszych dniach? Sp´dzanie wolnego
czasu. Ca∏e dziedziny przemys∏u pracujà w
tym celu. Choç nie wszyscy, to jednak wielu
dysponuje dziÊ wi´kszà iloÊcià wolnego czasu
i chce go zape∏niç tysiàcami spraw. Bracia i
siostry, niczego nie pot´piam, naprawd´ niczego, ale chcia∏bym zaapelowaç do narodu
Bo˝ego: Wype∏niajmy czas, nawet kiedy
mamy go niewiele, myÊlami, s∏owami i czynami na rzecz dzie∏a zbawienia Chrystusa!
„Jam jest Pan, Bóg twój. Nie b´dziesz mia∏
innych bogów obok mnie”. Tymi s∏owami,
skierowanymi do narodu Bo˝ego w tym roku,
chcia∏bym wszystkich pobudziç do tego, aby
wiernie szli drogà wiary, ch´tnie pomagali i
wspó∏pracowali, wiedzàc, ˝e Pan nie zwleka z
dope∏nieniem obietnicy, jak to niektórzy
uwa˝ajà, ale ma cierpliwoÊç wobec nas,
poniewa˝ nie chce, aby zgin´∏a jakakolwiek
dusza. Chce abyÊmy si´ upami´tali i nawrócili do norm Bo˝ych.
Moi mili bracia i siostry, na dzisiejsze
nabo˝eƒstwo zielonoÊwiàtkowe przeczyta∏em s∏owo biblijne: „A gdy nadszed∏ dzieƒ
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Zielonych Âwiàt, byli wszyscy razem na
jednym miejscu”. Wówczas nastàpi∏o coÊ
cudownego. Mo˝na si´ pytaç, czy zes∏anie
Ducha Âwi´tego zamanifestowa∏oby w ten
sam sposób, gdyby uczniowie byli rozproszeni w setkach domów. MyÊl´, ˝e nie! Bardzo
wa˝ne by∏o, ˝e wszyscy byli razem, na jednym
miejscu. Z tego mo˝emy wyciàgnàç wniosek
dla siebie. My tak˝e na jednym miejscu, w
jednym domu, staliÊmy si´ nosicielami Ducha Bo˝ego. W tym jednym domu otrzymujemy wcià˝ na nowo s∏owo i ∏ask´, si∏´ i
radoÊç do zbawienia i zachowania pokoju w
sercu. Pocieszenie i pokój otrzymujemy w
tym jednym domu, w którym nasza dusza jest
szcz´Êliwa we wspólnocie z braçmi i siostrami, z pos∏anymi s∏ugami Bo˝ymi. W tym
jednym domu otrzymujemy stale nowe si∏y.
W tym jednym domu zostajemy przystrajani
na Wesele Baranka. W Dziejach Ap. 2, 4 jest
mowa: „zacz´li mówiç innymi j´zykami”. Czy
w przenoÊnym sensie nie ma byç te˝ tak u
nas, poniewa˝ jesteÊmy nosicielami tego
jednego Ducha, udzielanego w tym jednym
domu? Jakie to sà inne j´zyki? S∏ysza∏em, ˝e
dzisiejsze nabo˝eƒstwo t∏umaczone jest na
dwadzieÊcia j´zyków. Jaka za tym idzie praca,
jaka organizacja, jaka wiedza, jakie umiej´tnoÊci! Gdy jednak mówi´ o innych j´zykach
w naszych dniach, to mam na myÊli „j´zyk
mi∏oÊci”. W∏adajmy wszyscy tym j´zykiem!
Tak˝e „j´zyk dzieci´cej wiary” jest czymÊ
cudownym. W naszym ˝yciu mo˝e si´ zdarzyç
co chce, a nawet to, co w ogóle nam si´ nie
podoba. Gdy jednak w∏adamy „j´zykiem
dzieci´cej wiary” wtedy mówimy jak Psalmista: „Bo przecie˝ jam zawsze z Tobà; TyÊ
ujà∏ prawà r´k´ mojà”. Psalmista si´ga
jeszcze g∏´biej i mówi: „Chocia˝ cia∏o i serce
moje zamiera, to jednak Bóg jest opokà serca
mego i dzia∏em moim na wieki”. (por.
Psalm 73, 23-26) To jest „j´zyk dzieci´cej
wiary”. Kto ma ˝ywà nadziej´, ten tak˝e
w∏ada szczególnym j´zykiem i niejednokrotnie mówi: „Pomimo to, mi∏y Bo˝e...”. To
jest „j´zyk ufnoÊci” to jest „j´zyk zadowolonego serca”, to jest „j´zyk zaufania”.
Wówczas myÊlimy o starym s∏owie proroczym: „Albowiem ja wiem, jakie myÊli mam o
was - mówi Pan - myÊli o pokoju, a nie o

niedoli, aby zgotowaç wam przysz∏oÊç i
natchnàç nadziejà”. (Jeremiasza 29, 11) Takie myÊli wywodzà si´ z serca tego, kto w∏ada
„j´zykiem zaufania”. Uczmy si´ tego j´zyka i
coraz lepiej go opanowujmy! Co nastàpi∏o w
Zielone Âwiàtki podczas zes∏ania Ducha
Âwi´tego, to znalaz∏o póêniej swojà kontynuacj´ podczas udzielania sakramentu Êwi´tego
piecz´towania. Przeczytam wam s∏owa Aposto∏a Paw∏a z 2. Koryntian 1, 21. 22, gdzie
Aposto∏ Pawe∏ mówi: „Tym zaÊ, który nas
utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który
nas namaÊci∏, jest Bóg, który te˝ wycisnà∏ na
nas piecz´ç i da∏ zadatek Ducha do serc
naszych”. Czy jesteÊmy tego wszystkiego
Êwiadomi, bracia i siostry? Bóg jest Tym,
który przez Jezusa Chrystusa nas piecz´towa∏
i da∏ nam Ducha, tak mówi Aposto∏ Pawe∏.
Aposto∏ by∏ narz´dziem Bo˝ym, aby jako
pos∏aniec Jezusa Chrystusa udzieliç Ducha.
Dzia∏ajàcym jednak jest Bóg, który daje nam
r´kojmi´, zadatek, Ducha Âwi´tego.
R´kojmia, to w∏aÊciwie stare s∏owo. We
wspó∏czesnym czasie byç mo˝e mniej u˝ywane. Pozwólcie, ˝e przedstawi´ przyk∏ad. Na
palcu nosz´ obràczk´. Co to jest? To jest
r´kojmia mojej mi∏oÊci i wiernoÊci do ˝ony.
Obràczka jest na przyk∏ad takà r´kojmià.
Gdy nas Bóg sam piecz´towa∏, przy czym
aposto∏ by∏ wykonawcà i da∏ nam r´kojmi´,
Ducha Âwi´tego, to ta r´kojmia jest najwi´kszym, co mogliÊmy uzyskaç w ˝yciu. Nie ma
nic, co by∏oby wartoÊciowsze i wi´ksze. Poprzez t´ r´kojmi´ mi∏y Bóg zawar∏ zobowiàzujàce przyrzeczenie z Tobà, bracie i siostro,
a mianowicie dope∏nienie obietnicy i zabranie nas do domu Ojcowskiego. To jest r´kojmia, którà da∏ Bóg. Wszystko co musimy
uczyniç, to jest pozostaç wiernymi a˝ do
koƒca. Zadatek, Duch, jest najwi´kszym
darem, jaki kiedykolwiek mogliÊmy otrzymaç. Prosz´ was wszystkich zachowajcie go
niczym klejnot niebiaƒski, aby nami kierowa∏, prowadzi∏ przez dni ziemskie, a˝
dojdziemy do wspania∏ego celu wiary.
Na tym jednym miejscu, na którym otrzymaliÊmy wszystko w zakresie nowonarodzenia, dziÊ otrzymujemy wszystko na naszà
dalszà drog´ wiary. Ta droga wiary koƒczy si´
u celu, jakim jest dzieƒ Paƒski. My zaÊ posia6

damy r´kojmi´ Bo˝à, o ile pozostaniemy
wierni i b´dziemy uczestnikami tego dnia. To
jest wielkoÊç nowonarodzenia.
Mili bracia i siostry, to by∏o kilka myÊli na
Zielone Âwiàtki bie˝àcego roku.
Choç dziÊ jesteÊmy wielkim zborem uczestników nabo˝eƒstwa z nadmienionych
przeze mnie regionów i krajów, to jednak
mamy ÊwiadomoÊç, ˝e znacznie wi´ksza
cz´Êç braci i sióstr nie korzysta z transmisji
nabo˝eƒstwa, ale jest zgromadzona w wielu,
wielu tysiàcach zborów, gdzie kap∏ani lub
inni s∏udzy przeprowadzajà nabo˝eƒstwo
zielonoÊwiàtkowe. Do wszystkich jednak˝e
skierowane sà moje s∏owa b∏ogos∏awieƒstwa:
„Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy,
chocia˝ niektórzy uwa˝ajà, ˝e zwleka, lecz
okazuje cierpliwoÊç wzgl´dem was, bo nie
chce, aby ktokolwiek zginà∏, lecz chce, aby
wszyscy przyszli do upami´tania”.
Zanim poprosz´ kogoÊ do wspó∏s∏u˝by, coÊ
ca∏kiem odmiennego. Jestem zadowolony i
wdzi´czny, ˝e wype∏nia si´ d∏ugo oczekiwane
˝yczenie i poczàwszy od Wielkanocy 2005
roku w niemieckoj´zycznych krajach b´dzie
si´ Êpiewaç z nowego Êpiewnika. Ciesz´ si´ z
tego bardzo.
Przy tej okazji warto zwróciç uwag´, ˝e na
kuli ziemskiej chyba nie istnieje taki drugi
KoÊció∏, w którym by Êpiewano ze Êpiewnika,
majàcego prawie osiemdziesiàt lat. Nowy
Êpiewnik zatem naprawd´ by∏ potrzebny.
Chocia˝ niejedno b´dzie nieco inaczej, to
mog´ was pocieszyç, przed osiemdziesi´cioma laty by∏o podobnie. Kiedy obecny
Êpiewnik si´ ukaza∏, wtedy wielu by∏o rozczarowanych i smutnych, i pisa∏o do G∏ównego Aposto∏a skar˝àc si´ na nowy Êpiewnik.
Co ju˝ nie wszystko si´ zmieni∏o w ciàgu
osiemdziesi´ciu lat. Naprawd´ by∏ ju˝ najwy˝szy czas na nowy Êpiewnik. Natomiast 50
pieÊni z tego nowego Êpiewnika zostanie
przet∏umaczonych na najwa˝niejsze j´zyki
Êwiata, aby mo˝na by∏o je Êpiewaç we wszystkich zborach, zw∏aszcza z takich okazji jak
dziÊ, podczas nabo˝eƒstw transmitowanych
satelitarnie. Byç mo˝e byliÊcie zdziwieni z
powodu pieÊni wst´pnej. Dlaczego akurat jà
wybra∏em? Dlatego, ˝e dost´pna jest w
wi´kszoÊci j´zyków.

L I S T

A P O S T O L S K I

Przed pewnym czasem przeprowadzi∏em pogrzeb ewangelisty okr´gowego w st. sp. By∏ dla nas wielkim wzorem,
zarówno pod wzgl´dem swojej postawy
Apostoł Sommer
w wierze, jak i w wype∏nianiu urz´du.
(pośrodku) z nowo
W niedziel´, 21 grudnia 2003 r., nasz
ustanowionymi
G∏ówny Aposto∏ przeprowadzi∏ nabokapłanami w
˝eƒstwo w BrukKairze/Egipt
seli. Wspomniany
ewangelista okr´gowy z powodu
z∏ego stanu swego
zdrowia nie móg∏
ju˝ uczestniczyç w
tym nabo˝eƒstwie.
W niedziel´ po po∏udniu odwiedzili
go bracia ze zboru i
obchodzili z nim
czym „testament”
Êwi´tà (ostatnià)
tego szlachetnego
wieczerz´, poniePo
świętym
pieczętowaniu
dziecka
s∏ugi Bo˝ego.
wa˝ w nocy odszed∏
w Ankarze/Turcja
Gdy rozmawiamy
na tamten Êwiat.
o tym ewangeliÊcie
Bracia zrelacjonowali ewangeliÊcie okr´gowemu nabo- okr´gowym, gdy w zborze widzimy jego
˝eƒstwo G∏ównego Aposto∏a. Opowie- puste miejsce, wtedy stoi przed nami i
dzieli te˝ o myÊli G∏ównego Aposto∏a, mówi do nas: „Bracia, tak nie mo˝e
jakà przedstawi∏ dzieciom Bo˝ym w byç!”.
Wypowiedê: „Tak nie mo˝e byç!” nie
zwiàzku z czasem adwentowym. Powienale˝y
rozumieç jako zakaz, ale jako
dzieli te˝ o jego trosce, ˝e tu i tam
brakuje wo∏ania za ponownym przyjÊ- g∏´bokie poznanie. Wypowiedê ta nie
ciem Chrystusa. Wówczas ewangelista jest przepisem, który chce sprowadziç
okr´gowy spontanicznie odpowiedzia∏: na w∏aÊciwy tor. Raczej jest wyrazem
ÊwiadomoÊci, która ma uwypukliç naszà
„Tak nie mo˝e byç!”.
Czasami jesteÊmy konfrontowani z zdecydowanà postaw´ i okreÊlaç nasze
wydarzeniami, które komentujemy myÊlenie, mówienie i dzia∏anie.
Poznanie i bojaêƒ Bo˝a, wiara i mis∏owami: „Tak nie mo˝e byç!” lub „Có˝
∏oÊç
sà fundamentem do nadmienionej
takiego!”. Wyra˝amy w ten sposób
nasze niezrozumienie, nasze oburzenie wypowiedzi. Stwierdzenie: „Tak nie
mo˝e byç!” nie ma byç tylko wyrazem
i dezaprobat´.
W ˝yciu codziennym taki wewn´trzny narzekania i ujawniania z∏ego stanu
protest szybko znów gaÊnie. Stwier- rzeczy. Narzekania w niczym nie
dzenie: „Tak nie mo˝e byç”, rozmywa pomogà.
Rozwojowi wydarzeƒ, który si´ nam
si´, pierwsze spontaniczne wnioski
nie podoba, musimy si´ powa˝nie przeulegajà zatraceniu w wirze czasu.
Wypowiedê ewangelisty okr´gowego ciwstawiaç. W tym celu nale˝y formuzarówno dla braci, jak i dla mnie nie ∏owaç i zamieniaç w czyn zadania, u
utraci∏a na znaczeniu ani te˝ po których podstaw le˝y nasz cel, nasze
poczàtkowym wywartym wra˝eniu nie wyraêne: „Tak musi byç!”.
Oto kilka wa˝nych aspektów:
uleg∏a zapomnieniu. Przeciwnie, jest ni-

„Tak nie może być!"
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• Jezus Chrystus, Jego ofiara, Jego
ewangelia, musi byç sednem naszego
˝ycia w wierze.
• Powa˝ne zabieganie o dokoƒczenie
dzie∏a Bo˝ego musi byç sprawà jednostki.
• Mi∏oÊç i t´sknota muszà sk∏aniaç do
intensywnych modlitw i wo∏ania o
ponowne przyjÊcie Pana.
• Zbór musi byç domem dzieci Bo˝ych,
którego atmosfera cechuje si´ mi∏oÊcià,
zrozumieniem i gotowoÊcià do pojednania.
• OfiarnoÊç, wspó∏praca i modlitwa
muszà byç cechami naszego ˝arliwego
serca.
Zatem, aby tak pozosta∏o, albo tak si´
sta∏o, do tego ka˝dy z nas powinien
czynnie si´ do∏o˝yç! „Tak nie mo˝e
byç!”, ˝eby to zdanie zlekcewa˝yç.
Willi Sommer

Apostoł Willi Sommer urodził się 27 października
1940 roku. Na urząd apostoła został powołany 23
kwietnia 1995 roku. Jego obszar działania obejmuje
okręgi w Północnej Hesji/Niemcy oraz Egipt, Liban,
Turcję, jak i inne kraje na Bliskim i Środkowym
Wschodzie.

N A U K A

I

P O Z N A N I E

Po wst´pnym
zapoznaniu si´
z ogólnymi
przekazami
biblijnymi na
temat Êwi´tej
wieczerzy, zwrócimy uwag´ na relacje z Ewangelii Mateusza, Marka i ¸ukasza. Przy tym
dokonamy niejednego porównania. Nast´pnie zajmiemy si´ podstawowymi wypowiedziami Aposto∏a Paw∏a, dotyczàcymi Êwi´tej wieczerzy, z 1. Listu do Koryntian.

Wypowiedzi biblijne
na temat świętej wieczerzy

Ustanowienie Êwi´tej wieczerzy – sytuacja

Wieczerza Êwi´ta w Ewangeliach
(Ew. Mateusza 26, 17-30; Ew. Marka 14, 12-25;
Ew. ¸ukasza 22, 7-34)

W obliczu swojej niewàtpliwej Êmierci Pan
Jezus jeszcze raz zgromadzi∏ aposto∏ów wokó∏
siebie. Piotr i Jan, zgodnie z tradycjà ˝ydowskà,
przygotowali wieczerz´ paschalnà. Na stole by∏
chleb i wino. Ostatnia wieczerza, jakà Jezus
spo˝ywa∏ ze swoimi najbardziej zaufanymi, staje
si´ wskazówkà Jego ofiary. Wszyscy byli zgromadzeni przy stole. Judasz Iskariot, który zdradzi∏
Jezusa, tak˝e móg∏ uczestniczyç w akcie ustanawiania Êwi´tej wieczerzy.

W Ewangeliach synoptycznych Êwi´ta wieczerza opisywana jest w powiàzaniu z wieczerzà
paschalnà, którà obchodzono rokrocznie na
pamiàtk´ wyjÊcia Izraelitów z Egiptu. Tak wi´c
¸ukasz rozpoczyna swojà relacj´ s∏owami: „I
nasta∏ dzieƒ PrzaÊników, kiedy nale˝a∏o ofiarowaç baranka wielkanocnego. I (Jezus) wys∏a∏
Piotra i Jana, rzek∏szy im: Idêcie i przygotujcie
nam wieczerz´ paschalnà do spo˝ycia”. (Ew.
¸ukasza 22, 7. 8) Podobnie te˝ Marek i Mateusz
mówià o ∏amaniu chleba i podaniu wina podkreÊlajàc znaczenie Êwi´tej wieczerzy, podczas której
Jezus sam oddaje siebie jako dar. ¸ukasz, który w
ca∏ej swojej Ewangelii wcià˝ na nowo wyjaÊnia
czytelnikom, którzy nie byli ˚ydami i JudeochrzeÊcijanami, stosunek poselstwa Nowego
Testamentu do ˝ydowskiej historii i tradycji,
podkreÊla paschalny charakter wieczerzy. (por.
Ew. ¸ukasza 22, 15) W centrum uwagi relacji
wszystkich Ewangelii stoi ustanowienie Êwi´tej
wieczerzy w chlebie i winie przez Jezusa
Chrystusa.
S∏owa, którymi Syn Bo˝y ustanowi∏ Êwi´tà
wieczerz´, Ewangelia Marka przedstawia nast´pujàco: „A gdy oni jedli, wzià∏ chleb i pob∏ogos∏awi∏, ∏ama∏ i dawa∏ im, i rzek∏: Bierzcie, to jest
cia∏o moje. Potem wzià∏ kielich, podzi´kowa∏, da∏
im i pili z niego wszyscy. I rzek∏ im: To jest krew
moja nowego przymierza, która si´ za wielu
wylewa. Zaprawd´ powiadam wam, nie b´d´ ju˝
odtàd pi∏ z owocu winoroÊli, a˝ do owego dnia,
gdy go b´d´ pi∏ na nowo w Królestwie Bo˝ym”.
(Ew. Marka 14, 22-25) Prawie podobne brzmie-

OsobliwoÊci przekazu biblijnego
Czyny i s∏owa Syna Bo˝ego, zanim zosta∏y
spisane, najpierw by∏y przekazywane ustnie.
Pierwsze trzy Ewangelie, zarówno pod wzgl´dem
formy, jak i treÊci sà podobne. Dlatego zwane sà
synoptycznymi.
Najstarsza Ewangelia jest zredagowana przez
Marka. Ewangelia Jana ró˝ni si´ zarówno
j´zykiem, jak i formà oraz treÊcià. Âwi´ta
wieczerza zostaje w niej tylko nadmieniona
pokrótce. (por. Ew. Jana 13, 21-30) Mateusz,
Marek i ¸ukasz opisujà wydarzenie obszernie i
przywiàzujà te˝ wag´ do pozornie b∏ahych
szczegó∏ów.
Porównujàc trzy tematyczne rozdzia∏y, (Ew.
Mateusza 26, Ew. Marka 14 i Ew. ¸ukasza 22)
uwidaczniajà si´ jednak ma∏e ró˝nice. Wynikajà
one z up∏ywu czasu pomi´dzy wydarzeniem a
jego spisaniem, ale te˝ z ró˝nego grona odbiorców, do którego by∏y skierowane poszczególne Ewangelie, jak i ró˝nego spojrzenia
autorów, a tak˝e z powodu ich osobistego stylu
pisania.
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tian 10, 16-21) Udzia∏ przy stole Paƒskim jest
przyznaniem si´ do Chrystusa i Jego zboru, co
wyklucza udzia∏ w innych spo∏ecznoÊciach
wyznaniowych.
Aposto∏ Pawe∏ przestrzega te˝ przed niebezpieczeƒstwami, zwiàzanymi z lekkomyÊlnym
spo˝ywaniem cia∏a i krwi Jezusa: „Nie pochwalam, ˝e si´ schodzicie nie ku lepszemu, ale ku
gorszemu. (…) Wy tedy, gdy si´ schodzicie w
zborze, nie spo˝ywacie w sposób nale˝yty
wieczerzy Paƒskiej; ka˝dy bowiem zabiera si´
niezw∏ocznie do spo˝ycia w∏asnej wieczerzy i
skutek jest taki, ˝e jeden jest g∏odny a drugi
pijany”. (por. 1. Koryntian 11, 17-21) Zatem
uroczystoÊç Êwi´tej wieczerzy w Koryncie po∏àczona by∏a ze spo˝ywaniem wspólnego posi∏ku wieczerzy. Przy tym ujawnia∏y si´ ró˝nice pomi´dzy ubogimi a bogatymi cz∏onkami zboru.
Ponadto obydwie wieczerze nie by∏y dostatecznie
jasno rozdzielone. W wyniku tego na dalszy plan
zesz∏a ÊwiadomoÊç, ˝e podczas Êwi´tej wieczerzy
przyjmowane zostaje cia∏o i krew Chrystusa.
Wobec tego Aposto∏ Pawe∏ przedstawi∏ znaczenie Êwi´tej wieczerzy w cierpieniach Jezusa:
„Albowiem ja przejà∏em od Pana to, co wam
przekaza∏em, ˝e Pan Jezus tej nocy, której by∏
wydany, wzià∏ chleb, a podzi´kowawszy, z∏ama∏ i
rzek∏: Bierzcie, jedzcie, to jest cia∏o moje za was
wydane; to czyƒcie na pamiàtk´ mojà. Podobnie
i kielich po wieczerzy, mówiàc: Ten kielich to
nowe przymierze we krwi mojej; to czyƒcie,
ilekroç piç b´dziecie, na pamiàtk´ mojà”. (1.
Koryntian 11, 23-25)
Aposto∏ Pawe∏ ostatecznie dochodzi do stwierdzenia: Kto Êwi´tej wieczerzy nie spo˝ywa w
ÊwiadomoÊci znaczenia ofiary Chrystusa, ten
Êciàga na siebie win´: „Przeto, ktokolwiek by jad∏
chleb i pi∏ z kielicha Paƒskiego niegodnie, winien
b´dzie cia∏a i krwi Paƒskiej. Niech˝e wi´c
cz∏owiek samego siebie doÊwiadcza i tak niech je
z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto
je i pije niegodnie, nie rozró˝niajàc cia∏a Paƒskiego, sàd w∏asny je i pije”. (1. Koryntian 11, 27-29)
Z naciskiem Aposto∏ Pawe∏ wskazuje na to, ˝e
uroczystoÊç Êwi´tej wieczerzy jest wyznaniem
wiary wobec Êmierci ofiarnej Chrystusa, Jego
zmartwychwstania i ponownego przyjÊcia:
„Albowiem, ilekroç ten chleb jecie, a z kielicha
tego pijecie, Êmierç Paƒskà zwiastujecie, a˝
przyjdzie”. (1. Koryntian 11, 26)

nie znajdujemy w Ew. Mateusza, uzupe∏nione
s∏owami: „Albowiem to jest krew moja nowego
przymierza, która si´ za wielu wylewa na
odpuszczenie grzechów”. (Ew. Mateusza 26, 28)
W Ewangelii ¸ukasza podanie chleba i wina
akcentowane jest nieco inaczej: „To jest cia∏o
moje, które si´ za was daje; to czyƒcie na
pamiàtk´ mojà. Ten kielich, to nowe przymierze
we krwi mojej, która si´ za was wylewa. (Ew.
¸ukasza 22, 19. 20) Nadmienione s∏owa „za was”
odnajdujemy te˝ w 1. LiÊcie Aposto∏a Paw∏a do
Koryntian, któremu przyjrzymy si´ nieco póêniej.
„Nowe przymierze” przypiecz´towane krwià
Jezusa, jest przymierzem ustanowionym dzi´ki
ofierze Chrystusa, o którym ju˝ prorokowa∏
Jeremiasz. (por. Jeremiasza 31, 31-34) W Nowym Testamencie poj´cie „∏amanie chleba”
u˝ywane jest ogólnie jako okreÊlenie uroczystoÊci Êwi´tej wieczerzy. Tak wi´c w Dziejach Apostolskich jest mowa o wytrwa∏oÊci zboru jerozolimskiego w ∏amaniu chleba. (por. Dzieje Ap. 2,
42. 46; zobacz te˝ 20, 7)

Wieczerza Êwi´ta w 1. LiÊcie do Koryntian
(1. Koryntian 10; 11)
Spory i rozdêwi´ki w zborze w Koryncie
sk∏oni∏y Aposto∏a Paw∏a w pewnym liÊcie do zaj´cia si´ tym z∏ym stanem rzeczy. Przy tym szczególnie uwypukli∏ znaczenie wieczerzy Êwi´tej
jako podstaw´ wspólnoty z Chrystusem i jednoÊci
zboru. Dzi´ki temu listowi mo˝emy poznaç sposób i charakter obchodzenia Êwi´tej wieczerzy.
Ponadto Aposto∏ dokona∏ podstawowego wyjaÊnienia rozumienia ∏amania chleba podczas
zgromadzania si´ zboru na nabo˝eƒstwa.
Kto w Êwi´tej wieczerzy ma spo∏ecznoÊç Chrystusa, pisze Aposto∏ Pawe∏, ten nie mo˝e równoczeÊnie sk∏aniaç si´ do pogaƒskich kultów i
uczestniczyç w ich uroczystoÊciach: „Kielich
b∏ogos∏awieƒstwa, który b∏ogos∏awimy, czy˝ nie
jest spo∏ecznoÊcià krwi Chrystusowej? Chleb,
który ∏amiemy, czy˝ nie jest spo∏ecznoÊcià cia∏a
Chrystusowego? Poniewa˝ jest jeden chleb, my,
ilu nas jest, stanowimy jedno cia∏o, wszyscy
bowiem jesteÊmy uczestnikami jednego chleba.
(…) Ja zaÊ nie chc´, abyÊcie mieli spo∏ecznoÊç z
demonami. Nie mo˝ecie piç kielicha Paƒskiego i
kielicha demonów; nie mo˝ecie byç uczestnikami
sto∏u Paƒskiego i sto∏u demonów. (por. 1. Koryn9
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Niespodzianka muzyczna
USA: Aposto∏ okr´gowy pomocniczy
John Fendt i aposto∏ William
Hammer, w niedziel´ 8 lutego br.,
przeprowadzili nabo˝eƒstwo
w pewnym zborze okr´gu New
Jersey. W nabo˝eƒstwie tym
uczestniczyli bracia i siostry
z podokr´gu New Jersey-Po∏udnie,
jak i wszyscy s∏udzy okr´gowi
z obszaru dzia∏ania aposto∏a
okr´gowego pomocniczego.
Po nabo˝eƒstwie chór dzieci´cy,
i m∏odzie˝owy oraz orkiestra
wykonali kilka utworów. (Zdj´cie)

Pięćdziesięciolecie kościoła

Dalekie drogi na nabożeństwa

Argentyna: Pod koniec
stycznia 2004 roku
bracia i siostry ze zboru
Villa Obrera w mieÊcie
Lanus mieli powód do
Êwi´towania: Jubileusz
pi´çdziesi´ciolecia
wyÊwi´cenia ich
koÊcio∏a przez aposto∏a
Edmunda Glessmanna.
O tym wydarzeniu
wspomnia∏ aposto∏
okr´gowy Mario Fiore
w uroczystym
nabo˝eƒstwie, w którym
wzi´∏o udzia∏ ponad 400
Bracia i siostry
braci i sióstr oraz
przed kościołem zboru Villa Obrera
dwudziestu goÊci,
zgromadzonych w czcigodnym obiekcie sakralnym.
S∏owem biblijnym tego nabo˝eƒstwa by∏ Psalm 139, 5.
Zbór Villa Obrera, jeden z 21 w tej okolicy, zosta∏
za∏o˝ony w 1941 roku. Zbór ten znajduje si´ w tak
zwanej dzielnicy robotniczej Lanus. Z tego zboru
w minionych dziesi´cioleciach dosz∏o te˝ do za∏o˝enia
kilku innych zborów. Na jubileuszowà uroczystoÊç
koÊció∏ zosta∏ pi´knie przyozdobiony. W minionych
pi´çdziesi´ciu latach koÊció∏ zosta∏ zmodernizowany,
przy czym zachowany zosta∏ pierwotny styl
architektoniczny obiektu.

Apostoł okręgowy pomocniczy Dzur (z prawej)
wita osoby przystępujące do pieczętowania świętego w zborze Saskatoon

Kanada: W zborze Saskatoon, w Êrod´ 3 marca br.
nabo˝eƒstwo przeprowadzi∏ aposto∏ okr´gowy pomocniczy Frank Dzur. Poza oko∏o 100 braçmi i siostrami z tej
miejscowoÊci, zebra∏o si´ te˝ oko∏o 50 braci i sióstr ze
zborów: Regina, Prince Albert, Moose Jaw i Weyburn.
Niektórzy musieli pokonaç prawie 400 kilometrów, aby
uczestniczyç w nabo˝eƒstwie, w trakcie którego zosta∏o
piecz´towanych 5 osób i ustanowionych 2 diakonów.
Szczególnà radoÊç sprawi∏ te˝ czterdziestoosobowy chór
oraz szesnastoosobowa grupa instrumentalna.
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Zbór hiszpański w New Jersey
USA: Aposto∏ William Hammer, w niedziel´
11 stycznia br., przeprowadzi∏ pierwsze nabo˝eƒstwo w nowo za∏o˝onym hiszpaƒskim
zborze w Elizabeth/stan New Jersey. Na t´
uroczystoÊç zgromadzi∏o si´ 55 braci i sióstr
oraz goÊci. Nabo˝eƒstwo odby∏o si´ w pomieszczeniu, które zosta∏o wynaj´te na ten cel
kilka tygodni wczeÊniej. Na przewodniczàcego
nowego zboru aposto∏ powo∏a∏ Luisa Alfonsa,
który w minionych latach wynajmowa∏ ma∏y
autobus, aby z braçmi i siostrami z Elizabeth
udawaç si´ na nabo˝eƒstwa do zboru Northbergen. Rozwój tamtego zboru, jak i przybywanie uczestników nabo˝eƒstw z Elizabeth
sprawi∏y, ˝e pomieszczenia sakralne sta∏y si´
za ciasne. Problem ten rozwiàzano w ten
sposób, ˝e w∏aÊnie w Elizabeth pozyskano
pomieszczenie na nabo˝eƒstwa.

Nabożeństwo w wielu językach

Apostoł okręgowy
Studer (pośrodku)
z pieczętowanymi
wiernymi oraz
braćmi i siostrami
obcojęzycznej
„misji” w Zurychu

Szwajcaria: Oko∏o 400 braci i sióstr pi´tnastu ró˝nych narodowoÊci zebra∏o si´ na nabo˝eƒstwo, 14 marca 2004 roku,
w zborze Zurych-Seebach. Nabo˝eƒstwo przeprowadzi∏
aposto∏ okr´gowy Armin Studer, w którym u˝y∏ s∏owa
biblijnego z Dziejów Apostolskich 1, 1. 2, przy czym zwróci∏
si´ do zgromadzonych w j´zyku hiszpaƒskim, w∏oskim,
francuskim i angielskim. Jego s∏u˝ba t∏umaczona by∏a przy
o∏tarzu tak˝e na j´zyk niemiecki. Ponadto aposto∏ Rudolf
Schneider s∏u˝y∏ po niemiecku, starszy okr´gowy Geiser po
angielsku, starszy okr´gowy Meiler po w∏osku, a biskup
Sigrist po francusku. Pod koniec nabo˝eƒstwa aposto∏
okr´gowy piecz´towa∏ pi´ç osób; po jednej z Angoli,
Liberii, Ghany, Erytrei i Sudanu. Zanim po tym
nabo˝eƒstwie wszyscy udali si´ w podró˝ powrotnà,
pokrzepili si´ wspólnym posi∏kiem, który zosta∏ przygotowany przez zbór Zurych-Seebach.

Nabożeństwo w hiszpańskim zborze w stanie New Jersey

Aktywność Kościoła Nowoapostolskiego w Urugwaju
Urugwaj: Z polecenia aposto∏a okr´gowego Maria Fiore
biskup Edgardo Mendez przed kilkoma tygodniami
uczestniczy∏ w pewnej uroczystoÊci w miejscowoÊci Colonia
Suiza, reprezentujàc publicznie KoÊció∏ Nowoapostolski.
Przed 140 laty w tej miejscowoÊci ewangeliccy i katoliccy
koloniÊci po∏o˝yli podwaliny pod budow´ obiektu
sakralnego. Póêniej powsta∏a tam szko∏a oraz sala gminna
do powszechnego u˝ytku. Biskup Mendez przekaza∏ pozdrowienia od aposto∏a okr´gowego i przypomnia∏, ˝e z tej
sali równie˝ korzysta∏ KoÊció∏ Nowoapostolski. PublicznoÊç
zwróci∏a uwag´ na KoÊció∏ Nowoapostolski równie˝ dzi´ki
temu, ˝e s∏udzy oraz m∏odzie˝, na placu publicznym w Canelones, zorganizowali atrakcyjne gry i zabawy dla dzieci.
Od lewej: dr Cristian Scherrer - konsul szwajcarski, ewangeliści okręgowi
Pontet i Cavalieri, ewangelicki pastor Vennerich oraz biskup Mendez
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Wizyta apostoła
w okręgu Calgary

Apostoł okręgowy pomocniczy Eckhardt
(z lewej) z nowo ustanowionym diakonem
dla zboru Calgary-Wschód

Kanada: Aposto∏ okr´gowy pomocniczy Harold Eckhardt na
poczàtku marca 2004 roku s∏u˝y∏
braciom i siostrom w okr´gu
Calgary/prowincja Alberta. Towarzyszy∏ mu aposto∏ Nelson
Kraus oraz biskupi Lorne Brown
i Billy Voeun. W piàtek 5 marca,
aposto∏ okr´gowy pomocniczy
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w
zborze Calgary-Wschód, w którym piecz´towa∏ pi´ç osób i
ustanowi∏ diakona dla zboru, do
którego nale˝à bracia i siostry
wielu ró˝nych narodowoÊci. Nast´pnego dnia wszyscy kap∏ani i
diakoni z okr´gu Calgary oraz
ich ˝ony mieli okazj´ wziàç
udzia∏ w spotkaniu z aposto∏ami i
biskupami. Punktem kulminacyjnym pobytu by∏o nabo˝eƒstwo
dla umar∏ych, w niedziel´ 7 marca. Nabo˝eƒstwa tego rodzaju sà
szczególnymi uroczystoÊciami
mi∏osierdzia i ∏aski Bo˝ej. Serdeczna pami´ç o zmar∏ych w modlitwach przyczynia si´ do pot´gowania Bo˝ej pracy zbawiennej
w krainach tamtego Êwiata.

Â W I A T A

Pomoc dla szkoły na Wyspach Karaibskich
Saint Vincent: Pod koniec lutego 2004 roku kap∏an Kurt Orlofski (USA)
uda∏ si´ na karaibskà wysp´ St. Vincent. Najpierw przeprowadzi∏ tam
spotkanie dla zboru, w którym wzi´∏o udzia∏ ponad 30 braci i sióstr.
Omawiano sprawy pracy misyjnej, ˝ycia w wierze i znaczenia uczestnictwa
w nabo˝eƒstwach. W niedziel´ 22 lutego kap∏an przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo w g∏ównym zborze na St. Vincent. W nabo˝eƒstwie
uczestniczy∏o 45 braci i sióstr oraz 15 goÊci. Po nabo˝eƒstwie odby∏o si´
spotkanie dla m∏odzie˝y. W poniedzia∏ek 23 lutego, kap∏an Orlofski
odwiedzi∏ szko∏´ podstawowà, do której ucz´szcza wi´kszoÊç
nowoapostolskich
dzieci. Chodzi∏o
przy tym równie˝
o rozeznanie
zagadnienia, w
jaki sposób zbory
nowoapostolskie z
USA mog∏yby
wspieraç szko∏´
na St. Vincent.

Próba chóru po nabożeństwie w zborze St. Vincent

Apostoł okręgowy Mfune w Kitwe
Zambia: Nabo˝eƒstwo dla umar∏ych, w pierwszà niedziel´ marca br.,
aposto∏ okr´gowy Duncan B. Mfune przeprowadzi∏ w koÊciele
centralnym w Kitwe, jednym z wa˝niejszych miast prowincji Copperbelt.
W uroczystoÊci, której s∏owem biblijnym by∏ Psalm 9, 13: „Bo mÊciciel
krwi pami´ta∏ o nich, nie zapomnia∏ wo∏ania ubogich”, uczestniczy∏o
ponad 3300 braci i sióstr.
W przeddzieƒ aposto∏ okr´gowy Mfune, w towarzystwie kilku aposto∏ów
oraz braci i sióstr, odwiedzi∏ grób swojej matki i aposto∏a Mikandu na
cmentarzu w Kitwe. Tam te˝ wstawi∏ si´ w modlitwie za wszystkimi,
którzy odeszli do wiecznoÊci, jak i za wszystkimi niezbawionymi duszami.
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