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J
e˝eli ogieƒ ma p∏onàç nieustannie, to musi byç
zapewniony sta∏y dop∏yw paliwa, inaczej zgaÊnie.
Podobnie te˝ jest pod wzgl´dem duchowym. Bez
nieprzerwanego dop∏ywu s∏owa i ∏aski gaÊnie

p∏omieƒ wiary. Ogieƒ mi∏oÊci Bo˝ej w naszych sercach
mo˝e p∏onàç tylko wtedy, kiedy dajemy przestrzeƒ
Duchowi Âwi´temu. Ogieƒ ten podtrzymuje tak˝e
oczekiwanie na bliskie ponowne przyjÊcie Chrystusa.

Apel Aposto∏a Paw∏a do zboru w Rzymie: „P∏omienni
duchem, Panu s∏u˝cie” wskazuje na zale˝noÊç, ˝e ten,
kto p∏onie Bo˝à mi∏oÊcià, ch´tnie s∏u˝y Panu. Do tego
zalicza si´ szukanie ostatniej wybranej duszy, aby zosta∏a
do∏àczona do dzie∏a zbawienia i nareszcie by∏a pe∏na
liczba tych, którzy zostali powo∏ani na Wesele Baranka.

Nie zapominajmy, ˝e Bóg s∏u˝y nam w ró˝norodny
sposób: nabo˝eƒstwem i s∏u˝bà anielskà. Daruje nam
pokój dla duszy, nowe si∏y, pocieszenie, a tak˝e nas
b∏ogos∏awi, strze˝e i zachowuje. Dlatego chciejmy te˝
s∏u˝yç Jemu!

S∏u˝enie jest owocem wiary. Dokonujmy wi´c uczyn-
ków wiary, naÊladujmy wiernie i ch´tnie sk∏adajmy nasze
ofiary. Wówczas we w∏aÊciwy sposób s∏u˝ymy Panu. To
nie powinno byç przymusem, lecz powinno si´ dziaç z
mi∏oÊci i radoÊci do Pana i Jego dzie∏a, stosownie do
s∏ów Psalmu: „S∏u˝cie Panu z radoÊcià, przychodêcie
przed oblicze Jego z weselem!”.

Radosny duch to te˝ p∏omienny duch. Po prostu
p∏onie ogieƒ pierwszej mi∏oÊci. Pomimo tego, co nas
spotyka, chciejmy mniej narzekaç i nie bàdêmy
zniech´ceni, ale ujawniajmy wi´cej radoÊci z Pana i z
Jego dzie∏a. To si´ udaje wtedy, kiedy jasno p∏onie w nas
ogieƒ wiary i nadziei.

Nie pozwólmy, aby zgas∏, lecz wcià˝ na nowo pod-
sycajmy ten ogieƒ w ten sposób, ˝e w szczerej bojaêni
Bo˝ej zachowujemy powiàzanie z Bogiem, Jego Synem i
Duchem Âwi´tym, a tak˝e z tymi, których Pan nam
ustanowi∏ do zbawienia, aposto∏ami i s∏ugami Bo˝ymi.
S∏u˝enie Panu we w∏aÊciwy sposób, w pokornym,
mi∏ujàcym i p∏omiennym duchu przyczynia si´ do
osiàgni´cia naszej godnoÊci i doskona∏oÊci. Przecie˝
chodzi o to, abyÊmy ostatecznie osiàgn´li stan, kiedy
przyjdzie Syn Bo˝y, abyÊmy byli przygotowani, Jego
przyj´li i weszli do wiecznej wspania∏oÊci.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Płomienni
duchem

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E
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Azerbejd˝aƒska stolica Baku w
dos∏ownym t∏umaczeniu „Miasto
Wiatrów” le˝y nad Morzem Kas-
pijskim i ˝yje z zasobów ropy
naftowej, podobnie jak ca∏y kraj,
liczàcy oko∏o 8 mln mieszkaƒców.
Tylko 10%, z regu∏y islamskiej
ludnoÊci tego kraju, to chrzeÊcijanie.

Do KoÊcio∏a Nowoapostolskiego
nale˝y oko∏o 450 piecz´towanych
wiernych, zgromadzonych w pi´ciu
zborach.

W nabo˝eƒstwie, w niedziel´ 16
maja, uczestniczy∏o 291 osób, w tym

69 goÊci. Uczestnicy nabo˝eƒstwa
przybyli ze wszystkich zborów. „Zas-
taliÊmy radosny zbór, który z wiarà
przyjmowa∏ s∏owo Bo˝e”, tymi s∏o-
wami G∏ówny Aposto∏ wyrazi∏ swoje
wra˝enie. Tak samo wszyscy bracia i
siostry oraz goÊcie ch´tnie skorzystali
z propozycji G∏ównego Aposto∏a,
wyra˝onej po nabo˝eƒstwie, aby
osobiÊcie si´ z nim po˝egnaç. „Przy
tym widzieliÊmy u wielu braci i sióstr
wielkà bojaêƒ Bo˝à i powag´ przed
urz´dem”, stwierdzi∏ póêniej G∏ówny
Aposto∏ Fehr.

„Serdecznie witamy w Baku!

Mi∏y G∏ówny Apostole,

radujemy si´ niezmiernie

z niniejszych odwiedzin

w Azerbejd˝anie i zwiàzanego z tym b∏ogos∏awieƒstwa…”.

Tym zdaniem, zawartym w liÊcie z∏o˝onym w pokoju hotelowym,

zosta∏ powitany G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr

i towarzyszàce mu osoby, w sobot´ 15 maja 2004 roku.

G∏ówny Aposto∏

w Baku - Azerbejdżan

Po nabożeństwie

Główny Apostoł wszystkim podał rękę
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„Bo wszystko, co się narodziło z Boga,
zwycięża świat, a zwycięstwo, które
zwyciężyło świat, to wiara nasza”. 

M
ili bracia i siostry, mili
przyjaciele i goÊcie KoÊ-
cio∏a! Raduj´ si´ z mo˝li-
woÊci przybycia do was, do

Azerbejd˝anu. Gdy wczoraj po raz pier-
wszy w moim ˝yciu postawi∏em nog´ na
waszej ziemi, pomyÊla∏em o tym, ˝e to
ju˝ 115 kraj, jaki odwiedzam. Choç w
waszym kraju jest tylko ma∏a rzesza, to
jednak przyby∏em do was z mi∏oÊci do
waszych dusz. Chcia∏em was zobaczyç,
mieç z wami spo∏ecznoÊç, przekazaç
wam s∏owo Bo˝e i was b∏ogos∏awiç,
abyÊcie zostali zachowani w wierze na
drodze do wspania∏ego celu.

Na tej ziemi sà kraje, w których ˝yje
milion i wi´cej dzieci Bo˝ych, gdzie sà
liczne wielkie i ma∏e zbory. Istniejà te˝
kraje, jak tu, gdzie jest tylko ma∏a
rzesza. Ja nie czyni´ ró˝nicy pomi´dzy
tymi, gdzie jest wiele lub ma∏o dzieci
Bo˝ych. JeÊli tylko jest mo˝liwoÊç, to
wsz´dzie ch´tnie si´ udaj´, poniewa˝
jestem przekonany, ˝e podczas takich
odwiedzin, gdy towarzyszà mi te˝ liczni

aposto∏owie z ró˝nych cz´Êci Êwiata,
zostaje b∏ogos∏awiona rzesza Chrystusa.
Tym samym stwarzane zostajà mo˝li-
woÊci do dalszego wzrostu i rozwoju,
tak aby jeszcze wielu ludzi pozna∏o
drog´ do zbawienia.

Wasz kraj, chyba mo˝na tak powie-
dzieç, jest znany na ca∏ym Êwiecie,
poniewa˝ wyst´pujà tu bogate zasoby
ropy naftowej, a to jest coÊ bardzo
wa˝nego dla uprzemys∏owionego Êwia-
ta. Wyobraêcie sobie, gdyby nie by∏o ju˝
ropy i nale˝a∏oby szukaç innych êróde∏
energii, kiedy nie jecha∏by ju˝ ˝aden
samochód, kiedy nie funkcjonowa∏oby
ogrzewanie w krajach o zimnym klima-
cie. To przecie˝ by∏aby katastrofa.
Wszystko uzale˝nione jest od ropy. Stàd
te˝ wasz kraj, pomimo ˝e jest ma∏y,
znany jest na ca∏ym Êwiecie.

W dziele Bo˝ym równie˝ mamy olej, a
mianowicie „olej Ducha”. Gdyby zabra-
k∏o tego oleju, to w naszym sercu by nie
p∏on´∏o Êwiat∏o Ducha Âwi´tego. Wów-
czas nie widzielibyÊmy ju˝ wszystkiego

wyraênie. Dlatego dop∏yw „oleju z
góry” jest bardzo wa˝ny. Bóg ma nie-
wyczerpane zasoby.

Cieszy∏em si´ bardzo, ˝e chór na
wst´pie zaÊpiewa∏ pieÊƒ w moim j´zyku,
a mianowicie po niemiecku. Dobrze
zrozumia∏em jej treÊç. Dzi´kuj´ bardzo!
PieÊƒ ta ma dla mnie jeszcze dodatkowe
znaczenie. Jako m∏ody cz∏owiek w
wieku szesnastu lat, w pewnym ma∏ym
zborze gra∏em na organach nie majàc
specjalnego wykszta∏cenia muzycznego.
Po prostu nie by∏o nikogo, kto móg∏by
graç podczas nabo˝eƒstwa. Powiedzia-
no do mnie: „Ty musisz, czy chcesz, czy
nie”. Wówczas podjà∏em si´ nauki pier-
wszej pieÊni. Mozolnie çwiczy∏em gr´
na organach na cztery g∏osy. Gdy
nareszcie umia∏em, to by∏em zadowo-
lony i dumny. Pierwszà pieÊnià, jakà
potrafi∏em zagraç, by∏a w∏aÊnie ta, którà
Êpiewa∏ chór. Dlatego mam do tej
pieÊni szczególny sentyment. To te˝ jest
dodatkowym powodem, ˝e od razu czu-
j´ si´ u was jak w domu.
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Gdy jako s∏uga pos∏any przez Boga
stoj´ poÊród was, to odczuwam wasze
otwarte serca i jak przyjmujecie s∏owo z
o∏tarza.

Aposto∏ Jan pisze w swoim pierwszym
liÊcie: „Bo wszystko, co si´ narodzi∏o z
Boga, zwyci´˝a Êwiat…”. My jesteÊmy z
wiary na nowo narodzeni z wody i z
Ducha. Prze˝yliÊmy dzieƒ, w którym
aposto∏ z∏o˝y∏ na nasze czo∏a r´ce i si´
modli∏, a my otrzymaliÊmy Ducha Âwi´-
tego. Kto tego doÊwiadczy∏, ten jest
narodzony z Boga. To nie myÊmy usta-
nowili, lecz sam Jezus Chrystus. On
powiedzia∏ do Nikodema: „Zaprawd´,
zaprawd´, powiadam ci, jeÊli si´ kto nie
narodzi na nowo, nie mo˝e ujrzeç
Królestwa Bo˝ego”. (Ew. Jana 3, 3)

Moi bracia i siostry, zostaç narodzo-
nym z Boga jest najwi´kszym darem,
jaki cz∏owiek w ogóle mo˝e otrzymaç w
swoim ˝yciu. Nawet je˝eli ktoÊ da∏by
nam prawo do wydobywania ropy, a
ca∏y przychód by wp∏ywa∏ do naszej
kieszeni, nawet gdybyÊmy zaliczali si´

do najbogatszych ludzi Êwiata, to jednak
jest niczym w porównaniu z darem no-
wonarodzenia w Bogu. Naprawd´ jest
to najwi´kszy dar, jaki kiedykolwiek
mogliÊmy otrzymaç.

Jako G∏ówny Aposto∏ mam polecenie
s∏u˝yç ponad 11 milionom wiernych na
ca∏ym Êwiecie. Tak wi´c podró˝uj´ od
miejscowoÊci do miejscowoÊci, od kraju
do kraju. Ten czy tamten móg∏by po-
myÊleç: „To musi byç pi´kne ˝ycie!
Zobaczyç ca∏y Êwiat, wsz´dzie byç
witanym, szanowanym i oczekiwa-
nym…”. Bracia i siostry zwiàzane jest z
tym wiele trosk i obcià˝eƒ. Wiecie, co
jednak jest najwi´ksze w moim ˝yciu?
Nie to, ˝e pe∏ni´ ten urzàd, ale to, ˝e
aposto∏ mnie piecz´towa∏ i mog´ byç
nosicielem Ducha Âwi´tego, ˝e zosta-
∏em narodzony z Boga! To jest najwi´k-
szy dar i nie ma nic, co by∏oby wi´ksze.

Aposto∏ Jan pisze: „Bo wszystko, co
si´ narodzi∏o z Boga, zwyci´˝a Êwiat…”.
Jak mo˝emy zwyci´˝aç Êwiat? Jest
napisane: „…a zwyci´stwo, które zwy-

ci´˝y∏o Êwiat, to wiara nasza”. Co nale˝y
rozumieç przez poj´cie „Êwiat”? Mog´
to wyjaÊniç na podstawie kilku przy-
k∏adów. Gdy wierzymy, to zwyci´˝amy
tym samym niewiar´. Gdy wierzymy, to
nie mamy wàtpliwoÊci w sercu. Wiara
przep´dza niewiar´, powàtpiewanie i
niepewnoÊç. To wszystko w∏aÊnie jest
„Êwiat” i to musimy zwyci´˝aç.

Przez ∏ask´ z ofiary Chrystusa zwyci´-
˝amy grzech. „Âwiatem” jest grzech.
Je˝eli o˝ywia nas s∏owo i ∏aska, to coraz
bardziej mo˝emy si´ stawaç zwyci´z-
cami, coraz bardziej mo˝emy wzrastaç
w Bo˝ej istocie. To jest nasze zwyci´s-
two nad Êwiatem.

W ten sposób idziemy od zwyci´stwa
do zwyci´stwa, a mi∏y Bóg nam pomaga.
Widzimy jednak jak wa˝na jest wiara,
poniewa˝ aposto∏ mówi wyraênie, ˝e
„zwyci´stwo, które zwyci´˝y∏o Êwiat, to
wiara nasza”. Po pierwsze trzeba byç
narodzonym z Boga. Nast´pnie wiara
musi mieç tyle si∏y, aby mog∏a zwyci´˝aç
Êwiat. W jaki sposób zostaje wzmac-
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niana wiara? Przez g∏oszone s∏owo
Bo˝e. Aposto∏ Pawe∏ mówi, a to mo˝e-
my czytaç w Biblii: „Wiara tedy jest ze
s∏uchania” s∏owa Bo˝ego. (por. Rzy-
mian 10, 17) Gdy ucz´szczamy na
nabo˝eƒstwa i przyjmujemy s∏owo Bo-
˝e, wtedy przyjmujemy te˝ si∏y Bo˝e
albo innymi s∏owy „olej Ducha”, a
wówczas ˝yje wiara i p∏onie Êwiat∏o
Bo˝e. A gdy nasza wiara ˝yje, to mamy
te˝ prze˝ycia w wierze. Wtenczas mamy
doÊwiadczenia w wierze i wys∏uchanie
modlitw. To nas niezmiernie wzmacnia.
˚ycz´ wam wszystkim z ca∏ego serca,
abyÊcie w przysz∏oÊci jeszcze nieco wi´-
cej prze˝ywali, jak silna wiara odnosi
zwyci´stwo nad Êwiatem.

Silna wiara jednak równie˝ musi byç
wcià˝ na nowo pokrzepiana. Je˝eli
mamy wys∏uchanie modlitw, prze˝ycia
w wierze, to nikt nam nie mo˝e tego
zabraç! Przecie˝ sami to prze˝yliÊmy!

Tak silna wiara poznaje, ˝e wznios∏a
r´ka Bo˝a kieruje naszym ˝yciem i
prowadzi, a wielki, wszechmocny Bóg
chce nas b∏ogos∏awiç.

Z wiary wywodzi si´ zaufanie. Z
zaufania wywodzi si´ naÊladownictwo.
Gdzie ˝yje wiara, tam ujawnia si´ te˝
o˝ywione ˝ycie modlitewne. Gdzie jest
zaufanie i ˝ycie modlitewne, tam Naj-
wy˝szy mo˝e wspieraç i b∏ogos∏awiç.

Mili bracia i siostry, b∏ogos∏awieƒstwo
Bo˝e jest niewys∏owienie wa˝ne. Przy
tym ca∏kiem jasno i wyraênie chc´
podkreÊliç, ˝e duchowe b∏ogos∏awieƒs-
two jest o wiele wa˝niejsze od ziem-
skiego b∏ogos∏awieƒstwa! Mi∏y Bóg
mo˝e b∏ogos∏awiç tak˝e w sprawach
ziemskich. Je˝eli mamy troski o chleb
powszedni, je˝eli wyst´pujà u nas jakieÊ
wielkie problemy, to wówczas Bóg
mo˝e b∏ogos∏awiç i pomagaç. Wa˝niej-
sze jednak od ziemskiego b∏ogos∏a-
wieƒstwa jest duchowe.

Czy˝ nie jest to b∏ogos∏awieƒstwem
dla dzieci Bo˝ych, jeÊli trwajà w pierw-
szej mi∏oÊci, a tym samym w powiàzaniu
z Panem? Czy˝ nie jest b∏ogos∏awieƒs-
twem Bo˝ym, kiedy na podstawie tej
mi∏oÊci mo˝na byç wiernym? WiernoÊç
zostanie ukoronowana w dniu ponow-
nego przyjÊcia Pana. Czy˝ nie jest
b∏ogos∏awieƒstwem, kiedy mamy roz-
szerzajàce si´ poznanie? Przecie˝ to jest
b∏ogos∏awieƒstwo, kiedy nasze pozna-

nie wzrasta, a my mamy coraz silniejszà
wiar´! To jest zwyci´stwo, które zwy-
ci´˝a Êwiat.

Gdy ponowne przyjÊcie Chrystusa,
dzieƒ, w którym Pan, jak obieca∏, przyj-
dzie ponownie, aby swoich zabraç do
siebie, jest g∏´boko zakotwiczone w
naszej ÊwiadomoÊci, a ta obietnica w nas
˝yje, czy˝ to nie jest b∏ogos∏awieƒs-
twem? Je˝eli wszystkie te cnoty wiary
wysoko cenimy i zachowujemy stan
dziecka Bo˝ego, to idziemy od zwy-
ci´stwa do zwyci´stwa.

„…a zwyci´stwo, które zwyci´˝y∏o
Êwiat, to wiara nasza”. W dniu Paƒskim,
gdy przyjdzie Jezus i dokoƒczy swoje
dzie∏o, wszyscy odniesiemy ostateczne
zwyci´stwo. Jak nam wówczas b´dzie na
duchu, kiedy jako wierni zostaniemy
ukoronowani, kiedy b´dziemy mogli
wejÊç do wspania∏oÊci Bo˝ej! 

Przez matk´ narodzeni do ˝ycia ziem-
skiego, z Boga narodzeni, jak mówi
aposto∏, do ˝ycia wiecznego i osiàg-
ni´cia wspania∏oÊci. Có˝ to jest za ∏aska!
Mi∏e dziecko Bo˝e, czy mo˝esz to poz-
naç, czy mo˝esz to pojàç, czy chcesz to
przyjàç do swego serca? Wówczas masz
potencja∏, ˝eby wszystko to, co Aposto∏
Jan nazywa „Êwiatem”, zwyci´˝yç silnà
wiarà.

Dlatego przyby∏em do was, moi mili,
aby wzmocniç waszà wiar´ i wam
powiedzieç: Pozostaƒcie w pierwszej
mi∏oÊci, pozostaƒcie wierni, trwajcie w
oczekiwaniu na Pana, który przyjdzie.
Kto to czyni, ten ma duchowe b∏ogos∏a-
wieƒstwo!

Gdzie jest mo˝liwe, gdzie jest po-
trzebne, tam te˝ niechby mi∏y Bóg
b∏ogos∏awi∏ w ˝yciu ziemskim. Bóg
mo˝e wspieraç i pomagaç. On zna drogi
tam, gdzie my ju˝ ˝adnych nie widzimy.
On ma Êrodki, gdzie ju˝ nic nie pomaga.

Niechby wi´c was wszystkich b∏ogo-
s∏awi∏ wed∏ug cia∏a, duszy i ducha! Tak
wi´c, mili bracia i siostry, kroczmy w
wierze dalej do wspania∏ego celu, który
osiàgniemy, kiedy odniesiemy ostatecz-
ne zwyci´stwo.
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W naszym ˝yciu cz´stokroç poznaje-
my znaczenie ró˝nych zale˝noÊci. W
szkole ju˝ si´ uczymy o zale˝noÊciach
obiegu wody. Pod wp∏ywem ciep∏a
woda paruje, nast´pnie para unosi si´
do góry, tworzà si´ chmury i z powro-
tem spada w postaci deszczu. Znamy
te˝ zale˝noÊci pomi´dzy zdrowym
trybem ˝ycia, a dobrym samopoczu-
ciem. Wiemy te˝ o skutkach bezsen-
noÊci lub nadmiernego jedzenia.

Tak˝e na p∏aszczyênie wiary mo˝na
zg∏´biç zale˝noÊci rozwijajàce poznanie.
Job sprawdzi∏ si´ w ci´˝kiej próbie i
wyzna∏: „Pan da∏, Pan wzià∏, niech
b´dzie imi´ Paƒskie b∏ogos∏awione”.
(Joba 1, 21) Nie zna∏ jednak wczeÊniej-
szych zale˝noÊci i nie wiedzia∏, ˝e szatan
poddawa∏ powàtpiewaniu jego pobo˝-
noÊç, a Bóg dopuÊci∏ do próby. Chocia˝
Job nie wiedzia∏ o tych zale˝noÊciach, to
jednak wytrwa∏ w próbie wiary.

Jezus ukaza∏ si´ uczniom w drodze do
Emaus. Stopniowo wyjaÊnia∏ im zale˝-
noÊci wydarzeƒ ostatnich dni, a˝ w
koƒcu otworzy∏y si´ im oczy i poznali
Zmartwychwsta∏ego: „Czy˝ serce nasze

nie pa∏a∏o w nas, gdy mówi∏ do nas w
drodze i Pisma przed nami otwiera∏?”.
(Ew. ¸ukasza 24, 32) Dla nas dziÊ prze-
de wszystkim sà to nabo˝eƒstwa, w któ-
rych wyjaÊniane nam zostajà zale˝noÊci
i pog∏´biane jest poznanie w wierze.

W maju tego roku mia∏a miejsce
pierwsza wizyta G∏ównego Aposto∏a w
Azerbejd˝anie. Stolica tego kraju, Ba-
ku, znana jest ze s∏onecznego klimatu i
z nagle powstajàcych huraganowych
wiatrów. Nazwa Baku oznacza „Miasto
Wiatrów”. Podstawà tamtejszej gospo-
darki jest ropa naftowa. W pi´tnastym
wieku ju˝ czerpano rop´, wyst´pujàcà
na powierzchni ziemi. Oko∏o 1900 roku
co drugi litr ropy na Êwiecie pochodzi∏ z
Azerbejd˝anu. DziÊ jeszcze szacuje si´,
˝e pod powierzchnià Morza Kaspijskie-
go znajdujà si´ miliardy bary∏ek ropy.
Mówi si´ o rezerwach energetycznych
przysz∏oÊci. W tym wzgl´dzie w prze-
noÊni ∏atwo mo˝na znaleêç porównania
do spraw wiary.

W PiÊmie Âwi´tym w powiàzaniu z
Zielonymi Âwiàtkami jest mowa o wie-
jàcym gwa∏townym wietrze, który na-

pe∏ni∏ ca∏y dom. (por. Dzieje Ap. 2, 2)
Uroczyste nabo˝eƒstwo w Baku zarów-
no pod wzgl´dem prze˝ycia, jak i uja-
wnionych skutków, odpowiada∏o temu
zdarzeniu. Je˝eli zaÊ w Podobieƒstwie o
dziesi´ciu pannach jest mowa, ̋ e màdre
zgromadzi∏y w swoich naczyniach zapas
oleju, to podobnie wszyscy uczestnicy
nabo˝eƒstwa mogli zgromadziç zapasy
na przysz∏oÊç, aby Êwiat∏o wiary Êwieci∏o
coraz jaÊniej.

Po licznych rozmowach pasterz z Ba-
ku otrzyma∏ pozwolenie na dyskretne
prowadzenie pracy misyjnej wÊród
mieszkaƒców Azerbejd˝anu pochodze-
nia niemieckiego. W kwietniu 2001 ro-
ku po raz pierwszy uda∏ si´ do odleg∏e-
go o 360 kilometrów miasta Chanlar,
które dawniej nosi∏o nazw´ Hellendorf,
a za∏o˝one zosta∏o przez niemieckich
osadników. Babcia pasterza tam si´
urodzi∏a i by∏a konfirmowana. Nie
majàc ˝adnego adresu kontaktowego
pasterz nawiàza∏ rozmow´ z pewnà
kobietà, a gdy jej powiedzia∏, ˝e miesz-
kaƒców pochodzenia niemieckiego
chcia∏by zapoznaç z naszà wiarà, wtedy
odpowiedzia∏a: „Akurat trafi∏ pan w∏aÊ-
ciwie! Od dawna ju˝ czekamy na taki
kontakt”. Gdy si´ dok∏adnie przyjrzy
temu zdarzeniu i dog∏´bnie zastanowi,
wtedy poznaje si´ cudowne zale˝noÊci,
które uwidaczniajà dzia∏anie Bo˝e w
naszym czasie i wzmacniajà naszà wiar´.

Wilhelm Hoyer

Apostoł Wilhelm Hoyerurodził się 22 października

1953 roku. Na urząd apostoła został powołany 11

grudnia 1994 roku. Obsługuje kilka podokręgów

Nadrenii Północnej-Westfalii/Niemcy oraz Armenię,

Azerbejdżan i niektóre regiony Rosji.

Zależności

Za ołtarzem w kościele w Baku:

Od lewej: diakon Kurassow, apostoł Hoyer

i kapłan Kotikow

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

Wejrzenie w przysz∏oÊç wskazuje nam niejedno, co Bóg
przygotowuje ze swojej mi∏oÊci: Ponowne przyjÊcie
Chrystusa, zgodnie z Jego obietnicà: „…przyjd´ znowu
i wezm´ was do siebie, abyÊcie, gdzie Ja jestem, i wy
byli”. (por. Ew. Jana 14, 3) W Weselu Baranka swój
wyraz znajduje szczególna mi∏oÊç Chrystusa do swojej
oblubienicy.

Mi∏oÊç Bo˝a si´ga jednak jeszcze dalej, wszyscy
ludzie, którzy nie wezmà udzia∏u w Weselu Baranka,
równie˝ zostanà obj´ci Jego mi∏oÊcià. Podczas tysiàc-
letniego panowania Chrystusa wszystkim ludziom,
którzy kiedykolwiek ˝yli, proponowane b´dzie zbawie-
nie. Do tego celu Bóg i Chrystus przewidzieli sobie
królewskie kap∏aƒstwo. Bóg troszczy si´ o to, aby nikt
nie zosta∏ wykluczony z Jego mi∏oÊci. Ka˝dy, kto tylko
chce, mo˝e przyjÊç i przyjàç w Chrystusie obecnà
mi∏oÊç.

Gdy diabe∏ wraz ze wszystkimi mocami nieprzyjaz-
nymi Bogu b´dzie w jeziorze ognistym, wtedy Bóg
stworzy nowe niebo i nowà ziemi´. Wówczas Bóg b´-
dzie mieszka∏ z ludêmi. Nieopisana wspania∏oÊç stanie
si´ udzia∏em tych, którzy pozwalajà mi∏oÊci Bo˝ej
dzia∏aç przy sobie, i których przez swojà mi∏oÊç móg∏
pociàgnàç do siebie.

Mi∏oÊç dziecka Bo˝ego do Boga

Jak wiara jest odpowiedzià cz∏owieka na Bo˝e
objawienia, tak mi∏oÊç cz∏owieka do Boga jest odwzaje-
mnieniem mi∏oÊci Bo˝ej. Jak ukazuje si´ ró˝norodnie
we wszystkim, co Bóg stworzy∏, tak w jednorazowy,
tajemny sposób udzielana jest poprzez powo∏anie i
wybranie, (por. Efezjan 1, 4) a tak˝e w sakramentach.
W nich daje Bóg ˝ycie ze swego ˝ycia, mi∏oÊç ze swojej
mi∏oÊci. Podczas nowonarodzenia mi∏oÊç Bo˝a zostaje
rozlana w sercach naszych przez Ducha Âwi´tego.
(por. Rzymian 5, 5) Podczas ka˝dej Êwi´tej wieczerzy
na nowo wype∏niajà si´ s∏owa Paƒskie: „Kto spo˝ywa

Mi∏oÊç – przybli˝enie poj´cia w sensie
biblijnym

W j´zyku potocznym poj´cie „mi∏oÊç” z regu∏y
wyra˝a silne uczucie. W staro˝ytnoÊci rozpowszechnio-
ne greckie t∏umaczenie hebrajskiego Starego Testa-
mentu, Septuaginta, poza jednym wyjàtkiem (1. Moj˝e-
szowa 27, 9. 14) stosuje s∏owo „agape”. Do tego poj´cia
nawiàzali pisarze Nowego Testamentu. Stàd to poj´cie
zyska∏o na rozszerzeniu znaczenia. Pierwotnie oznacza-
∏o stan ogólnego zadowolenia, przychylnoÊci lub powià-
zania. Natomiast póêniej w tekstach biblijnych ozna-
cza∏o bezinteresownà, pozbawionà egoizmu w pe∏ni
oddanà mi∏oÊç, która ma swoje êród∏o w Bogu. Mi∏oÊç
ta wyra˝a si´ ∏askà i mi∏osierdziem, gorliwoÊcià i
ofiarnoÊcià.

Bóg jest mi∏oÊcià – od Niego wywodzi si´
wszelka mi∏oÊç

Wszelka mi∏oÊç, tak˝e i ludzka do Boga ma swoje
êród∏o w Bogu, którego Istota jest mi∏oÊcià, którà nas
te˝ darzy. (por. 1. Jana 4, 16) Od Boga pochodzi
wszystko, tak˝e cz∏owiek, do którego skierowane jest
wezwanie: „Mi∏ujmy wi´c, gdy˝ On (Bóg) nas przedtem
umi∏owa∏”. (1. Jana 4, 19)

Mi∏oÊç Bo˝a dotyczy równie˝ stworzenia popad∏ego
w grzech. Wyra˝a si´ Jego wszechobejmujàcà wolà
zbawienia, a w szczególnoÊci objawi∏a si´ w ucz∏owie-
czeniu Jego Syna: „Albowiem tak Bóg umi∏owa∏ Êwiat,
˝e Syna swego jednorodzonego da∏, aby ka˝dy, kto Weƒ
wierzy, nie zginà∏, ale mia∏ ˝ywot wieczny”. (Ew. Jana 3,
16) W Jezusie Chrystusie objawiona mi∏oÊç Bo˝a jest
propozycjà zbawienia, skierowanà do wszystkich ludzi.
(por. 1. Tymoteusza 2, 4) Udost´pniana jest ka˝demu
poprzez wiar´.

Mi∏oÊç Bo˝a toruje ludziom drog´, którà mogà dojÊç
do bezpoÊredniej wspólnoty ze swoim Stworzycielem.

Mi∏oÊç do Boga i mi∏oÊç do

bliêniego Chrystus powiàza∏

razem i okreÊli∏ jako

najwi´ksze przykazanie

Zakonu Moj˝eszowego.

Przez Chrystusa nakazana

„Mi∏oÊç wzajemna” jest widzialnym znakiem

rozpoznawczym KoÊcio∏a Chrystusa.

Miłość Boża – 
miłość bliźniego

- część pierwsza -
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cia∏o moje i pije krew mojà, we mnie mieszka, a Ja w
nim”. (Ew. Jana 6, 56) W wyniku tego mi∏oÊç Pana staje
si´ w nas silniejsza i g∏´bsza. Mo˝e w nas przybieraç i
coraz bardziej kszta∏towaç nasze usposobienie.

Mi∏oÊç do Boga nie tylko wyra˝a si´ s∏owami, ale te˝
i czynami. Oto kilka przyk∏adów: Kto mi∏uje Boga, ten:
• w pos∏uszeƒstwie w wierze poddaje si´ Jego woli i

wed∏ug niej post´puje,
• wykorzystuje wszystkie mo˝liwoÊci, aby wzrastaç w

poznawaniu Boga,
• oddaje siebie i poÊwi´ca najlepsze si∏y do wspó∏pracy,

celem dokoƒczenia dzie∏a Bo˝ego,
• piel´gnuje w sobie ˝ywà nadziej´ na ponowne bliskie

przyjÊcie Jezusa Chrystusa.
Mi∏oÊç Bo˝a do dzieci Bo˝ych skierowana jest na to,

aby ujawniali si´ w Jego usposobieniu, w mi∏oÊci, a to
znaczy, ˝eby byli podobni do Niego. W ten sposób te˝
rozumiemy s∏owa 1. Jana 3, 1-2: „Patrzcie, jakà mi∏oÊç
okaza∏ nam Ojciec, ˝e zostaliÊmy nazwani dzieçmi
Bo˝ymi i nimi jesteÊmy. (…) 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”.

Mi∏owaç Boga jest przykazaniem, które obejmuje
ca∏ego cz∏owieka i stanowi wymóg: „B´dziesz tedy
mi∏owa∏ Pana, Boga swego, z ca∏ego serca swego i z
ca∏ej duszy swojej, i z ca∏ej myÊli swojej, i z ca∏ej si∏y
swojej”. (Ew. Marka 12, 30) Wype∏nianie tego jest
zadaniem ˝yciowym. Mi∏oÊç do Boga nadaje sens i treÊç
˝yciu cz∏owieka. Ukazuje si´ z jednej strony w
wierzàcym oddaniu si´ Bogu, a z drugiej strony w
mi∏oÊci do bliêniego oraz do braci i sióstr w wierze.

Mi∏oÊç do bliêniego

Mi∏oÊç bliêniego jest niezb´dna do ˝ycia we wspólno-
cie ludzkiej. Praktykowanie mi∏oÊci do bliêniego uwi-
dacznia si´ wszechstronnie. PomyÊlmy tylko o wielu
ludziach, którzy bezinteresownie anga˝ujà si´ na rzecz
dobra innych. Przede wszystkim dla tych, którzy w
jakikolwiek sposób sà poszkodowani, jak: chorzy,
upoÊledzeni, sieroty, ofiary wypadków i katastrof.

W Nowym Testamencie mi∏oÊç do bliêniego w wielu
miejscach powiàzana zostaje z mi∏oÊcià do Boga. Jezus
tak˝e wià˝e obydwa nakazy nadmienionego ju˝ przyka-
zania zawartego w 5. Moj˝eszowej 6, 5 i 3. Moj˝eszowej
19, 18: „B´dziesz tedy mi∏owa∏ Pana, Boga swego, z
ca∏ego serca swego i z ca∏ej duszy swojej, i z ca∏ej si∏y
swojej” oraz „b´dziesz mi∏owa∏ bliêniego swego jak
siebie samego”. W ten sposób Jezus przedstawi∏ po-

dwójne przykazanie mi∏oÊci, na którym zgodnie z Jego
s∏owami „opiera si´ ca∏y zakon i prorocy”. (Ew. Mateu-
sza 22, 37-40) W tym przykazaniu wi´c zawarte jest ca∏e
roszczenie Starego Testamentu wzgl´dem cz∏owieka.
Porównywalnà wypowiedê znajdujemy tak˝e w „Kaza-
niu na górze”: „A wi´c wszystko, cobyÊcie chcieli, aby
wam ludzie czynili, to i wy im czyƒcie; taki bowiem jest
zakon i prorocy”. (Ew. Mateusza 7, 12)

Wynika z tego wniosek, ˝e mi∏owaç bliêniego jak
siebie samego oznacza obchodziç si´ z nim w taki
sposób, w jaki sami byÊmy sobie ˝yczyli, aby si´ z nami
obchodzono, niezale˝nie od sytuacji, w jakiej si´
znajdziemy.

Kto jest moim bliênim?

„A kto jest bliênim moim?” – na to pytanie Syn Bo˝y
w Podobieƒstwie o mi∏osiernym Samarytaninie (Ew.
¸ukasza 10, 29-37) daje odpowiedê, wskazujàcà na dwa
aspekty:
- Bliênim jest ten, kto potrzebuje pomocy. W przytoczo-
nym podobieƒstwie otwarta pozostaje sprawa, czy po-
szkodowany by∏ ˚ydem, czy poganinem. Jest mowa:
„Pewien cz∏owiek szed∏ z Jerozolimy…”.
- Bliênim jest ten, kto pomaga. W przytoczonym podo-
bieƒstwie by∏ to ktoÊ, kto pochodzi∏ z narodu pogardza-
nego przez ˚ydów.

Z tego wynika, ˝e w danej chwili, w jakiej cz∏owiek
zwraca si´ ku drugiemu, obydwaj stajà si´ dla siebie
bliênimi. Bliênim wi´c mo˝e byç ka˝dy cz∏owiek, z
którym nawiàzujemy kontakt. Jak konsekwentnie Jezus
to mówi, wynika równie˝ z „Kazania na górze”: „S∏ysze-
liÊcie, i˝ powiedziano: B´dziesz mi∏owa∏ bliêniego
swego, (por. 3. Moj˝eszowa 19, 18) a b´dziesz mia∏ w
nienawiÊci nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam:
Mi∏ujcie nieprzyjació∏ waszych i módlcie si´ za tych,
którzy was przeÊladujà, abyÊcie byli synami (dzieçmi)
Ojca waszego, który jest w niebie, bo s∏oƒce Jego
wschodzi nad z∏ymi i dobrymi, i deszcz pada na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeÊlibyÊcie
mi∏owali tylko tych, którzy was mi∏ujà, jakà˝ macie
zap∏at´? (…) A jeÊlibyÊcie pozdrawiali tylko braci
waszych, có˝ osobliwego czynicie? Czy˝ i poganie tego
nie czynià? Bàdêcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz
Niebieski doskona∏y jest”. (Ew. Mateusza 5, 43-48)

Nie ma zatem ̋ adnego uzasadnienia ani usprawiedli-
wienia, jeÊlibyÊmy kogokolwiek wykluczali z mi∏oÊci
bliêniego. Jak doskona∏a jest mi∏oÊç naszego Ojca w
Niebie, zarówno dla dobrych, jak i z∏ych, tak doskona∏a
ma byç i nasza mi∏oÊç.
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Czad/Ruanda: Z polecenia aposto∏a okr´gowe-
go pomocniczego Franka Dzura (Kanada)
kap∏an Peter Platz ze zboru Hamilton wyruszy∏
w trzytygodniowà podró˝ do Czadu i Ruandy.
Podczas swego pobytu w obydwu krajach
przeprowadzi∏ seminaria dla s∏ug Bo˝ych i
zapoznawa∏ si´ ze stanem prac budowlanych,
prowadzonych przy ró˝nych obiektach sakral-
nych. Podczas gdy w Czadzie aktualnie budowa-
ny jest koÊció∏, to w Ruandzie zakoƒczono
realizacj´ pi´ciu obiektów. Do budowy jednego
obiektu w Ruandzie wszystkie materia∏y budo-
wlane bracia i siostry nosili na plac budowy 15
kilometrów, poniewa˝ po∏o˝ony jest w regionie
górskim.

Boliwia: Aposto∏ okr´gowy Guillermo J. Vilor na poczàtku marca br. przeprowadzi∏ kilka nabo˝eƒstw w ró˝nych boliwijskich
zborach. Ma∏ym samolotem przylecia∏ najpierw do pierwszego punktu swojej podró˝y, do miasta Trinidad. Tam na nabo˝eƒstwo
zebra∏o si´ 230 wiernych z pi´ciu zborów. Nast´pnie aposto∏ okr´gowy uda∏ si´ autobusem do oddalonego o 550 kilometrów Santa
Cruz. Podró˝ ta trwa∏a ponad 10 godzin. W Santa Cruz, w niedziel´ 7 marca, aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla
umar∏ych. Na t´ uroczystoÊç, której s∏owem biblijnym
by∏ Psalm 9,12, przyby∏o kilkuset braci i sióstr ze zbo-
rów tego okr´gu. Poza tym zosta∏o ustanowionych 2
ewangelistów okr´gowych, 3 kap∏anów i 5 diakonów.
Kolejne nabo˝eƒstwo mia∏o miejsce w zborze Cocha-
bamba. Tam zgromadzi∏o si´ 138 braci i sióstr. Na za-
koƒczenie swojej podró˝y aposto∏ okr´gowy Vilor s∏u-
˝y∏ 68 wiernym w zborze Potosi, s∏owem biblijnym z
Efezjan 4,23. Jego s∏u˝ba po raz pierwszy t∏umaczona
by∏a na j´zyk keczua. Podczas ca∏ej podró˝y aposto∏
okr´gowy obs∏u˝y∏ ponad 1100 braci i sióstr, piecz´to-
wa∏ 50 wiernych i ustanowi∏ 25 s∏ug Bo˝ych.

Brazylia: Obszerny program zrealizowa∏ aposto∏ Raul Montes de Oca
(Urugwaj), kiedy to na prze∏omie lutego i marca 2004 roku podró˝owa∏
po pó∏nocno-wschodnich regionach Brazylii. W przeciàgu jedenastu dni
przeprowadzi∏ siedem nabo˝eƒstw w stanach Ceara, Rio Grande do Norte
i Pernambuco, w których wzi´∏o udzia∏ 270 braci i sióstr oraz 17 goÊci. Przy
tym odwiedzi∏ zbory, do których podczas styczniowej podró˝y nie mo˝na
by∏o dotrzeç z powodu zalanych dróg wskutek ulewnych deszczów.
Aposto∏ wzmocni∏ w wierze s∏ug Bo˝ych na trzech spotkaniach. Ponadto
w trzech zborach spotka∏ si´ z siostrami i jako nauczycielkom szkó∏ki
niedzielnej objaÊni∏ im przysz∏à prac´. Poza tym aposto∏ obejrza∏ kilka
koÊcio∏ów, wymagajàcych remontu i zaopatrzenia w symbole KoÊcio∏a.

Siedem nabożeństw

w trzech stanach Brazylii

Apostoł Raul Montes de Oca w Brazylii

Nowe kościoły

w Czadzie i Ruandzie 

Ruanda: Kwiaty na powitanie

Ponad 1100 braci i sióstr obsłużonych słowem Bożym

Dzieci oczekujące na przybycie apostoła okręgowego przed kościołem w Santa Cruz 
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USA: Aposto∏ okr´gowy Richard Freund na po-
czàtku marca br. przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla
umar∏ych w zborze Portland. Prawie 400 braci i
sióstr z okr´gu pó∏nocno-zachodniego zebra∏o si´ w
historycznym Benson-Hotel. Bardzo radowali si´ z
tej wizyty, poniewa˝ ostatnie nabo˝eƒstwo aposto∏a
okr´gowego w stanie Oregon mia∏o miejsce przed
37 laty. S∏owem biblijnym nabo˝eƒstwa by∏ Psalm
9,13. Aposto∏owi okr´gowemu towarzyszy∏ aposto∏
okr´gowy pomocniczy Kolb i aposto∏ Hoffmann.

Kanada: „Jestem dzieckiem Bo˝ym – co to ozna-
cza?”. Ten temat by∏ punktem centralnym nabo-
˝eƒstwa dla dzieci z okr´gu Kitchener-Centrum,
jakie przeprowadzi∏ ewangelista okr´gowy Albert
Loschnig, w niedziel´ 18 kwietnia br. Na zadawane
przez niego pytania dzieci zna∏y wiele prawi-
d∏owych odpowiedzi. Po nabo˝eƒstwie wszyscy
spo˝yli posi∏ek. Po po∏udniu oko∏o 200 ch∏opców i
dziewczynek z po∏udniowej cz´Êci okr´gu Kitche-
ner spotkali si´ w Doon Soccer Park, bioràc udzia∏
w licznych zawodach halowych. Dziesi´ç dwu-
dziestoosobowych dru˝yn dzieci´cych zmierzy∏o
swoje si∏y w przeciàganiu liny, pi∏ce no˝nej i innych
zawodach. Na koniec trzygodzinnego zawodnictwa
wszyscy otrzymali medale. Dzieƒ pe∏en wydarzeƒ
zakoƒczy∏ si´ modlitwà i niewielkim posi∏kiem.

Karaiby: Wielce
uradowany
aposto∏ okr´-
gowy Richard
Freund (USA)
powróci∏ na
poczàtku marca
2004 roku

z karaibskiej wyspy St. Lucia. Powodem by∏ fakt, i˝
w nabo˝eƒstwie, 14 marca, w stolicy Castries nie by∏o obecnych
tylko 38 tamtejszych braci i sióstr, ale równie˝ 69 goÊci. Wielu
z nich po nabo˝eƒstwie wykaza∏o zainteresowanie
ucz´szczaniem na nabo˝eƒstwa w Castries oraz pomocà
w budowie zboru nowoapostolskiego w stolicy. W przededniu
aposto∏ okr´gowy Freund s∏u˝y∏ wszystkim s∏ugom Bo˝ym
z wysp karaibskich, takich jak : Dominikana, Grenada, St.
Vincent i Trynidad. S∏owem biblijnym uroczystoÊci by∏ 1. List
do Koryntian 4,12, przy czym aposto∏ okr´gowy wzmocni∏ braci
w wierze oraz omówi∏ pewne tematy, które sà istotne do
dalszego rozwoju dzie∏a Bo˝ego na wyspach. Do nich zalicza∏
si´ te˝ program pomocy dla wysp karaibskich, powo∏any do
˝ycia przez KoÊció∏ terytorialny. O potrzeby jednego zboru na
wyspie troszczy si´ jeden zbór z USA. Pierwsze skutki tego
mogli ju˝ odczuç na Grenadzie i St. Vincent.

Długo oczekiwane odwiedziny apostoła okręgowego

Prawie 400 braci i sióstr zgromadzonych w sali Benson-Hotel w Portland

Nabożeństwo

i zawody dla dzieci

Gra w piłkę w hali Doon Soccer Park

Wielkie zainteresowanie

dziełem Bożym na St. Lucia

Saint Lucia



Polska: M∏odzie˝ KoÊcio∏a Nowoapostolskiego w Polsce, jak co
roku, zjecha∏a si´ na Dzieƒ M∏odzie˝y. Tym razem 11 lipca do
Torunia. Przed po∏udniem w auli Uniwersytetu im. Miko∏aja

Kopernika odby∏o si´ nabo˝eƒs-
two, które przeprowadzi∏ aposto∏
okr´gowy Wilfried
Klingler. Obecni te˝
byli aposto∏owie Ge-
rald Bimberg i Jens
Korbien oraz biskup
Waldemar Starosta.
Nawiàzujàc do s∏owa
biblijnego z Ew. Jana
6, 30: „Jakie dzie∏o wy-

konujesz?”, aposto∏ okr´gowy wskaza∏ na to, ˝e osobiÊcie mo˝e-
my si´ zapytaç, jakie skutki wywo∏a∏o przy nas dzia∏anie Bo˝e
oraz czy wzrastamy w usposobieniu Jezusa... Mamy wznios∏e
zadanie dalej roznosiç ewangeli´ Jezusa Chrystusa, Jego wielbiç
i czciç Boga, sk∏adaç ofiary, modliç si´ i trwaç w oczekiwaniu na
ponowne przyjÊcie Chrystusa. Zatem nie tylko chodzi o to, aby
czyniç istotnie wi´cej, ale czyniç wi´cej tego, co istotne. W
odniesieniu do Torunia i teorii Kopernika, ˝e Ziemia krà˝y
wokó∏ s∏oƒca, a tak˝e obraca si´ wokó∏ w∏asnej osi, powiedzia∏
równie˝, aby ka˝dy obracajàc si´ wokó∏ codziennych spraw i
obowiàzków pozosta∏ jednak obracajàcym si´ wokó∏ centrum,
którym jest Bóg, nasz Ojciec Niebieski. Po nabo˝eƒstwie
uczestnicy spo˝yli wspólnie posi∏ek, po którym udali si´ na
zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego, znajdujàcego si´ na
terenie Uniwersytetu.

Po po∏udniu odby∏a si´ uroczystoÊç przygotowana przez KoÊ-
cielnà Grup´ Misyjnà, pod has∏em: „Mi∏oÊç do Boga - mi∏oÊç do
bliêniego”. Za pomocà multimediów zaprezentowano w∏aÊci-
woÊci mi∏oÊci Bo˝ej i mi∏oÊci bliêniego, w kontekÊcie czego
poruszono tak˝e temat na∏ogów, zreasumowany: „JeÊli mi∏ujesz,

to nie wyrzàdzasz krzywdy sobie i
innym”. Nast´pnie KGM pokrót-
ce przedstawi∏a swoje dotychcza-

sowe dzia∏ania i osiàgni´cia w zakresie po˝ytku publicznego.
Uczestnicy uroczystoÊci ponadto wys∏uchali relacji z pracy misyj-

nej, opowiadanych przez aposto∏ów.
Dzieƒ M∏odzie˝y’ 2004 zakoƒczy∏
si´ wspólnà modlitwà, po której na-
stàpi∏o po˝egnanie. Po dniu pe∏nym
wra˝eƒ u wszystkich odczuwalna
by∏a nader wielka radoÊç. 

D O O K O ¸ A  Â W I A T A

Dzień Młodzieży’ 2004 w Toruniu
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Zdjęcie tytułowe:  Żaglówki na Morzu Kaspijskim pod Baku/Azerbejdżan

Apostoł okręgowy Wilfried Klingler

(z lewej) i biskup Waldemar Starosta 

Bracia i siostry zapełniają aulę przed uroczystym nabożeństwem

Apostoł Jens Korbien (z lewej)

Apostoł Gerald Bimberg (z lewej)


