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Kto z wiarà uznaje wszechmoc Boga, ten nie ma
trudnoÊci, aby byç pokornym. Takie usposobienie
podoba si´ Panu, który pokornemu ∏ask´ daje. To
podkreÊli∏ Aposto∏ Piotr napominajàc: „Ukórzcie

si´ wi´c pod mocnà r´k´ Bo˝à, aby was wywy˝szy∏ czasu
swego”. Szczególnà myÊl chcia∏bym g∏´boko wpisaç do
ka˝dego serca: Przez pokor´ do wznios∏oÊci! To jest zasada
Bo˝a.

Pokora wywodzi si´ z bojaêni Bo˝ej i z wiary. W obliczu
cudów stworzenia - miliardy gwiazd podà˝ajà swoim torem,
ka˝da zgodnie z porzàdkiem - miliardy ludzi ˝yjà na ziemi,
ka˝dy czymÊ si´ ró˝ni - bogobojny poznaje, jakim jest ma∏ym
i nieznaczàcym, jakim s∏abym i grzesznym cz∏owiekiem w
porównaniu ze wszechmocà Stworzyciela. Mimo wszystko
jesteÊmy mi∏owani przez Boga.

Na temat Moj˝esza jest mowa, ̋ e by∏ ∏agodnym, pokornym
cz∏owiekiem, bardziej ni˝ wszyscy pozostali ludzie na ziemi.
Jego wybra∏ Bóg, aby w Jego imieniu dokonywa∏ cudów i z
mocà prowadzi∏ naród Bo˝y.

Jezus swoim ˝yciem da∏ przyk∏ad najwi´kszej pokory. W
najci´˝szej godzinie Syn Bo˝y prosi∏: „Ojcze mój, jeÊli mo˝-
na, niech mnie ten kielich minie; wszak˝e nie jako Ja chc´,
ale jako Ty”. Jaka pokora! Po swojej Êmierci ofiarnej Chrys-
tus zosta∏ wywy˝szony przez Ojca i usiad∏ po prawicy Bo˝ej.

Wiernym, pokornym dzieciom Bo˝ym równie˝ dana jest
obietnica, ˝e zostanà wywy˝szone we w∏aÊciwym czasie.
Kiedy jest „w∏aÊciwy czas”? Wtedy, gdy Bóg jest nam
ca∏kiem bliski - w nabo˝eƒstwie, gdy zbór Bo˝y zgromadza
si´ wokó∏ o∏tarza i przyjmuje s∏owo, ∏ask´, odpuszczenie
grzechów oraz pokój, nowe si∏y, nowà radoÊç i na nowo
zostaje b∏ogos∏awiony. To jest „w∏aÊciwy czas”. Kto go
wykorzystuje, ten zostaje wywy˝szony.

Wywy˝szenia dost´puje si´ te˝ w wyniku zwyci´˝ania. To
jest trudna droga, z niskoÊci do wysokoÊci. Do tego po-
trzebna jest równie˝ pokora. Ujawniajmy jà zatem! Nawet
wtedy, gdy przychodzi nam trudno okazywaç pokor´ z uwagi
na swój charakter, poniewa˝ jest si´ wybuchowym i ma si´
wszystko inne, ale nie pokorne usposobienie. To jednak
mo˝e ulec zmianie w wyniku modlitwy i przestrzegania s∏owa
Bo˝ego. Pan szczeremu pomaga.

Ostatecznego i najwi´kszego wywy˝szenia dostàpimy w
dniu obiecanego, ponownego przyjÊcia Chrystusa. Wówczas
zostaniemy wyniesieni na wieczne wy˝yny. Dzieƒ Paƒski te˝
jest takim w∏aÊciwym czasem. Majàc ten wznios∏y cel przed
oczami, niechby ka˝dy by∏ zdolny upokorzyç si´ przed
wszechmocnà r´kà Boga.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Przez pokorę
do wzniosłości

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E

Rzeka Amstel w Amsterdamie
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By∏y to ju˝ drugie odwiedziny G∏ów-
nego Aposto∏a w stolicy Holandii w
2004 roku. W lutym br. nasz G∏ówny
Aposto∏ niespodziewanie przeprowa-
dzi∏ nabo˝eƒstwo w Amsterdamie. Na
obecne nabo˝eƒstwo aposto∏ okr´go-
wy Theodor de Bruijn zaprosi∏ do
Amsterdamu wszystkich holender-
skich braci i siostry. Z tego powodu te˝
nie odby∏a si´ transmisja satelitarna
nabo˝eƒstwa. Hala Delta pomieÊci∏a
równie˝ wszystkich urlopowiczów.

W sobot´ 7 sierpnia, G∏ówny Apos-

to∏ i towarzyszàce mu osoby, p∏yn´li
statkiem kana∏ami Amsterdamu. Przy
tym podziwiali pi´kne budynki miasta
oraz byli pod wra˝eniem architektury i
stylu.

Dawna wieÊ rybacka – Amsterdam,
poczàwszy od XIV wieku rozwin´∏a
si´ do znaczàcego miasta handlowego.
W miar´ jak Holandia stawa∏a si´ po-
t´gà morskà kwit∏ tak˝e handel kolo-
nialny. Amsterdam sta∏ si´ bogatym
miastem, a w XVII wieku by∏ centrum
handlowym Europy Pó∏nocnej.

„Noga moja stoi na prostej
drodze”. Tym s∏owem z 26

Psalmu G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo
w niedziel´ 8 sierpnia 2004 roku, z udzia∏em oko∏o 4000 braci
i sióstr, którzy zgromadzili si´ w hali Delta na terenach targowych
RAI w Amsterdamie.

G∏ówny Aposto∏
w Amsterdamie - Holandia

Ołtarz podczas nabożeństwa
Głównego Apostoła

w Amsterdamie

Apostołowie, biskupi i słudzy
okręgowi w pokoju dla sługów

Główny Apostoł z apostołem okręgowym de Bruijnem



- Psalm 26, 12 -

„Noga moja stoi na prostej drodze”.

Umi∏owani bracia i siostry w
Panu! Raduj´ si´ z tego, ˝e
mog´ piel´gnowaç spo∏ecz-
noÊç z wami przy o∏tarzu

Bo˝ym. W miejscu, gdzie wcià˝ na
nowo staje si´ naszym dzia∏em pomoc
Pana i przyjmujemy s∏owo, ∏ask´, pokój,
b∏ogos∏awieƒstwo oraz wszystkie nie-
biaƒskie substancje, które sà nam s∏u-
˝ebne do osiàgni´cia doskona∏oÊci na
naszej drodze wiary.

Z powodu tego, ˝e mog´ byç u was w
Amsterdamie i z wami prze˝ywaç to na-
bo˝eƒstwo, mam pewne ˝yczenie, mia-
nowicie, abyÊcie wszyscy stali si´ szcz´Ê-
liwi, aby znik∏o wiele obcià˝eƒ, aby
wzmocniona zosta∏a wola naÊladownic-
twa do koƒca, oraz aby nie ustàpi∏a ra-
doÊç w Panu i w Jego dziele.

˚yjemy w czasie, w którym pod wzgl´-
dem duchowym mo˝na staç si´ znu-
˝onym, a nawet zasnàç. Kto jednak
chcia∏by przespaç znaczàcy czas ∏aski?
Uczniowie Jezusa równie˝ prze˝yli

kiedyÊ takà faz´. Akurat wówczas, gdy
Pan Jezus w ogrodzie Getsemane wal-
czy∏ w modlitwie, tak ˝e jego pot kapa∏
niczym krople krwi. Kiedy powróci∏ do
swoich uczniów, wtedy zasta∏ ich Êpià-
cymi. Powiedzia∏ wi´c do nich: „Tak to
nie mogliÊcie jednej godziny czuwaç ze
mnà?”. Odszed∏ i ponownie si´ modli∏,
a gdy powróci∏ uczniowie znów spali!
Syn Bo˝y wtenczas wypowiedzia∏ s∏owa:
„Duch wprawdzie jest ochotny, ale cia∏o
md∏e”. (por. Ew. Mateusza 26, 40. 41)
Czy czasami nie jest te˝ tak u nas? Duch
nasz postanawia to i tamto, ale cia∏o jest
zbyt s∏abe, i zaczyna znów górowaç to,
co ziemskie. Dlatego czuwajàc wyko-
rzystujmy czas ∏aski, abyÊmy nie spali,
kiedy przyjdzie Oblubieniec duszy.

Gdy Pan Jezus by∏ na ziemi, pewnego
dnia ktoÊ przystàpi∏ do Niego i zapyta∏:
„Panie, czy tylko niewielu b´dzie zba-
wionych?”. Syn Bo˝y nie odpowiedzia∏,
czy wielu, czy niewielu, lecz powiedzia∏:
„Starajcie si´!”. Zatem niezb´dne jest

staranie. „Starajcie si´ wejÊç przez wàs-
kà bram´”, Jezus mówi∏ dalej: „…gdy˝
wielu, powiadam wam, b´dzie chcia∏o
wejÊç, ale nie b´dà mogli”. (por. Ew.
¸ukasza 13, 23. 24) Wàska brama jest
problemem. Co stanowi dzisiaj wàskà
bram´? Nowonarodzenie z wody i z
Ducha Âwi´tego poprzez pos∏annictwo
aposto∏ów. To jest zbyt wàskà bramà dla
wielu. Szukajà innych bram, ale pewne-
go dnia stwierdzà, ˝e te bramy nie pro-
wadzi∏y do celu. Pan Jezus mówi∏ jesz-
cze: „I przyjdà ze wschodu i z zachodu,
z pó∏nocy i z po∏udnia, i zasiàdà w Kró-
lestwie Bo˝ym”. (Ew. ¸ukasza 13, 29)
Bracia, siostry, to s∏owo przed stu laty
nie mog∏o si´ jeszcze dope∏niç. Dopiero
w wyniku rozprzestrzenienia si´ dzie∏a
Bo˝ego s∏owo to mo˝e si´ spe∏niç.
Nast´pnie Pan mówi∏ jeszcze znaczàce
s∏owa: „I oto ostatni b´dà pierwszymi, a
pierwsi ostatnimi”. (Ew. ¸ukasza 13,
30) Nie musi tak byç, ale mo˝e tak byç,
˝e ci, którzy byli pierwszymi, z biegiem
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czasu stali si´ znu˝eni, zasn´li i zaliczà
si´ do ostatnich, a ci, którzy w ostatnim
czasie poznali dzie∏o Bo˝e i zaanga˝o-
wani sà ca∏ym sercem b´dà pierwszymi.
G∏ówny Aposto∏ Urwyler odnoÊnie tego
s∏owa kiedyÊ powiedzia∏: „Pracujmy,
naÊladujmy, wype∏niajmy wol´ Bo˝à w
ten sposób, aby pierwsi i ostatni razem
byli pierwocinami Królestwa Niebios”.

Przeczyta∏em s∏owo biblijne z Ksi´gi
Psalmów: „Noga moja stoi na prostej
drodze”. Jaka to jest prosta droga? To
ta, która jest pewna. To jest nauka Jezu-
sa i apostolska. To jest prosta droga. Nie
ma innej alternatywy. To musi byç dla
nas ca∏kiem jasne. Na tym mocnym
gruncie stoi nasza noga, a tym samym
nasza wiara, a wraz z naszà wiarà te˝
zaufanie. Kto jest na tej prostej drodze,
na tym mocnym gruncie, ten ma bezpie-
czeƒstwo, pewnoÊç i zachowanie.

Dlaczego ta droga jest taka prosta,
ten grunt taki mocny, po którym
kroczymy i na którym stoimy? Po prostu

moi mili bracia i siostry, dlatego ˝e
wierzymy, mi∏ujemy, ufamy i naÊladu-
jemy! Bojaêƒ Bo˝a nakazuje nam t´
wiar´, mi∏oÊç, nadziej´ i naÊladownic-
two. Jak wiadomo bojaêƒ Bo˝a jest
poczàtkiem wszelkiej màdroÊci. To jest
trwa∏y i mocny grunt, na którym stoimy.
Niechby wszyscy, którzy z jakiegokol-
wiek powodu nie stojà na tym mocnym
gruncie, starali si´ zmieniç swój stan.
Je˝eli ktoÊ tkwi w „bagnie grzechu”, to
nie musi si´ dziwiç, ˝e z biegiem czasu
utonie. Grzechy mogà, ale te˝ muszà
byç odpuszczone. W przeciwnym razie
tkwi si´ w bagnie grzechu i nie ma si´
ju˝ trwa∏ego gruntu. Inny obraz: Kto
porusza si´ w „wodach b∏´dnych nauk”,
ten nie ma trwa∏ego gruntu. WczeÊniej
lub póêniej nastaje chwila, ˝e ktoÊ taki
nie ma ju˝ gruntu pod nogami i tonie „w
wodach b∏´dnych nauk”. Nasze nogi
stojà na trwa∏ym gruncie nauki Jezusa i
apostolskiej. Ten grunt jest opokà, o
której ju˝ Jezus mówi∏ do Piotra: „…na

tej opoce zbuduj´ KoÊció∏ mój, a bramy
piekielne nie przemogà go”. (Ew. Ma-
teusza 16, 18)

Kiedy ktoÊ stoi w „cierniach z∏oÊci”,
to tak˝e nie ma mocnego gruntu. Niech
uwa˝a, ˝eby nie upad∏, tracàc równowa-
g´ z powodu cierni. Ciernie sà symbo-
lem z∏oÊci. Kto w dziele Bo˝ym si´ z∏oÊ-
ci z powodu jakiejkolwiek sprawy, ten
jest otoczony cierniami, a jego nogi ju˝
nie stojà na trwa∏ym gruncie i prostej
drodze. Gdy ktoÊ stoi na kraw´dzi prze-
paÊci jakichkolwiek na∏ogów i po˝àdli-
woÊci, to niech uwa˝a, aby nie spad∏. W
˝adnym przypadku nie mo˝e twierdziç,
˝e jego noga stoi na pewnym gruncie.
Stoi nad przepaÊcià i w ka˝dej chwili
mo˝e zginàç. Dlatego nale˝y przezwy-
ci´˝aç po˝àdliwoÊci i na∏ogi. Bóg do
tego daje si∏y w swoim s∏owie, w ˝ywej
wierze, w swojej ∏asce, abyÊmy mogli
pokonaç wszelkie nami´tnoÊci i na∏ogi.
Dlaczego stoimy tak mocno na prostej
drodze, na pewnym gruncie? Dlatego,
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˝e stwierdzamy, i˝ posiadamy s∏owo Bo-
˝e, korzystamy z ∏aski ofiary Chrystusa,
w naszym ˝yciu towarzyszà nam skutki
sakramentów, mamy b∏ogos∏awieƒstwo
Bo˝e, przyjmujemy pokój od Jezusa,
Ksi´cia Pokoju, a z Ducha Âwi´tego
mamy wcià˝ w∏aÊciwe pocieszenie.

Dlatego stoimy mocno na prostej dro-
dze, na w∏aÊciwym gruncie. Wówczas
post´pujemy tak, jak o tym mówi podo-
bieƒstwo biblijne o màdrym m´˝u, któ-
ry budowa∏ swój dom na opoce, a nie na
piasku. Gdy przysz∏y wiatry i wezbra∏y
wody jego dom sta∏ mocno. (por. Ew.
Mateusza 7, 24-27) W ten sposób sto-
imy na trwa∏ym gruncie i na tym
mocnym gruncie budujemy, tak jak
Aposto∏ Pawe∏ pi´knie pisze, ze z∏ota,
srebra i drogich kamieni. (por. 1. Ko-

ryntian 3, 12) Bracia i siostry, jaka w
wyniku tego powstaje okaza∏a budowla
duchowa! 

Wczoraj nieco zwiedzi∏em Amster-
dam. Z dawnych czasów stojà pi´kne
budynki. Od czasu do czasu mo˝na te˝
spotkaç rzeczywiÊcie okaza∏e budowle.
Nic nie jest jednak porównywalne z
domem, który my budujemy, dlatego ˝e
stoimy na trwa∏ym gruncie i budujemy z
materia∏ów, których nie mo˝na stoso-
waç w ziemskich budowlach. By∏yby
zbyt drogie. Wszystko zosta∏oby rozkra-
dzione. Wyobraêcie sobie, ˝e sta∏by tu
dom z samego z∏ota, srebra i drogich
kamieni. Je˝eli nie by∏by strze˝ony
dniem i nocà, to wielu chcia∏oby si´
wzbogaciç kosztem tej budowli.

Pod wzgl´dem duchowym jednak, w

naszym ˝yciu w wierze, budujemy z tych
materia∏ów! Z∏oto jest symbolem praw-
dy, a srebro symbolem mi∏oÊci, zaÊ dro-
gie kamienie sà symbolem cnót Bo˝ych.
Powstaje cudowna budowla i ma byç
dokoƒczona na dzieƒ Paƒski.

Aposto∏ Pawe∏ pisze do swego wier-
nego Tymoteusza: „Wszak˝e funda-
ment Bo˝y stoi niewzruszony, a ma t´
piecz´ç na sobie: Zna Pan tych, którzy
sà Jego”. (2. Tymoteusza 2, 19) Bracia i
siostry, czy˝ to nie jest pocieszeniem,
czy˝ to nie jest si∏à, czy˝ to nie jest
radoÊcià wiedzieç o tym, ˝e na tym pew-
nym gruncie Bo˝ym Pan rozpoznaje
tych, którzy sà Jego? Dok∏adnie zna
twojà sytuacj´, ma te˝ si∏´ i Êrodki, aby
wcià˝ na nowo pomagaç. Stójmy wi´c
mocno na tym gruncie opoki i nie
zbaczajmy! Je˝eli ktoÊ jednà nogà stoi w
„bagnie grzechu”, to mo˝e mu byç
jeszcze udzielona pomoc, poniewa˝
grzechy zostajà odpuszczone w domu
Bo˝ym. Je˝eli by∏yby ciernie, to mogà
zostaç usuni´te, przecie˝ nie chcemy si´
z∏oÊciç. Sami sobie wówczas tylko
szkodzimy. Chcemy si´ radowaç w Panu
i w Jego dziele, i nie udawaç si´ na
„wody b∏´dnych nauk”. Nie chcemy staç
te˝ nad przepaÊcià, gdzie zaprowadzi-
∏yby nas jakiekolwiek nami´tnoÊci i
na∏ogi. Nie, nasz dom stoi na opoce, a
nasze nogi stojà na prostej drodze.
W∏aÊnie to mówi nam to stare s∏owo
Psalmu. Wspólnie przecie˝ ÊpiewaliÊ-
my: „Trzeba staç mocno wam, trwaç w
mi∏oÊci tu i tam”. (Êpiewnik 503, 2) Te
s∏owa z naszego Êpiewnika nie tylko
chciejmy Êpiewaç, ale te˝ wed∏ug nich
czyniç. Mi∏y Bóg ch´tnie dopomo˝e.

Mam nadziej´, ˝e tymi s∏owami
w∏o˝y∏em nowà ufnoÊç i si∏´ do serc,
abyÊmy z silnà wiarà, bez znu˝enia i
przysypiania szli naprzód. Niechby mi∏y
Bóg by∏ ∏askawy ka˝dej duszy. Z ofiary
Chrystusa natomiast p∏ynie niezb´dna
si∏a dla ka˝dego serca, aby staç w
mi∏oÊci do Pana i Jego dzie∏a i osiàgnàç
doskona∏oÊç na dzieƒ Jego bliskiego
ponownego przyjÊcia.
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Dla zborów Straelen/Niemcy i
Venlo/Holandia 13 maja 2004 roku
odby∏o si´ szczególne nabo˝eƒstwo
wieczorne. Jak do tego dosz∏o?

Obydwa ma∏e zbory znajdujà si´ w
pobli˝u granicy, a w minionym czasie
wspólnie podejmowa∏y niejedne przed-
si´wzi´cia, uczestniczy∏y we wspólnych
nabo˝eƒstwach oraz razem prowadzi∏y
zaj´cia koÊcielne z dzieçmi i m∏odzie˝à.
Ta wspólnota przekraczajàca granice
tamtejszym dzieciom i s∏ugom Bo˝ym
sprawi∏a wiele radoÊci. Obaj apos-
to∏owie okr´gowi akceptowali t´
aktywnoÊç i obiecali przeprowadziç
wspólne uroczyste nabo˝eƒstwo. To
mia∏o miejsce 13 maja!

Szcz´Êcie, radoÊç, wdzi´cznoÊç, to
tylko niektóre uczucia, które by∏y
nader widoczne podczas nabo˝eƒstwa.
UroczystoÊç odby∏a si´ w Venlo, a
s∏owo Bo˝e g∏oszone by∏o bez t∏uma-
czenia, zarówno w j´zyku niemieckim,
jak i w holenderskim. Wszyscy doÊ-
wiadczyli, ˝e Ojciec Niebieski poprzez
s∏u˝b´ swoich s∏ug zatar∏ granice i
ponad wszystko wyniós∏ stan dziecka
Bo˝ego.

RzeczywiÊcie prze˝ywano s∏owa,
które Aposto∏ Pawe∏ pisa∏ do Koryn-
tian: „Bo te˝ w jednym Duchu wszyscy
zostaliÊmy ochrzczeni w jedno cia∏o -

czy to ˚ydzi, czy Grecy, czy to niewol-
nicy, czy wolni, i wszyscy zostaliÊmy
napojeni jednym Duchem”. (1. Koryn-
tian 12, 13)

Nie tylko pod wzgl´dem politycznym
znikajà granice i opory. Wspomnieç
nale˝y chocia˝by Uni´ Europejskà.
Tak˝e w dziele Bo˝ym podejmowane
sà kroki, aby stawaç si´ coraz bardziej
„jednym” narodem i coraz mniej
widzieç siebie jako Belgów, Francu-
zów, Szwajcarów, Polaków, Ameryka-
nów, itd.

Nasz Ojciec Niebieski uczy nas coraz
wyraêniej, ˝e Jego mi∏osierdzie na-
prawd´ nie ma granic. PomyÊlmy tylko
o ukrzy˝owaniu Jezusa. Przypuszczal-
nie niewielu z nas jednemu z ∏otrów na
krzy˝u da∏oby szans´ tak szybko
znaleêç si´ w bliskoÊci Syna Bo˝ego.
Tylko dlatego, ˝e to wiemy, oraz ˝e
sami doÊwiadczyliÊmy ∏aski Bo˝ej,
równie˝ modlimy si´ za tego drugiego
∏otra.

Nasz KoÊció∏ terytorialny na nowo
ma okazj´ do szczególnej radoÊci. Nasz
G∏ówny Aposto∏ zamierza odwiedziç
dzieci Bo˝e, 8 sierpnia 2004 roku, w
Amsterdamie.

Dlaczego pos∏ugujemy si´ poj´ciem
„uroczyste nabo˝eƒstwo”. Dlatego, ˝e
Pan poprzez pierwszego s∏ug´ piel´-

gnuje swoje dzieci i swoich s∏ugów. To
nie jest czczenie cz∏owieka. Widzimy w
tym wype∏nienie polecenia Chrystusa,
aby paÊç Jego owce, je piel´gnowaç,
nauczaç, uÊwi´caç i mi∏owaç.

Ka˝dy, kto ceni stan dziecka Bo˝ego,
ten te˝ jest Êwiadomy tego, jakie
wartoÊciowe i znaczàce jest polecenie
urz´du, które wype∏nia G∏ówny Apos-
to∏. Z tego punktu widzenia w drugà
niedziel´ sierpnia 2004 roku nie zos-
tanà obs∏u˝eni duszpastersko Holen-
drzy, ale cz´Êç rzeszy Chrystusa.

Pod tym wzgl´dem jeszcze jedno
wyznanie: Aposto∏ okr´gowy odpowie-
dzialny za Holandi´ modli si´ ser-
decznie: „Panie, spraw, aby nasz
G∏ówny Aposto∏ poprzez swojà s∏u˝b´
osiàgnà∏ to, co w minionym czasie nie
zosta∏o osiàgni´te przez mnie”. Tak
wi´c ten dzieƒ mo˝e byç tylko wspa-
nia∏y.

W serdecznym powiàzaniu wasz
Gijsbert Pos

Apostoł okręgowy w st. sp. Gijsbert Posurodził
się 28 grudnia 1927 roku. Na urząd apostoła został
powołany 6 czerwca 1976 roku, a na apostoła
okręgowego 15 marca 1981 roku. Służył dzieciom
Bożym w Holandii, na Malcie, w Surinamie i na
Antylach Holenderskich.W stan spoczynku został
przeniesiony 6 grudnia 1998 roku. W latach 1988-
1992 dodatkowo obsługiwał Kościoły terytorialne
Bremę i Hamburg w Niemczech.

Zatarcie granic!

Apostołowie okręgowi de Bruijn
i Leber (siedzący 2 i 3 od lewej)
13 maja 2004 roku w zborze Venlo.
Towarzyszyli im apostołowie Sepers
(siedzący z lewej) i Schwerdtfeger
(stojący 4 od prawej), apostoł
okręgowy w st. sp. Pos (siedzący
z prawej) oraz biskupi Kamstra
(3 z prawej) i Schwerdtfeger
(2 od prawej), a ponadto słudzy
okręgowi obydwu okręgów

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

b∏ogos∏awieƒstwa: „PrzynieÊcie ca∏à dziesi´cin´ do
spichlerza, aby by∏ zapas w moim domu, i w ten
sposób wystawcie mnie na prób´! - mówi Pan
Zast´pów - czy wam nie otworz´ okien niebieskich
i nie wylej´ na was b∏ogos∏awieƒstwa ponad
miar´”. (Malachiasza 3, 8. 10)

Istnieje wi´c obietnica Bo˝a, ˝e chce wejrzeç i
odpowiadaç na nasze ofiary. Od czego jest
uzale˝nione, czy ta obietnica b∏ogos∏awieƒstwa si´
wype∏ni?

NNaassttaawwiieenniiee  ooffiiaarruujjààcceeggoo  kklluucczzeemm
ddoo  bb∏∏ooggooss∏∏aawwiieeƒƒssttwwaa

Pierwszym biblijnym opisem sk∏adania ofiar, jest
relacja na temat Kaina i Abla. Kain ofiarowa∏
Bogu z pierwocin plonów rolnych, a Abel z pierwo-
rodnych trzody swojej i z t∏uszczu ich. W PiÊmie
Âwi´tym czytamy: „Pan wejrza∏ na Abla i na jego
ofiar´. Ale na Kaina i na jego ofiar´ nie wejrza∏”.
(por. 1. Moj˝eszowa 4, 3-5) Bóg wejrza∏ na wszyst-
ko, nie tylko na ofiar´, ale równie˝ na serca tych
ludzi.

Z tego mo˝emy wyciàgnàç wniosek: Nie chodzi o
to, ˝e ofiarujemy, ale zdecydowanie chodzi o to,
jak ofiarujemy, z jakim wewn´trznym nastawie-
niem i usposobieniem, z jakiego motywu. Uwypuk-
la to te˝ autor Listu do Hebrajczyków, zwracajàc
uwag´ na decydujàcy powód ró˝nicy pomi´dzy
ofiarà Kaina a Abla: „Przez wiar´ z∏o˝y∏ Abel
Bogu wartoÊciowszà ofiar´ ni˝ Kain”. (Hebrajczy-
ków 11, 4) Jeszcze jaÊniej przedstawia to Aposto∏
Jan: „Albowiem to jest zwiastowanie, (…) ˝e ma-
my si´ nawzajem mi∏owaç; nie jak Kain, który
wywodzi∏ si´ od z∏ego i zabi∏ brata swego. A
dlaczego go zabi∏? Poniewa˝ uczynki jego by∏y z∏e,
a uczynki brata jego sprawiedliwe”. (1. Jana 3,
11. 12) Usposobienie ofiarujàcego decyduje o tym,
czy dar znajduje upodobanie Boga, i czy pociàga za
sobà Jego b∏ogos∏awieƒstwo.

BB∏∏ooggooss∏∏aawwiieeƒƒssttwwoo  BBoo˝̋ee  wwaarruunnkkiieemm  ooffiiaarryy

Naszym doÊwiadczeniem w wierze jest to, ˝e my
ofiarujemy, a Bóg odpowiada swoim b∏ogos∏a-
wieƒstwem! Niemniej, aby móc sk∏adaç ofiary,
musimy wpierw byç b∏ogos∏awieni przez Boga.
Pismo Âwi´te pokazuje, ˝e na poczàtku ˝ycia
ludzkiego stoi b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e: „I
b∏ogos∏awi∏ im (Adamowi i Ewie) Bóg, i rzek∏ do
nich Bóg: Rozradzajcie si´ i rozmna˝ajcie si´…”.
(1. Moj˝eszowa 1, 28) B∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e jest
podstawà wszelkiego ˝ycia. B∏ogos∏awieƒstwo
Bo˝e umo˝liwia nam sk∏adanie ofiary Bogu,
naszemu dobroczyƒcy, z tego, co otrzymaliÊmy, i to
z mi∏oÊci do Niego oraz z wdzi´cznoÊci za
wszystko, co od Niego otrzymujemy.

Ten zwiàzek mi´dzy b∏ogos∏awieƒstwem a ofiarà
zwraca ju˝ uwag´ w przypadku Abrahama, a ÊciÊlej
Abrama. Po tym, gdy Abram pokonawszy królów
zwyci´sko powróci∏ z wyprawy wojennej, przyszed∏
Melchisedek, król Salemu, „kap∏an Boga Najwy˝-
szego” i przyniós∏ Abramowi chleb i wino, mówiàc:
„Niech b´dzie b∏ogos∏awiony Abram przez Boga
Najwy˝szego, stworzyciela nieba i ziemi!”. Wów-
czas Abram da∏ Melchisedekowi dziesiàtà cz´Êç ze
wszystkiego. (por. 1. Moj˝eszowa 14, 18-20; He-
brajczyków 7, 4)

˚̊ààddaanniiaa  BBoo˝̋ee  ––  oobbiieettnniiccee  BBoo˝̋ee

Nasze ofiary sà darami, które nale˝à si´ Bogu, i
do których ma roszczenie jako Dawca wszelkich
dobrych darów. (por. Jakuba 1, 17) Zachowanie
dla siebie nale˝nej Bogu ofiary oznacza okradanie
Jego. Przez proroka Malachiasza Pan przekaza∏
Izraelowi jednoznaczne i wyraêne napomnienie:
„Czy cz∏owiek mo˝e oszukiwaç Boga? Bo wy mnie
oszukujecie! Lecz wy pytacie: W czym ci´ oszuka-
liÊmy? W dziesi´cinach i daninach”. Nast´pujàce
wezwanie Boga jest zwiàzane z wielkà obietnicà

B∏ogos∏awieƒstwo i ofiara sà
ÊciÊle ze sobà zwiàzane.

Chciejmy nieco bli˝ej si´ temu
przyjrzeç oraz zajàç si´
pytaniem, czego nale˝y

przestrzegaç podczas ofiarowania.

Błogosławieństwo
i ofiara
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JJaakk  ppoowwiinnnniiÊÊmmyy  sskk∏∏aaddaaçç  ooffiiaarryy??

Naszymi ofiarami, które sk∏adamy Bogu, dajemy
wyraz wdzi´cznoÊci za otrzymane dobrodziejstwa
ziemskie i duchowe. Nasze ofiary nie mogà wyni-
kaç z wyrachowania lub z oczekiwania odwzajem-
nienia. Ofiara nie jest „targiem” z Bogiem, na
zasadzie: Ja coÊ daj´, aby za to coÊ otrzymaç.
Ofiara, niezale˝nie jakiego rodzaju (pieni´˝na,
czasu, rezygnacji, itp.) nigdy nie powinna byç
sk∏adana ze zwyczaju i tradycji ani z poczucia
pewnego zobowiàzania, ani te˝ z wyrachowania
lub nawet z przymusu, lecz zawsze z radoÊcià,
poniewa˝: „…ochotnego dawc´ Bóg mi∏uje”.
(2. Koryntian 9, 7) Ofiary sà porównywalne z
wysiewem. Jaki wysiew, takie te˝ sà zbiory: „Kto
sieje skàpo, skàpo te˝ ˝àç b´dzie, a kto sieje
obficie, obficie te˝ ˝àç b´dzie. Ka˝dy, tak jak sobie
postanowi∏ w sercu”. (2. Koryntian 9, 6. 7) Odnosi
si´ to tak˝e do duchowych ofiar, przez które rozu-
miemy oddanie naszego serca, wierzàce naÊla-
downictwo, czynnà mi∏oÊç, samozaparcie.

Na temat wysokoÊci finansowych ofiar, które z
naszych przychodów sk∏adamy Panu jako wyraz
naszej mi∏oÊci i wdzi´cznoÊci, w broszurce „Co
warto wiedzieç? – Informacje dla wyznawców
KoÊcio∏a Nowoapostolskiego” czytamy: „W zakre-
sie sk∏adanych ofiar wierni mogà si´ kierowaç
zasadà „dziesi´ciny” zgodnie ze s∏owem Bo˝ym
podanym w Ksi´dze Malachiasza 3, 10. (…) Ofiary
sk∏adane sà do skrzynek ofiar w miejscach i
okolicznoÊciach zwyczajowo przyj´tych i tradycyj-
nie ustalonych, a zw∏aszcza w obiektach i pomiesz-
czeniach sakralnych podczas nabo˝eƒstw i innych
uroczystoÊci koÊcielnych”.

Nikt nie ˝àda sprawozdania z tego, czy, w jakiej
wysokoÊci i jak cz´sto ka˝dy sk∏ada ofiary. To, co
dajemy Panu, jest naszà osobistà decyzjà wyni-
kajàcà z naszej wiary, naszego poznania oraz z
mi∏oÊci do Pana i Jego dzie∏a. Kto jest Êwiadomy
dobrodziejstw Bo˝ych, ten te˝ niewàtpliwie ma
potrzeb´, aby to co najlepsze z otrzymanych darów
ofiarowaç Panu. Wszystkie finansowe ofiary rów-
nie˝ sk∏adane sà Panu, stàd te˝ rzeczà oczywistà
jest, ˝e te dary ofiarne nie mogà zostaç naruszone,
ale w pe∏ni poÊwi´cone dzie∏u Bo˝emu.

Z dotychczasowych rozwa˝aƒ wynika:

• Bóg mo˝e oczekiwaç, ˝e cz´Êç z tego, co od
Niego otrzymaliÊmy, ofiarujemy jako podzi´ko-

wanie, a mianowicie dziesiàtà cz´Êç;

• obowiàzuje zasada: Bóg nas b∏ogos∏awi∏, a z
mi∏oÊci i wdzi´cznoÊci sk∏adamy ofiary;

• w wypowiedzi „ofiara przynosi b∏ogos∏awieƒ-
stwo” nie widzimy regu∏y dzia∏ajàcej automa-
tycznie w zwiàzku z darem sk∏adanym Bogu, lecz
doÊwiadczenie, które mo˝e potwierdziç wiele
dzieci Bo˝ych na ca∏ej kuli ziemskiej;

• nikt nie mo˝e sobie zas∏u˝yç na b∏ogos∏awieƒ-
stwo ani te˝ poprzez jakiekolwiek ofiary roÊciç
sobie do niego prawa; 

• gdzie z wiarà sk∏ada si´ ofiary, tam nie brakuje
b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego.

ZZiieemmsskkiiee  ii  dduucchhoowwee  bb∏∏ooggooss∏∏aawwiieeƒƒssttwwoo

Cz´sto pope∏niamy b∏àd, ˝e mówiàc o b∏ogos∏a-
wieƒstwie myÊlimy o ziemskich dobrodziejstwach.
Je˝eli nam si´ dobrze powodzi, jesteÊmy zdrowi,
mamy prac´, starcza nam Êrodków do ̋ ycia i mamy
szcz´Êliwe ˝ycie rodzinne, to widzimy w tym b∏ogo-
s∏awieƒstwo Bo˝e. Niewàtpliwie b∏ogos∏awieƒstwo
uwidacznia si´ i w ten sposób. Nie mo˝emy jednak
wyciàgaç z tego wniosku, ˝e trudne sytuacje ˝ycio-
we, jak: choroba, brak pracy, ubóstwo i inne temu
podobne sprawy sà znakiem, ˝e Bóg nie b∏ogo-
s∏awi, poniewa˝ byç mo˝e niedostatecznie si´
ofiarowa∏o. Bardziej znaczàce od ziemskiego
b∏ogos∏awieƒstwa jest b∏ogos∏awieƒstwo duchowe.
OdnoÊnie tego G∏ówny Aposto∏ kiedyÊ powiedzia∏:
„Znakiem nowego przymierza nie jest to, ˝e mi∏y
Bóg b∏ogos∏awi w sposób ziemski, choç niekiedy,
jeÊli zechce, mo˝e to uczyniç. O wiele wa˝niejsze
jednak˝e jest to, ˝e b∏ogos∏awi w sposób du-
chowy!”. Duchowe b∏ogos∏awieƒstwo obejmuje na
przyk∏ad wybranie do stanu dziecka Bo˝ego,
poznanie woli Bo˝ej, udzia∏ w ewangelii, w dobrej
nowinie, odpuszczenie grzechów, piecz´towanie
Duchem Âwi´tym, r´kojmi´ naszego dziedzictwa
ku naszemu odkupieniu, (por. Efezjan 1, 3-14)
zbawienie, przeznaczenie do dziedzictwa ˝ywota
wiecznego. (por. Tytusa 3, 7)

Na zakoƒczenie jeszcze raz zacytujmy s∏owa
G∏ównego Aposto∏a Fehra: „Uwa˝am te˝, ˝e
duchowym b∏ogos∏awieƒstwem jest dzieci´ca wiara
i wola zachowania wiernoÊci a˝ do koƒca”.
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KKaannaaddaa:: Aposto∏ okr´gowy Leslie Latorcai na poczàtku czerwca
br. odwiedzi∏ dwa zbory we francuskoj´zycznej prowincji
Quebec, gdzie przez wiele lat s∏u˝y∏ jako biskup i aposto∏.
RadoÊcià dla niego by∏o po kilku latach ponownie zobaczyç si´
z tamtejszymi braçmi i siostrami. Pierwszym zborem, który
odwiedzi∏ by∏ Quebec City. Tam, w sobot´ 5 czerwca, przed
po∏udniem przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo, w którym uczestniczy∏o
67 braci i sióstr. Aposto∏ okr´gowy, aposto∏ okr´gowy
pomocniczy Sobottka i biskup Wiesel, zostali powitani przez
chór dzieci´cy pieÊniami i kwiatami przed odnowionym

koÊcio∏em. Po nabo˝eƒstwie wszyscy wspólnie spo˝yli obiad. Nast´pnie aposto∏ okr´gowy i osoby mu towarzyszàce udali si´ do zboru
Sherbrooke, gdzie w niedzielny poranek odby∏o si´ kolejne nabo˝eƒstwo. Równie˝ i tam dzieci powita∏y aposto∏ów pieÊniami i
kwiatami. Obs∏u˝onych zosta∏o 88 braci i sióstr. Chór, sk∏adajàcy si´ w wi´kszej cz´Êci z kongijskich braci i sióstr, Êpiewa∏ pieÊni w
j´zyku francuskim i angielskim, a na zakoƒczenie w j´zyku lingala, którym w∏ada si´ w Afryce Centralnej. Tak˝e i tam po
nabo˝eƒstwie wszyscy bracia i siostry wspólnie spo˝yli obiad i korzystali ze wspólnoty z aposto∏em okr´gowym i jego towarzyszami.

KKoorreeaa  PPoo∏∏uuddnniioowwaa:: Z polecenia aposto∏a okr´gowego Leslie
Latorcai (Kanada) ewangelista Friedrich Altvater, na poczàtku
czerwca 2004 roku, dla dziewi´ciu dzia∏ajàcych w Korei
Po∏udniowej s∏ug okr´gowych przeprowadzi∏ spotkanie,
którego tematem by∏o: „S∏u˝enie i dzia∏anie w KoÊciele Nowo-
apostolskim”. Nast´pnego dnia wzià∏ udzia∏ w nabo˝eƒstwie,
które przeprowadzi∏ biskup Ho Ryun Suh w zborze Sindaeri,
w okr´gu Daejon.

Seminarium dla koreańskich sług okręgowych

Koreańscy słudzy okręgowi podczas seminarium

Apostoł okręgowy odwiedził zbory w prowincji Quebec

Apostoł okręgowy Latorcai (pośrodku z tyłu) z towarzyszącymi mu osobami
oraz chór dziecięcy przed obiektem sakralnym w zborze Quebec City

DDoommiinniikkaa::  Bense, tak nazywa si´ ma∏a, nadbrze˝na miejscowoÊç
le˝àca w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci karaibskiej wyspy Dominiki.

Tam, w po∏owie czerwca 2004 roku, zatrzyma∏ si´ ewangelista
Andreas Ploetz (USA). Swój pobyt wykorzysta∏ na odwiedziny

duszpasterskie miejscowych s∏ug Bo˝ych oraz braci i sióstr. Z
pewnym bratem omawia∏ te˝ dalsze dzia∏ania zmierzajàce do

ponownego powstania zboru nowoapostolskiego w miejscowoÊci
Roseau. Na nabo˝eƒstwie w Bense zgromadzi∏o si´ 31 braci i sióstr.

Ponownie ma powstać zbór

Ewangelista Ploetz (3 od lewej w ostatnim rzędzie)
z braćmi i siostrami ze zboru Bense
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SSzzkkooccjjaa:: Bracia i siostry zboru Dunfermline,
znajdujàcego si´ na wschodnim wybrze˝u Szkocji,

b´dà jeszcze d∏ugo pami´taç pierwszà rocznic´
powstania zboru, która przypad∏a na 6 czerwca 2004

roku. Powodem tego by∏o nabo˝eƒstwo
przeprowadzone przez aposto∏a Johna Stephensa z
KoÊcio∏a terytorialnego Kraj Przylàdkowy/RPA. W
nabo˝eƒstwie uczestniczy∏ tak˝e biskup Middleton

oraz starszy okr´gowy Duemke i pasterz Focci. Przed
nabo˝eƒstwem gra∏a nowo powsta∏a orkiestra.

HHiisszzppaanniiaa:: Aposto∏ okr´gowy Armin Studer (Szwajcaria) i aposto∏ Erhard Suter w po∏owie maja
br. obs∏u˝yli kilka zborów. Pierwszym miejscem by∏ zbór Palma de Mallorca, po∏o˝ony na znanej
wakacyjnej wyspie na Morzu Âródziemnym, Majorce. W nabo˝eƒstwie wzi´li te˝ udzia∏ bracia i
siostry z oddalonego o 60 kilometrów Manacoru. Aposto∏ okr´gowy Studer przeniós∏ w stan
spoczynku kap∏ana, a tak˝e ustanowi∏ kap∏ana i diakona. Nast´pnego dnia aposto∏owie wrócili na
kontynent. Po po∏udniu odby∏o si´ nabo˝eƒstwo w Murcji, do którego zaproszeni te˝ byli bracia i
siostry z miasta Torrevieja. Po nabo˝eƒstwie aposto∏owie udali si´ samochodem do miejscowoÊci
Denia. Tam w niedziel´ rano, 16 maja, aposto∏ okr´gowy Studer przeprowadzi∏ dwa
nabo˝eƒstwa. Najpierw dla braci i sióstr ze zborów Denia, Alicante i Gandia, a potem dla
m∏odzie˝y z Hiszpanii, która ju˝ po raz trzeci zebra∏a si´ w Denia na Dzieƒ M∏odzie˝y.
245 m∏odym braciom i siostrom z kontynentu, z Wysp Kanaryjskich i Balearów, jak i pewnej
grupie m∏odzie˝owej z Bazylei/Szwajcaria aposto∏ okr´gowy s∏u˝y∏ s∏owem biblijnym z Filipian 1,
9. 10. Podczas swojej s∏u˝by powiedzia∏: „Pracujemy dzisiaj dla jutra, pracujemy w teraêniejszoÊci
dla przysz∏oÊci!”. Po wspólnie spo˝ytym posi∏ku wszyscy udali si´ w podró˝ powrotnà do domu.

Z Majorki do Denia

Kwiaty dla kapłana przeniesionego
w stan spoczynku. Z lewej apostoł

okręgowy Studer

Apostoł z Południowej Afryki służył w Szkocji

Chór zboru Dunfermline

AArrggeennttyynnaa:: Aposto∏ okr´gowy Mario Fiore, w towarzystwie aposto∏a Jorge Franca, 22
maja 2004 roku, w starym teatrze w Arrecifes s∏u˝y∏ dla ponad 530 braci i sióstr oraz 84
goÊci z siedmiu argentyƒskich zborów. Prawie jednà trzecià wszystkich obecnych by∏y
dzieci. Aposto∏ okr´gowy s∏u˝y∏ s∏owem biblijnym z Ew. Mateusza 21, 10. Pod koniec
nabo˝eƒstwa piecz´towa∏ 34 wiernych, 12 wi´cej ni˝ by∏o przewidziane, a tak˝e
przeprowadzi∏ uroczystoÊç Êwi´tej wieczerzy dla umar∏ych. Miasto Arrecifes oddalone jest
oko∏o 260 kilometrów od stolicy prowincji Buenos Aires. Ten zbór nowoapostolski powsta∏
w po∏owie lat 40. Pierwsze nabo˝eƒstwo odby∏o si´ w cz´Êci sklepowej zak∏adu
krawieckiego, a za o∏tarz s∏u˝y∏a maszyna do szycia. W 1966 roku aposto∏ okr´gowy
Marton wyÊwi´ci∏ obiekt sakralny. DziÊ do zboru Arrecifes nale˝y 110 cz∏onków.

Apostoł okręgowy Fiore w Arrecifes

Apostoł okręgowy Fiore (z lewej) ustanawia
dwóch diakonów w Arrecifes
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SSzzwwaajjccaarriiaa:: W dniach 15 i 16 maja 2004 roku m∏odzie˝ z okr´gu Neuchatel
zjecha∏a si´ do Grandval, le˝àcego w pobli˝u Moutier. Po tym, jak m∏odzie˝
zakwaterowa∏a si´ w schronisku „Cabane de la Colonie”, rozpocz´∏y si´ gry w
siatkówk´, badmintona, pi∏k´ no˝nà, a tak˝e odby∏a si´ w´drówka górska.
Próbà Êpiewu przy ognisku (zdj´cie) m∏odzie˝ przygotowywa∏a si´ na
nabo˝eƒstwo, które odby∏o si´ nast´pnego dnia. Prawie ca∏a obecna m∏odzie˝
zalicza∏a si´ do Êpiewaków. Podczas gdy jedni Êpiewali przy ognisku, inni

rywalizowali w karaoke, w schronisku. Przy tym ujawni∏y si´ niektóre ukryte talenty. Po Êniadaniu niedzielnego
s∏onecznego poranka o godzinie 10.00 odby∏o si´ najwa˝niejsze wydarzenie tego weekendu. M∏odzie˝ zgromadzi∏a si´
na nabo˝eƒstwo, które przeprowadzi∏ ewangelista okr´gowy s∏owem biblijnym z Psalmu 119, 30. Po obiedzie przy ciàgle
Êwiecàcym s∏oƒcu ponownie mia∏y miejsce gry w siatkówk´ i badmintona. Inni, których nieco si∏y opuÊci∏y, roz∏o˝yli si´
na ma∏à sjest´ na trawie. Po oko∏o godzinie 16.00 uprzàtni´to schronisko i po wspólnej modlitwie wszyscy udali si´ w
podró˝ powrotnà.

JJeerrsseeyy//AAnngglliiaa:: Muzycznà pracà misyjnà zaj´∏o si´ 27 m∏odych
braci i sióstr z Wielkiej Brytanii, towarzyszàc biskupowi
Davidowi Middletonowi w podró˝y na wysp´ Jersey w
cieÊninie La Manche w dniach 14-16 maja br. W sobot´ rano w
stolicy St. Helier m∏odzie˝ zaprasza∏a ludzi na popo∏udniowy
koncert i nabo˝eƒstwo niedzielne. Uczestnicy byli poruszeni
poziomem koncertu i radowali si´, ˝e by∏y Êpiewane tak˝e
znane im pieÊni. Zarówno podczas koncertu, jak i w wywiadzie
radiowym biskup Middleton przedstawi∏ KoÊció∏ Nowo-
apostolski. W niedziel´ po po∏udniu m∏odzie˝ mia∏a jeszcze
troch´ czasu, aby pójÊç na pla˝´. Mened˝er lotniska, który
tak˝e by∏ uczestnikiem koncertu, zaprosi∏ m∏odzie˝, aby
ponownie przyjecha∏a w przysz∏ym roku. Biskup ch´tnie to
przyobieca∏.

AArrggeennttyynnaa:: Bracia i siostry zboru Rauch w
po∏owie kwietnia 2004 roku obchodzili jubileusz
50-lecia istnienia zboru. Zbór znajduje si´ w
po∏udniowo-wschodniej cz´Êci prowincji Buenos
Aires, prawie 300 kilometrów od stolicy. Z okazji
jubileuszu nabo˝eƒstwo, w sobot´ 17 kwietnia,
przeprowadzi∏ aposto∏ Vicente Teti. W uroczys-
toÊci wzi´∏o udzia∏ 146 osób, z czego po∏owa to
goÊcie. Podczas nabo˝eƒstwa piecz´towanych
zosta∏o dwoje dzieci. Po nabo˝eƒstwie mia∏
miejsce posi∏ek, a tak˝e mo˝na by∏o obejrzeç
tablice informacyjne, na których prezentowana
by∏a aktywnoÊç KoÊcio∏a Nowoapostolskiego na
Êwiecie.

Weekend w Grandval

Muzyczna praca misyjna Jubileusz zborowy w Argentynie

Apostoł Teti
podczas
nabożeństwa
jubileuszowego
w Rauch

Młodzież nie tylko
miała przyjemność
z muzykowania
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