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przed nami le˝y nowy rok, nowy przedzia∏ czasowy. Z
wdzi´cznoÊcià zakoƒczyliÊmy stary rok i z oczekiwaniem
spoglàdamy w oblicze nowego czasu. Mamy powody do
radoÊci, poniewa˝ nie podà˝amy drogà w nieznane.
Podczas naszej w´drówki ku przysz∏oÊci nad nami czuwa
oko Bo˝e. Przy tym myÊl´ o s∏owach Psalmisty: „…tym,
którzy szukajà Pana, nie brak ˝adnego dobra”. Dopóki
naród starego przymierza podczas w´drówki pustynnej
szuka∏ Pana, mia∏ wszystko, co by∏o potrzebne do
ówczesnego ˝ycia. Co to znaczy „szukaç Pana”? Chodzi o
to, ˝eby z radosnym sercem trwaç w naÊladownictwie.
Wtedy mianowicie stale mamy potrzeb´ s∏uchania Jego
S∏owa i ˝ycia wed∏ug niego. Poza tym ch´tnie sk∏adamy
ofiary, majàc ÊwiadomoÊç, ˝e egzystencja bez Bo˝ego
b∏ogos∏awieƒstwa i Jego upodobania by∏aby ja∏owa i
pusta. Codziennie te˝ szukamy powiàzania z naszym
Ojcem Niebieskim, wskutek czego piel´gnujemy
serdeczny zwiàzek z Nim. Gdy przestrzegamy tych zasad,
wtedy szukamy i znajdujemy Pana ka˝dego dnia, i
jesteÊmy chronieni poprzez Jego kojàcà bliskoÊç. On,
Ojciec Niebieski, sprawi wówczas, ˝e nic nam nie b´dzie
brakowa∏o. W Ksi´dze Psalmów jest napisane: „¸aski i
chwa∏y udziela Pan, nie odmawia tego, co dobre, tym,
którzy ˝yjà w niewinnoÊci”. ¸aska Bo˝a jest cudownym
dobrem. Wynikiem tej ∏aski jest nasze wybranie, Êwi´te
sakramenty i Bo˝e obietnice wzgl´dem Jego dzieci.
Najwa˝niejszà z nich jest ponowne przyjÊcie Chrystusa. Te
wspania∏e dary zapewniajà nam cudownà przysz∏oÊç w
wiecznych sferach, gdzie panuje Bóg i Jego Syn.

Kiedy zatroszczymy si´ o to, aby w nowym roku ciàgle na
nowo zajmowaç si´ tymi punktami ewangelii, wtedy
wype∏nimy wol´ Bo˝à, a wówczas naprawd´ nic nam nie
b´dzie brakowa∏o. JednoczeÊnie zachowujmy te˝ to, co
dotychczas otrzymaliÊmy dzi´ki mi∏oÊci Bo˝ej. Z takim
punktem widzenia wszystko ziemskie b´dzie mia∏o takie
znaczenie, jakie mu zostanie nadane w Êwietle wiecznych
darów, a mianowicie: Po˝yteczne dla naszego ˝ycia, ale
przemijajàce! W tym sensie ˝ycz´ Wam w przysz∏oÊci
obfitego b∏ogos∏awieƒstwa Najwy˝szego. Niechby mi∏oÊç i
dobra Bo˝e codziennie by∏y wam bliskie. Wspólnie
spoglàdamy w Êwiat∏o s∏oƒca ∏aski Jezusa Chrystusa, które
wkrótce na wieki nas ogarnie.

W serdecznym powiàzaniu

Mili Bracia i Siostry,

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E

Panorama Nicei
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„Z wielkim poÊwi´ceniem i ze
wszystkich si∏, z wielkà mi∏oÊcià i
pokorà aposto∏ okr´gowy Higelin s∏u˝y∏
powierzonym duszom”. W ten sposób
G∏ówny Aposto∏ opisa∏ 46-letnià
dzia∏alnoÊç w urz´dzie wiernego s∏ugi
Bo˝ego, którego przeniós∏ w stan
spoczynku w obecnoÊci 600 osób
obecnych w sali, jak i prawie 5000
korzystajàcych z transmisji nabo˝eƒ-
stwa w zborach. Nast´pnie G∏ówny
Aposto∏ zaakcentowa∏ serdeczne po-
wiàzanie, jakie we wszystkich stopniach
urz´du wykazywa∏ aposto∏ okr´gowy
Higelin (65 lat) wobec wszystkich
prze∏o˝onych s∏ugów Bo˝ych. Ponadto
od wielu lat podejmowa∏ ucià˝liwe i
niebezpieczne podró˝e do obszarów

misyjnych, przede wszystkim do
Demokratycznej Republiki Konga i
Burundi.

Jako nast´pc´ aposto∏a okr´gowego
René Higelin’a G∏ówny Aposto∏, dla
KoÊcio∏a terytorialnego Francja, po-
wo∏a∏ na ten urzàd dotychczasowego
aposto∏a okr´gowego pomocniczego
Jeana-Luca Schneidera (45 lat).

Trzydniowà konferencj´ aposto∏ów
okr´gowych G∏ówny Aposto∏ otworzy∏
cz´Êcià duszpasterskà, której podstawà
by∏o s∏owo biblijne z Ew. Mateusza 9,
37. 38. Przy tej okazji wezwa∏ aposto∏ów
okr´gowych i ich pomocników, aby
zintensyfikowali swoje modlitwy o to,
aby przysz∏oÊciowo w zborach by∏a dos-
tateczna liczba kap∏anów i diakonów.

W niedziel´, 26 wrzeÊnia

2004 roku, G∏ówny Aposto∏

Richard Fehr podczas

nabo˝eƒstwa w Centrum

Kongresowym w Nicei

przeniós∏ w stan spoczynku

aposto∏a okr´gowego

René Higelin’a. Nast´pnie na aposto∏a okr´gowego powo∏a∏

dotychczasowego aposto∏a okr´gowego pomocniczego

Jeana-Luca Schneidera. Nabo˝eƒstwo na Côte d’Azur

(Lazurowe Wybrze˝e) poprzedzi∏a, druga w 2004 roku,

konferencja aposto∏ów okr´gowych, która mia∏a miejsce

w dniach 22-24 wrzeÊnia.

G∏ówny Aposto∏

w Nicei - Francja

Przybycie Głównego Apostoła i osób jemu

towarzyszących do Centrum Kongresowego w Nicei



- Jeremiasza 17, 7. 8 -

„Błogosławiony mąż, który polega na Panu,
którego ufnością jest Pan! Jest on jak drzewo

zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza
swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi,
lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy
się nie frasuje, i nie przestaje wydawać owocu”.

U
mi∏owani bracia i siostry w
Nicei i w ca∏ej Francji! Mu-
sz´ daç wyraz mojej wiel-
kiej radoÊci, ˝e mog´ byç tu

razem ze wszystkimi aposto∏ami okr´-
gowymi i aposto∏ami okr´gowymi po-
mocniczymi z ca∏ego Êwiata. Niestety
dwóch z powodu choroby nie mo˝e byç
tutaj, ale wszyscy pozostali z ca∏ego
Êwiata przyjechali. Za nami sà dni in-
tensywnej pracy, wiele opracowaliÊmy i
omówiliÊmy, co w jakiejkolwiek formie
ma wyjÊç na dobre narodowi Bo˝emu,
co ma s∏u˝yç do jednoÊci, a ostatecznie,
co jest najwi´ksze, do doskona∏oÊci i
dokoƒczenia. Niechby z tymi odwiedzi-
nami zwiàzane by∏o wiele b∏ogos∏a-
wieƒstwa w tej cz´Êci Francji, co wi´cej,
w ca∏ym kraju, dlatego ˝e z odwiedzi-
nami tak wielu s∏ug Bo˝ych, a to
przecie˝ wszyscy wiemy, mo˝e byç
zwiàzane b∏ogos∏awieƒstwo, o ile jest
si´ ch∏onnym tego b∏ogos∏awieƒstwa.

W 2. LiÊcie do Koryntian czytamy
s∏owa: „A Pan jest Duchem; gdzie zaÊ

Duch Paƒski, tam wolnoÊç”. (2. Koryn-
tian 3, 17) Czy˝ nie jest pi´knie dla nas,
dzieci Bo˝ych, ˝e mo˝emy si´ poruszaç
w tej wolnoÊci, poniewa˝ wÊród nas
dzia∏a Duch Pana? Kiedy S∏owa Bo˝e-
go s∏uchamy, je wbudowujemy, zacho-
wujemy i wed∏ug niego czynimy, wtedy
poruszamy si´ w wolnoÊci dzieci Bo-
˝ych. Kiedy przyjmujemy ∏ask´ z ofiary
Jezusa, wtedy poruszamy si´ w wolnoÊ-
ci dzieci Bo˝ych. Wielu ludzi utrzymu-
je, ˝e sà wolni, ale przy dok∏adnym
przyjrzeniu si´ widzimy, ˝e sà zwiàzani
z jakimÊ duchem. Niejeden ju˝ myÊla∏,
˝e jest wolny i mo˝e robiç co chce, lecz
by∏ poddany duchowi, który na niego
wp∏ywa∏. Dzieci Bo˝e jednak rzeczy-
wiÊcie mogà si´ poruszaç w wolnoÊci,
poniewa˝ sà pod dzia∏aniem Ducha
Pana.

Mili bracia i siostry, mia∏em trosk´,
aby znaleêç w Biblii pi´kne s∏owo, jako
podstaw´ nabo˝eƒstwa. Po intensyw-
nym poszukiwaniu w ró˝nych Ksi´gach
Biblii ponownie utknà∏em w Starym

Testamencie. Punktem ci´˝koÊci jest
przecie˝ Nowy Testament, ewangelia
Jezusa Chrystusa, Listy Aposto∏ów,
Dzieje Apostolskie, Objawienie Jana,
ale i w Starym Testamencie zawarte sà
wielkie skarby i bogactwa. Mo˝na tam
dostrzec dzia∏anie Boga przez tysiàce
lat. Mo˝na tam poznaç Jego wol´ i Je-
go przykazania. Tak wi´c wybra∏em na
dziÊ s∏owo proroka Jeremiasza: „B∏o-
gos∏awiony mà˝, który polega na
Panu”.

Bracia i siostry, mog´ stwierdziç, ˝e
b∏ogos∏awionymi chcemy byç wszyscy.
Zgodnie ze s∏owem proroka to jest jed-
nak mo˝liwe tylko wtedy, kiedy polega
si´ na Panu. Co to oznacza „polegaç na
Panu”? Podporzàdkowaç si´ panowa-
niu Bo˝emu. Poddaç si´ Jego Êwi´tej
woli, nawet wtedy, kiedy nie zawsze
jest to proste. Uzbroiç si´ i trwaç w
cierpliwoÊci. Cierpliwie czekaç na
ponowne przyjÊcie naszego Pana i
Mistrza Jezusa. Gdy polegamy na Panu
i Pan jest naszà nadziejà, wówczas
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mamy zaufanie do Bo˝ego prowadze-
nia. W niektórych przypadkach byç
mo˝e akurat tego brakuje i si´ mówi:
Ufamy Bogu, ufamy Jezusowi Chrystu-
sowi, ale niekoniecznie ufamy tym,
których Bóg daje nam do prowadzenia.
Dokàd to jednak˝e doprowadzi? Nie
do celu wiary. B∏ogos∏awiony jest mà˝,
tutaj dodam, b∏ogos∏awiona jest kobie-
ta, którzy polegajà na Panu, i dla
których Pan jest ufnoÊcià.

Dalej w naszym s∏owie biblijnym jest
mowa: „…Jest on jak drzewo zasadzo-
ne nad wodà, które nad potok zapusz-
cza swoje korzenie”. Nasze korzenie
wiary muszà byç zapuszczone w Bo˝ym
potoku ∏aski i pomocy. Gdy tak jest,
wtedy zawsze mamy wod´ ˝ywota, a
tym samym mo˝emy przetrwaç w ka˝-
dym upale. S∏yszeliÊmy ju˝ o drzewach,
których korzenie sà d∏u˝sze od ga∏´zi, a
to z bardzo prostego powodu, ponie-
wa˝ rosnà coraz dalej, a˝ docierajà do
wody, w wyniku czego takie drzewa nie
usychajà. Sprawdêmy nasze korzenie

wiary, czy si´gajà do potoku ∏aski i do
potoku Bo˝ej pomocy?

Gdy nadejdzie upa∏, wtedy liÊcie po-
zostanà zielone, jak jest o tym mowa w
s∏owie biblijnym. Co jest takim upa-
∏em? Bracie, siostro, to sà ró˝nego
rodzaju pokusy. Wszak˝e kiedy mamy
wod´ z potoku ∏aski, wtedy nasze liÊcie
pozostajà zielone. A co to oznacza?
Nasza nadzieja pozostaje niewzruszo-
na. Zielony, to kolor nadziei. Skàd
wywodzi si´ trwa∏a nadzieja? Ona
wywodzi si´ z wiary. Kiedy ze S∏owa
Ducha Âwi´tego i z ∏aski z ofiary
Jezusa stale na nowo korzystamy z
wody ˝ywota, a nasze korzenie sà w
potoku, wtedy nie utracimy nadziei.
Kiedy si´ straci nadziej´, wtedy wiele
jest utracone. Nadzieja wywodzi si´ z
wiary.

Tutaj w Nicei naprawd´ du˝o si´
dzieje. Dzisiaj jest wielka impreza
sportowa. Wiele ulic jest zamkni´tych.
PotrzebowaliÊmy specjalnego zezwole-
nia, ˝eby tu w ogóle dotrzeç. T́  impre-

z´ mo˝na nazwaç „triatlon”, poniewa˝
trzy dyscypliny sportowe realizowane
sà w jednym ciàgu. Bracia i siostry, coÊ
porównywalnego mamy te˝ w dziele
Bo˝ym. Wymaga to znacznego wysi∏ku,
ale op∏aca si´ urzeczywistniaç to w
˝yciu. Wiara, mi∏oÊç, nadzieja, to jest
nasz „triatlon”! To chcemy wykazywaç.
Mo˝na te˝ wymieniç trzy inne poj´cia:
Modlitwa, praca i ofiara! To tak˝e jest
nasz „triatlon”! Je˝eli przy tym pozos-
taniemy, wtedy wszyscy osiàgniemy
zwyci´stwo.

Do tego jednak potrzebujemy si∏y. Z
czego czerpiemy si∏´? Z tego, ˝e nasze
korzenie wiary si´gajà do potoku.
Prorok mówi: „nie boi si´, gdy upa∏
nadchodzi”, a wi´c wszelkiego rodzaju
pokusy, „lecz jego liÊç pozostaje zielo-
ny”. Dalej jest mowa: „i w roku posu-
chy si´ nie frasuje”. Co to jest „rok
posuchy”? Rokiem posuchy mo˝na
okreÊliç czas, kiedy wiele na nas spada.
To zapewne wszyscy ju˝ prze˝yliÊmy!
Troski i zmartwienia, potrzeby i choro-
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by, ró˝nego rodzaju doÊwiadczenia, czy
te˝ kiedy czujemy si´ opuszczeni i
samotni - to jest rok posuchy. W takim
roku posuchy mogà uschnàç substancje
Bo˝e.

Prorok mówi: „w roku posuchy si´
nie frasuje”. Dlaczego nie? Poniewa˝
nawet w roku posuchy ma wod´
˝ywota.

„...i nie przestaje wydawaç owocu”.
Kiedy mówi´ o owocach, chcia∏bym
wam przeczytaç, co Aposto∏ Pawe∏
mówi o owocach Ducha w LiÊcie do
Galacjan 5, 22. 23: „Owocem zaÊ Du-
cha sà: mi∏oÊç, radoÊç, pokój, cierpli-
woÊç, uprzejmoÊç, dobroç, wiernoÊç,
∏agodnoÊç, wstrzemi´êliwoÊç”. To sà
owoce Ducha. Gdzie wyst´puje woda
˝ywota, powtórz´ - ze s∏owa i ∏aski, tam
ujawniajà si´ takie owoce. Gdy wyst´-

pujà takie owoce, bracia i siostry,
wówczas powstaje nowe stworzenie w
Jezusie Chrystusie. MyÊl´, ˝e stale
pracujemy nad tym, aby wydawaç coraz
wi´cej takich owoców. JeÊli b´dà si´
ujawnia∏y wsz´dzie, to b´dziemy goto-
wi podczas przyjÊcia Pana i z ∏aski
zostaniemy zabrani.

Owocem Ducha jest mi∏oÊç. Co wno-
si mi∏oÊç? Spe∏nienie! Mi∏oÊç jest naj-
wi´kszym owocem i najwi´kszà si∏à.
Jako nast´pny owoc Aposto∏ Pawe∏
wymienia radoÊç. Kiedy mamy radoÊç z
Pana i z Jego dzie∏a, wtedy mamy moc
i si∏´. Stare s∏owo biblijne brzmi:
„radoÊç z Pana jest waszà ostojà”.
(Nehemiasza 8, 10)

Wymieniony jest te˝ pokój. Kto ma
pokój, ten pi´kny owoc Ducha, ma
spokój w swojej duszy. Dlaczego tu i

tam brakuje w sercach spokoju i jest si´
niespokojnym? Gdy˝ nie wyst´puje
tam owoc pokoju. Kto ma pokój, ten
ma spokój.

Wymieniona jest równie˝ cierpli-
woÊç. Ju˝ s∏yszeliÊmy o cierpliwoÊci w
oczekiwaniu na przyjÊcie Pana. Kto wy-
kazuje cierpliwoÊç, ten ma zrównowa-
˝one ˝ycie duchowe. 

UprzejmoÊç i dobroç, pi´kne cechy
dziecka Bo˝ego! MyÊl´, ˝e przy tym
wszyscy mamy jeszcze coÊ do zrobienia.

WiernoÊç jest tu wymieniona. Bracia
i siostry, wiernoÊç przyniesie koron´.
Kto b´dzie wierny a˝ do koƒca, ten
otrzyma koron´ ˝ycia wiecznego. Z
tego powodu wiernoÊç jest wspania∏ym
owocem Ducha.

Wymieniona jest ∏agodnoÊç. Kto jest
∏agodny, ma w sobie niebiaƒskà atmo-
sfer´. Moi bracia i siostry, u niejednego
tu i ówdzie jeszcze nieco z tego brakuje
i nie mo˝e w∏aÊciwie si´ rozwijaç nie-
biaƒska atmosfera.

Jako ostatni owoc wymieniona jest
wstrzemi´êliwoÊç. Co si´ rozumie
przez „wstrzemi´êliwoÊç”? Nie ulegaç
wra˝eniom i wp∏ywom fa∏szywych
nauk, lecz pozostaç czystym w swoim
sercu. To jest owoc Ducha.

Wróçmy do s∏ów proroka Jeremia-
sza, bracia i siostry! Kiedy nasze korze-
nie sà zapuszczone w potoku, a kiedy
przyjdzie rok posuchy, nie bójmy si´,
liÊcie pozostanà zielone, i nie frasujmy
si´, lecz bezustannie wydawajmy owo-
ce. Powtórz´ Êwiadomie, poniewa˝ to
jest wa˝ne: Kiedy wyst´pujà te owoce,
wtedy jesteÊmy gotowi na dzieƒ Paƒski,
aby z ∏aski w radoÊci zostaç zabrani.

Zatem sprawdêmy dziÊ nasze korze-
nie wiary, czy sà zapuszczone wystar-
czajàco g∏´boko, czy pobierajà wod´
˝ywota, aby mog∏a mieç cudowne dzia-
∏anie? Pozwalajmy dzisiaj rosnàç tym
korzeniom, gdy˝ jest to naszym g∏ów-
nym wysi∏kiem. Wierzyç, mieç nadziej´
i mi∏owaç to praktyka dzieci Bo˝ych. W
ten sposób wspólnie idziemy naprzód,
do cudownego celu naszej wiary.
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W niedziel´
26 wrzeÊnia ub.
r. G∏ówny Apo-
sto∏ w obec-
noÊci wszystkich
aposto∏ów okr´-
gowych oraz
aposto∏ów okr´-
gowych pomo-
cniczych prze-
prowadzi∏ uro-
czyste nabo˝eƒ-
stwo w Nicei, w
którym zosta-
∏em przeniesio-
ny w stan spo-
czynku.

Po wszystkich latach, w których z
ca∏ych si∏ s∏u˝y∏em Panu, jestem
oczywiÊcie wdzi´czny i radosny, ˝e
ten krok mog∏em uczyniç.

Jednak˝e jest te˝ kolejny powód
wdzi´cznoÊci i radoÊci: Bóg przy-
gotowa∏ m´˝a, który dzie∏o Bo˝e w
naszym obszarze dzia∏ania poprowa-
dzi dalej. Zosta∏ ustanowiony w tym
samym dniu w Nicei: Aposto∏ okr´-
gowy Jean-Luc Schneider. Nowa
strona zosta∏a otworzona.

Zada∏em sobie pytanie: Jakie by∏y
kulminacyjne punkty twojego ˝ycia?
Nie by∏o mi trudno je odnaleêç:
• Wzrasta∏em w rodzinie, w której
ojciec i matka byli moimi pierwszymi
przyk∏adami pod wzgl´dem bojaêni
Bo˝ej, wiary i mi∏oÊci do Boga i Jego
dzie∏a. Te wzory wywiera∏y na mnie
wp∏yw i mnie ukszta∏towa∏y!
• Pi´kne nabo˝eƒstwa w domu Bo-
˝ym, szczególnie nabo˝eƒstwa G∏ó-
wnego Aposto∏a.
• Mog∏em podà˝aç za wo∏aniem

Pana.
• Bycie dzieckiem Bo˝ym.
• Jako aposto∏ okr´gowy cz´sto
mog∏em byç blisko G∏ównego Apos-
to∏a oraz mog∏em odczuwaç i prze-
˝ywaç dobrodziejstwo jego mi∏oÊci i
jego wielkie zrozumienie. W tym
le˝y si∏a naszego urz´du.

Kiedy si´ osiàga taki znamienny
punkt jak stan spoczynku, wtedy
spoglàda si´ na ˝ycie w trójnasób:
• Spojrzenie wstecz: Przypomina o
tym, co Bóg dla nas uczyni∏, a co my
pomimo niedoskona∏oÊci i s∏aboÊci
uczyniliÊmy dla Niego. Przy tym
stwierdzamy, ˝e nasze czyny sà nik∏e
w porównaniu z czynami Pana.
• Spojrzenie na teraêniejszoÊç: W
walkach i próbach dzisiejszego czasu
cz´sto mo˝na si´ czuç przygn´bio-
nym. Do odzyskania radoÊci i poko-
ju skutecznym Êrodkiem jest na
przyk∏ad pewna pieÊƒ, której refren
brzmi: „Policz ∏aski dary…”. To by∏o
dla mnie w najtrudniejszych mo-

mentach moje-
go ˝ycia pokrze-
pieniem i pocie-
szeniem.
• Spojrzenie w
przysz∏oÊç: To
umo˝liwia nam
odpowiedzenie

na pytanie: Co b´dzie jutro? Jutro
przyjdzie Pan i zabierze nas do
siebie, jutro na wieki b´dziemy u
Niego. Chcia∏bym jeszcze z pokorà
wyraziç pewnà myÊl: Podstawà do
˝ycia z sukcesami sà w∏aÊciwe decyz-
je, które podejmuje si´ na poczàtku
˝ycia; tu te˝ pos∏u˝´ si´ pewnà
pieÊnià: „Wytrwaj wcià˝, wytrwaj
wcià˝, wiernoÊç miej…”.

René Higelin

Apostoł okręgowy René Higelin urodził się 10

czerwca 1939 roku. Na urząd apostoła został

powołany 1 lutego 1981 roku, a na urząd apostoła

okręgowego 25 marca 1996 roku. Do chwili jego

przejścia w stan spoczynku,26 września 2004 roku,

prowadził Kościół terytorialny Francja, a także

obsługiwał afrykański kraj Burundi,większą część

Demokratycznej Republiki Konga oraz takie wyspy,

jak: Reunion, Mauritius, Mayotte, Seszele,

Rodrigues, Nową Kaledonię, jak i Polinezję

Francuską.

Apostoł okręgowy

René Higelin (3. od

prawej) swoje ostatnie

nabożeństwo w Metzu

przeprowadził

19. 9. 2004 roku.

Towarzyszyli mu (od

lewej) starszy okręgowy

Raymond Meyer,

apostoł okręgowy

pomocniczy Henri

Higelin, apostoł Alain

Dubois, apostoł

okręgowy pomocniczy

Jean-Luc Schneider,

biskup Jean Hanisch

Wdzięczność i radość

L I S T  A P O S T O L S K I
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• o Duchu Âwi´tym, jako od Boga pos∏anej sile dzia-
∏ajàcej w KoÊciele, o odpuszczeniu grzechów, zmar-
twychwstaniu i ˝yciu wiecznym.

Dalsze artyku∏y poÊwiadczajà wiar´, ˝e Jezus pos∏a∏
swoich aposto∏ów i jeszcze posy∏a z poleceniem:
• g∏oszenia ewangelii;
• odpuszczania grzechów;
• ustanawiania s∏ug Bo˝ych (duchownych);
• udzielania trzech sakramentów (Êwi´tego chrztu

wodnego, Êwi´tego piecz´towania, Êwi´tej wieczerzy).

W nast´pnych artyku∏ach okreÊlona jest wiara w bliskie
ponowne przyjÊcie Jezusa, a tak˝e stosunek chrzeÊcijan
nowoapostolskich do instytucji paƒstwa. Podstawowe
zasady nauki sà okreÊlone w dziesi´ciu artyku∏ach wy-
znania wiary KoÊcio∏a Nowoapostolskiego.

Podobieƒstwa – ró˝nice

„Co ró˝ni wasz KoÊció∏ od innych?” To pytanie cz´sto
jest zadawane chrzeÊcijanom nowoapostolskim. Nie ma
uniwersalnej odpowiedzi na tak sformu∏owane pytanie.
Co ró˝ni od jednej wspólnoty religijnej, to mo˝e byç
podobne do innej. Z tego powodu zostanà przytoczone
poni˝ej niektóre aksjomaty wiary, nie podzielane obecnie
przez wszystkich chrzeÊcijan.
ChrzeÊcijanie nowoapostolscy wierzà:
• ˝e Bóg jest w Trójcy Jedyny i chce pomagaç wszystkim

Byç nowoapostolskim oznacza nienaruszalnie
wyznawaç ewangeli´ Jezusa Chrystusa

Byç Nowoapostolskim oznacza byç konsekwentnym
chrzeÊcijaninem. Dla chrzeÊcijan nowoapostolskich
ewangelia jest czymÊ wi´cej ni˝ tylko przekazanà prawdà:
Jest drogocennym darem Bo˝ym, a jednoczeÊnie zbiorem
wymogów, które Bóg stawia ludziom. Nauka Jezusa,
podobnie jak reling na statku, jest zarazem oparciem i
barierà, wytycza granice i chroni przed niebezpieczeƒ-
stwem.

Norm´ wartoÊci, wynikajàcà z dziesi´ciorga przykazaƒ
i z ewangelii, Jezus Chrystus ujà∏ w centralnym przy-
kazaniu: Mi∏uj Boga i bliêniego. Norma ta wyra˝a wol´
Bo˝à, która zapewnia jasnà orientacj´ w naszym
Êpiesznym czasie, charakteryzujàcym si´ ciàg∏ymi
zmianami wartoÊci. Nauka KoÊcio∏a Nowoapostolskiego
opiera si´ na PiÊmie Âwi´tym. Podczas nabo˝eƒstw
korzysta si´ z powszechnie dost´pnych przek∏adów Biblii.

Nauka – wglàd

Pierwsze trzy artyku∏y, w Êlad za starochrzeÊcijaƒskim
wyznaniem wiary, mówià:
• o Bogu, Ojcu, Wszechmogàcym Stworzycielu nieba i

ziemi;
• o Jezusie Chrystusie, Synu Bo˝ym, Zbawicielu i

Odkupicielu oraz o wszystkim, co o Nim relacjonuje
Pismo Âwi´te;

Pod tym tytu∏em w KoÊciele Nowoapostolskim zosta∏a wydana broszurka, skierowana do ludzi,

którzy zetkn´li si´ ju˝ z dzie∏em Bo˝ym albo chcà je poznaç. Broszurka ma podtytu∏ „Portret

˝ywej wspólnoty

wiernych”.

Publikacja ta

ukaza∏a si´ ju˝

w niektórych

j´zykach, ale nie we

wszystkich, w których

wydawane jest czasopismo

„Nasza Rodzina”. Dlatego

te˝ tà drogà treÊç broszurki ma zostaç udost´pniona wszystkim braciom i siostrom. W ten sposób

b´dà mieli pomoc podczas rozmawiania z zainteresowanymi ludêmi i opowiadania o naszym

KoÊciele lub zapraszania na nabo˝eƒstwa. Broszurka prezentuje zasady nauki i treÊci wiary

KoÊcio∏a Nowoapostolskiego, a tak˝e sposób przybli˝enia ich innym ludziom.

Wierzę, bo żyję -
żyję, bo wierzę
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ludziom;
• ˝e KoÊció∏ Nowoapostolski jest dzie∏em zbawienia

Jezusa Chrystusa w naszym czasie;
• ˝e Jezus Chrystus prowadzi swój KoÊció∏ i da∏ mu urzàd

apostolski, którego dzia∏alnoÊç jest niezb´dna do
przygotowania wiernych na ponowne przyjÊcie
Chrystusa;

• ˝e Jezus Chrystus ustanowi∏ w swoim KoÊciele trzy
sakramenty, które udzielane sà równie˝ dzieciom:
Êwi´ty chrzest wodny, Êwi´tà wieczerz´, Êwi´te piecz´-
towanie;

• ˝e Êwi´tego piecz´towania, czyli udzielenia Ducha
Âwi´tego, mogà dokonywaç tylko i wy∏àcznie aposto-
∏owie Jezusa;

• ˝e Jezus Chrystus wkrótce ponownie przyjdzie, dla-
tego te˝ to przez Niego zapowiedziane wydarzenie
Êwiadomie staje si´ treÊcià ˝ycia;

• ˝e Jezus Chrystus podczas swego ponownego przyj-
Êcia, nie przyb´dzie na Sàd Ostateczny, lecz aby zabraç
do siebie swoich, którzy ˝yli zgodnie z Jego naukà, a na
Jego przyjÊcie pok∏adali nadziej´ i zostali
przygotowani;

• ˝e przed Sàdem Ostatecznym, w ustanowionym
Królestwie Pokoju pod panowaniem Syna Bo˝ego,
zostanie oferowana ∏aska i zbawienie wszystkim
ludziom, którzy kiedykolwiek ˝yli;

• ˝e dusze umar∏ych ˝yjà dalej, a niezbawione ju˝ dziÊ
mogà zostaç odkupione przez Chrystusa.

Byç nowoapostolskim oznacza wierzyç w ˝ycie
i ˝yç w wierze

Ewangelia daje nadziej´ na przysz∏oÊç wykraczajàcà
poza Êmierç. Nauka Jezusa, tak jak zwiastowana jest w
KoÊciele Nowoapostolskim, ukazuje mo˝liwoÊci, jakie
otwiera ∏aska z ofiary Chrystusa, wybawienie z grzechów
i pojednanie z Bogiem. Oferuje orientacj´ ˝yciowà, ale
nie odbiera odpowiedzialnoÊci za decyzje.

W chorobach i innych cierpieniach wiara pomaga
pogodziç si´ z osobistà sytuacjà i pozwala poznaç, ˝e jest
dopuszczona przez Boga, a tym samym godna prze˝ycia.

Z wiary w Boga wynika Êwiadome kierowanie si´
wed∏ug woli Bo˝ej. Pytania o êród∏o, cel, sens i treÊç
˝ycia, znajdujà ostatecznà odpowiedê tylko na podstawie
wiary w Boga.

ChrzeÊcijanin nowoapostolski poznaje i doÊwiadcza
Boga jako swego ∏askawego i dobrotliwego Ojca
Niebieskiego. Stosunek do Wszechmogàcego Boga
piel´gnuje poprzez intensywnà i poufnà modlitw´
osobistà, jak i w gronie rodziny oraz w zborze.

Wzajemna wspólnota wiernych jest wa˝nà czàstkà
nauki. Wiele chrzeÊcijan nowoapostolskich, tak˝e b´dàc
w podró˝y s∏u˝bowej lub na urlopie, uczestniczy w
nabo˝eƒstwach w miejscowych zborach i czuje si´ jak w
domu. Bóg wzywa wszystkich ludzi do wiary: m∏odych i
starych, bogatych i biednych, chorych i zdrowych.

KoÊció∏ Jezusa Chrystusa –
wspólnota dla wszystkich

Sposób, w jaki jednostka integruje i udziela si´ we
wspólnocie jest ró˝ny. Wielu jest zaanga˝owanymi
chrzeÊcijanami, którzy cz´Êç swego wolnego czasu
ochoczo i nieodp∏atnie poÊwi´cajà zadaniom w KoÊciele,
do których nale˝y Êpiew i gra na instrumentach podczas
nabo˝eƒstwa, nauczanie dzieci w szkó∏ce niedzielnej,
prowadzenie zaj´ç religii i nauki konfirmacyjnej oraz
nauczanie koÊcielne m∏odzie˝y, a tak˝e opieka nad
starszymi, niepe∏nosprawnymi i chorymi.

Oferta duszpasterska jest szeroka. W centrum stojà
nabo˝eƒstwa. S∏u˝ba w KoÊciele, z wyjàtkiem adminis-
tracyjnej, jest nieodp∏atna i pe∏niona dobrowolnie.
Wszelkiemu zaanga˝owaniu przewodniczy zasada, ˝e
wszystko czynione jest dobrowolnie, na podstawie
w∏asnego przekonania i ku chwale Bo˝ej!

ChrzeÊcijanie nowoapostolscy zwracajà si´ do siebie
okreÊleniem „brat” i „siostra”, co wyra˝a serdeczne
wzajemne powiàzanie.

ChrzeÊcijanin nowoapostolski w ˝yciu codziennym

˚ycie chrzeÊcijanina odbywa si´ nie tylko w spo∏ecz-
noÊci tych, którzy sà tego samego wyznania. W koƒcu
wi´ksza cz´Êç naszego ˝ycia to codziennoÊç, czyli: szko∏a,
edukacja zawodowa, studia, ˝ycie zawodowe i rodzinne,
szpital, czy te˝ dom starców.

ChrzeÊcijanie nowoapostolscy tak˝e wiodà ˝ycie z jego
wszystkimi przyjemnymi i nieprzyjemnymi stronami; sà
sàsiadami, kolegami, ma∏˝onkami.

Czy pracujàc zawodowo lub b´dàc bezrobotnym, czy
˝yjàc samotnie lub w zwiàzku ma∏˝eƒskim, czy jako
rozwiedziony lub owdowia∏y, niezale˝nie co przynosi
˝ycie, to w pokonywaniu tego wszystkiego pomaga wiara,
która;
• daje zaufanie do Boga pomimo niedoli i choroby;
• pozwala poznaç i nie zatraciç zobowiàzaƒ pomimo

bogactwa i pomyÊlnoÊci ˝yciowych;
• nadaje sens i treÊç ˝yciu;
• daje pewnoÊç, ˝e po naszym pobycie na ziemi, nastàpi

˝ycie wieczne.
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RPA: Bracia i siostry ze zboru Nobuhle-Wschód d∏ugo
oczekiwali tego dnia. 15 sierpnia ub.r. wreszcie by∏ gotowy
koÊció∏, który wyÊwi´ci∏ aposto∏ okr´gowy Noel Barnes
(Kraj Przylàdkowy). Towarzyszy∏o mu trzech aposto∏ów i
czterech biskupów. Prawie 600 braci i sióstr oraz goÊci
uczestniczy∏o w tym nabo˝eƒstwie, które aposto∏ okr´gowy
przeprowadzi∏ s∏owem biblijnym z 2. Tymoteusza 2, 19. Po
odczytaniu przez biskupa Nene kroniki zboru mia∏a
miejsce modlitwa wyÊwi´cajàca. Nast´pnie aposto∏
okr´gowy przekaza∏ klucz do nowego koÊcio∏a przewodni-
czàcemu zboru, pasterzowi George’owi Tshayanie. Po
nabo˝eƒstwie wielu braci i sióstr zebra∏o si´ na przykoÊ-
cielnym parkingu i spontanicznie zaÊpiewa∏o kilka pieÊni.
Po po∏udniu w nowym domu Bo˝ym dla ponad 500 goÊci
odby∏ si´ koncert chóru, chóru dzieci´cego oraz orkiestry.
WÊród obecnych by∏ pewien duchowny i wiele cz∏onków
holenderskiej wspólnoty reformowanej z Nobuhle. Po
koncercie dla wszystkich przygotowany by∏ pocz´stunek.

RPA: Przed pi´çdziesi´cio-
ma laty, w lipcu 1954 roku,
aposto∏ okr´gowy Arno
Abicht (Kraj Przylàdkowy)
wyÊwi´ci∏ obiekt sakralny
zboru Riversdale-Po∏udnie.
To wydarzenie by∏o kulmina-
cyjnym punktem nabo˝eƒ-
stwa, które 18 lipca 2004 r.

przeprowadzi∏ aposto∏ Walter Diedericks. Oko∏o 800
braciom i siostrom oraz goÊciom aposto∏ s∏u˝y∏ s∏owem
biblijnym z 2. Koryntian 1, 21. 22. Podczas nabo˝eƒstwa
zosta∏a odczytana skrócona kronika zboru. Pierwsi wierni
tego zboru zostali piecz´towani w 1934 roku przez aposto∏a
okr´gowego Schlaphoffa. UroczystoÊç jubileuszowa za-
koƒczy∏a si´ popo∏udniowym koncertem.

Argentyna: Na kilka dni przed 4 lipca 2004 roku aposto∏
okr´gowy Mario Fiore zadecydowa∏, ˝e nabo˝eƒstwo
dla umar∏ych przeprowadzi w zborze Avellaneda,
po∏o˝onym na po∏udnie od stolicy Buenos Aires. W ten
sposób móg∏ pocieszyç 360 obecnych braci i sióstr,
poniewa˝ dzieƒ przed tym szczególnym nabo˝eƒstwem
zmar∏ ich przewodniczàcy zboru. Aposto∏ okr´gowy
s∏u˝y∏ s∏owem biblijnym z Izajasza 49, 25. Po nabo˝eƒs-
twie aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏ jeszcze uroczys-
toÊç ̋ a∏obnà odesz∏ego do wiecznoÊci s∏ugi Bo˝ego.

Drogi Boże

Apostoł okręgowy

wyświęcił nowy kościół

Nowy kościół zboru Nobuhle-Wschód

Jubileusz w Riversdale

Apostoł Diedericks za ołtarzem

zboru Riversdale-Południe

UUrugwaj/Argentyna: Bracia i siostry ze zborów Piedras
Blancas/Urugwaj i Villa Barcelo Nr 1/Argentyna w
czerwcu ub.r. wspominali wyÊwi´cenie swoich obiektów
sakralnych, które mia∏o miejsce przed 25 laty. Obydwa
obiekty wyÊwi´ci∏ ówczesny aposto∏ okr´gowy Pablo
Bianchi. Uroczyste nabo˝eƒstwo w zborze Piedras
Blancas, znajdujàcym si´ w centrum urugwajskiej stolicy
Montewideo przeprowadzi∏ aposto∏ Carlos Milioto. 305
obecnym s∏u˝y∏ s∏owem biblijnym z 1. Koryntian 6, 20.
Dwa tygodnie póêniej, 27 czerwca, swój koÊcielny
jubileusz obchodzi∏ zbór Villa Barcelo Nr 1, znajdujàcy
si´ w dzielnicy miasta Lanus o tej samej nazwie, (aglo-
meracja Buenos Aires). Z tej okazji 322 braci i sióstr
oraz goÊci zebra∏o si´ w koÊciele i w znajdujàcym si´
opodal warsztacie samochodowym, gdzie na ˝ywo
transmitowane by∏o nabo˝eƒstwo. Aposto∏ okr´gowy
Mario Fiore s∏u˝y∏ s∏owem biblijnym z 2. Kronik 15, 7.
Zbór Villa Barcelo jest b∏ogos∏awionym zborem; z
powodu wielkiej liczby cz∏onków od 1994 roku
nabo˝eƒstwa przeprowadzane sà tak˝e w soboty.

Transmisja nabożeństwa

w warsztacie samochodowym

Stojący od lewej: Apostoł Batista, apostoł okręgowy Fiore, biskup Ramos

i ewangelista okręgowy Nervegna oraz trzy siostry ze zboru

i kapłan w st. sp. Peretti (siedzący 2 od prawej), który przez wiele lat

był przewodniczącym zboru Villa Barcelo
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Estonia: Aposto∏ okr´gowy Wilhelm Leber (Niemcy
Pó∏nocne/Nadrenia Pó∏nocna-Westfalia) pod koniec lipca 2004 r.
wraz z aposto∏em Krause uda∏ si´ do Estonii. 24 lipca w koÊciele
w Keila przeprowadzi∏ krajowe spotkanie przewodniczàcych
zborów. Cz´Êç duszpasterskà aposto∏ okr´gowy Leber rozpoczà∏
s∏owami z Listu Jakuba 5, 16: „Wiele mo˝e usilna modlitwa spra-
wiedliwego”. Nowa regulacja prawna rzàdu estoƒskiego stano-
wi∏a podstaw´ zmiany statusu prawnego Nowoapostolskiego
KoÊcio∏a w Estonii. To zagadnienie równie˝ by∏o tematem spot-
kania. Ponadto poruszano duszpasterskie kwestie odnoÊnie
kierowania zborami. Punktem kulminacyjnym weekendu by∏o
nabo˝eƒstwo aposto∏a okr´gowego Lebera, w niedziel´ 25 lipca,
w zborze Tartu, do którego byli te˝ zaproszeni bracia i siostry z
pozosta∏ych zborów estoƒskich. S∏owo biblijne nabo˝eƒstwa
pochodzi∏o z Ew. Mateusza 19, 20. Punkt ci´˝koÊci s∏u˝by apos-
to∏a okr´gowego wyra˝a∏o pytanie: „Czego mi jeszcze brakuje?”.

Paragwaj: Wizyt´ w Asuncion, stolicy Paragwaju, 8 sierpnia ub.r., aposto∏ okr´gowy Mario Fiore na d∏ugo wczeÊniej
przewidzia∏ w swoim planie podró˝y na rok 2004. Na tydzieƒ przed tym terminem na ca∏ym Êwiecie pojawi∏y si´ nag∏ówki:

„Ponad 400 osób straci∏o ̋ ycie w po˝arze domu towarowego w Asuncion”. WÊród ofiar by∏a te˝ pewna siostra ze zboru.
Gdy aposto∏ okr´gowy o tym si´ dowiedzia∏, zdecydowa∏ si´ odwiedziç jej najbli˝szych i pocieszyç. Na nabo˝eƒstwo w

wynaj´tej sali zgromadzi∏o si´ kilkuset braci i sióstr oraz goÊci z czterech sto∏ecznych zborów. S∏owem biblijnym godziny
b∏ogos∏awieƒstwa by∏ 1. Jana 2, 17. Minutà ciszy wielki zbór uczci∏ pami´ç ofiar po˝aru. Wzruszajàca by∏a te˝ uroczystoÊç

Êwi´tej wieczerzy dla umar∏ych. Ponadto aposto∏ okr´gowy
piecz´towa∏ 98 wiernych oraz ustanowi∏ pasterza i kap∏ana.

Na poczàtku lipca zbory w Paragwaju odwiedzi∏ te˝ aposto∏ Jorge
Cabanelas. Przeprowadzi∏ wtedy spotkanie dla s∏ugów Bo˝ych i

dwa nabo˝eƒstwa. Punktem kulminacyjnym jego pobytu by∏o
nabo˝eƒstwo dla umar∏ych, 4 lipca, w Asuncion,

w którym wzi´∏o udzia∏ prawie 300 braci i sióstr oraz goÊci.

Francja: Aposto∏ okr´gowy René Higelin (od 26.09.2004 r. w stanie spoczynku) pod koniec czerwca ub.r. po raz ostatni
spotka∏ si´ ze wszystkimi s∏ugami okr´gowymi KoÊcio∏a terytorialnego Francja. Aposto∏ okr´gowy przypomnia∏ braciom, co
oznacza byç „m´˝em Bo˝ym”. JednoczeÊnie prosi∏ s∏ugów o to, aby wspierali jego nast´pc´, aposto∏a okr´gowego Jeana-Luca
Schneidera. W niedziel´ 27 czerwca aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo s∏owem biblijnym z Ew. ¸ukasza 12, 37.
W trakcie s∏u˝by powiedzia∏ braciom, do czego stale dà˝y∏ w ̋ yciu: Do mi∏oÊci i bycia mi∏owanym. „To oznacza dawaç, ciàgle
dawaç. Wówczas Pan daje nam wszystko” – powiedzia∏ aposto∏ okr´gowy Higelin.

Pocieszenie dla rodziny ofiary pożaru w domu towarowym

Apostoł okręgowy Fiore (2 od prawej)

podczas przemowy przed świętym pieczętowaniem

Apostoł okręgowy w kraju nadbałtyckim

Ostatnie spotkanie ze sługami okręgowymi

Apostoł okręgowy Leber (z lewej) za ołtarzem w zborze Tartu
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Tanzania: Oczekiwania organizatorów Dnia M∏odzie˝y dla
wschodnich okr´gów Tanzanii przewy˝szy∏y wszystko: Do Gairo

w dniach 23-25 lipca ub.r. przyby∏o prawie 3000 m∏odzie˝y.
Wielu podró˝owa∏o autokarami; inni znaczne odleg∏oÊci
przebyli pieszo. W sobot´  przygotowane by∏y liczne gry i

spotkania edukacyjne. Ponadto w tym dniu Êpiewa∏o 35 chórów.
Punktem kulminacyjnym by∏o niedzielne nabo˝eƒstwo pod

go∏ym niebem, przeprowadzone przez aposto∏a Zachari´
Deuly’ego. Towarzyszy∏o mu pi´ciu aposto∏ów i szeÊciu
biskupów. Po posi∏ku mia∏a miejsce podró˝ powrotna.

Trynidad: W niedziel´ 31 lipca 2004 roku oko∏o dwudziestoosobowa grupa m∏odzie˝owa z Trynidadu/Ameryka
Centralna wraz z 17 m∏odymi braçmi i siostrami z sàsiednich wysp: Dominiki, Grenady, St. Lucia i St. Vincent
przemaszerowa∏a przez d˝ungl´ i skorzysta∏a z przyjemnoÊci kàpieli w Atlantyku. Nabo˝eƒstwo, 1 sierpnia, w San
Fernando przeprowadzi∏ biskup Clifford Freund (USA), w którym poza grupà m∏odzie˝owà wzi´∏o udzia∏ oko∏o 80
braci i sióstr z Trynidadu. Nast´pnie m∏odzie˝ zosta∏a zaproszona na grillowanie do zboru Golconda.

Dzień Młodzieży na wschodzie Afryki

Występy chórów podczas spotkania młodzieży tanzańskiej

Nabożeństwo dla młodzieży na Karaibach

RRPA: „Muzyka jest moim ̋ yciem”
by∏o mottem koncertu KoÊcio∏a
terytorialnego Kraj Przylàdkowy
w dniu 25 lipca 2004 roku.
InstrumentaliÊci i Êpiewacy przez
miesiàce gorliwie çwiczyli przed
tym wyst´pem, który mia∏ miejsce

w hali sportowej w Peninsula. Hal´ wype∏ni∏o ponad 1600 s∏uchaczy, którzy byli zachwyceni wykonaniami 250
instrumentalistów, 120 Êpiewaków i 100 dzieci. Dwie pieÊni zaÊpiewa∏ te˝ chór goÊcinny sk∏adajàcy si´ z 40 ch∏opców
i dziewczynek z okr´gu De Aar. Aposto∏ Brian de Vries i biskup William Vollenhoven podzi´kowali s∏uchaczom
za przybycie i datki. Za zebranà kwot´ zosta∏y zakupione instrumenty muzyczne dla dzieci ze szkó∏ki niedzielnej.

„Muzyka jest moim życiem”

Zapełniona hala sportowa podczas koncertu
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Zdjęcie tytułowe:  Główny Apostoł Fehr (z lewej) przenosi w stan spoczynku apostoła okręgowego Higelin’a


