
Nasza
Rodzina

czasopismo kościoła nowoapostolskiego

PL ISSN 0860-8474

Rok 17 . Nr 3 . Marzec 2005



2

G
dy Aposto∏ Piotr napomina: „…za przyk∏adem
Âwi´tego, który was powo∏a∏, sami te˝ bàdêcie
Êwi´tymi we wszelkim post´powaniu waszym”, to
budzi si´ pytanie, czy w ogóle jest to mo˝liwe?

Znamy nasze s∏aboÊci, pope∏niane b∏´dy i grzechy. Ulegamy
pokusom i wcià˝ na nowo zasmucamy oblicze Bo˝e. Pomimo
to posiadamy niezmàconà mi∏oÊç do Boga i Jego dzie∏a, a
tak˝e niewzruszonà wiar´. Tak wi´c stale mo˝e nast´powaç
uÊwi´cenie w ten sposób, ˝e Bóg darami niebios ingeruje w
nasze ˝ycie i udziela nam ∏aski z ofiary i z zas∏ugi Chrystusa.

UÊwi´ceni jesteÊmy przez stan dziecka Bo˝ego. Ojciec
Niebieski powo∏a∏ nas poprzez wybranie od zarania dziejów,
a w swojej nieskoƒczonej mi∏oÊci poprzez nowonarodzenie z
wody i z Ducha Âwi´tego uczyni∏ nas swoimi dzieçmi. Wa˝ne
jest, abyÊmy poprzez nasze zachowanie i post´powanie oka-
zywali si´ godni tego uÊwi´cenia. Nast´puje to w wyniku
tego, ˝e stale pozwalamy si´ uÊwi´caç.

UÊwi´ceni jesteÊmy przez g∏oszone S∏owo Bo˝e. Syn Bo˝y
podkreÊli∏: „Wy jesteÊcie ju˝ czyÊci dla s∏owa, które wam
g∏osi∏em”. Z tego wynika, jak nieskoƒczenie wa˝ne jest, aby
w nabo˝eƒstwach przyjmowaç zdzia∏ane z Ducha Âwi´tego
S∏owo, je wbudowaç do serca, zachowaç i wed∏ug niego
czyniç.

UÊwi´ceni zostajemy równie˝ poprzez przyjmowanie ∏aski
z ofiary Syna Bo˝ego. Kiedy wszystkie grzechy zostajà
obmyte, wszelka wina zostaje odpuszczona, kiedy ˝aden
duch nie mo˝e roÊciç wobec nas prawa, wtedy jesteÊmy
uÊwi´conymi. W Êwi´tej wieczerzy zaÊ przyjmujemy ˝ycie i
Istot´ Jezusa Chrystusa. Dost´pujemy nieporównanie
g∏´bokiego uÊwi´cenia.

Naszà sprawà jest przyjmowanie i stosowanie darów z
wysokoÊci niebios, abyÊmy byli Êwi´ci w post´powaniu. W
tym celu te˝ nale˝y zachowywaç pokój darowany nam przez
Boga. Po ka˝dym odpuszczeniu grzechów do naszej duszy
wk∏adany jest pokój Zmartwychwsta∏ego. Prowadêmy ˝ycie
w bojaêni Bo˝ej, tak jak to zaleca∏ Aposto∏ Piotr, i
pozostaƒmy w pierwszej mi∏oÊci, abyÊmy nie stali si´ letnimi
w wierze! Chciejmy byç goràcymi dla Pana, a zimnymi dla
Êwiata, aby Bóg nas nie wydali∏ ze swoich ust. Oznacza∏oby
to, ˝e nasze imi´ nie by∏oby ju˝ wymieniane przed Bogiem.
Jaka to by by∏a tragedia po tym, jak nas wybra∏ i obdarzy∏
takà ∏askà. Byç Êwi´tym w post´powaniu warunkuje te˝
wiernoÊç, radosne naÊladownictwo i serdeczne ˝ycie
modlitewne. Prowadzi to do zupe∏nej jednoÊci z Trójjedynym
Bogiem i pos∏aƒcami Jezusa oraz sprawia, ˝e coraz bardziej
stajemy si´ podobnymi do naszego Mistrza Chrystusa, a tym
samym Êwi´tymi. 

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Święci w postępowaniu

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E
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„Adwent to czas szczególnych
Êwiate∏, szczególnych tajemnic…,
czas szczególnych obyczajów, czas
szczególnych woni… Naprawd´
szczególny czas”. Tymi s∏owami na
poczàtku nabo˝eƒstwa, które prze˝y-
∏o 61 tysi´cy uczestników, G∏ówny
Aposto∏ wskaza∏ na nadchodzàce
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia, jako na
Êwi´ta mi∏oÊci, pokoju i radoÊci. Przy-
pomnia∏ tak˝e wielki czas adwentu
nie odnotowany w ˝adnym kalenda-
rzu, czas narodu Bo˝ego, czas oczeki-
wania na ponowne przyjÊcie Jezusa.

Gdyby tu i tam ktoÊ na drodze do
niebiaƒskiej ojczyzny sta∏ si´ znu˝ony
lub Êpiàcy, wtedy mi∏y Bóg wcià˝ na
nowo pomo˝e. „W swoim domu przy-
gotowuje nam niezb´dne dary nie-
biaƒskie, które pozwalajà nam czu-
waç i si´ modliç” - tymi s∏owami
G∏ówny Aposto∏ zakoƒczy∏ myÊl
adwentowà.

Do Deggendorfu G∏ówny Aposto∏
zaprosi∏ te˝ aposto∏ów Gerta Obden-
platza (Nadrenia-Palatynat, Saara) i
Klausa Dietera Koeniga (Nadrenia-
Pó∏nocna Westfalia).

W pierwszà niedziel´ adwentu

2004 roku G∏ówny Aposto∏ odwiedzi∏ obszar dzia∏ania aposto∏a

okr´gowego Klausa Saura. Nabo˝eƒstwo z transmisjà odby∏o si´

w hali miejskiej w Deggendorfie/Bawaria.

G∏ówny Aposto∏

w Deggendorfie - Niemcy

Główny Apostoł Fehr w pokoju dla sługów

w hali miejskiej w Deggendorfie

Zimowy krajobraz
bawarskiego lasu



- Rzymian 13, 12 -

„Noc przeminęła, a dzień się przybliżył.
Odrzućmy tedy uczynki ciemności,

a obleczmy się w zbroję światłości”.

U
mi∏owani bracia i siostry w
Panu. Po pieÊni wst´pnej, jak
i po utworze wykonanym
przez chór i orkiestr´: „Bra-

my otwórzcie wszerz”, musz´ stwierdziç,
˝e nastroi∏o to nas na pi´kny czas adwen-
towy rozpoczynajàcy si´ wraz z dzisiejszà
niedzielà.

Adwent to czas szczególnych Êwiate∏,
szczególnych tajemnic w wejrzeniu na
Bo˝e Narodzenie, czas szczególnych oby-
czajów, czas szczególnych woni z kuchni.
Naprawd´ szczególny czas! Wszystko
wskazuje na Bo˝e Narodzenie, na wielkie
Êwi´to mi∏oÊci, pokoju i radoÊci. Ponadto
wiemy, ˝e jako dzieci Bo˝e trwamy w
wielkim czasie adwentu, niezwiàzanym z
˝adnym kalendarzem, poniewa˝ ˝yjemy
w oczekiwaniu na ponowne przyjÊcie
Chrystusa. Na ten dzieƒ koncentrujà si´
wszystkie nasze myÊli, uczucia, dzia∏ania i
nasz bieg wiary, ale te˝ i nasza wielka
radoÊç. Na drodze do tego celu mo˝na
te˝ staç si´ znu˝onym i byç mo˝e Êpià-
cym, ale mi∏y Bóg szczeremu i rzetelne-
mu pomaga wcià˝ na nowo! W swoim
domu przygotowuje nam niezb´dne dary

niebiaƒskie, które pozwalajà nam czuwaç
i si´ modliç.

DziÊ rano przed przybyciem do was
otworzy∏em Pismo Âwi´te. Przede mnà
by∏ rozdzia∏ z Ew. Mateusza, gdzie jest
mowa o tym, jak Jezus uzdrowi∏ sparali-
˝owanego. Przyniesiono go do Pana na
∏o˝u. Czytamy, ˝e gdy Pan widzia∏ „wiar´
ich”, czyli wiar´ tych, którzy przynieÊli
chorego, wtedy powiedzia∏ do niego:
„Ufaj, synu, odpuszczone sà grzechy two-
je”. W pierwszej chwili mo˝na by pomyÊ-
leç, ˝e nie to by∏o tym, czego spodziewa∏
si´ sparali˝owany. Podczas tego wydarze-
nia obecni te˝ byli uczeni w PiÊmie,
którzy us∏yszawszy s∏owa Jezusa rozmyÊ-
lali: Bluêni Bogu, jak cz∏owiek mo˝e
odpuszczaç grzechy? Jezus zna∏ ich myÊli
i odpowiedzia∏ dobitnymi s∏owami: „Có˝
bowiem jest ∏atwiej, czy rzec: Odpusz-
czone sà grzechy twoje, czy rzec: Wstaƒ i
chodê? Lecz abyÊcie wiedzieli, ˝e Syn
Cz∏owieczy ma moc na ziemi odpusz-
czaç grzechy - rzek∏ do sparali˝owanego:
Wstaƒ, weê ∏o˝e swoje i idê do domu swe-
go!”. Nast´pnie czytamy: „Wsta∏ tedy i
odszed∏ do domu swego”. (por. Ew. Ma-

teusza 9, 3-8) Wszyscy, którzy to prze˝yli
wielbili Boga, „który da∏ ludziom takà
moc”.

Bracia i siostry, w ka˝dym nabo˝eƒ-
stwie s∏yszymy s∏owa: „Sà wam odpusz-
czone grzechy!”. Co jest wi´ksze - wol-
nym byç od wszelkich chorób cielesnych,
czy zyskaç odpuszczenie grzechów? Z
punktu widzenia ziemskiego, oczywiÊcie
ch´tnie chcielibyÊmy byç wolni od wszel-
kich trudów, ci´˝arów, chorób, zmar-
twieƒ i niedoli. Z ludzkiego punktu
widzenia jest to zrozumia∏e. Niemniej
bracia i siostry jasno poznajemy, ˝e wi´k-
szà rzeczà jest us∏yszeç s∏owa: „Sà wam
odpuszczone grzechy!”. Chocia˝ we
wspó∏czesnym czasie s∏yszalne sà g∏osy,
mówiàce: „Co oni w zasadzie sobie wyo-
bra˝ajà, jak cz∏owiek mo˝e odpuszczaç
grzechy?”.

Je˝eli zaÊ dzi´ki mocy Bo˝ej tu i tam
zostaje uzdrowiona choroba, to nas ten
fakt oczywiÊcie bardzo cieszy. Wi´ksza
jednak˝e jest ∏aska i odpuszczenie! Nie
wyklucza to jednak, ˝e mi∏y Bóg nie do-
konuje niekiedy cudu przy tej, czy innej
duszy. Nie jest to jednak najistotniejsze.
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Najistotniejsze jest udoskonalenie w
Chrystusie przez S∏owo i ∏ask´.

Zdarza si´, ˝e poprzez moc Jezusa
dzia∏ajàcà w Jego pos∏aƒcach, tak˝e i w
naszych dniach tu i tam dokonane zostaje
uzdrowienie, tyle ̋ e z tym si´ szumnie nie
afiszujemy. Przed jakimÊ czasem by∏em w
pewnym kraju afrykaƒskim, gdzie s∏ysza-
∏em, ˝e jeden z aposto∏ów nawet wskrze-
si∏ zmar∏à. To tak˝e si´ dzieje. A dlaczego
by nie? U Boga wszystko jest mo˝liwe!
Nie wszystkie jednak choroby mogà byç
usuni´te z tego Êwiata ani te˝ nie wszyscy
zmarli mogà byç wzbudzeni. Bracia i
siostry chodzi o to, aby poznaç, ˝e w ka˝-
dym nabo˝eƒstwie prze˝ywamy to, co jest
najwi´ksze, gdy us∏yszymy s∏owa: „Sà
wam odpuszczone grzechy!”. Pozna-
wajmy to z wdzi´cznoÊcià wcià˝ na nowo
i pozwólmy tym s∏owom przy nas dzia∏aç.

Przeczyta∏em znane s∏owo biblijne,
skierowane przez Aposto∏a Paw∏a do
Rzymian. Aposto∏ pisze: „Noc przemi-
n´∏a, a dzieƒ si´ przybli˝y∏”. Bracia i
siostry, odnoÊnie tego chcia∏bym jasno i
wyraênie powiedzieç: Czas ∏aski kiedyÊ
si´ skoƒczy! ˚yjemy w czasie, w którym

trzeba si´ z tym liczyç, ˝e czas ∏aski si´
skoƒczy. Gdy to nastanie, wtedy w pla-
nie zbawienia Bo˝ego nastàpi ca∏kiem
nowa epoka. Nie chc´ teraz o tym mówiç,
bo przecie˝ wiecie o co chodzi.

Czas ∏aski, wracajàc jeszcze raz do
poprzedniej myÊli, jest naszym wielkim
adwentem, który nie jest odnotowany w
˝adnym kalendarzu.

Dlatego, ̋ e noc przemija i przybli˝a si´
dzieƒ, aposto∏ zaleca: „Odrzuçmy tedy
uczynki ciemnoÊci”. W∏aÊnie o to chodzi
bracia i siostry! Zajmijmy si´ przez
chwil´ tym, co winniÊmy odrzuciç, ponie-
wa˝ stoimy krótko przed nastaniem
nowej epoki w planie zbawienia Bo˝ego,
kiedy noc przeminie i nastanie dzieƒ.
Nale˝y odrzuciç uczynki ciemnoÊci. Mi∏y
Bóg nam dopomaga przy tym, abyÊmy
mogli odrzuciç uczynki ciemnoÊci. Nie
musimy tego czyniç tylko z w∏asnej si∏y.

Co to sà uczynki ciemnoÊci? Wymie-
niç trzeba grzech. Jest uczynkiem ciem-
noÊci i w ka˝dym nabo˝eƒstwie mo˝e byç
odrzucony przez ∏ask´ i odpuszczenie
grzechów. PomyÊlmy o braku mi∏oÊci. To
jest uczynek ciemnoÊci. Ile serc ju˝ ozi´b-

∏o z powodu ujawniajàcego si´
braku mi∏oÊci. Nale˝y to odrzuciç.
Duchowy ch∏ód tak˝e jest uczyn-
kiem ciemnoÊci. Nale˝y wyzbyç si´
zimna i mieç ciep∏e serce. MyÊl´ te˝
o braku pojednania, to te˝ jest
uczynek ciemnoÊci, który nale˝y
odrzuciç! Brak pojednania sprawia,
˝e taki ktoÊ jest nieszcz´Êliwy, we-
wn´trznie twardy i nie ma pokoju.
Chciejmy to odrzuciç. Kto jest po-
jednawczy, ten jest wewn´trznie
wolny! Jeszcze raz podkreÊl´: Pan
dopomaga! Powàtpiewanie tak˝e
jest uczynkiem ciemnoÊci. Wàtpli-
woÊci chciejmy odrzuciç i zastàpiç
je dzieci´cà wiarà! Niewiar´, ten
uczynek ciemnoÊci, równie˝ chciej-
my odrzuciç!

Wymieniç chcia∏bym jeszcze
dwa uczynki ciemnoÊci: zazdroÊç i
nienawiÊç. ZazdroÊç jest korze-
niem licznego z∏a. Pomimo to jesz-

cze tu i tam wyst´puje. Niemniej jest to
uczynek ciemnoÊci, który nale˝y odrzu-
ciç. Co powiedzia∏ G∏ówny Aposto∏
Streckeisen przed wieloma laty? „W
dziele Bo˝ym nie ma zazdroÊci, tylko
podziw!”. Natomiast poprzez ˝ywienie
nienawiÊci ulegamy g∏´bokiemu zgorz-
knieniu. Ten uczynek ciemnoÊci tak˝e
trzeba odrzuciç.

Nast´pnie chciejmy przyoblec si´ w
zbroj´ Êwiat∏oÊci. Najpierw odrzuciç
uczynki ciemnoÊci, a nast´pnie przyw-
dziaç zbroj´ Êwiat∏oÊci. Co to jest za
zbroja Êwiat∏oÊci? Jednoznacznie jest nià
wiara! Wiara jest zbrojà Êwiat∏oÊci, a z
wiary wywodzi si´ sprawiedliwoÊç wa˝na
przed Bogiem. Czy nie jest to cudowne?
Z wiary pochodzi sprawiedliwoÊç. Jaka to
zbroja Êwiat∏oÊci! Mi∏oÊç tak˝e jest
wielkà zbrojà Êwiat∏oÊci. Z mi∏oÊci wywo-
dzi si´ wiernoÊç i spe∏nienie. Ju˝ w ˝yciu
ma∏˝eƒskim jest tak, kiedy mi∏oÊç jest
szczera, to wywodzi si´ z niej wola do
wiernoÊci. Je˝eli ˝yje si´ w wiernoÊci, to
ma si´ spe∏nione ˝ycie. O ile wi´cej spe∏-
nienia nosi mi∏oÊç do Boga i Jego
Êwi´tego dzie∏a. Mi∏oÊç to zbroja Êwiat-
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∏oÊci. Z niej pochodzi wiernoÊç i spe∏-
nienie.

Przywdziejmy t´ zbroj´. Je˝eli jesteÊ-
my przy wierze i mi∏oÊci, to nie zapo-
minajmy o nadziei. Wówczas znów mamy
razem te trzy wznios∏e wartoÊci. (por. 1.
Koryntian 13, 13)

Nadzieja jest zbrojà Êwiat∏oÊci i daje
nam si∏´ do cierpliwoÊci. W czasie ocze-
kiwania na dzieƒ Paƒski jest wa˝ne,
abyÊmy nie utracili cierpliwoÊci. Si∏a do
cierpliwoÊci pochodzi z ˝ywej nadziei.

Zbrojà Êwiat∏oÊci jest te˝ zapa∏, pilnoÊç
i gorliwoÊç. Gdzie wyst´puje gorliwoÊç,
tam rozwijajà si´ sukcesy w Bogu. Gdy
zaÊ mogà byç odnotowywane sukcesy w
Bogu, wtedy sprawia to wiele radoÊci i
daje nowe si∏y. GorliwoÊç jest zbrojà
Êwiat∏oÊci! Bojaêƒ Bo˝a jest równie˝
wielkà zbrojà Êwiat∏oÊci. Z niej, jak
wiadomo, wywodzi si´ màdroÊç, ponie-
wa˝ bojaêƒ Bo˝a, jak czytamy w PiÊmie
Âwi´tym, jest poczàtkiem màdroÊci. (por.
Przyp. Salomona 9, 10) Kolejnà zbrojà
Êwiat∏oÊci jest modlitwa. Nigdy o tym nie
zapominajmy bracia i siostry! Dzi´ki
modlitwie mamy bezpieczeƒstwo, pew-
noÊç i pokój w duszy. Kto si´ nie modli,
ten nie musi si´ dziwiç, ˝e na drodze do
celu staje si´ niepewny i nie ma we-
wn´trznego pokoju. Przywdziewajmy
wi´c t´ zbroj´ Êwiat∏oÊci, modlitw´, aby
tym samym zapewniç sobie pewnoÊç i
spokój w duszy. Sk∏adanie ofiary tak˝e

zastosowaç!
Je˝eli tylko pomyÊlimy o tym, co mo˝e-

my osiàgnàç tà zbrojà Êwiat∏oÊci, to na-
prawd´ b´dziemy si´ starali, aby si´ w nià
przyoblec. Z wiary pochodzi sprawiedli-
woÊç! Bracia i siostry, tego doÊwiadczyli
ju˝ Abraham i Noe. Na ich temat
czytamy, i˝ z powodu tego, ˝e wierzyli,
zyskali sprawiedliwoÊç przed Bogiem.
(por. Hebrajczyków 11, 7. 8)

Z mi∏oÊci pochodzi wiernoÊç i spe∏-
nienie, a z nadziei si∏a do cierpliwoÊci, zaÊ
z gorliwoÊci pochodzà sukcesy w Bogu. Z
bojaêni Bo˝ej màdroÊç. Z modlitwy
pewnoÊç i spokój w duszy. Z ofiary obfite
b∏ogos∏awieƒstwo. S∏owo Bo˝e jako
miecz Ducha pomaga nam natomiast
osiàgnàç zwyci´stwo.

Dlatego, ˝e to tak jest, bracia i siostry,
chciejmy uczyniç to, co Aposto∏ Pawe∏
pisa∏ do Rzymian! MyÊl´, ˝e w pewnym
sensie do czasu adwentowego pi´knie
pasujà s∏owa, ˝e noc przemija i przybli˝a
si´ dzieƒ. Odrzuçmy wszystko, co nam
przeszkadza na drodze do celu i przy-
obleczmy si´ w zbroj´ Êwiat∏oÊci! W ten
sposób idziemy dalej naszà drogà wiary i
mamy nadziej´, ˝e wnet nastanie dzieƒ,
w którym wejdziemy do wspania∏oÊci
niebiaƒskiej.

Czas up∏ywa szybko. Ten rok tak˝e
szybko minie, choç wydaje si´, ̋ e dopiero
co si´ rozpoczà∏. Z kim by si´ nie roz-
mawia∏o, wi´kszoÊç to tak odczuwa,
zarówno m∏odsi, jak i starsi. Gdy pomyÊl´
tylko o tym, ̋ e min´∏o dziesi´ç i pó∏ roku,
odkàd by∏em w Deggendorfie na nabo-
˝eƒstwie, to budzi si´ pytanie: Gdzie
zosta∏o te dziesi´ç lat?! Min´∏y w oka-
mgnieniu. Bezspornà wi´c rzeczà jest, ˝e
czas ∏aski chyli si´ ku koƒcowi, a nastaje
nowa epoka w planie zbawienia Bo˝ego!
Dlatego te˝ chciejmy si´ przygotowywaç
na dzieƒ Paƒski! W tym sensie zacyto-
wane s∏owo biblijne Aposto∏a Paw∏a jest
s∏owem adwentowym, które ma nam coÊ
do powiedzenia i w naszych dniach.
Chciejmy czerpaç zawartà w nim si∏´,
Êwiat∏oÊç i ˝ycie, a tym samym dary
niebiaƒskie na naszà dalszà drog´ wiary!
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jest zbrojà Êwiat∏oÊci. Na tej drodze
mamy obfitoÊci b∏ogos∏awieƒstwa.

A teraz bracia i siostry, to co najpi´k-
niejsze: Przy odrzucaniu uczynków ciem-
noÊci pomaga nam Bóg poprzez S∏owo i
∏ask´, jak i poprzez moc Ducha Âwi´tego.
Przywdziewanie zaÊ zbroi Êwiat∏oÊci jest
naszà sprawà. Choç Pan przy tym poma-
ga, to jednak musimy chcieç. Przy odrzu-
caniu uczynków ciemnoÊci Pan pomaga
w ten sposób, ˝e odpuszcza grzechy, daje
si∏´ do pojednania, itd. Naszym za-
daniem jest przyobleczenie si´ w zbroj´
Êwiat∏oÊci.

Przy tym myÊl´ jeszcze o innym s∏owie,
które pisa∏ Aposto∏ Pawe∏. W LiÊcie do
Efezjan 6, 16. 17 jest mowa: „A przede
wszystkim, weêcie tarcz´ wiary, którà
b´dziecie mogli zgasiç wszystkie ogniste
pociski z∏ego; weêcie te˝ przy∏bic´ zba-
wienia i miecz Ducha, którym jest S∏owo
Bo˝e”. U˝yjmy wi´c S∏owa Bo˝ego jako
miecza Ducha, przy∏bic´ zbawienia i tar-
cz´ wiary. W ten sposób wyposa˝eni
osiàgniemy zwyci´stwo, a poniewa˝ sami
musimy przywdziaç t´ zbroj´, to chcia∏-
bym powiedzieç: Czyƒmy to ch´tnie!
Dlaczego? Poniewa˝ dopomaga to w
osiàgni´ciu zwyci´stwa. Nie mówimy:
„Mi∏y Bo˝e, tego nie mog´! To nie jest
dla mnie”. Bóg przecie˝ pomaga od-
rzuciç wszystko to, co pochodzi z
ciemnoÊci i stawia do dyspozycji zbroj´
Êwiat∏oÊci. Musimy tylko przyjàç i
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W∏aÊnie odchodzi∏em od biurka i
zamierza∏em udaç si´ do kopiarki, aby
szybko coÊ skopiowaç. Po drodze chcia-
∏em tylko zamknàç drzwi od szafy, a
przy tym mój wzrok pad∏ na le˝àcà w
niej kart´. W oczy rzuci∏y mi si´ napisa-
ne pogrubionym i pochy∏ym pismem
dwa s∏owa: „Serdecznie witamy”. To
by∏a tylko chwila, drzwi szafy zosta∏y
zamkni´te i po sprawie.

W nast´pnych dniach jednak stale
absorbowa∏y mnie te dwa s∏owa. Za
nimi mo˝e staç: uprzejmoÊç, okreÊlone
oczekiwanie, zimne wyrachowanie albo
szacunek i przychylnoÊç.

Gdy Jezus wkracza∏ do Jerozolimy, to
t∏umy wita∏y Go owacyjnie. Poczàtkowo
serdecznie Jego witano. Póêniej jednak
nastrój si´ zmieni∏. Obróci∏ si´ w nie-
przychylnoÊç, a nawet w nienawiÊç. Ten
witany sta∏ si´ nielubianym, oskar-
˝anym, a ostatecznie pojmanym i
ukrzy˝owanym.

Jakie to pi´kne, kiedy ze szczerego
serca jest si´ witanym, i jakie to jest
mi∏e, kiedy z biegiem czasu to serdecz-
ne witanie zostaje podkreÊlane. Mo˝na
je prze˝ywaç i doÊwiadczaç wynikajàce z
niego dobrodziejstwa!

OtrzymaliÊmy dar Ducha Âwi´tego.

ZostaliÊmy powitani jako obywatele
miasta Bo˝ego i radoÊnie przyj´ci do
wspólnoty dzieci Bo˝ych. Wcià˝ na
nowo jesteÊmy serdecznie witani przy
o∏tarzu i zapraszani do korzystania z
obfitych darów naszego Ojca Niebies-
kiego, a mianowicie z pokoju, radoÊci,
pocieszenia, pouczenia, itd. Natomiast
jako grzesznicy mo˝emy przyjmowaç
∏ask´ i korzystaç ze zbawiennej si∏y
wywodzàcej si´ z ofiary Chrystusa. Ce-
niona jest nasza wspó∏praca w zborach.
Jakim b∏ogos∏awieƒstwem jest w niej
uczestniczyç! Wszyscy mo˝emy wspó∏-
pracowaç we wspania∏ym dziele Bo˝ym.
Tak˝e naszych goÊci w ka˝dym czasie
dotyczy zaproszenie Jezusa: „Pójdêcie
do mnie wszyscy, którzy jesteÊcie spra-
cowani i obcià˝eni, a Ja wam dam
ukojenie”. (Ew. Mateusza 11, 28)

Mi∏oÊç Bo˝a i Chrystusa chce ich wi-
taç. Poprzez S∏owo Bo˝e ich serca majà
zostaç poruszone. Ma wzrastaç pozna-
nie wielkiego planu zbawienia Bo˝ego,
aby si´ w nich wzbudzi∏o ˝yczenie tak˝e
stania si´ dzieckiem Bo˝ym.

To radosne witanie, którego doÊwiad-
cza goÊç, pot´guje si´ do szczególnego
powitania podczas Êwi´tego piecz´to-
wania: „Tak wi´c ju˝ nie jesteÊcie

Apostoł Dieter Prause urodził się 28 czerwca

1951 roku. Na urząd apostoła został powołany 17

czerwca 1990 roku.Jego obszar działania obejmuje

niektóre regiony Bawarii,jak i pewien obszar Ukrainy.

Serdecznie witamy!

Wycieczka sługów

okręgowych wraz z żonami;

apostoł Prause

w płaszczu z lewej

Apostoł Prause (2 od prawej)

z apostołem okręgowym

Saurem na Ukrainie

obcymi i przychodniami, lecz wspó∏-
obywatelami Êwi´tych i domownikami
Boga…”. (Efezjan 2, 19)

Spójrzmy na „Podobieƒstwo o synu
marnotrawnym”. Zajmijmy si´ tymi
wszystkimi, którzy kiedyÊ byli wÊród
nas, a dziÊ ju˝ nie ucz´szczajà na
nabo˝eƒstwa! ˚yczenie, aby ponownie
powrócili do o∏tarza i do naszej wspól-
noty, aby z nami zmierzaç do celu, nie
tylko przecie˝ znajduje swój wyraz w
naszych modlitwach.

Niech ci bracia i siostry odczuwajà, ˝e
jesteÊmy z nimi serdecznie powiàzani.
Radujemy si´ z nich, nawet jeÊli przez
d∏ugi czas bywali z dala. Niechby wnet
przyszli, byli serdecznie witani i po-
nownie dobrze si´ czuli w gronie braci i
sióstr, jak i w zborze! Natomiast ko-
ronacj´ s∏ów: Serdecznie witamy,
niechbyÊmy wszyscy prze˝yli w dniu
ponownego przyjÊcia Chrystusa pod-
czas zabrania Jego oblubienicy i wesela
w niebie.

Dieter Prause

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

Jego moc i ∏ask´. Nawet w obliczu Êmierci Bóg
pozostaje ich Panem, który tak˝e n´dznikom
ostatecznie daje zbawienie: „Gdy˝ nie wzgar-
dzi∏ i nie brzydzi∏ si´ (Bóg) n´dzà ubogiego ani
nie ukry∏ przed nim oblicza swego, lecz gdy
wo∏a∏ do niego, wys∏ucha∏ go... Ubodzy jeÊç
b´dà i nasycà si´. B´dà chwaliç Pana ci, którzy
go szukajà... Niech serce wasze o˝yje na zaw-
sze!”. (Psalm 22, 25. 27) Te zale˝noÊci nie dajà
˝adnej podstawy do rozpowszechnionego tu i
ówdzie poglàdu, ˝e Bóg musia∏ opuÊciç swego
Syna, aby On móg∏ umrzeç na krzy˝u.

Wiszàc na krzy˝u Jezus zawo∏a∏ po aramej-
sku, w ówczesnym potocznym j´zyku, jakim
w∏adano w Palestynie. EwangeliÊci Mateusz i
Marek najpierw prezentujà aramejskie
brzmienie: „Eli, Eli, lama sabachtani! A nas-
t´pnie dodajà t∏umaczenie: „Bo˝e mój, Bo˝e
mój, czemuÊ mnie opuÊci∏?”. Obecni podczas
ukrzy˝owania i stojàcy pod krzy˝em, którzy
s∏yszeli te s∏owa, byç mo˝e nie znali aramej-
skiego lub êle zrozumieli. S∏owo „Eli”
oznaczajàce „Bo˝e mój” odnieÊli do proroka
Eliasza. W tamtym czasie ka˝dy prorok ucho-
dzi∏ za pomocnika w potrzebie. Przypuszczal-
nie myÊleli, ˝e Jezus jest tak zrezygnowany, ˝e
w tej beznadziejnej sytuacji wo∏a o pomoc
Eliasza. Niemniej jednak ewangeliÊci dokonu-
jàc przek∏adu zawo∏ania Jezusa, wyraênie pod-
kreÊlajà, ˝e nie chodzi∏o o Eliasza. 

S∏owa Jezusa na krzy˝u
w Ewangelii ¸ukasza

Ewangelia ¸ukasza z ostatnich godzin ˝ycia
Jezusa przedstawia trzy znaczàce wypowiedzi.
Po przybiciu do krzy˝a Jezus powiedzia∏:

Ostatnie s∏owa

Jezus Chrystus swoje ziemskie ˝ycie prowa-
dzi∏ ca∏kowicie zgodnie z wolà Bo˝à. Naucza∏ i
czyni∏ cuda. W swojej drastycznej godzinie,
która z ludzkiego punktu widzenia by∏a kl´skà
i koƒcem, Pan powiedzia∏ s∏owa, które sà prze-
kazane w czterech Ewangeliach.

Te ostatnie s∏owa sà znaczàce i majà charak-
ter testamentu. S∏owa Jezusa, jakie wypowie-
dzia∏ tu˝ przed swojà Êmiercià na krzy˝u, majà
szczególnà wartoÊç i g∏´bokà moc wymowy.
Dlatego te˝ wa˝ne jest, aby przyjrzeç si´ im
bli˝ej i nimi zajàç.

S∏owa Jezusa na krzy˝u
w Ewangeliach Mateusza i Marka

W Ewangeliach Mateusza i Marka znajduje-
my relacj´: „A oko∏o dziewiàtej godziny zawo-
∏a∏ Jezus donoÊnym g∏osem: Eli, Eli, lama sa-
bachtani! Co znaczy: Bo˝e mój, Bo˝e mój, cze-
muÊ mnie opuÊci∏? Niektórzy zaÊ z tych, co tam
stali, us∏yszawszy to, mówili: Ten Eliasza wo∏a”.
(Ew. Mateusza 27, 46. 47; por. Ew. Marka 15,
34. 35) Dziewiàta godzina, w której s∏yszalne
by∏o zawo∏anie Jezusa, to jest godzina 15.00.

Jezus na krzy˝u modli∏ si´ s∏owami Psalmu
22, 2. W niektórych przek∏adach Biblii 22.
Psalm jest zatytu∏owany: „Cierpienie i wspa-
nia∏oÊç sprawiedliwego”. Jezus tym samym
u˝y∏ s∏ów, które nie tylko wyra˝ajà opuszczenie
przez Boga i l´k, ale przede wszystkim skiero-
wanie si´ do Boga, Jego Ojca. W godzinach
Êmierci pobo˝ni ˚ydzi zwracali si´ do Pana,
ubolewajàc z powodu odczucia oddalenia,
równoczeÊnie jednak potwierdzajàc wiar´ w

W niniejszym artykule bli˝ej przyjrzymy si´ s∏owom Pana Jezusa,

które wypowiedzia∏ na krzy˝u. Rozpoczniemy od relacji

z Ewangelii Mateusza

i Marka, a nast´pnie

wyjaÊnimy wypowiedzi

z Ewangelii ¸ukasza.

Na koniec zajmiemy si´ znaczeniem s∏ów Jezusa

na krzy˝u przedstawionych w Ewangelii Jana.

Słowa Jezusa 
na krzyżu
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„Ojcze, odpuÊç im, bo nie wiedzà, co czynià”.
(Ew. ¸ukasza 23, 34) Jezus Chrystus pozosta∏
mi∏osierny, pomimo ˝e go dr´czono i wyszy-
dzano. W swojej gotowoÊci do odpuszczania
wstawia si´ za grzesznikami, aby Ojciec im
odpuÊci∏.

Ewangelista ponadto relacjonuje wypowiedê
jednego z ∏otrów: „Jezu, wspomnij na mnie,
gdy wejdziesz do Królestwa swego”. Na co
Jezus odpowiedzia∏: „Zaprawd´ powiadam ci,
dziÊ b´dziesz ze mnà w raju”. (Ew. ¸ukasza 23,
42. 43) Cz∏owiek, który b∏aga Jezusa o ∏ask´, w
owej sytuacji poznaje Jezusa jako Pana i
Mesjasza, który po swoim ukrzy˝owaniu wej-
dzie do Królestwa, aby ostatecznie usiàÊç po
prawicy Bo˝ej. (por. Ew. Marka 16, 19) Jezus
widzi wiar´ ∏otra i obiecuje mu spo∏ecznoÊç z
sobà: „…dziÊ b´dziesz ze mnà w raju”.

We wczesno˝ydowskiej tradycji miejsce
pobytu pobo˝nych i sprawiedliwych na tamtym
Êwiecie nazywano rajem. Nawet w ostatnich
chwilach swego ziemskiego ˝ycia Pan pozos-
taje Zbawicielem oraz przychylny ludziom.

¸ukasz relacjonuje jeszcze inne s∏owa
Jezusa, wypowiedziane na krótko przed
Êmiercià na krzy˝u: „Ojcze, w r´ce Twoje
polecam ducha mego”. (Ew. ¸ukasza 23, 46)
To zawo∏anie równie˝ nawo∏uje do pewnego
Psalmu.

W Psalmie 31, 6 jest mowa: „W r´ce Twoje
polecam ducha mego, odkupi∏eÊ mnie, Panie,
Bo˝e wierny”. Ten Psalm dla pobo˝nych
˚ydów stanowi modlitw´ wieczornà. Gdy jest
tu mowa o „duchu”, to chodzi o ducha ˝ycia,
czyli si∏´ ˝ycia cz∏owieka. UcieleÊniony Syn
Bo˝y poleca swojemu Ojcu swoje ziemskie
cia∏o. Uwidacznia si´ tu, ˝e w najdrastyczniej-
szej godzinie Syn ca∏kowicie ufa swojemu
Ojcu!

S∏owa Jezusa na krzy˝u w Ewangelii Jana

Kolejne s∏owa, które Jezus wypowiedzia∏ na
krzy˝u przekazuje nam Ewangelia Jana: „A
sta∏y pod krzy˝em Jezusa matka jego i siostra
matki jego, Maria, ˝ona Kleofasa, i Maria
Magdalena. A gdy Jezus ujrza∏ matk´ i ucznia,
którego mi∏owa∏, stojàcego przy niej, rzek∏ do
matki: Niewiasto, oto syn twój! Potem rzek∏ do
ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny

wzià∏ jà ów uczeƒ do siebie”. (Ew. Jana 19, 25-
27) Pod krzy˝em zebra∏o si´ tylko niewielu
ludzi, dla których Jezus by∏ znaczàcy. Do nich
zalicza∏a si´ Maria, matka Jezusa i uczeƒ,
którego Jezus mi∏owa∏. Do nich Pan prze-
mawia z krzy˝a. Maria w dziejach zbawienia
ma szczególne znaczenie. Wyda∏a na Êwiat
Syna Bo˝ego. Jezus troszczy si´ w ostatniej
godzinie o matk´ i powierza jà Janowi, ucznio-
wi mi∏oÊci. Maria cz´sto przedstawiana jest
symbolicznie jako zbór, który teraz stawiany
jest pod opiek´ urz´du apostolskiego.

„Potem Jezus, wiedzàc, ˝e si´ ju˝ wszystko
wykona∏o, aby si´ wype∏ni∏o Pismo, powie-
dzia∏: Pragn´. A sta∏o tam naczynie pe∏ne octu;
w∏o˝ywszy wi´c na pr´t hizopu gàbk´ nasiàk-
ni´tà octem, podali mu do ust”. (Ew. Jana 19,
28-29) To wydarzenie, które przekazujà te˝
inne Ewangelie, (por. Ew. Mateusza 27, 48;
Ew. Marka 15, 36) opisane jest ju˝ w Psalmie
69, 22: „Dodali ˝ó∏ci do pokarmu mego, a w
pragnieniu moim napoili mnie octem”.

Jak widzimy w godzinach cierpieƒ Jezusa
wcià˝ na nowo wyst´pujà odwo∏ania do Ksi´gi
Psalmów. PoÊwiadcza to, ˝e Psalmy wskazujà
na Jezusa Chrystusa, a wraz z Nim wype∏niajà
si´ zawarte w nich wypowiedzi. Nale˝y przy
tym pami´taç, ˝e Jezus jako Mistrz i Nauczy-
ciel (por. Ew. Jana 1, 49; 3, 2; 20, 16) oczywiÊ-
cie zna∏ wszystkie Psalmy na pami´ç i móg∏ je
cytowaç w godzinie Êmierci. „A gdy Jezus sko-
sztowa∏ octu, rzek∏: Wykona∏o si´! I sk∏oniwszy
g∏ow´, odda∏ ducha”. (Ew. Jana 19, 30)

Zawo∏anie „Wykona∏o si´!” z j´zyka grec-
kiego mo˝e te˝ byç t∏umaczone jako „doko-
na∏o si´!”. Z jednej strony przypomina o tym,
˝e wype∏ni∏y si´ wszystkie starotestamentowe
zapowiedzi i proroctwa dotyczàce ˝ycia i
Êmierci Jezusa. Z drugiej strony zostaje
zaakcentowane, ˝e tylko zakoƒczy∏ si´ wa˝ny
etap w dziejach zbawienia.

Âmierç ofiarna Jezusa Chrystusa koƒczy
stare przymierze, w którym udzia∏ mieli tylko
˚ydzi i otwiera nowe przymierze, do którego
dost´p majà te˝ poganie. RównoczeÊnie te
s∏owa Jezusa wskazujà na to, ˝e ucieleÊniony
Syn Bo˝y absolutnie wype∏ni∏ wol´ swojego
Ojca Niebieskiego. Przyjà∏ na siebie uni˝enie,
cierpienie i Êmierç, aby zapewniç zbawienie.
(por. Ew. Mateusza 20, 28)
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Argentyna: W po∏owie wrzeÊnia ub.r. aposto∏ Jorge Franco przeprowadzi∏ dwa
nabo˝eƒstwa w argentyƒskiej prowincji Entre Rios. W wynaj´tej sali hotelowej
w mieÊcie Colon i w koÊciele zboru Concepcion del Uruguay zebra∏o si´ 180
braci i sióstr oraz 24 goÊci. Do Êwi´tego piecz´towania przystàpi∏o 3 wiernych.

Argentyna: WyÊwi´cenie pierwszego obiektu
sakralnego w prowincji Cordoba mia∏o
miejsce 25 lat temu. Sk∏oni∏o to aposto∏a
Norberta Passuni do przeprowadzenia tam w
po∏owie wrzeÊnia 2004 roku nabo˝eƒstwa, na
które zebra∏o si´ 245 braci i sióstr oraz 15
goÊci. WyÊwi´cenia koÊcio∏a dokona∏ aposto∏
okr´gowy Pablo Bianchi w lipcu 1979 roku.
Dzie∏o Bo˝e w Cordobie zosta∏o ustanowione
przed 50 laty. Wówczas pewien kap∏an
osiedli∏ si´ w stolicy prowincji, a w swoim
domu zgromadza∏ pierwszych wiernych na
nabo˝eƒstwa.

Kenia: Z powodu d∏ugotrwa∏ej suszy w wielu regionach Kenii
ludzie cierpià g∏ód. Zaopatrzenie w ̋ ywnoÊç jest bardzo

utrudnione.  Z tego powodu KoÊció∏ terytorialny USA zakupi∏
1100 worków kukurydzy do rozdzielenia w tych regionach. Bracia

i siostry z okr´gów Lodwar, Nakuru i Baringo, nale˝àcych do
obszaru dzia∏ania aposto∏a Chrispina Kamunyu, byli bardzo

wdzi´czni za niespodziewanà pomoc charytatywnà.

Kukurydza dla regionów dotkniętych suszą

Kukurydza dla głodujących ludzi w Kenii

Jubileusz w Cordobie

Kościół

w Cordobie

wyświęcony

przed 25 laty

Odwiedziny apostoła w Entre Rios

Apostoł Franco (z prawej) za ołtarzem

Grenada: W ubieg∏ym roku na Karaibach ci´˝kie szkody
wyrzàdzi∏ huragan Ivan. Âlady spustoszenia pozostawi∏ te˝ na
wyspie Grenadzie. Domy zosta∏y uszkodzone, trakcje elektryczne
zerwane, a przede wszystkim dotkni´te zosta∏o rolnictwo,
zajmujàce si´ g∏ównie uprawà przypraw. Szcz´Êcie w nieszcz´Êciu
mieli mieszkajàcy na wyspie nasi bracia i siostry. Zaoszcz´dzeni
zostali od wielkich szkód. Kilka dni po przejÊciu huraganu
zgromadzili si´ na nabo˝eƒstwa w zborach Mount Nesbit i
Sauteurs. Podzi´kowali za zachowanie, a tak˝e za pomoc, którà
otrzymali od braci i sióstr z okr´gu New Jersey/USA.

Wdzięczność za ocalenie

Spustoszenie pozostawione przez huragan Ivan na Grenadzie
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Argentyna: Przed 140 laty walijscy imigranci osiedlili si´
w pobli˝u argentyƒskiego miasta portowego Puerto Madryn.

Na bazie tego powsta∏o miasto Trelew. Tam przed oko∏o
25 laty za∏o˝ony zosta∏ zbór nowoapostolski. Wówczas by∏

to najbardziej na po∏udnie po∏o˝ony zbór KoÊcio∏a
terytorialnego Argentyna. W po∏owie wrzeÊnia 2004 roku

aposto∏ Carlos Granja przeprowadzi∏ w Trelew nabo˝eƒstwo,
na które zebra∏o si´ 260 braci i sióstr oraz 30 goÊci.

22 wiernych przystàpi∏o do Êwi´tego piecz´towania.

USA: Bracia i siostry zboru Willow Grove w stanie
Pensylwania w ubieg∏ym roku przez oko∏o 10 tygodni
musieli uczestniczyç w nabo˝eƒstwach w sàsiednich
zborach: Filadelfii, Feasterville i Doylestown. W tym
okresie zosta∏ wyremontowany ich koÊció∏ wyÊwi´cony
przed 50 laty przez aposto∏a okr´gowego Johna P.
Fendta. Pierwsze nabo˝eƒstwo w odnowionym koÊciele
przeprowadzi∏ biskup Clifford Freund, w niedziel´ 17
paêdziernika. Po nabo˝eƒstwie dla oko∏o 140 braci i
sióstr oraz goÊci Êpiewa∏y dwa chóry: chór zborowy i
chór dzieci´cy. Ponadto prezentowano zdj´cia z
dziejów zboru. Na koniec wszyscy spo˝yli obiad
przygotowany w nowej kuchni.

Odnowienie kościoła

w roku jubileuszowym

Odwiedziny apostoła w Trelew

Apostoł Granja przemawia do wiernych dostępujących do świętego pieczętowania

Hiszpania: Wielka radoÊç w dwóch zborach. We
wtorek 28 wrzeÊnia 2004 roku aposto∏owie okr´gowi
Guillermo Vilor (Brazylia) i Mario Fiore (Argentyna)
przeprowadzili nabo˝eƒstwa w zborach Madryt i
Barcelona. S∏owem biblijnym by∏ werset z Jeremiasza
17, 7. 8. W obydwu zborach wielu braci i sióstr, którzy
przed kilkoma laty przyprowadzili si´ do Hiszpanii z
Argentyny i Urugwaju, szczególnie radowali si´ z
ponownego spotkania z aposto∏ami okr´gowymi.
Odwiedziny nastàpi∏y z inicjatywy aposto∏a okr´go-
wego Armina Studera (Szwajcaria).

Apostołowie okręgowi

w Madrycie i w Barcelonie

Apostoł okręgowy

Fiore i apostoł Suter

żegnają się

z braćmi i siostrami

po nabożeństwie

w Barcelonie

Po nabożeństwie w Madrycie: Apostoł okręgowy Vilor (pośrodku)

z dwojgiem pieczętowanych dzieci, ich rodzicami oraz krewnymi
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Islandia: Bracia i siostry ma∏ego zboru nowoapostolskiego w stolicy
Islandii, Rejkiawiku, ponownie majà miejsce na nabo˝eƒstwa.
Gdy w paêdzierniku ub.r. aposto∏ Karlheinz Schumacher (Niemcy
Pó∏nocne) odwiedzi∏ ten zbór, podpisa∏ z w∏adzami miasta
porozumienie umo˝liwiajàce KoÊcio∏owi Nowoapostolskiemu
korzystanie z kaplicy Fryderyka znajdujàcej si´ w ÊródmieÊciu.
W niedziel´ 10 paêdziernika 2004 roku odby∏o si´ pierwsze
nabo˝eƒstwo. T́  pami´tnà uroczystoÊç przeprowadzi∏ aposto∏
z udzia∏em 10 braci i sióstr oraz 11 goÊci.

Afryka Po∏udniowa: W ciàgu kilku tygodni bracia z obszaru dzia∏ania
aposto∏a Gerome Mintoora za∏o˝yli nowy zbór w miejscowoÊci Storm River,
po∏o˝onej we wschodnim regionie KoÊcio∏a terytorialnego Kraj Przylàd-
kowy. W sierpniu w tej miejscowoÊci bracia sk∏adali Êwiadectwo o wierze.
Kilku mieszkaƒców wyrazi∏o zainteresowanie uczestniczeniem
w nabo˝eƒstwach. Wówczas bracia zwrócili si´ do miejscowych w∏adz
z proÊbà o wykorzystanie hali miejskiej na nabo˝eƒstwa. Uzyskali zgod´
i we wrzeÊniu odby∏y si´ pierwsze dwa nabo˝eƒstwa. Za nieodp∏atne
udost´pnienie hali KoÊció∏ Nowoapostolski Kraj Przylàdkowy podarowa∏
materace i ̋ ywnoÊç dla przedszkola sàsiadujàcego z halà miejskà.

Założenie nowego zboru w ciągu kilku tygodni

Praca misyjna w Storm River; rozmowa na temat Kościoła Nowoapostolskiego

Nabożeństwa w kaplicy Fryderyka

Kaplica Fryderyka zwana jest imieniem

znanego duchownego w Islandii

Argentyna: Oko∏o 4200 braci i sióstr oraz 415 goÊci z 29 zborów pod
koniec sierpnia 2004 roku w Santiago del Estero uczestniczy∏o

w nabo˝eƒstwie aposto∏a okr´gowego Maria Fiore. WÊród
uczestników uroczystoÊci by∏o ponad 1500 dzieci, a tak˝e prawie

500 braci i sióstr, którzy przez d∏u˝szy czas nie mieli nabo˝eƒstw. Zostali
zaproszeni przez braci i siostry. S∏owem biblijnym nabo˝eƒstwa

by∏ werset z 1. Jana 2, 17. Podczas uroczystoÊci aposto∏ okr´gowy Fiore
piecz´towa∏ 215 wiernych, przeniós∏ w stan spoczynku pewnego

s∏ug´ oraz ustanowi∏ dwóch kap∏anów i dziewi´ciu diakonów.

Zaproszenie 29 zborów

Apostoł okręgowy Fiore składa życzenia wiernym po świętym pieczętowaniu
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Zdjęcie tytułowe:  Uroczyście przystrojony ołtarz w hali miejskiej w Deggendorfie/Niemcy


