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B
óg wzywa do wiary w Niego, wzywa do
spo∏ecznoÊci z Nim i wzywa do s∏u˝enia Jemu!
Propozycja zbawienia jest mi∏oÊciwym wezwa-
niem Bo˝ym. Wzywani sà wszyscy w ten

sposób, ˝e przez pos∏aƒców Bo˝ych zapraszani sà do
Jego o∏tarza. Wezwanie stanowi zaproszenie Bo˝e.
Wszechmocny Bóg ma tak˝e inne drogi do wzywania
ludzi: poprzez sny, poprzez wizje, poprzez los.

Wielu jest wezwanych, czyli powo∏anych, ale nie
wszyscy podà˝ajà za tym wezwaniem i nie utwierdzajà
powo∏ania. Odrzucajà ∏askawe wybranie. Powo∏anie
utwierdza si´ w ten sposób, ˝e przyjmuje si´ i wype∏nia
S∏owo Bo˝e wzbudzajàce wiar´, ˝e przyjmuje si´ Ducha
Âwi´tego i to na tej drodze, jakà Pan okreÊli∏. Duch
Âwi´ty nie jest udzielany poprzez nag∏e oÊwiecenie
podczas spaceru w lesie, nie jest te˝ przekazywany
poprzez medytacj´ ani te˝ poprzez modlitw´ i pokut´ w
odosobnieniu. Duch Âwi´ty udzielany jest poprzez
modlitw´ i na∏o˝enie ràk aposto∏a.

W wyniku przyj´cia Ducha Âwi´tego mi∏oÊç Bo˝a
zostaje rozlana w naszych sercach, jak to poÊwiadcza
Aposto∏ Pawe∏ w LiÊcie do Rzymian. Ta mi∏oÊç Bo˝a
umo˝liwia poznanie, ˝e powo∏anym, którzy mi∏ujà Boga,
wszystko s∏u˝y ku dobremu, tak˝e w ˝yciu w wierze,
którego celem jest osiàgni´cie dojrza∏oÊci duszy na
dzieƒ ponownego przyjÊcia Jezusa.

Obcià˝enia, doÊwiadczenia, dopuszczenia, na przyk∏ad
w postaci chorób, prze˝ywamy dlatego, aby nam s∏u˝y∏y
ku dobremu. W celu poznania tego potrzebna jest
mi∏oÊç do Boga i Jego dzie∏a. W przeciwnym wypadku
mo˝na staç si´ rozgoryczonym i utraciç zaufanie do
Bo˝ego prowadzenia. Gdzie jednak jest mi∏oÊç do Pana,
tam ma si´ zaufanie, pozostaje si´ wiernym, trwa si´ w
naÊladownictwie i osiàga si´ cel. Wówczas poznaje si´
to, co w dziele Bo˝ym jest wzmacniajàce, pocieszajàce i
uszcz´Êliwiajàce. Pami´tajmy wi´c, ˝e S∏owo i ∏aska w
nabo˝eƒstwie, przyj´cie sakramentów i pokój Zmar-
twychwsta∏ego s∏u˝à ku dobremu.

Prorok Jeremiasz obwieszcza∏ poselstwo Bo˝e:
„Albowiem Ja wiem, jakie myÊli mam o was - mówi Pan
- myÊli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotowaç wam
przysz∏oÊç i natchnàç nadziejà”. Przysz∏oÊç, na którà
mamy nadziej´, koniec, na który czekamy, to wieczna
spo∏ecznoÊç z Bogiem i Jego Synem. Wówczas Bóg otrze
wszelkà ∏z´ i „Êmierci ju˝ nie b´dzie; ani smutku, ani
krzyku, ani mozo∏u ju˝ nie b´dzie”.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Miłościwe wołanie Boże
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„˚yczymy tobie i twojej ˝onie Mar-
dze spokojnych dni stanu spoczynku.
Niechby wierny Bóg was cudownie
b∏ogos∏awi∏ i zachowa∏ w zdrowiu oraz
darowa∏ wiele radoÊci w gronie dzieci i
wnuków”, tymi s∏owami G∏ówny Apos-
to∏ Richard Fehr po˝egna∏, po 46 la-
tach sprawowania urz´du, aposto∏a
okr´gowego Schrödera w obecnoÊci
1469 braci i sióstr zgromadzonych w
koÊciele w Berlinie-Lichtenberg oraz
10 300 uczestników zgromadzonych w
90 zborach KoÊcio∏ów terytorialnych
Berlin-Brandenburgia i Rosja.

Aposto∏ okr´gowy Fritz Schröder
s∏u˝y∏ dzieciom Bo˝ym w Berlinie-
Brandenburgii od 1988 roku, a wczeÊ-
niej przez 6 lat dzia∏a∏ jako aposto∏ u
boku aposto∏a okr´gowego Wilhelma
Puscha w Berlinie Wschodnim. Gdy w
1990 roku zmiany polityczne umo˝liwi-
∏y podró˝e do ówczesnego ZSRR,
aposto∏ okr´gowy wraz z wieloma braç-
mi wyruszy∏ misyjnie na tamtejsze pole
pracy. Podjà∏ 196 podró˝y do Rosji i
Azji Ârodkowej, aby zaspokoiç „g∏ód”
S∏owa Bo˝ego. Z wielkà mi∏oÊcià i po-
korà aposto∏ okr´gowy Schröder dzia-
∏a∏ równie˝ tam i nie na koƒcu przez

swój serdeczny i skromny sposób bycia
doprowadzi∏ kilka tysi´cy dusz do
dzie∏a Bo˝ego.

Jako nast´pc´ G∏ówny Aposto∏ po-
wo∏a∏ na urzàd aposto∏a okr´gowego
dotychczasowego aposto∏a Wolfganga
Nadolnego. Decyzj´ zachowania KoÊ-
cio∏a terytorialnego Berlin-Branden-
burgia jako samodzielnego obszaru
dzia∏ania aposto∏a okr´gowego i nie
∏àczenia go z innymi obszarami, jak to
tu i tam mia∏o miejsce w ostatnich la-
tach, G∏ówny Aposto∏ uzasadni∏ tym,
˝e ten obszar ponosi wy∏àcznà odpo-
wiedzialnoÊç za prac´ w Rosji. Tym
samym obszar ten pod wzgl´dem po-
wierzchni jest trzecim na Êwiecie. „Ma-
jàc te˝ na uwadze, ˝e KoÊcio∏y teryto-
rialne w Europie dodatkowo obs∏ugujà
duszpastersko 3,5 mln chrzeÊcijan
nowoapostolskich w ró˝nych regionach
Êwiata, nie by∏oby zasadne zbytnie roz-
szerzenie obszarów dzia∏ania poszcze-
gólnych aposto∏ów okr´gowych na
starym kontynencie”, stwierdzi∏ G∏ów-
ny Aposto∏ i doda∏: „Stàd by∏o dla mnie
oczywiste, ˝e Berlin-Brandenburgia
musi pozostaç samodzielnym KoÊ-
cio∏em terytorialnym”.

W niedziel´ 16 stycznia 2005 roku

w koÊciele w Berlinie-Lichtenberg

szczególnymi punktami nabo˝eƒ-

stwa by∏y czynnoÊci: przejÊcie w stan

spoczynku aposto∏a okr´gowego

Fritza Schrödera (66 lat), a na jego

miejsce powo∏anie aposto∏a

Wolfganga Nadolnego (48 lat).

G∏ówny Aposto∏

w Berlinie - Niemcy

Koncert w zborze Berlin-Treptow



- Psalm 94, 19 -

„Pociechy Twoje rozweselają duszę moją
w licznych utrapieniach serca mego”.

M
ili bracia i siostry z bliska i
z daleka. MyÊl´ akurat o
pi´knym s∏owie Aposto∏a
Paw∏a, który powiedzia∏:

„B∏ogos∏awiony niech b´dzie Bóg i
Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który nas ub∏ogos∏awi∏ w Chrystusie
wszelkim duchowym b∏ogos∏awieƒstwem
niebios”. (Efezjan 1, 3) W tym pi´knym
usposobieniu winniÊmy trwaç wszyscy,
abyÊmy Boga wielbili i Jemu dzi´kowali
za duchowe b∏ogos∏awieƒstwo, niezale˝-
nie od tego, co musimy prze˝ywaç. Oczy-
wiÊcie ch´tnie pragn´libyÊmy od czasu
do czasu te˝ ziemskiego b∏ogos∏awieƒ-
stwa. U mi∏ego Boga jest to mo˝liwe i
niejeden móg∏ prze˝yç cudowne prowa-
dzenie i pomoc Bo˝à. Jednak˝e wy˝sze i
wi´ksze jest duchowe b∏ogos∏awieƒstwo,
a za to, ˝e wcià˝ na nowo mo˝emy je
przyjmowaç od Chrystusa, chciejmy
Boga wys∏awiaç i Jemu dzi´kowaç.

Moi mili bracia i siostry, dziÊ jest
szczególny dzieƒ dla KoÊcio∏a teryto-
rialnego Berlin-Brandenburgia. Wiecie,
˝e wasz aposto∏ okr´gowy przechodzi w
stan spoczynku. Nie usz∏o to mojej uwa-
dze, ˝e tu i tam bracia i siostry myÊleli, i˝
ten obszar byç mo˝e zostanie przekaza-
ny innemu aposto∏owi okr´gowemu, jak
to gdzieniegdzie mia∏o miejsce w przesz-
∏oÊci. OdnoÊnie tego powiem, ˝e jako
G∏ówny Aposto∏ musz´ mieç ca∏e dzie∏o
Bo˝e przed oczami i musz´ myÊleç,
odczuwaç, kierowaç i prowadziç widzàc
ogólnoÊwiatowe zale˝noÊci. Je˝eli w
minionych latach i dziesi´cioleciach w
Europie nastàpi∏y po∏àczenia i tym sa-
mym obszary dzia∏ania poszczególnych
aposto∏ów okr´gowych stawa∏y si´ wi´k-
sze, to nie wolno nam zapomnieç, ˝e z
Europy obs∏ugiwane sà ponad 3 miliony
dusz w ró˝nych regionach Êwiata. Majàc
na uwadze strategi´ KoÊcio∏a nie mog´

sobie pozwoliç na to, aby w Europie
s∏u˝y∏o coraz mniej aposto∏ów okr´go-
wych. Dlatego przed pewnym czasem
powiedzia∏em waszemu aposto∏owi
okr´gowemu, ˝e obszar Berlin-Bran-
denburgia pozostanie samodzielny. Jest
jeszcze drugi powód. Jak wszyscy wiecie,
od 1 stycznia nad najwi´kszym krajem
Êwiata, Rosjà, oficjalnie opiek´ duszpas-
terskà objà∏ aposto∏ okr´gowy obs∏ugu-
jàcy KoÊció∏ terytorialny Berlin-Bran-
denburgia. Ponadto pomyÊlcie o pozos-
ta∏ych krajach na wschodzie, których nie
chc´ teraz indywidualnie wyliczaç, ale
stwarza to sytuacj´, ˝e ten obszar dzia∏a-
nia aposto∏a okr´gowego nie liczebnie,
ale pod wzgl´dem powierzchni jest
trzecim na Êwiecie. O tym równie˝ trzeba
pami´taç, mili bracia i siostry. Majàc na
uwadze nadmienionà strategi´ koÊciel-
nà zwiàzanà z nie zmniejszaniem liczby
aposto∏ów okr´gowych dzia∏ajàcych w
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Europie, zdecydowa∏em, aby powo∏aç
nast´pc´ w miejsce waszego aposto∏a
okr´gowego przechodzàcego w stan spo-
czynku. Kto to jest, to przecie˝ wiecie,
nie pozosta∏o to tajemnicà. Niechby te˝ z
tym nowym m´˝em Bo˝ym ujawnia∏o si´
wiele b∏ogos∏awieƒstwa, mocy i radoÊci
we wszystkich zborach ca∏ego obszaru
dzia∏ania, a˝ daleko na wschodzie.

Moi mili bracia i siostry, le˝a∏o mi na
sercu, aby to wam powiedzieç na samym
poczàtku, by si´ wyg∏adzi∏y ewentualne
fale, wszyscy byli spokojni i zadowoleni,
abyÊmy byli w stanie Boga wielbiç i Jemu
dzi´kowaç za wszelkie duchowe b∏ogo-
s∏awieƒstwo w Chrystusie.

Na dzisiejsze nabo˝eƒstwo przeczyta-
∏em s∏owo z Psalmu, w którym jest mo-
wa: „Pociechy Twoje rozweselajà dusz´
mojà w licznych utrapieniach serca
mego”. Nale˝y powiedzieç, ˝e bracia i
siostry, naród Pana, prze˝ywajà wiele

trosk, ci´˝arów, niedoli, pokus, doÊwiad-
czeƒ, a byç mo˝e nawet niesprawiedli-
woÊci. W wyniku tego sà te˝ liczne
utrapienia, ale teraz to, co donios∏e:
Pocieszenia Bo˝e pokrzepiajà naszà
dusz´. To s∏owo nie ma pozostaç teorià,
ale ma byç praktykà w przypadku
ka˝dego s∏ugi i dziecka Bo˝ego. W ten
sposób b´dziemy szli naszà drogà
pomimo utrapieƒ, jakie trzeba znosiç,
majàc pewnoÊç, ˝e pocieszenia sà wi´k-
sze i nasza dusza ma pokrzepienie.

W jaki sposób pociesza mi∏y Bóg?
Naturalnie w pierwszym rz´dzie poprzez
dzia∏alnoÊç i moc Ducha Âwi´tego, któ-
rego sam Chrystus nazwa∏ pocieszycie-
lem. Nast´pnie te˝ wcià˝ na nowo pocie-
sza poprzez S∏owo i ∏ask´. Ile pociesze-
nia, ile pokoju zawarte jest tak˝e w
ka˝dorazowym przyjmowaniu Êwi´tej
wieczerzy. Bracia i siostry, w ten sposób
Bóg pociesza i pokrzepia nasze dusze.

Co jeszcze mo˝e pocieszaç i pokrze-
piaç? Pozwólcie, ˝e przedstawi´ to w
kilku punktach.

Wiara daje pewnoÊç i bezpieczeƒstwo,
a to pociesza. PewnoÊç i bezpieczeƒstwo
ma wi´c tylko wierzàcy. Nie pozwólmy
sobie zabraç tej podstawy. Pukam do
ka˝dego serca i prosz´ serdecznie ka˝de-
go brata, ka˝dà siostr´, nie pozwól si´
ograbiç z tego fundamentu, jakim jest
wiara, poniewa˝ wiara zapewnia pew-
noÊç i bezpieczeƒstwo. To jest Bo˝e
pocieszenie, które pokrzepia dusz´ po-
mimo wszystkich utrapieƒ. Wiar´ wcià˝
na nowo mo˝emy prze˝ywaç. Wiara nie
jest teorià, my mo˝emy prze˝ywaç naszà
wiar´. Wiara zostaje te˝ stale wzmacnia-
na przez S∏owo Bo˝e. Aposto∏ Pawe∏
powiedzia∏, ˝e wiara pochodzi z g∏oszo-
nego S∏owa. (por. Rzymian 10, 17) Je˝eli
ktoÊ ma trudnoÊci ˝ycia w wierze, to
radz´ mu, aby oczyÊci∏ swoje serce i
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przygotowa∏ je na przyj´cie S∏owa Bo˝e-
go, które zdzia∏a wiar´. Tego fundamen-
tu nie dajemy sobie zabraç.

W PiÊmie Âwi´tym czytamy pi´kne s∏o-
wa: „Kto wierzy, ten si´ nie zachwieje”.
(Izajasza 28, 16) To jest znaczàce s∏owo.
Kto wierzy, ten po prostu nie odwraca
si´ od Pana i Jego dzie∏a. Dokàd mieli-
byÊmy pójÊç? Aposto∏ Piotr kiedyÊ po-
wiedzia∏: „Panie! Do kogo pójdziemy?
Ty masz s∏owa ˝ywota wiecznego”. (Ew.
Jana 6, 68) Tak wi´c dokàd mielibyÊmy
pójÊç? Kto wierzy, ten si´ nie chwieje.
WidzieliÊmy ju˝ takich, którzy odwracali
si´ od spo∏ecznoÊci s∏ugów i dzieci Bo-
˝ych. Gdyby mieli „zdrowà” wiar´, to by
do tego nie dosz∏o. Kto wierzy, ten si´
nie odwraca, ten nie odchodzi. Powta-
rzam wi´c Êwiadomie: Nie pozwólmy si´
ograbiç z fundamentu, jakim jest wiara!
Wiara jest pewnoÊcià i bezpieczeƒs-
twem, a to pociesza i pokrzepia dusz´.

Mi∏oÊç pozwala prze˝ywaç pokój, a
tym samym odczuwaç bezpieczeƒstwo.
Pokój i bezpieczeƒstwo pokrzepiajà
dusz´ i mogà cudownie pocieszaç. Tym
samym ma si´ spokój w duszy i ˝yje si´ w
harmonii z Bogiem, naszym Ojcem Nie-
bieskim. Wszystko jest od Tego, który
wpierw umi∏owa∏. Dusza wierzàcego i
mi∏ujàcego ma pocieszenie i pokrze-
pienie.

Nadzieja zapewnia cierpliwoÊç i si∏´ do

wk∏adaç nasze ca∏e serce oraz naszà wia-
r´, mi∏oÊç i nadziej´. Wówczas b´dzie-
my si´ modlili, gdy b´dziemy si´ modlili.

Praca zapewnia wynagrodzenie. Czy to
równie˝ nie jest pocieszeniem i pokrze-
pieniem dla duszy, gdy pomyÊlimy o
przysz∏ej zap∏acie, która przewy˝sza
wszystko? DziÊ jeszcze pozostaje to dla
nas niewyobra˝alne, ale zap∏ata b´dzie
wielka i jednorazowa, a ponadto to
wynagrodzenie nie zginie, lecz pozosta-
nie na wieki. Co to dla nas oznacza?
Obrazowo mówiàc, to wynagrodzenie
b´dzie sprawia∏o nam radoÊç jeszcze za
tysiàc lat. Bracia i siostry, ta perspektywa
daje pocieszenie. Dusz´ pokrzepia Êwia-
domoÊç, ˝e pracujàcy otrzyma zap∏at´, a
modlàcy si´ zyska wzmocnienie.

WiernoÊç gwarantuje koron´. Korona
jest znakiem zwyci´stwa; symbolem
wiecznej chwa∏y i mocy. Bracia i siostry,
wierny otrzyma koron´. Czy jest to
pocieszenie, czy nie? Czy˝ nie pokrzepia
to duszy? Je˝eli nie, to có˝ mog∏oby nas
w ogóle pokrzepiaç? Dlatego powtórz´:
Kto wierzy, kto mi∏uje, kto ma nadziej´,
kto si´ modli, kto pracuje, kto zachowuje
wiernoÊç, ten wcià˝ na nowo zostaje po-
cieszany i pokrzepiany. Bracia i siostry,
takimi za sprawà naszej dobrej woli
mo˝emy byç wszyscy. Dlaczego? Dla-
tego, ˝e Pan dopomaga. Je˝eli zaÊ jes-
teÊmy wierzàcymi, mi∏ujàcymi, majàcymi
nadziej´, modlàcymi si´, pracujàcymi i
zachowujàcymi wiernoÊç, to zawsze ma-
my pocieszenie i pokrzepienie we wszys-
tkich pokusach, zmartwieniach, potrze-
bach, a nawet w najwi´kszych utrapie-
niach. W∏aÊnie to mówi nam nasze s∏owo
biblijne. T́  pewnoÊç zaÊ chcia∏bym wam,
mili bracia i siostry, przekazaç na przy-
sz∏à drog´. Gdy pomyÊl´ o pracy wasze-
go aposto∏a okr´gowego, o latach jego
dzia∏alnoÊci jako aposto∏, a póêniej jako
aposto∏ okr´gowy, gdyby to wszystko
podsumowaç, to sàdz´, ˝e on móg∏by
powiedzieç: W licznych utrapieniach
mojego serca Twoje pociechy w sposób
cudowny rozweseli∏y i pokrzepi∏y moje
serce.

6

noszenia, kto naprawd´ ma nadziej´, ten
jest te˝ cierpliwy i we wszystkim, co
prze˝ywa, ma si∏´ do noszenia. Kto ma
nadziej´, ten mo˝e radoÊnie czekaç na
dzieƒ Paƒski, radoÊnie czekaç na ponow-
ne przyjÊcie Chrystusa, naszego Oblu-
bieƒca duszy. To pociesza i pokrzepia
dusz´ nawet wtedy, kiedy sà liczne utra-
pienia. „Pociechy Twoje rozweselajà
dusz´ mojà w licznych utrapieniach
serca mego”. Jakie pocieszenie i pokrze-
pienie prze˝ywa ten, kto ma wiar´,
mi∏oÊç i nadziej´!

Modlitwa sprawia wzmocnienie. Kto
trwa w modlitwie, ten stale otrzymuje
nowe si∏y. Dlaczego? Dlatego, ˝e przez
swojà modlitw´ porusza si∏y niebiaƒskie.
Cz´sto ju˝ s∏yszeliÊmy w nabo˝eƒstwach,
˝e dzi´ki naszej modlitwie poruszane sà
si∏y niebiaƒskie, a tak˝e, ˝e te si∏y Êciàga-
my na siebie poprzez modlitw´. Kto si´
modli, ten dost´puje wzmocnienia. To
równie˝ jest pocieszeniem i pokrzepie-
niem dla duszy. Przy tym przypominam
znów znane s∏owa G∏ównego Aposto∏a
Schmidta. MyÊl´, ˝e nie tylko raz o tym
mówi∏ i zadawa∏ to pytanie: „Czy si´ mo-
dlisz, gdy si´ modlisz?”. Bracia, siostry,
odnoÊnie tego mo˝na by jeszcze nie-
jedno powiedzieç! Czy naprawd´ si´ mo-
dlimy, gdy si´ modlimy? Kto si´ modli,
ten otrzymuje si∏y. Chciejmy trwaç w sil-
nym ˝yciu modlitewnym, a do modlitwy
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W ka˝dym nabo˝eƒstwie mogà nam
zostaç odpuszczone grzechy. Dlaczego
ta wypowiedê ma form´ przypusz-
czajàcà? Czy odpuszczenie grzechów
nie jest sta∏à cz´Êcià nabo˝eƒstwa?

Odpowiedê na te pytania znajduje-
my w PiÊmie Âwi´tym, a w szczegól-
noÊci w przekazanych nam wypowie-
dziach naszego Pana, Jezusa Chrys-
tusa. Podczas „Kazania na górze”
naucza∏ modlitwy. W modlitwie
„Ojcze nasz” zawarta jest proÊba:
„OdpuÊç nam nasze winy, jak i my
odpuszczamy naszym winowajcom”.
W zdaniu tym zawarta jest zale˝noÊç
pomi´dzy naszà gotowoÊcià do
pojednania a odpusz-
czeniem grzechów przez
Boga. Nasze winy i
grzechy zostajà odpusz-
czone, jeÊli jesteÊmy
gotowi do odpuszczenia
tym, którzy w jakikolwiek sposób nam
zawinili.

Jaka màdroÊç Bo˝a zawarta jest w
tym zdaniu nadmienionej modlitwy.
Przestrzegajmy tego z ca∏ej g∏´bi,
wtedy w ka˝dym ma∏˝eƒstwie, w
ka˝dej rodzinie, w ka˝dym zborze
b´dzie pokój.

Dlaczego jeszcze nie zawsze nam si´
to udaje? Istotna przeszkoda tkwi w
tym, ˝e cz´sto przychodzi nam z
trudem poznaç siebie jako winnego.
To, ˝e jesteÊmy winni wobec Boga jest
wzgl´dnie jasnà sprawà. Do tego nie
potrzeba wiele samokrytycyzmu. Po-
myÊlmy tylko o wypowiedziach Jezusa
Chrystusa dotyczàcych zabijania lub
cudzo∏óstwa. (por. Ew. Mateusza 5,
21-32) Grzeszenie rozpoczyna si´ w
naszych myÊlach. Trudniej jednak jest
z uznaniem siebie winnym wobec
bliêniego.

Pewien brat jecha∏ samochodem w
mieÊcie. Jadàcy przed nim autobus
chcia∏ zmieniç pas ruchu. Celem
umo˝liwienia autobusowi tego mane-
wru nieco przyhamowa∏. W tej samej
chwili inny uczestnik ruchu najecha∏

na niego z ty∏u. Pierwsze s∏owa spraw-
cy kolizji brzmia∏y: „Pan jest winien!
Hamowa∏ pan bez powodu”. Ca∏a
sprawa musia∏a zostaç rozwiàzana w
sàdzie.

Zupe∏nie odmienne zachowania by-
∏y w prze˝yciu, jakie opowiedzia∏ mi
inny brat. Pewnego razu jego ojciec
pociàgnà∏ go do odpowiedzialnoÊci za
spraw´, w której nie zawini∏. Po
pewnym czasie ujawni∏ si´ faktyczny
stan rzeczy. Wówczas jego ojciec przy-
szed∏ do niego, aby przeprosiç. Szacu-
nek do ojca wzrós∏ niewymiernie. Dla
syna by∏a to lekcja na ca∏e ˝ycie.

Trzecie prze˝ycie równie˝ jest wymo-
wne. Pewien przeprowadzajàcy nabo-
˝eƒstwo s∏uga Bo˝y wskazujàc na
Êwi´tà wieczerz´ wyrazi∏ myÊl, ˝e
musimy odpuÊciç naszemu bliêniemu,
aby samemu dostàpiç odpuszczenia.
Gdy zbór zosta∏ poproszony do
wspólnej modlitwy, wtedy pewien brat
powiedzia∏: „Prosz´, jeszcze chwilecz-
k´!”. Przeszed∏ na drugà stron´
koÊcio∏a i tam rozmawia∏ krótko z
innym bratem. Nast´pnie podali sobie
r´ce i si´ uÊcisn´li. „Tak, teraz mo˝emy

si´ modliç”, powiedzia∏ ów brat.
Zanim przystàpimy do o∏tarza, aby

ofiarowaç nasze dary, powinniÊmy
najpierw pojednaç si´ z naszym
bliênim. Dopiero wówczas powinniÊ-
my przystàpiç do o∏tarza. Tak radzi
nam Pan Jezus. (por. Ew. Mateu-
sza 5, 23. 24)

Je˝eli weêmiemy to pod uwag´, to
nie powinno nam przychodziç z tru-
dem wypowiadanie s∏owa „przepra-
szam”, gdy uczyniliÊmy coÊ êle. Mà˝

lub ˝ona muszà byç w
stanie wzajemnie si´
przeprosiç za pope∏-
niony b∏àd. W zborze
tak˝e ka˝dy powinien
byç w stanie powie-

dzieç: „Mój bracie, moja siostro,
przepraszam”.

Tak d∏ugo, jak ˝yjemy na Ziemi,
b´dziemy grzeszyli nie tylko wobec
Boga, ale te˝ wobec bliêniego. W
stosunku do Boga nasze „przeprosiny”
wyra˝amy w modlitwie „Ojcze nasz”, a
w stosunku do bliêniego?

W wielu ma∏ych zdarzeniach dnia
codziennego nie jest przecie˝ takie
wa˝ne, kto jest winny, a kto nie, kto ma
racj´, a kto jej nie ma. Z proÊby o
wybaczenie, z przeprosin, jak i z otrzy-
manego odpuszczenia wywodzi si´
pokój z Bogiem i z bliênim.

„B∏ogos∏awieni pokój czyniàcy, albo-
wiem oni synami Bo˝ymi b´dà naz-
wani”. (Ew. Mateusza 5, 9)

Wolfgang Nadolny

Apostoł okręgowy Wolfgang Nadolny urodził

się 17 maja 1956 roku. Na urząd apostoła został

powołany 30 maja 1993 roku. Od dnia 16 stycznia

2005 roku prowadzi Kościół terytorialny Berlin-

Brandenburgia,a także Kościoły terytorialne Rosja,

Kazachstan, Kirgistan,Tadżykistan,Turkmenistan,

Uzbekistan i Mongolia.

„Przepraszam”

Apostoł okręgowy Nadolny

za ołtarzem w trakcie nabożeństwa

L I S T  A P O S T O L S K I



8

N A U K A I P O Z N A N I E

Izraela: Poprawcie swoje drogi i czyny swoje, a sprawi´, ˝e
mieszkaç b´dziecie na tym miejscu! (...) Jak to? Kradniecie,
mordujecie, cudzo∏o˝ycie i krzywoprzysi´gacie, sk∏adacie ofiary
Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, a
potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym
domu, który jest nazwany moim imieniem (…) Czy jaskinià
zbójców sta∏ si´ w oczach waszych ten dom, który jest nazwany
moim imieniem?”. (Jeremiasza 7, 3. 9-11) Do tych s∏ów odwo∏u-
je si´ Jezus, gdy wyp´dza wekslarzy i handlarzy ze Êwiàtyni.
(por. Ew. Marka 11, 17)

Dobrze mo˝na sobie wyobraziç, ˝e pot´˝ne i z mocà g∏oszone
S∏owo przez Jezusa, a tak˝e Jego nawo∏ywania do nawrócenia
si´, u ludzi w tamtym czasie wzbudza∏y myÊl, ˝e Jezus jest
ponownie przyby∏ym Jeremiaszem. (por. Ew. Mateusza 16, 14)

Jeremiasz – cierpiàcy prorok

Jeremiasz nie by∏ prorokiem, który z dystansu Êledzi∏ wydarze-
nia ówczesnego czasu i ustosunkowywa∏ si´ do nich z polecenia
Bo˝ego, ale cierpia∏ wraz ze swoim narodem i doÊwiadcza∏ na
sobie ca∏à jego niedol´. Jak bardzo cierpia∏ wype∏niajàc swoje
polecenie, uwidaczniajà wyznania zawarte w jego Trenach. Cho-
cia˝ wype∏niajàc swoje polecenie czasami mog∏oby si´ wydawaç,
˝e by∏ zrezygnowany, to jednak p∏on´∏o w nim powo∏anie Bo˝e:
„S∏owo Pana sta∏o mi si´ haƒbà i poÊmiewiskiem na co dzieƒ. A
gdy pomyÊla∏em: Nie wspomn´ o Nim i ju˝ nie przemówi´ w
Jego imieniu, to sta∏o si´ to w moim sercu jak ogieƒ p∏onàcy,
zamkni´ty w moich koÊciach. Mozoli∏em si´, by go znieÊç, lecz
nie zdo∏a∏em”. (Jeremiasza 20, 8. 9) Podobnie jak Hiob ˝a∏owa∏,
˝e si´ narodzi∏. (por. Jeremiasza 20, 18) Pomimo ca∏ego przy-
gn´bienia jednak wcià˝ na nowo góruje nadzieja w Panu:
„Ilekroç pojawia∏y si´ Twoje s∏owa, poch∏ania∏em je; Twoje
s∏owo by∏o mi rozkoszà i radoÊcià mojego serca, gdy˝ Twoim
imieniem jestem nazwany, Panie, Bo˝e Zast´pów”. (Jeremiasza
15, 16) „B∏ogos∏awiony mà˝, który polega na Panu, którego
ufnoÊcià jest Pan! Jest on jak drzewo zasadzone nad wodà, które
nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi si´, gdy upa∏
nadchodzi, lecz jego liÊç pozostaje zielony, i w roku posuchy si´
nie frasuje, i nie przestaje wydawaç owocu”. (Jeremiasza 17, 7. 8)

Powo∏anie Jeremiasza

Jeremiasz urodzi∏ si´ w po∏owie VII wieku p.n.e. Pochodzi∏ z
rodu kap∏aƒskiego i ju˝ we wczesnej m∏odoÊci zosta∏ powo∏any
na proroka. Wymownie opisuje swoje powo∏anie przez Boga:
„Dosz∏o mnie s∏owo Pana tej treÊci: Wybra∏em ci´ sobie, zanim
ci´ utworzy∏em w ∏onie matki, zanim si´ urodzi∏eÊ, poÊwi´ci∏em
ci´, na proroka narodów przeznaczy∏em ci´. Wtedy rzek∏em:
Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie umiem mówiç, bo jestem
jeszcze m∏ody. Na to rzek∏ do mnie Pan: Nie mów: Jestem
jeszcze m∏ody! Bo do kogokolwiek ci´ poÊl´, pójdziesz i b´-
dziesz mówi∏ wszystko, co ci rozka˝´. Nie bój si´ ich, bo Ja jestem
z tobà, aby ci´ ratowaç! - mówi Pan. Potem Pan wyciàgnà∏ r´k´ i
dotknà∏ moich ust. I rzek∏ do mnie Pan: Oto wk∏adam moje
s∏owa w twoje usta. Patrz! Daj´ ci dzisiaj w∏adz´ nad narodami i
nad królestwami, abyÊ wykorzenia∏ i wyplenia∏, niszczy∏ i burzy∏,
odbudowywa∏ i sadzi∏”. (Jeremiasza 1, 4-10) S∏owa te charak-
teryzujà dzia∏alnoÊç Jeremiasza. Z polecenia Bo˝ego obwiesz-
cza∏ kar´, sàd i zniszczenie, ale te˝ ocalenie i wybawienie.

Mowa Êwiàtynna
(Jeremiasza 7)

Rozpocz´cie dzia∏alnoÊci proroka, zgodnie z relacjà Ksi´gi Je-
remiasza, przypada∏o na okres panowania judzkiego króla Joz-
jasza. W owym czasie odkryto ksi´g´ zakonu. (622 r. p.n.e.)
Prawdopodobnie chodzi o piàtà Ksi´g´ Moj˝eszowà. Gdy Ksi´-
ga zosta∏a odczytana, to lud pozna∏, jak tymczasem bardzo
oddali∏ si´ od pierwotnego porzàdku okreÊlonego w zakonie.
Jozjasz, który ju˝ poprzednio przywróci∏ funkcjonowanie Êwià-
tyni, (por. 2. Królewska 22) zarzàdzi∏ wtedy obszernà reform´
˝ycia religijnego. Przywróci∏ Âwi´to Paschy, które uleg∏o zapo-
mnieniu, a tak˝e zniós∏ ba∏wochwalstwo. Na krótki czas sytuacja
uleg∏a poprawie, a Jeremiasz nie mia∏ powodów do dzia∏ania.
Jozjasz jednak˝e poleg∏ w walce z wrogiem. Jego nast´pca po
cz´Êci cofnà∏ reformy. W narodzie ponownie zacz´∏o si´ szerzyç
ba∏wochwalstwo i lekcewa˝enie zakonu. Bóg poleci∏ Jere-
miaszowi udanie si´ do bramy Êwiàtynnej. Tam prorok wyg∏osi∏
p∏omiennà mow´ pokutnà: „Tak mówi Pan Zast´pów, Bóg

Dzia∏alnoÊç proroka Jeremiasza przypada∏a na burzliwe czasy narodu starego przymierza.

Charakteryzowa∏y si´ one z∏ym stanem religijnym i socjalnym, upadkiem królestwa, obl´˝eniem

i zburzeniem Jerozolimy oraz pierwszà

deportacjà narodu do Babilonu. Jeremiasz,

nale˝àcy do narodu i dotkni´ty jego losem, z

nara˝eniem ˝ycia walczy∏ z niewiarà i przemocà.

Targany mi´dzy proroctwami kl´ski a pocieszajàcymi obietnicami

Bo˝ymi podnosi∏ g∏os jako samotnik „wo∏ajàcy na pustyni”.

Prorok
Jeremiasz
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Proroctwo z symbolikà

Charakterystyczne dla dzia∏alnoÊci Jeremiasza jest to, ˝e wie-
lokrotnie by∏ wzywany przez Boga, aby prorocze s∏owa podkreÊ-
laç symbolicznymi czynnoÊciami. Tym samym w wymowny
sposób poÊwiadcza∏, podobnie jak Amos i Ozeasz, niez∏omnoÊç
woli Bo˝ej. Otrzyma∏ polecenie na∏o˝enia sobie na szyj´ jarzma,
˝eby w ten sposób zapowiedzieç królom sàsiadujàcym z Izraelem
ich ujarzmienie przez Nebukadnesara, króla Babilonu. (por. Je-
remiasza 27)

Innà symbolicznà czynnoÊcià Jeremiasza by∏o nabycie glinia-
nego dzbana w Dolinie Ben-Hinnoma za okreÊlonà kwot´
srebrników. W wyniku tego zosta∏a potwierdzona wczeÊniej za-
powiedziana zag∏ada tego miejsca: „Dlatego oto idà dni, mówi
Pan, ˝e tego miejsca ju˝ nie b´dà nazywali (…) Dolinà Ben-
Hinnoma, lecz Dolinà Mordu”. (Jeremiasza 19, 6) Równo-
czeÊnie tym czynem zostaje podkreÊlona zapowiedê przysz∏ego
mi∏osierdzia Bo˝ego.

Jeremiasz naby∏ te˝ pole garncarza celem podkreÊlenia
proroctwa. Mateusz w swojej Ewangelii nawiàzuje do sprawy
nabycia „Pola Krwi” przez arcykap∏anów po Êmierci Judasza:
„Wtedy Judasz, który go zdradzi∏, widzàc, ˝e zosta∏ skazany,
˝a∏owa∏ tego, zwróci∏ trzydzieÊci srebrników arcykap∏anom oraz
starszym i rzek∏: Zgrzeszy∏em, gdy˝ wyda∏em krew niewinnà. A
oni rzekli: Có˝ nam do tego? Ty patrz swego. Wtedy rzuci∏
srebrniki do Êwiàtyni, oddali∏ si´, poszed∏ i powiesi∏ si´. A
arcykap∏ani wzi´li srebrniki i rzekli: Nie wolno k∏aÊç ich do
skarbca, gdy˝ jest to zap∏ata za krew. Po naradzie wi´c nabyli za
nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego owo
pole nazywa si´ do dnia dzisiejszego Polem Krwi. Wtedy si´
wype∏ni∏o, co by∏o powiedziane przez proroka Jeremiasza w
s∏owach: I wzi´li trzydzieÊci srebrników, cen´ wyznaczonà za
sprzedanego cz∏owieka, jak go oszacowano w Izraelu. I dali je za
pole garncarza, jak mi nakaza∏ Pan”. (Ew. Mateusza 27, 3-10
oraz por. Jeremiasza 32, 9 i Zachariasza 11, 12. 13)

Ponadczasowa rada

Obok charakteru historycznego, proroctwa Jeremiasza podo-
bnie jak wi´kszoÊci proroków, majà te˝ charakter ponadczaso-
wy. Ostrzegajà przed zgubnà pewnoÊcià, której ulega cz∏owiek
polegajàcy na w∏asnych zdolnoÊciach: „Tak mówi Pan: Niech si´
nie chlubi m´drzec swojà màdroÊcià i niech si´ nie chlubi mocarz
swojà mocà, niech si´ nie chlubi bogacz swoim bogactwem! Lecz
kto chce si´ chlubiç, niech si´ chlubi tym, ˝e jest rozumny i wie o
mnie, i˝ Ja, Pan, czyni´ mi∏osierdzie, prawo i sprawiedliwoÊç na
ziemi, gdy˝ w nich mam upodobanie - mówi Pan”. (Jere-
miasza 9, 22. 23)

Ponadczasowe sà te˝ s∏owa Jeremiasza odnoszàce si´ do
prawdziwej s∏u˝by ofiarnej. Ofiara, która nie idzie w parze z

gotowoÊcià do nawrócenia i poprawy nic nie jest warta. (por.
Jeremiasza 7, 21-23)

Proroctwo Jeremiasza uczy te˝, aby w sytuacjach pozornie
beznadziejnych nie powàtpiewaç w wiernoÊç Boga i w pewnoÊç
Jego obietnic, a swój wzrok kierowaç ponad stan i czas danej
chwili: „Albowiem ja wiem, jakie myÊli mam o was - mówi Pan -
myÊli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotowaç wam przysz∏oÊç i
natchnàç nadziejà”. (Jeremiasza 29, 11) Wcià˝ na nowo musia∏
doÊwiadczaç, ˝e wspó∏czeÊni nie patrzeli na „przysz∏oÊç”, ale
kierowali si´ tendencjami krótkotrwa∏ymi i powierzchownymi.

Ostatnie lata Jeremiasza

Z polecenia Bo˝ego Jeremiasz powiedzia∏ ostatniemu królowi
judzkiemu Sedekiaszowi, aby uleg∏ Nebukadnesarowi. (por. Je-
remiasza 27) Król w wyniku tej rady czu∏ si´ ura˝ony, co nawet
jest zrozumia∏e z punktu widzenia ludzkiego, i poleci∏ uwi´ziç
Jeremiasza. Nasta∏o to, co Jeremiasz przepowiedzia∏. Po oÊmio-
letnim obl´˝eniu przez Nebukadnesara Jerozolima zosta∏a
zaj´ta przez Babiloƒczyków w roku 598/597 p.n.e.

Nebukadnesar ograbi∏ Êwiàtyni´ i wzià∏ w niewol´ wiele szla-
chetnych rodów wojowników i rzemieÊlników. Jeremiasz zosta∏
wypuszczony z wi´zienia. Bóg da∏ mu obietnic´, ˝e ujdzie przed
swoimi przeÊladowcami: „...nie b´dziesz wydany w r´ce m´˝ów,
których si´ boisz”. (Jeremiasza 39, 17)

Wiara Jeremiasza w t´ obietnic´ zosta∏a poddana ci´˝kiej
próbie. Zosta∏ pojmany i zwiàzany oraz z wieloma innymi czeka∏
na transport do Babilonu. Praktycznie w ostatniej chwili
Jeremiasz zosta∏ wywo∏any przez prze∏o˝onego stra˝ników i
uwolniony. Zdecydowa∏ si´ pozostaç w zniszczonym kraju z
resztkà narodu, który z polecenia Bo˝ego dobitnie ostrzega∏
przed w´drówkà do Egiptu, dokàd lud zamierza∏ si´ udaç nie
widzàc perspektywy w swojej ojczyênie. Nie us∏uchano Jeremia-
sza. Zawleczono go do Egiptu wraz z jego pisarzem Baruchem.
Tam równie˝ napominajàc zabiera∏ g∏os.

Na koniec Bóg poleci∏ Jeremiaszowi spisaç sàd nad Babilo-
nem i nakaza∏: „A gdy g∏oÊno przeczytasz ca∏y ten zwój, przywià˝
do niego kamieƒ i wrzuç go do Eufratu, mówiàc: Tak niechaj
utonie Babilon i niechaj nigdy nie podniesie si´ z nieszcz´Êcia,
które Ja naƒ sprowadz´!”. (Jeremiasza 51, 63. 64)

Ponad tragicznym okresem historii Izraela wznosi si´ si´gajàca
naszego czasu wielka obietnica Jeremiasza : „Oto idà dni - mówi
Pan - ˝e zawr´ z domem izraelskim i z domem judzkim nowe
przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawar∏em z ich ojcami w
dniu, gdy ich ujà∏em za r´k´, aby ich wyprowadziç z ziemi
egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chocia˝ Ja by∏em ich
Panem - mówi Pan - lecz takie przymierze zawr´ z domem
izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Z∏o˝´ mój zakon w ich
wn´trzu i wypisz´ go na ich sercu. Ja b´d´ ich Bogiem, a oni b´dà
moim ludem”. (Jeremiasza 31, 31-33)
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D O O K O ¸ A  Â W I A T A

Brazylia: M∏odzie˝ z okr´gu Fortaleza oraz s∏udzy ze
swoimi rodzinami pod koniec wrzeÊnia 2004 roku
prze˝yli dzieƒ wspólnoty na zarezerwowanej dzia∏ce
rekreacyjnej w Fortalezie, stolicy pó∏nocnego stanu
Ceara. Spotkanie otworzy∏ modlitwà aposto∏ Raul
Montes de Oca. Nast´pnie bracia i siostry zaznali
przyjemnoÊci w ró˝nych grach i zabawach. Wielu
ch∏odzi∏o si´ w basenie kàpielowym, a inni rywalizu-
jàc o zwyci´stwo odpowiadali na pytania biblijne.
Zwyci´zcy otrzymali Pisma Âwi´te z autografem
aposto∏a okr´gowego Guillerma Vilora. Na zakoƒ-
czenie dnia wszyscy Êpiewali pieÊni koÊcielne.

Meksyk: Oko∏o 40 m∏odzie˝y z trzech meksykaƒskich
okr´gów w po∏owie paêdziernika 2004 roku spotka∏o si´ na
zjeêdzie w Torreon. Z tej okazji przygotowano te˝ wiele
atrakcji sportowych. Nast´pnie aposto∏ Thomas Schmidt
(USA) (na zdj´ciu siedzàcy poÊrodku) odpowiada∏ na
pytania m∏odych braci i sióstr. Na zakoƒczenie zjazdu
przeprowadzi∏ te˝ nabo˝eƒstwo w zborze Nazareno.
Obecnych by∏o 108 braci i sióstr, a troje wiernych dostàpi∏o
do Êwi´tego piecz´towania.

USA: Dalekà drog´ mia∏a za sobà m∏odzie˝ z okr´gu
Teksas, która na poczàtku paêdziernika ub.r. uczest-
niczy∏a w weekendzie m∏odzie˝owym nad jeziorem
Belton. Tam mieli wiele mo˝liwoÊci, aby poznaç si´
podczas udzia∏u w licznych grach, zabawach, zawo-
dach sportowych i rozmowach. M∏odzi bracia i siostry
z uwagà s∏uchali odpowiedzi aposto∏a okr´gowego
pomocniczego Karla Henry’ego Hoffmana na wczeÊ-
niej zadane pytania. Przy tym wezwa∏ m∏odzie˝ do
tego, aby w zakresie zagadnieƒ ˝yciowych prosili o
wskazówki Ojca Niebieskiego. Punktem kulminacyj-
nym i zakoƒczeniem spotkania m∏odzie˝y by∏o
nabo˝eƒstwo, które przeprowadzi∏ aposto∏ okr´gowy
pomocniczy, a obecny te˝ by∏ biskup Morse.

Honduras: „Nowoapostolscy – dlaczego?” Odpowiedzi na to pytanie szuka∏o oko∏o 50 m∏odych braci i sióstr z krajów
Ameryki Centralnej: Belize, Gwatemali i Hondurasu, na spotkaniu m∏odzie˝y w Puerto Cortes, stolicy Hondurasu.
Ponadto brali udzia∏ w grach i zawodach sportowych. Biskup Eduardo Buistrago odpowiada∏ na pytania m∏odzie˝y, a
na zakoƒczenie spotkania przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo.

Zambia: Ponad 5100 m∏o-
dych braci i sióstr z aglome-
racji Lusaki 17 paêdziernika
ub.r. zebra∏o si´ na nabo˝eƒ-
stwo, które przeprowadzi∏
aposto∏ okr´gowy Duncan
B. Mfune. S∏owem biblij-
nym nabo˝eƒstwa by∏ werset
z Psalmu 119, 30: „Obra∏em
drog´ prawdy, prawa Twoje

stawiam przed sobà”. Po nabo˝eƒstwie aposto∏ okr´gowy
Mfune wskaza∏ m∏odzie˝y na niebezpieczeƒstwa zwiàzane
z wirusem HIV i AIDS. Problematyka ta jest tematem
Âwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Dzień wspólnoty w Fortalezie Apostoł odpowiada

na pytania młodzieży

Pobyt nad jeziorem Belton

Spotkanie młodzieży w Hondurasie

Nabożeństwo apostoła okręgowego
dla młodzieży

Radość młodzieży

nad jeziorem

Belton; niektóre

gry wymagały

szczególnej

koncentracji

i koordynacji
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Wielka Brytania/Szkocja: Pasterz Daniel Focci w dniu 17 paêdzier-
nika 2004 roku przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w Glasgow, stolicy
Szkocji. Na t´ uroczystoÊç byli te˝ zaproszeni bracia i siostry ze

zboru Dunfermline. Podczas
nabo˝eƒstwa zosta∏o te˝
ochrzczone ma∏e dziecko.
Po nabo˝eƒstwie 58 braci
i sióstr oraz goÊci pozosta∏o
jeszcze razem, a grupa
instrumentalna zagra∏a kilka
pieÊni. Ponadto m∏odzie˝
przygotowa∏a jeszcze
inne atrakcje.

Kenia: Prawie na dwa
tygodnie na poczàtku
paêdziernika ub.r.
zatrzyma∏ si´ w Kenii
biskup James Fendt.
W tym czasie uczestni-
czy∏ w nabo˝eƒstwie,
które przeprowadzi∏
aposto∏ Francis

Kamunyu w zborze „South C”, w stolicy kraju Nairobi. Obecnych by∏o 850 braci i sióstr. Po nabo˝eƒstwie bracia zanieÊli
kosz owoców i warzyw, które zdobi∏y o∏tarz,  do pobliskiego domu sierot cierpiàcych na AIDS. W kolejnych dniach
biskup przeprowadzi∏ w ró˝nych miejscach kilka seminariów i obejrza∏ b´dàcy w budowie koÊció∏ w Eldoret w okr´gu
Rift Valley. Na zakoƒczenie pobytu biskup Fendt odwiedzi∏ jeszcze dom sierot, w którym od oko∏o roku przeprowadzane
sà nabo˝eƒstwa KoÊcio∏a Nowoapostolskiego. Tam przekaza∏ odzie˝, zabawki oraz pilnie potrzebne medykamenty,
podarowane przez braci i siostry z amerykaƒskich zborów.

Nabożeństwo w Glasgow

Biskup Fendt (za ołtarzem

z prawej) w otoczeniu dzieci

w kościele w Nairobi 

Grupa instrumentalna podczas występu w Glasgow

Wietnam: Od 1 stycznia 2005 roku bracia i siostry z Wietnamu nale˝à
do obszaru dzia∏ania aposto∏a okr´gowego Leslie Latorcai (Kanada),
a tym samym sà obs∏ugiwani przez aposto∏a okr´gowego pomocni-
czego Ursa Hebeisena (Filipiny). Do tego czasu Wietnam nale˝a∏ do
obszaru dzia∏ania aposto∏a okr´gowego Wilhelma Lebera (KoÊció∏
terytorialny Nadrenia Pó∏nocna-Westfalia).

Zmiany w Wietnamie

Angola: W po∏owie
grudnia 2004 roku,
w drodze do swego
brata, biskup Pedro
Ndosa (61 lat) zosta∏
napadni´ty i zastrze-
lony. Pozostawi∏ ̋ on´
i siedmioro dzieci.
Biskup Ndosa zalicza∏
si´ do pierwszych
nowoapostolskich
chrzeÊcijan w Angoli.

Biskupem zosta∏ ustanowiony 1 stycznia 2003
roku przez G∏ównego Aposto∏a Richarda
Fehra w Oberhausen.
G∏ówny Aposto∏ pisze: „Jego ̋ onie Joanie
i siedmiorgu po cz´Êci doros∏ym dzieciom,
przesy∏amy nasze serdeczne wyrazy wspó∏-
czucia. Ka˝dego dnia prosimy o ochron´
anielskà, ale pomimo to Pan to dopuÊci∏ – nie
wiemy dlaczego. Taka by∏a Jego wola!”.
UroczystoÊç pogrzebowà w Luandzie,
20 grudnia, przeprowadzi∏ aposto∏ Mbuta.

Biskup napadnięty

i zastrzelony

Radość dla sierot w Kenii

Biskup Pedro Ndosa ✝
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Pakistan - Bangladesz: Na poczàtku listopada 2004 roku aposto∏ Ken Kreutner (Kanada) podjà∏ kilkudniowà podró˝ do
Azji Po∏udniowej. Najpierw odwiedzi∏ pakistaƒskà stolic´ Islamabad. Tam w zborze Sharron Colony przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo dla umar∏ych, w którym uczestniczy∏o 380 braci i sióstr. Nast´pnego dnia aposto∏ pokrzepi∏ w wierze s∏ugów
okr´gowych z obszaru aposto∏a Dina. Nast´pnie aposto∏ Kreutner polecia∏ do Lahore, gdzie prowadzi∏ rozmowy
duszpasterskie w Administracji KoÊcio∏a. W kolejnych trzech dniach przeprowadzi∏ seminaria dla s∏ugów okr´gowych z
pozosta∏ych pi´ciu apostolskich obszarów Pakistanu. Dalszym etapem podró˝y by∏o Karaczi, gdzie rozmawia∏ z architektem
odpowiedzialnym za budow´ koÊcio∏a, a tak˝e przeprowadzi∏ dwa seminaria. Na koniec pobytu w Pakistanie aposto∏ s∏u˝y∏
64 braciom i siostrom w zborze Memodabad. W stolicy Bangladeszu, Dhace, aposto∏ omawia∏ pewne sprawy z
pracownikami biura koÊcielnego oraz przedstawi∏ architekta odpowiedzialnego za budow´ koÊcio∏ów. Z nim te˝ w
nast´pnych dniach aposto∏ obejrza∏ kilka obiektów sakralnych. Na zakoƒczenie pobytu w Bangladeszu aposto∏
przeprowadzi∏ dwa kolejne seminaria i nabo˝eƒstwo w Dhace.

Brazylia: Po obszernej przebudowie, od poczàtku paêdziernika
2004 roku, pomieszczenie sakralne zboru Lagoa do Carro w
brazylijskim stanie Pernambuco ponownie mo˝e byç wykorzys-
tywane na nabo˝eƒstwa. Pierwsze nabo˝eƒstwo po remoncie
przeprowadzi∏ aposto∏ okr´gowy Guillermo Vilor. W uro-
czystoÊci wzi´∏o udzia∏ 113 braci i sióstr. S∏owem biblijnym
nabo˝eƒstwa by∏y wersety z Jeremiasza 17, 7. 8. W ma∏ym mieÊcie
Lagoa do Carro powstanie zboru nowoapostolskiego si´ga koƒca
lat osiemdziesiàtych. W 1997 roku KoÊció∏ naby∏ ma∏y dom,  który
nast´pnie zosta∏ rozbudowany i zaadaptowany na cele sakralne.

Wielka Brytania: Biskup David Middleton i
ewangelista Jack Muggeridge przed kilkoma
tygodniami odwiedzili rodziny nale˝àce do
zboru Worthing. Wieczorem odby∏o si´
nabo˝eƒstwo, w którym uczestniczy∏o 34 braci
i sióstr oraz 9 goÊci, wÊród których by∏ te˝
burmistrz z ˝onà. Po nabo˝eƒstwie burmistrz
podzi´kowa∏ za serdeczne przyj´cie. Wiele
radoÊci prze˝yli jeszcze wszyscy uczestnicy
sp´dzajàc wspólnie czas po nabo˝eƒstwie.

Burmistrz w nabożeństwie

Burmistrz miasta Worthing (z prawej) z żoną, która cieszyła się

z bukietu kwiatów, jaki wręczyła jej pewna siostra;

z tyłu biskup Middleton

Zapełniony plan podróży po Azji Południowej

Apostoł okręgowy
wyświęcił pomieszczenie sakralne

Zbór przed nabożeństwem w Lagoa do Carro
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