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KiedyÊ zadano Panu pytanie: „Có˝ mamy czyniç, aby wykonywaç
dzie∏a Bo˝e?”. Mo˝na sobie wyobraziç, ˝e by∏y ró˝ne ocze-
kiwania, co do odpowiedzi Pana Jezusa. Niejeden byç mo˝e
szuka∏ sprawdzenia si´ i myÊla∏: Kiedy pomagam bliêniemu, to z

pewnoÊcià jest dzie∏o Bo˝e; albo: kiedy czyni´ coÊ dobrego, czy˝ to nie jest
dzie∏em Bo˝ym? Pomaganie bliêniemu i czynienie dobra nie jest b∏´dne.
Jednak˝e coÊ innego jest wa˝niejsze. Jezus Chrystus odpowiedzia∏: „To jest
dzie∏o Bo˝e: wierzyç w Tego, którego On pos∏a∏”.

Przyjrzyjmy si´ pewnym przyk∏adom z Pisma Âwi´tego: Moj˝esz
wyprowadzi∏ Izraelitów z Egiptu. Co dla ludu by∏o najwa˝niejsze? To, ˝e
uwierzy∏ i szed∏ za Moj˝eszem. Wa˝ne by∏o podà˝anie za Moj˝eszem, a nie
to, czy wykonywa∏o si´ dobre uczynki i by∏o si´ dobrym cz∏owiekiem. Kto
szed∏ za Moj˝eszem, ten wyszed∏ z kraju niewoli i szed∏ drogà do
obiecanego kraju. Izraelici uwierzyli temu pos∏anemu przez Pana.

PomyÊlmy o proroku Jonaszu. Nawo∏ywa∏ mieszkaƒców miasta Niniwy
do pokuty. Dlatego ˝e mu uwierzyli i odpowiednio postàpili Niniwa mia∏a
b∏ogos∏awieƒstwo, a zapowiedziana kara nie nastàpi∏a. Zawsze wi´c
chodzi, tak jak w przypadku Moj˝esza lub Jonasza, o wiar´ w tego, kogo
Bóg posy∏a oraz o wiar´ w aktualne S∏owo Bo˝e.

Pan Jezus przyszed∏ jako Zbawiciel i Odkupiciel. Kto w Niego wierzy i
przyjmuje Jego S∏owo oraz cia∏o i krew Pana, ten b´dzie ˝y∏ na wieki. Nie
tyle chodzi o to, czy jest si´ dobrym cz∏owiekiem lub pope∏ni∏o si´ mniej
czy wi´cej grzechów, ale g∏ównie chodzi o to, czy wierzy si´ w to, co Pan
objawia, czy nie wierzy.

Powróçmy do naszego czasu. Co dziÊ jest wa˝ne? Jest wielu ludzi, którzy
czynià dobro i pomagajà innym. To jest dobra sprawa i my si´ radujemy,
kiedy mo˝emy pomagaç lub spotykamy ludzi skorych do niesienia pomocy.
Nie jest to jednak najwa˝niejsze. DziÊ najwa˝niejsze jest wierzyç w tego,
którego Bóg posy∏a. Gdy to si´ czyni, to mo˝na Êciàgnàç na siebie
b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e i zostaç przygotowanym na wiecznà wspólnot´ z
Trójjedynym Bogiem.

Kogo dziÊ posy∏a Jezus Chrystus? Pan powiedzia∏: „Jak Ojciec mnie
pos∏a∏, tak i Ja was posy∏am” oraz „A nie tylko za nimi prosz´, ale i za tymi,
którzy przez ich s∏owo uwierzà we mnie”. To wszystko powiedzia∏ do
swoich aposto∏ów. Zatem i dziÊ chodzi o to, aby przyjàç aposto∏ów Pana i
uwierzyç ich s∏owom. Kto to czyni, ten doÊwiadcza bliskoÊci i ∏aski Bo˝ej.
Kto to czyni, tego Pan doprowadzi do wspania∏oÊci. Uwierzmy tym,
których Pan dziÊ posy∏a, Jego aposto∏om; to jest dzie∏o Bo˝e.

Chcia∏bym jeszcze wyraêniej wyjaÊniç, co oznacza wierzyç aposto∏om
Jezusa Chrystusa. Mo˝na wierzyç intensywnie albo powierzchownie. Pan
oczekuje dog∏´bnej wiary. To jest wiara, która uwidacznia si´ w
naÊladownictwie. To jest wiara, która wykazuje bezgraniczne zaufanie do
pos∏aƒców Jezusa. To jest wiara, która cechuje si´ cierpliwoÊcià. To jest
wiara, która wyra˝a si´ silnà nadziejà. Naszà nadziejà jest to, ˝e nasz Pan
przyjdzie ponownie!

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Dzieła Boże
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Pewnà nowoÊcià by∏o, ˝e G∏ówny Apos-
to∏, jak i pozostali s∏udzy Bo˝y, dla ponad
10 tysi´cy braci i sióstr oraz goÊci na trzech
nabo˝eƒstwach w Nigerii s∏u˝yli wy∏àcznie
w j´zyku angielskim. W pierwszym nabo-
˝eƒstwie w Owerri, w sobot´ 3 grudnia,
przeszed∏ w stan spoczynku aposto∏ Felix
Amah Omeh. Nast´pnego dnia, 4 grudnia,
obchodzi∏ swoje 63 urodziny. Aposto∏
Omeh nale˝y do pionierów dzie∏a Bo˝ego
w tym kraju. Na jego nast´pc´ zosta∏ usta-
nowiony dotychczasowy biskup Geoffrey
Odinakachi Nwogu. Natomiast dla Ghany
zosta∏ powo∏any biskup David Adjabeng.

W Owerri G∏ówny Aposto∏ s∏u˝y∏ s∏o-
wem biblijnym z 1. Jana 1, 7: „JeÊli zaÊ
chodzimy w Êwiat∏oÊci, jak On sam jest w
Êwiat∏oÊci, spo∏ecznoÊç mamy z sobà”. W
nawiàzaniu do tego s∏owa G∏ówny Aposto∏
powiedzia∏: „W Bogu jest tylko Êwiat∏o. On
jest wszechmocny, On jest ̋ yciem, mi∏oÊcià
i prawdà. W nast´pstwie tego Syn Bo˝y te˝
móg∏ powiedzieç: „Ja jestem Êwiat∏oÊcià
Êwiata”. Teraz my mamy chodziç w tej
Êwiat∏oÊci, a mo˝e mieç to miejsce tylko
wtedy, kiedy b´dziemy mieli Êcis∏e powià-
zanie z Bogiem i Jego Synem oraz b´dzie-
my si´ starali ˝yç jak Pan Jezus”.

Swojà s∏u˝b´ w Uyo, w poniedzia∏ek 5
grudnia, G∏ówny Aposto∏ opar∏ na wer-
secie z 1. Koryntian 16, 13: „Czuwajcie,
trwajcie w wierze, bàdêcie m´˝ni, bàdêcie
mocni”. W toku tego nabo˝eƒstwa powie-
dzia∏:

„Czuwaç, to oznacza Êwiadomie kiero-

waç swoim ˝yciem i byç gotowym na po-
nowne przyjÊcie Chrystusa.

Co oznacza trwaç mocno w wierze, to
pokazuje nam wydarzenie, gdy uczniowie
byli na morzu, a Pan szed∏ do nich. (por.
Ew. Mateusza 14, 24 i nast´pne) Na pole-
cenie Pana Piotr szed∏ do Niego po wodzie.
Widzàc wichur´, przestraszy∏ si´ i zaczà∏
tonàç. W przenoÊnym znaczeniu jest to
niebezpieczeƒstwo naszego czasu. Zamiast
patrzeç na Pana patrzymy na silne wiatry.
Sà nimi mocne pràdy duchowe naszego
czasu, a tak˝e troski i trudnoÊci. Trwaç
mocno w wierze oznacza patrzeç tylko na
Pana.

Byç m´˝nym – tu myÊl´ o zwiadowcach,
którzy badali obiecany kraj. (por. 4. Moj-
˝eszowa 13 i 14) Wi´kszoÊç by∏a zdania, ˝e
jest rzeczà niemo˝liwà, aby zajàç ten kraj,
poniewa˝ mieszkajà tam olbrzymy. To wy-
wo∏a∏o rezygnacj´, która jest przeciwieƒs-
twem m´stwa. Jozue i Kaleb jednak prze-
ciwstawili si´ temu mówiàc: „Je˝eli Pan ma
w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej
ziemi i da nam t´ ziemi´, (…) tylko nie
buntujcie si´ przeciwko Panu”. (4. Moj˝e-
szowa 14, 8. 9) W odniesieniu do osiàgni´-
cia celu naszej wiary nie ma powodu, aby
byç zniech´conym i zrezygnowanym.

Byç mocnym. Co czyni nas mocnymi?
B´dziemy i pozostaniemy mocnymi, gdy
wcià˝ na nowo b´dziemy s∏uchali i przyj-
mowali S∏owo Bo˝e, korzystali z Jego ∏aski,
s∏u˝yli Panu z najlepszych si∏ i sk∏adali
Jemu ofiary”.

W dniach od 2 do 5 grudnia 2005 roku
G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber odwiedzi∏ wiernych w Nigerii,

w Afryce Zachodniej. W tym kraju przeprowadzi∏ trzy
nabo˝eƒstwa, przeniós∏ w stan spoczynku aposto∏a

Felixa Omeha (63 lata), ustanowi∏ jego nast´pc´ i biskupa.

G∏ówny Aposto∏
w Port Harcourt - Nigeria

Powitanie Głównego Apostoła
i osób jemu towarzyszących



– 1. Tesaloniczan 5, 6 –

„Przeto nie śpijmy jak inni,
lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi”. 

Moi mili bracia i siostry, mi-
li przyjaciele i goÊcie. Wi-
tam was wszystkich i ra-
duj´ si´, ˝e mog´ byç z

wami. Po raz pierwszy jestem w Ni-
gerii, w waszym kraju, i ciesz´ si´, ˝e
jest tu tak wielu braci i sióstr, tak wielu,
którzy z wiarà czekajà na przyjÊcie
Pana. To mnie uszcz´Êliwia i czuj´ si´ z
wami serdecznie zwiàzany. Mam na-
dziej´, ˝e wszyscy prze˝yjemy dzieƒ pe-
∏en radoÊci, szcz´Êcia i pokoju oraz
nabierzemy nowej otuchy, ˝eby dalej
pielgrzymowaç do osiàgni´cia celu.
Zanim uda∏em si´ w podró˝ do Nigerii
mia∏em okazj´ rozmawiaç telefonicz-
nie z G∏ównym Aposto∏em w st. sp. Ri-
chardem Fehrem. Wy go znacie i on
przekazuje wam wszystkim serdeczne
pozdrowienia. To pokazuje nam, ˝e my
dzieci Bo˝e na ca∏ym Êwiecie jesteÊmy
ze sobà powiàzane, niezale˝nie od

kraju i przynale˝noÊci narodowej.
DziÊ rano czyta∏em w Biblii coÊ inte-

resujàcego o ̋ yciu Jezusa. Gdy bywa∏ w
miastach i wioskach wielu go dotyka∏o,
a wszyscy, którzy si´ Go dotkn´li, zos-
tali uzdrowieni. (por. Ew. ¸ukasza 6,
19) Czyni∏ wszystko dla dobra narodu.
To jest moje ˝yczenie na ten dzieƒ, aby
ka˝dy, kto dotknie serca naszego Ojca
Niebieskiego, a tym samym, te˝ serca
Jego Syna, zosta∏ uzdrowiony.

˚yjemy w czasie dokoƒczenia dzie∏a
Bo˝ego, a zamiarem Bo˝ym nie jest uz-
drowienie naszych naturalnych chorób.
Nie mo˝e zabraç wszystkich ci´˝arów,
nie mo˝e pozbawiç wszelkich zmart-
wieƒ. Takie rzeczy muszà byç, abyÊmy
dostàpili udoskonalenia. Chcia∏by nas
jednak uwolniç od chorób duchowych,
a w naszym czasie sà liczne duchowe
choroby. Naprawd´ jest tak, ˝e otocze-
ni jesteÊmy ludêmi, których dusze sà

chore. Symptomem duchowej choroby
jest brak pokoju w sercu, brak radoÊci,
brak zaufania odnoÊnie przysz∏oÊci. To
czyni chorym – chorym duchowo. Za-
miarem Bo˝ym jest uzdrowiç nasze
wszelkie choroby duchowe. Ka˝dy, kto
si´ Go dotknie, kto dotknie serca Bo-
ga, ten mo˝e byç uwolniony od ducho-
wych chorób.

Jak mo˝emy dotknàç serca Boga? W
czasach, kiedy Jezus chodzi∏ po ziemi,
by∏o mo˝liwe dotknàç Go cieleÊnie, ale
dziÊ, co mo˝emy uczyniç? Moi mili bra-
cia i siostry, mili przyjaciele i goÊcie,
wszyscy mo˝emy dotknàç i poruszyç
serce Boga naszymi modlitwami. Gdy
s∏uchamy S∏owa Bo˝ego i je przyjmuje-
my, wtedy porusza to serce Bo˝e.
Wówczas Bóg daje wszystko, czego po-
trzebujemy, ˝eby staç si´ duchowo
zdrowymi, ˝eby mieç zdrowà dusz´. To
jest moje ˝yczenie na dziÊ, aby do
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ka˝dego serca wstàpi∏ pokój, aby ka˝dy
pe∏en radoÊci móg∏ kroczyç drogà do
wiekuistego celu, aby ka˝dy zyska∏ no-
wà si∏´ i ufnoÊç oraz z radosnym ser-
cem móg∏ patrzeç w przysz∏oÊç. Pami´-
tajmy zawsze o tym, ˝e i dziÊ mo˝emy
dotknàç i poruszyç serce Bo˝e w ten
sposób, ˝e si´ modlimy, ˝e s∏uchamy i
przyjmujemy S∏owo Bo˝e oraz czynimy
wszystko, co si´ Bogu podoba. To po-
rusza serce Bo˝e, podobnie jak nasza
gotowoÊç do s∏u˝enia Jemu i sk∏adania
Jemu ofiar. Mo˝ecie byç pewni, ˝e to
porusza serce Bo˝e. Wówczas daje
nam wszystko, czego potrzebujemy dla
zdrowia duszy.

DziÊ jest druga niedziela adwento-
wa. Adwent to cudowny czas. Jest to
czas przygotowania. Czas przed Bo˝ym
Narodzeniem. W przenoÊnym sensie
adwent jest te˝ czasem przed przyj-
Êciem Pana celem zabrania swojej

oblubienicy. ˚yjemy w tym wielkim
adwencie. Ten czas nosi jednak te˝
szczególne niebezpieczeƒstwa. Dlate-
go te˝ przeczyta∏em to s∏owo biblijne,
s∏owo Aposto∏a Paw∏a: „Przeto nie
Êpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bàdêmy
trzeêwi”.

To zestawienie, abyÊmy czuwali i byli
trzeêwi, kilkakrotnie znajdujemy w
PiÊmie Âwi´tym. Te dwie sprawy sà ze
sobà zwiàzane. Byç trzeêwym i czuwaç.
Pozwólcie, ˝e nieco wyjaÊni´ znaczenie
zmieniajàc kolejnoÊç. Zacznijmy od
bycia trzeêwym. Wed∏ug mojego rozu-
mienia jest to pierwszy punkt. Gdy jes-
teÊmy trzeêwi, to mo˝emy te˝ czuwaç.
Trzeba byç trzeêwym, aby nie zasnàç.

Co oznacza byç trzeêwym? Trzeê-
wym oznacza byç realistà; widzieç
rzeczy takimi, jakimi sà. To oznacza
trzeêwoÊç. Pozwólcie, ˝e zadam pyta-
nie: Kto by∏ najtrzeêwiejszym cz∏owie-

kiem? Udziel´ te˝ odpowiedzi: Pan,
gdy by∏ na ziemi. On by∏ ca∏kowicie
trzeêwym. On by∏ realistà w swoim spo-
sobie widzenia, w swoim ca∏ym post´-
powaniu. Pozwólcie, ˝e przytocz´ tylko
jednà okolicznoÊç. Uczniowie kiedyÊ
wskazali Jezusowi na pi´knà Êwiàtyni´.
Musia∏a to byç ∏adna budowla ze z∏ota
i szlachetnych materia∏ów. Co jednak
powiedzia∏ Pan Jezus? Nie przytaknà∏,
lecz rzek∏: „Zaprawd´ powiadam wam,
nie pozostanie tutaj kamieƒ na kamie-
niu”. (Ew. Mateusza 24, 2) On patrzy∏
w przysz∏oÊç. On by∏ trzeêwy, nie ∏apa∏
si´ teraêniejszoÊci, lecz patrzy∏ w przy-
sz∏oÊç i widzia∏, co pewnego dnia na-
stàpi. A widzia∏, ˝e nie pozostanie
kamieƒ na kamieniu.

Teraz powróc´ do naszego czasu.
Czy jesteÊmy trzeêwymi, tak trzeêwymi,
jak Pan Jezus? Wówczas nie tylko
widzimy teraêniejszoÊç, ale te˝ i przysz-
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∏oÊç. TrzeêwoÊç, to jest widzieç naszà
wspania∏à przysz∏oÊç i wszystko uczy-
niç, aby zostaç na nià przygotowanym.
To jest trzeêwoÊç!

Spójrzmy na inny przyk∏ad. W cza-
sach Starego Testamentu ˝y∏ król Salo-
mon. On równie˝ by∏ trzeêwy. Bóg
przyszed∏ kiedyÊ do niego we Ênie i
zapyta∏: „ProÊ, co ci mam daç?”. Zasta-
nówmy si´ chwil´, co my byÊmy odpo-
wiedzieli, gdybyÊmy mieli takà okazj´
us∏yszenia g∏osu Bo˝ego i byli zapytani:
Czego sobie ˝yczysz? Jeden by prosi∏ o
zdrowie, inny ˝yczy∏by sobie bogactwa.
Salomon przeciwnie, on mia∏ inne
˝yczenie, gdy˝ powiedzia∏ – pozwólcie,

bieƒstwo o bogatym cz∏owieku, który
mia∏ dobre zbiory i powiedzia∏ do
siebie: „Zburz´ moje stodo∏y, a wi´k-
sze zbuduj´ i zgromadz´ tam wszystko
zbo˝e swoje i dobra swoje. I powiem
do duszy swojej: Duszo, masz wiele
dóbr z∏o˝onych na wiele lat; odpocznij,
jedz, pij, wesel si´”. Innymi s∏owy:
Przecie˝ nic nie mo˝e si´ staç, bo uczy-
ni∏em wszystko, co niezb´dne. (por.
Ew. ¸ukasza 12, 18. 19) Jaki g∏upiec!
By∏ nietrzeêwy! MyÊla∏, ˝e jeÊli uczyni
wszystko, co potrzebne do ziemskiego
˝ycia i na tym b´dzie koncentrowa∏
swojà uwag´, to wystarczy. OczywiÊcie,
˝e musimy si´ troszczyç o nasze ziem-
skie ˝ycie; to prawda, ale czy to jest
wszystko, mili bracia i siostry, mili przy-
jaciele i goÊcie? Chciejmy byç trzeê-
wymi i zatroszczyç si´ równie˝ o nasze
duchowe ˝ycie.

Czy jesteÊmy trzeêwi? Niech ka˝dy
sam siebie sprawdzi. Trzeêwi jesteÊmy,
gdy uni˝amy si´ przed Bogiem i modli-
my si´ do Wszechmocnego. Trzeêwi
jesteÊmy, jeÊli nie tylko patrzymy na
naturalne rzeczy, ale dbamy o powo-
dzenie duchowe. Trzeêwi jesteÊmy, jeÊli
nie tylko jesteÊmy w teraêniejszoÊci, ale
równie˝ patrzymy w przysz∏oÊç. Za-
wsze, kiedy b´dziemy musieli podjàç
jakàÊ decyzj´, to nie patrzmy tylko na
aktualny czas, nie przylepiajmy si´ do
teraêniejszoÊci. Dbajmy zawsze o przy-
sz∏oÊç. Co to jest przysz∏oÊç? Przy-
sz∏oÊcià dzieci Bo˝ych jest przyjÊcie
Pana. To jest dzieƒ, w którym nasz Pan
przyjdzie.

Interesujàcy jest werset poprzedza-
jàcy nasze s∏owo biblijne. Werset ten
brzmi: „Wy wszyscy bowiem synami
Êwiat∏oÊci jesteÊcie i synami dnia. Nie
nale˝ymy do nocy ani do ciemnoÊci”.
My jesteÊmy dzieçmi dnia! To odnosi
si´ do szczególnego dnia. Czy wiecie
do jakiego dnia? Do dnia, w którym
Pan Jezus przyjdzie ponownie! My jes-
teÊmy dzieçmi tego dnia. To jest szcze-
gólne sformu∏owanie biblijne. Poj´cie
„dziecko” oznacza, ˝e istnieje silne po-
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˝e wyra˝´ to w∏asnymi s∏owami –
„Jestem królem twego narodu, daj mi
wiele màdroÊci, wiele si∏, abym móg∏
sàdziç Twój lud wed∏ug Twojej woli”.
(por. 1. Królewska 3, 5-9) TrzeêwoÊç
jego polega∏a na tym, ˝e nie patrzy∏ na
sprawy ziemskie i na to, co przyciàga
ludzi, ale by∏ skromny i pokorny oraz
pe∏en mi∏oÊci wobec Boga. TrzeêwoÊcià
jest to, gdy nie patrzymy na nasze
naturalne przywileje, ale pokornie sto-
imy przed Bogiem i uni˝amy si´ przed
Nim w modlitwie i Jego czcimy.

Przytocz´ teraz przyk∏ad kogoÊ, kto
nie by∏ trzeêwy. To tak˝e jest interesu-
jàce. Pan Jezus opowiedzia∏ podo-
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wiàzanie, ˝e nale˝y si´ do siebie. My
jako dzieci Bo˝e nale˝ymy do dnia, w
którym Jezus przyjdzie ponownie. To
jest nasz cel! Cel naszego ˝ycia! Wszys-
tko to jest z sobà ÊciÊle zwiàzane.

Tak wi´c, moi mili bracia i siostry,
bàdêmy trzeêwi. JesteÊmy dzieçmi
dnia. Czy˝ nie jest to pi´kne? Raduje-
my si´ na dzieƒ, w którym Pan przyj-
dzie i zabierze swojà oblubienic´.

Drugim punktem naszego s∏owa
biblijnego jest wezwanie, aby nie spaç,
lecz czuwaç. „Przeto nie Êpijmy jak
inni, lecz czuwajmy”. Nie porównuje-
my si´ z innymi. Niech ka˝dy czyni co
chce. Jednak˝e my jako dzieci Bo˝e
mamy czuwaç. Po pierwsze byç trzeê-
wym, po drugie czuwaç.

Jaki jest sens i cel czuwania? Pozwól-
cie, ˝e wska˝´ na kilka rzeczy. Naj-
pierw musimy czuwaç nad naszà wiarà.
Czuwajmy nad naszà wiarà, abyÊmy
nigdy z niej nie zrezygnowali, abyÊmy
w walce tego czasu nie utracili naszej
wiary! Nast´pnie nigdy nie chciejmy
utraciç nadziei. Musimy wi´c czuwaç
nad naszà nadziejà, ̋ eby zosta∏a zacho-
wana g∏´boko w naszych sercach. Czu-
wajmy wi´c nad naszà nadziejà, aby
stopniowo nie s∏ab∏a! Ma pozostaç
mocna, ma wzrastaç. Dalej czuwajmy
nad naszym ˝yciem modlitewnym. Jak
cz´sto si´ modlimy? Jak intensywnie
si´ modlimy? Czy modlitwa jest tylko
czymÊ, co nale˝y do porzàdku dzienne-
go i modlimy si´ dlatego, ˝e jest taki
zwyczaj? Czy jednak nasza modlitwa
wywodzi si´ z g∏´bi serca? JeÊli tak, to
poruszamy serce Bo˝e! JeÊli nasza
modlitwa jest tylko formà obyczajowà,
której czynimy zadoÊç, poniewa˝
wszyscy tak robià, wówczas to nie wy-
starcza! PowinniÊmy intensywnie si´
modliç i czuwaç nad naszym ˝yciem
modlitewnym, aby ono nie os∏ab∏o. W
PiÊmie Âwi´tym znajdujemy przyk∏ad o
kimÊ takim, kto wykazywa∏ silne ˝ycie
modlitewne. By∏ nim Daniel. O nim
jest mowa, ˝e mia∏ otwarte okno i
modli∏ si´ trzykrotnie ka˝dego dnia.

Modli∏ si´ nawet wtedy, gdy by∏o to
zakazane prawem, gdy nale˝a∏o odda-
waç pok∏on królowi i jego posàgowi, a
nie Bogu. Daniel jednak tego nie
respektowa∏. On wykazywa∏ silne ˝ycie
modlitewne i modli∏ si´ przy otwartym
oknie skierowanym w stron´ Jeruzale-
mu. (por. Daniela 6, 11) W∏aÊnie takie
jest silne ˝ycie modlitewne, które nie
baczy na to, co mówià lub czynià inni.
Chciejmy pozostaç silni w naszym ̋ yciu
modlitewnym i czuwaç, abyÊmy go nie
utracili.

Ostatni punkt brzmi: Czuwajmy nad
naszà gotowoÊcià do s∏u˝enia Bogu.
Czy wiecie, ˝e to jest bardzo wa˝ne?

Nie rezygnujmy, kiedy coÊ nas z∏oÊci,
ale chciejmy byç gotowymi s∏u˝yç Bogu
i sk∏adaç ofiary. Czuwajmy nad tym,
abyÊmy pozostali mocnymi i stanow-
czymi we wszystkich tych sprawach i
te˝ w tym wzrastali, abyÊmy w dniu
Paƒskim zostali z ∏aski przyj´ci. Po-
zwólcie, ˝e powtórz´ te sprawy, co do
których mamy czuwaç i nie usnàç:
• Czuwaç nad naszà wiarà!
• Czuwaç nad naszà nadziejà, aby nie

os∏ab∏a!
• Czuwaç nad naszym ˝yciem modli-

tewnym!
• Czuwaç nad naszà gotowoÊcià s∏u˝e-

nia Panu i sk∏adania ofiar!
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ma∏˝eƒskiego wspó∏˝ycia zgodnà z wolà Bo˝à,
odpowiednià dla wierzàcego chrzeÊcijanina.
(por. np. 1. Tymoteusza 3, 2. 12; 5, 9)

W naszym KoÊciele ma∏˝eƒstwo nie jest sakra-
mentem. Zawarte jest jednak, zgodnie ze s∏o-
wami Jezusa, nierozerwalnie a˝ do Êmierci: „Co
tedy Bóg z∏àczy∏, cz∏owiek niechaj nie roz∏àcza”.
(Ew. Mateusza 19, 6) Dlatego te˝ ma∏˝onkowie
otrzymujà b∏ogos∏awieƒstwo koÊcielne, b∏ogos∏a-
wieƒstwo Êlubne. To b∏ogos∏awieƒstwo zawiera w
sobie si∏y, aby kszta∏towaç dalsze wspólne ˝ycie,
zgodne z wolà i upodobaniem Boga. Rozwijaç
si´ ono mo˝e tylko wtedy, kiedy ma∏˝onkowie
powa˝nie si´ starajà kroczyç drogà ˝ycia w bo-
jaêni Bo˝ej i wzajemnej mi∏oÊci. Oznacza to te˝,
aby w konfliktowych sytuacjach walczyç o za-
chowanie ma∏˝eƒstwa.

W zgodnoÊci z Nowym Testamentem po-
Êwiadczamy Êwi´toÊç ma∏˝eƒstwa. Jest ono od-
zwierciedleniem wspólnoty Chrystusa i Jego
zboru i zobowiàzuje ma∏˝onków do tego, aby
wzajemnie si´ szanowali i mi∏owali. (por. Efez-
jan 5, 25. 28-33) Stosunki pomi´dzy ma∏˝onkami
winny Êwiadczyç o wzajemnym powa˝aniu i o
gotowoÊci do wzajemnego poÊwi´cania si´.

Do ma∏˝eƒstwa równie˝ odnosi si´ zalecenie:
„…w pokorze uwa˝ajcie jedni drugich za wy˝-
szych od siebie. Niechaj ka˝dy baczy nie tylko na
to, co jego, lecz i na to, co cudze”, (Filipian
2, 3. 4) a tak˝e „Jedni drugich brzemiona noÊcie,
a tak wype∏nicie zakon Chrystusowy”. (Galac-
jan 6, 2)

Aposto∏ Pawe∏ zaleca, aby ma∏˝onkowie do-
pe∏niali wzajemnych zobowiàzaƒ i nie uchylali
si´ od tego, chyba ˝e na ograniczony czas za
obopólnym porozumieniem. (por. 1. Koryntian
7, 3-5) Aposto∏ wskazuje te˝ na to, aby ma∏-
˝onkowie równie˝ w swoim ma∏˝eƒstwie dbali o
Êwi´te post´powanie: „Taka jest bowiem wola
Bo˝a: uÊwi´cenie wasze, ˝ebyÊcie si´ powstrzy-
mywali od wszeteczeƒstwa, aby ka˝dy z was
umia∏ utrzymaç swe cia∏o w czystoÊci i w

Brzmienie szóstego przykazania
„Nie cudzo∏ó˝”. To przykazanie w identycz-

nym brzmieniu wyst´puje w obydwu starotesta-
mentowych sformu∏owaniach dekalogu, zawar-
tych w 2. Moj˝eszowej 20, 14 i 5. Moj˝eszowej 5,
18. Celem pe∏nego zrozumienia sensu tego przy-
kazania niezb´dne jest, aby najpierw zajàç si´
zagadnieniem: Co to jest ma∏˝eƒstwo?

Ma∏˝eƒstwo
Przez ma∏˝eƒstwo rozumiemy na czas ̋ ycia za-

warty zwiàzek m´˝czyzny i kobiety potwierdzo-
ny publicznym Êlubowaniem wiernoÊci. Co
prawda w PiÊmie Âwi´tym nie znajdujemy de-
finicji ma∏˝eƒstwa, to jednak kryteria co do treÊci
ma∏˝eƒstwa wynikajà z 1. Moj˝eszowej 2, 24:
„Dlatego opuÊci mà˝ ojca swego i matk´ swojà i
z∏àczy si´ z ˝onà swojà, i stanà si´ jednym
cia∏em”. Ta wypowiedê ma podstawowe znacze-
nie dla naszego rozumienia ma∏˝eƒstwa. Cyto-
wana jest przez Jezusa w zwiàzku z zapytaniem
odnoÊnie rozwodu, a tak˝e przez Niego jest wy-
jaÊniana. (por. Ew. Mateusza 19, 5. 6) TreÊç ma∏-
˝eƒstwa charakteryzuje si´:
• wewn´trznym i zewn´trznym od∏àczeniem si´

od domu rodzicielskiego,
• powa˝nà wolà zawarcia zwiàzku,
• trwa∏à wiernoÊcià, 
• wspólnotà cechujàcà si´ prawdziwà mi∏oÊcià i

wzajemnym wspieraniem.

Forma zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego zale˝-
na jest od ró˝nych kulturowych i tradycyjnych
okolicznoÊci. Zawarcie ma∏˝eƒstwa wià˝e si´ ze
skutkami prawnymi. Oboje ma∏˝onków wià˝e si´
z sobà i wobec ustawy wzgl´dem siebie majà do
wype∏nienia prawa i obowiàzki.

Ró˝ne stanowiska w sprawie ma∏˝eƒstwa
Nowy Testament, a stàd te˝ i nasz KoÊció∏ jas-

no opowiada si´ za monogamià (ma∏˝eƒstwem
jednego m´˝czyzny z jednà kobietà) jako formà

Majàc na uwadze nasze rozumienie ma∏˝eƒstwa w niniejszym artykule
zajmiemy si´ zagadnieniami cudzo∏óstwa, rozwodu i Êwi´tego

post´powania przynale˝nego
chrzeÊcijanom. Na zakoƒczenie

przedstawimy stanowisko
w sprawach ma∏˝eƒstwa i rodziny.

Szóste przykazanie

N A U K A I P O Z N A N I E
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poszanowaniu”. (1. Tesaloniczan 4, 3. 4)

Cudzo∏óstwo i rozwód
Cudzo∏óstwo pope∏nia ten, kto jako b´dàcy w

zwiàzku ma∏˝eƒskim albo nie b´dàcy w zwiàzku
ma∏˝eƒskim ma stosunek p∏ciowy z cz∏owiekiem
b´dàcym w zwiàzku ma∏˝eƒskim.

W „Kazaniu na górze” Syn Bo˝y wskaza∏, ˝e
przykazanie cudzo∏óstwa jest wszechobejmujà-
ce: „A Ja wam powiadam, ̋ e ka˝dy kto patrzy na
niewiast´ i po˝àda jej, ju˝ pope∏ni∏ z nià cudzo-
∏óstwo w sercu swoim”. (Ew. Mateusza 5, 28)
Przekroczenie przykazania nie nast´puje wi´c
dopiero wtedy, kiedy pope∏niany zostaje czyn
cudzo∏óstwa.

Rozwód konsekwentnie oceniany jest jako
grzech: „Co tedy Bóg z∏àczy∏, cz∏owiek niechaj
nie roz∏àcza. (…) Ktokolwiek by rozwiód∏ si´ z
˝onà swojà i poÊlubi∏ innà, pope∏nia wobec niej
cudzo∏óstwo. A jeÊliby sama rozwiod∏a si´ z
m´˝em swoim i poÊlubi∏a innego, dopuszcza si´
cudzo∏óstwa”. (Ew. Marka 10, 9-12)

Rozwód i ponowne zawarcie ma∏˝eƒstwa za
czasu ˝ycia rozwiedzionego ma∏˝onka zgodnie z
nowotestamentowymi wypowiedziami jest wy-
kroczeniem przeciwko przykazaniu Paƒskiemu:
„Tym zaÊ, którzy ˝yjà w stanie ma∏˝eƒskim,
nakazuj´ nie ja, lecz Pan, a˝eby ˝ona m´˝a nie
opuszcza∏a, a jeÊliby opuÊci∏a, niech pozostanie
niezam´˝na albo niech si´ z m´˝em pojedna;
niech te˝ mà˝ z ˝onà si´ nie rozwodzi. ˚ona
zwiàzana jest tak d∏ugo, dopóki ˝yje jej mà˝; a
jeÊli mà˝ umrze, wolno jej wyjÊç za mà˝ za kogo
chce, byle w Panu”. (1. Koryntian 7, 10. 11. 39;
por. te˝ Rzymian 7, 2. 3)

Z tych wskazaƒ biblijnych wynika pytanie: Jak
KoÊció∏ post´puje w przypadkach ponownego
zawarcia ma∏˝eƒstwa przez rozwiedzionych?
Jednoznaczne s∏owa Jezusa nale˝y traktowaç
powa˝nie. Przy tym nale˝y zachowaç w polu wi-
dzenia fakt, ˝e Jezus nie wyst´powa∏ wobec ludzi
w duchu zakonu Starego Testamentu, ale w du-
chu mi∏oÊci i ∏aski. Tego faktu Êwiadome jest
duszpasterstwo. Rozwiedzeni nie zostajà wyklu-
czeni z przyjmowania sakramentów. Majà swoje
miejsce w zborze i podlegajà bezwarunkowej
opiece duszpasterskiej.

Z rozwodem wià˝e si´ wina. Jednak grzesznik
wykazujàcy skruch´ i pokut´ stale mo˝e liczyç na
∏ask´ i odpuszczenie. Tym samym ka˝demu jest

dana mo˝liwoÊç nowego poczàtku, co do
którego KoÊció∏ powstrzymuje si´ od osàdu, czy
z tytu∏u zawarcia nowego ma∏˝eƒstwa ktoÊ z
czystym sumieniem mo˝e ponosiç odpowiedzial-
noÊç przed Bogiem. Dlatego KoÊció∏ nie odma-
wia rozwiedzionym ma∏˝onkom udzielenia po-
nownego b∏ogos∏awieƒstwa Êlubnego.

Szóste przykazanie – zobowiàzanie do
Êwi´tego post´powania

Z szóstego przykazania wynika te˝ wymóg
skierowany do cz∏owieka wzgl´dem obchodze-
nia si´ z seksualnoÊcià zgodnie z wolà Bo˝à.

Z poznania, ˝e cia∏o nowonarodzonego jest
mieszkaniem Bo˝ym wynika zobowiàzanie do
Êwi´tego post´powania:

„Albo czy nie wiecie, ˝e cia∏o wasze jest Êwià-
tynià Ducha Âwi´tego, który jest w was i którego
macie od Boga, i ˝e nie nale˝ycie te˝ do siebie
samych? DrogoÊcie bowiem kupieni. Wys∏awiaj-
cie tedy Boga w ciele waszym”. (1. Koryntian
6, 19. 20) Tymi s∏owami Aposto∏ Pawe∏ okreÊla
prostytucj´ jako grzech. Podobnie te˝ stosunki
seksualne z licznymi partnerami sà nie do
pogodzenia ze Êwi´tym post´powaniem i sà
grzechem.

Pozama∏˝eƒskie wspó∏˝ycie i wspólne miesz-
kanie KoÊció∏ Nowoapostolski ocenia jako nie-
dobre. Radzi zawarcie ma∏˝eƒstwa i wskazuje na
wa˝noÊç b∏ogos∏awieƒstwa Êlubnego. Odrzuce-
niu podlega „ma∏˝eƒstwo na prób´”.

Podsumowanie stanowiska w sprawach
ma∏˝eƒstwa i rodziny

KoÊció∏ Nowoapostolski stale podkreÊla zna-
czenie koÊcielnego Êlubu ma∏˝eƒskiego i radzi
przyst´powaç do niego w bezpoÊrednim odst´pie
czasowym po zawarciu cywilnego zwiàzku ma∏-
˝eƒskiego. KoÊció∏ wspiera wszelkie spo∏eczne
starania celem ochrony ma∏˝eƒstwa i rodziny.
B∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e jest wa˝nym i wartoÊ-
ciowym fundamentem dla ma∏˝eƒstwa i rodziny.
Przyjmowanie S∏owa Bo˝ego i ∏aski, wspólne
modlitwy i prze˝ywanie wiary wzmacnia wi´ê
ma∏˝eƒskà oraz rodzin´.

Duchowe schronienie i spe∏nienie seksualne
najlepiej mogà byç prze˝ywane w ma∏˝eƒstwie.
Dobrze prowadzone ma∏˝eƒstwo w przyk∏ad-
nym, trwa∏ym zwiàzku zapewnia dzieciom
przyj´cie w∏asnej odpowiedzialnoÊci w ˝yciu.
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W ciàgu osiemnastu lat dzia∏ania w
ró˝nych krajach Afryki Zachodniej i
Centralnej, z polecenia mojego apos-
to∏a okr´gowego, cz´sto znajdowa∏em
si´ na trudnym terenie. Cz´stokroç by-
∏y to trudne warunki drogowe, zw∏asz-
cza w porze deszczowej.

Je˝eli jednak mówi´ o „trudnym te-
renie”, to w mniejszym stopniu mam
na uwadze tego rodzaju trudnoÊci, ale
raczej te, które wynikajà z ró˝nicy
kultur, tradycji, religii i j´zyka. W tych
dziedzinach proces uczenia si´ poko-
nywania trudnoÊci niejednokrotnie by∏
dla mnie wyzwaniem, ale te˝ i op∏a-
calnym.

Trudny teren nie zawsze wià˝e si´ z
powiewem egzotycznych trudnoÊci, ale
cz´sto mamy z nim do czynienia w na-
szym dniu powszednim. W jaki sposób
powinniÊmy podjàç takie wyzwanie i z
pomocà Bo˝à stawiç mu czo∏a? Klu-
czem do tego jest mi∏oÊç, która wszyst-
ko mo˝e. W tym celu przytocz´ kilka
przyk∏adów:
• Niektórzy myÊlà, mówià i post´pujà
inaczej ni˝ ja – przy tym myÊl´ o fakcie,
˝e wcià˝ na nowo odczuwalne sà opory
wobec ludzi innych krajów i kultur, a
uprzedzenia w najgorszym wypadku
prowadzà do ekscesów. Czy moja mi-
∏oÊç do Boga i bliêniego jest doÊç silna,

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

aby szanowaç ka˝dego cz∏owieka i go
wspieraç, kiedy potrzebuje pomocy, a
nie popadaç w nie˝yczliwoÊç, zazdroÊç
i nienawiÊç?
• W ˝yciu nieuniknionà rzeczà jest to,
˝e ró˝nice zdaƒ i poglàdów nie zostajà
rozwiàzane, a w wyniku tego powstajà
k∏ótnie i waÊnie. Na przyk∏ad pomyÊl-
my tylko o sporach spadkowych, w wy-
niku których powstajà g∏´bokie rysy w
rodzinach. Czy moja mi∏oÊç do Boga i
bliêniego jest doÊç silna, aby wykazy-
waç gotowoÊç do pojednania, nawet
gdy w danej chwili nie mam jeszcze
wystarczajàcych si∏ do uczynienia pier-
wszego kroku do zgody?
• Ró˝ne wychowanie i doÊwiadczenia
wywierajà na nas wp∏yw, ˝e czasami ist-
niejà powa˝ne zastrze˝enia do nowoÊ-
ci, na przyk∏ad rozwijajàcego si´ po-
znania w sprawach wiary. Czy moja mi-
∏oÊç do Boga i bliêniego jest doÊç silna,
aby wykazywaç wol´ i zdolnoÊç do
uczenia si´?
• Cz´sto, nawet nieÊwiadomie, wywie-
ra na nas wp∏yw tradycja i przyzwycza-
jenia, co sk∏ania do ró˝nych reakcji.
PomyÊlmy na przyk∏ad o wydaniu no-
wego Êpiewnika. Oczywiste jest, ˝e gdy
do niektórych tonacji nie jest si´ przy-
zwyczajonym, to wydajà si´ obce. Czy
moja mi∏oÊç do Boga i bliêniego jest

Apostoł Volker Kühnleurodził się 15 kwietnia 1953
roku.Na urząd apostoła został powołany 17 czerwca
1990 roku. Jego obszar działania obejmuje niektóre
okręgi w Badenii-Wirtembergii oraz kilka krajów
Afryki Zachodniej i Centralnej. Ponadto jest upo-
ważniony z ramienia Kościoła Nowoapostolskiego do
rozmów z innymi Kościołami i wspólnotami wyzna-
niowymi.

doÊç silna, aby nie pozwoliç si´ poz-
bawiaç radoÊci z tego, co nowe?
• Wcià˝ na nowo w ˝yciu codziennym
konfrontowani jesteÊmy z faktami, któ-
re nie odpowiadajà naszym etyczno-
moralnym wyobra˝eniom, na przyk∏ad,
gdy ludzie tej samej p∏ci sà sobie bliscy.
Czy moja mi∏oÊç do Boga i bliêniego
jest doÊç silna, aby to tolerowaç, nawet
gdy tego nie rozumiemy? Czy jednak
mnie kusi, aby poprzez nietolerancyjne
s∏owa i czyny zraniç drugiego cz∏owie-
ka?
• Czasami wyzwanie stanowià te˝ inne
wyznania i religie. Dialog z ludêmi in-
nego wyznania cz´sto prowadzi do
wyzbycia si´ uprzedzeƒ i wzajemnego
zrozumienia, a jednak cz´stokroç spo-
tykamy si´ z obawà i niech´cià do roz-
mów o sprawach wiary. Czy moja mi-
∏oÊç do Boga i bliêniego jest doÊç silna,
aby tolerowaç i darzyç szacunkiem
wszystkich?

Trudny teren, ale op∏acalna droga.
Volker Kühnle

Podczas pory deszczowej w Afryce
warunki drogowe są szczególnie trudne

Trudny teren
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USA: Oko∏o stu braci i sióstr z ró˝nych zborów
stanu Arizona na poczàtku paêdziernika ub.r.
wspólnie sp´dzi∏o weekend w parku wypoczynko-
wym Sedona – Oak Creek Canyons. Dzieci i m∏o-
dzie˝ radowali si´ wspólnymi zabawami i zawoda-
mi. Wielkim zainteresowaniem cieszy∏a si´ te˝ w´-
drówka krajoznawcza. Posi∏ki przygotowywa∏y
ró˝ne zespo∏y kucharskie. Kulminacyjnym punk-
tem spotkania by∏o nabo˝eƒstwo pod go∏ym nie-
bem w niedziel´ 9 paêdziernika 2005 r., które prze-
prowadzi∏ starszy okr´gowy Bart Johnson z Los
Angeles.

Wspólny weekend

USA: M∏odzie˝ ze stanu Montana jesienià ub.r. odwiedzi∏a dwa nowoapostolskie zbory, które znajdujà si´ w rezerwatach
Indian. Najpierw udali si´ do zboru Birney, po∏o˝onego na terenie zamieszka∏ym przez Czejenów. Tam naprawili dach koÊ-
cio∏a, uporzàdkowali teren oraz usun´li szkody elewacyjne i odmalowali koÊció∏. Po po∏udniu m∏odzie˝ sprawi∏a radoÊç
cz∏onkom tamtejszego zboru koncertem. Program obejmowa∏ pieÊni religijne, wielbiàce Boga i wyra˝ajàce Jemu 

wdzi´cznoÊç, jak równie˝ utwo-
ry folklorystyczne. Nazajutrz
m∏odzie˝ uczestniczy∏a w nabo-
˝eƒstwie w zborze Pryor, po∏o-
˝onym na terenie zamiesz-
ka∏ym przez indiaƒskie plemi´
Crow (Wrony). Tak˝e i wÊród
tamtejszych s∏uchaczy m∏odzie˝
wzbudzi∏a entuzjazm swoim re-
pertuarem.

Młodzież odwiedza zbory w rezerwatach Indian

USA: „Kim˝e b´dzie to dzieci´?” – to pytanie, którym
zajmowali si´ ludzie po narodzeniu Jana Chrzciciela, (por.
Ew. ¸ukasza 1, z 66) by∏o punktem centralnym nabo˝eƒs-
twa dla dzieci, które przeprowadzi∏ w niedziel´ 2 paê-
dziernika 2005 r. biskup Karl Orlofski w zborze Milwau-
kee w stanie Wisconsin. Przy tym 40. dziewczynkom i
ch∏opcom pokazywa∏ zdj´cia dzieci i prosi∏, aby zgadywa-
li, kim sà obecnie. W toku nabo˝eƒstwa biskup podkreÊli∏,
˝e wa˝nà rzeczà jest, aby Duch Âwi´ty si´ w nas rozwija∏ i
kszta∏towa∏ nas na osobistoÊci Bo˝e. Ponadto biskup przy-
gotowa∏ zbór na nadchodzàce nabo˝eƒstwo ofiarno-
dzi´kczynne i radzi∏ rozmawiaç o tym Êwi´cie zarówno
dzieciom, jak i rodzicom. Dzieƒ Dziecka zakoƒczy∏ si´
licznymi zabawami i grami.

Biskup Orlofski (pośrodku) w gronie dzieci
Nabożeństwo pod gołym niebem w Sedona – Oak Creek Canyons
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Dzień Dziecka w Milwaukee

Młodzież podczas
malowania

i remontowania
dachu

kościoła w Birney
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Radość z azjatyckich gości

Szkocja: Ponad trzydziestu goÊci pochodzenia azjatyckiego, w Êrod´ 21 wrzeÊnia 2005 r., uczestniczy∏o w nabo˝eƒstwie
w koÊciele nowoapostolskim w Glasgow. Na nabo˝eƒstwie by∏a mowa o uzdrowieniu chromego przez Piotra i Jana.
(por. Dz. Ap. 3) Bracia i siostry oraz goÊcie zostali wezwani do przyjmowania mi∏oÊci Bo˝ej i przekazywania jej innym.
Kto z wiarà przyjmuje pos∏aƒców Bo˝ych, ten otrzymuje wszystko, co jest niezb´dne do zbawienia duszy. Po
nabo˝eƒstwie przedstawiciel grupy azjatyckiej podzi´kowa∏ za zaproszenie, a chór, który utworzyli, zaÊpiewa∏ kilka
Psalmów w j´zyku urdu. Po nabo˝eƒstwie mia∏y jeszcze miejsce rozmowy braci i sióstr z goÊçmi.

Irlandia: Praca misyjna w za∏o˝onym przed rokiem
ma∏ym nowoapostolskim zborze Tullamore wyda∏a
pierwsze owoce. Na nabo˝eƒstwo, w niedziel´ 18 wrzeÊ-
nia 2005 roku, przyby∏o siedmiu goÊci. Z tego faktu
bardzo radowali si´ bracia i siostry. Jeden z goÊci przy-
niós∏ z sobà kwiaty do przystrojenia o∏tarza oraz w∏asne
wypieki. Po nabo˝eƒstwie wszyscy pozostali jeszcze
razem, rozmawiali o wierze, jak równie˝ raczyli si´ cia-
stem. Bracia i siostry modlà si´ o dalszy b∏ogos∏awiony
rozwój ich zboru.

Rozwój zboru Tullamore

Irlandia: Oko∏o stu dwudziestu braci i sióstr
oraz siedemnastu goÊci ze zborów nowoapos-
tolskich w Irlandii zgromadzi∏o si´, w piàtek
24 wrzeÊnia 2005 roku, w by∏ym koÊciele
katolicko-apostolskim w Dublinie na nabo-
˝eƒstwo aposto∏a okr´gowego Richarda C.
Freunda (USA). Poza owocami, chlebem i
warzywami, ozdobà o∏tarza by∏o drzewko
do˝ynkowe. Na nim zaczepione by∏y ma∏e
karteczki, na których dzieci zapisa∏y powody
swej wdzi´cznoÊci. S∏owem biblijnym nabo-
˝eƒstwa by∏ Psalm 26, 6-9, w którym mi´dzy
innymi jest mowa: „Panie! Umi∏owa∏em”.
Podczas nabo˝eƒstwa zosta∏o piecz´towane
ma∏e dziecko. Po nabo˝eƒstwie bracia i siostry
sp´dzili jeszcze czas z aposto∏em okr´gowym
Freundem i towarzyszàcymi mu s∏ugami
Bo˝ymi.

Dzieci przystroiły drzewko dożynkowe
Uroczyście przyozdobiony ołtarz w byłym
kościele katolicko-apostolskim w Dublinie

Zbór przed nabożeństwem
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