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W
ostatnim rozdziale Objawienia Jana Pan dobitnie pod-
kreÊla obietnic´ swego ponownego przyjÊcia s∏owami:
„Oto przyjd´ wkrótce, a zap∏ata moja jest ze mnà, by
oddaç ka˝demu wed∏ug jego uczynku”. S∏owa

„zap∏ata” nie mo˝na tu rozumieç w takim sensie, ˝e poprzez uczynki
zdobywamy sobie prawo do wiecznej spo∏ecznoÊci z Panem. Co
oznacza „zap∏ata”, to dochodzi do g∏osu w s∏owach, które Bóg kiedyÊ
powiedzia∏ do Abrahama: „Nie bój si´, Abramie, Jam tarczà twojà;
zap∏ata twoja b´dzie sowita!”. Sam Pan b´dzie naszà „zap∏atà”. Tej
zap∏aty nikt nie mo˝e sobie wypracowaç, poniewa˝ wszyscy jesteÊmy
grzesznikami, a naszymi uczynkami nie mo˝emy chlubiç si´ przed
Bogiem. Zap∏at´ zyskuje si´ tylko przez ∏ask´, a nie przez zas∏ug´, czy
uczynki. Tym bardziej wi´c zadziwiajàce jest to, ̋ e w Objawieniu Jana
w tym S∏owie Pana mowa jest o uczynku. Czy˝by jednak ostatecznie
odgrywa∏ jakàÊ rol´?

W tekÊcie greckim równie˝ jest mowa w liczbie pojedynczej o
uczynku, a nie o uczynkach: „by oddaç ka˝demu wed∏ug jego uczyn-
ku”. Po tym poznajemy o co chodzi. Nie chodzi wi´c o uczynki, które
si´ pe∏ni w trakcie swego ˝ycia, ale chodzi o sum´ uczynków, czyli o
„dzie∏o ˝ycia”, które ostatecznie charakteryzuje nasz byt ziemski.

Jakie by∏o dzie∏o ˝ycia Moj˝esza? Jego uczynkiem ˝ycia by∏a wier-
na s∏u˝ba jako s∏ugi Bo˝ego. Nie poszczególne czyny, które tak˝e sà
wymienione w PiÊmie Âwi´tym, ostatecznie tworzy∏y jego dzie∏o ̋ ycia,
ale jego wzorowa wiernoÊç. Mo˝na te˝ przytoczyç przyk∏ad Paw∏a.
Jako aposto∏ by∏ pilny i gorliwy dla Pana. W jego ˝yciu jednak by∏y te˝
inne okresy. Podczas kamienowania Szczepana z satysfakcjà si´ temu
przyglàda∏, a póêniej nawet sam przeÊladowa∏ chrzeÊcijan. Sumà czy-
nów jego ˝ycia, czyli jego dzie∏em lub uczynkiem ˝ycia nie by∏o to, co
wydarzy∏o si´ w tamtym czasie, ale jego gorliwoÊç dla Pana.

Co jest sumà uczynków naszego ˝ycia? Jaki tytu∏ b´dzie widnia∏
nad naszym ˝yciem, kiedy z punktu widzenia Bo˝ego spojrzymy na
nie na koƒcu? Pi´knie b´dzie, jeÊli b´dzie mo˝na stwierdziç: To jest
bohater wiary! Jak pi´knie jest, jeÊli ktoÊ ucieleÊnia pokój, tak ˝e
b´dzie mo˝na powiedzieç: Dziecko pokoju! Albo gdy na koƒcu uczy-
nek ˝ycia b´dzie brzmia∏: On lub ona z ca∏ym sercem s∏u˝yli Panu!

Uczynek naszego ˝ycia mo˝e te˝ byç inny. MyÊl´ akurat o bogaczu,
którego Pan przedstawi∏ w swoim podobieƒstwie. Ostatecznie nad
jego ˝yciem widnieje tytu∏: „G∏upiec”! Innymi s∏owy zmarnowa∏ czas
swego ˝ycia z punktu widzenia Bo˝ego, poniewa˝ troszczy∏ si´ tylko o
to, co ziemskie. Nie zdoby∏ nic, co by∏oby trwa∏e. Taki tytu∏ nad na-
szym ˝yciem by∏by gorzki…

Bacznie wi´c zwa˝ajmy na to, co robimy w naszym ˝yciu. Czy cen-
trum naszego bytu jest to, co ziemskie? Czy jesteÊmy zaanga˝owani
tylko w to, co doczesne? Czy jednak naszym centrum jest to, co
duchowe, nasza wiara, nasze dà˝enie, aby byç u Pana i staç si´ god-
nym na wielki dzieƒ ponownego przyjÊcia Syna Bo˝ego? Ustalmy
priorytety w naszym ˝yciu tak, abyÊmy za uczynek naszego ˝ycia osta-
tecznie otrzymali zap∏at´, jakiej wszyscy sobie ˝yczymy.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Jaki jest twój uczynek?

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E
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Kilka dni po powrocie z podró˝y do
Indii G∏ówny Aposto∏ przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo we Francji. Pierwotnie w
planie G∏ównego Aposto∏a ta czwarta
niedziela stycznia nie by∏a przypisana
konkretnym odwiedzinom. Natomiast
po uzyskaniu potwierdzenia planu
przelotów G∏ówny Aposto∏ postano-
wi∏ s∏u˝yç braciom i siostrom we
Francji.

„Ta wiadomoÊç wywo∏a∏a wielkà fa-
l´ radoÊci i entuzjazmu w naszych du-
szach” – tymi s∏owami aposto∏ okr´-
gowy Jean-Luc Schneider wyrazi∏
odczucia francuskich braci i sióstr. Z
uwagi na krótki termin podj´cia tej
decyzji G∏ówny Aposto∏ nie zaprosi∏
do alzackiej metropolii aposto∏ów z
innych KoÊcio∏ów terytorialnych.

W Strasburgu zbór nowoapostolski

istnieje od 1900 roku. Na nabo˝eƒstwa
bracia i siostry zbierajà si´ od prawie
75 lat przy Rue Heckler. Do tego miej-
sca w niedziel´ rano t∏umnie te˝ zmie-
rza∏o ponad 900 wiernych, a 4300 dal-
szych braci i sióstr prze˝y∏o nabo-
˝eƒstwo korzystajàc z transmisji sateli-
tarnej w 49 koÊcio∏ach we Francji.
WÊród nich by∏ te˝ aposto∏ Alain
Dubois, który z powodów zdrowot-
nych nie móg∏ przybyç do Strasburga.

Podokr´g Strasburg obejmuje sie-
demnaÊcie zborów i prowadzony jest
przez starszego okr´gowego Jean-
Marca Dulcka, któremu asystujà
ewangeliÊci okr´gowi Edouard Hand-
schumacher i Michel Rohmer. Ponad
2300 braci i sióstr nale˝àcych do tego
podokr´gu obs∏ugiwanych jest dusz-
pastersko przez 175 s∏ugów Bo˝ych.

„Wybraç dobrà czàstk´”, t´ myÊl

G∏ówny Aposto∏ Leber przedsta-

wi∏ jako zasadnicze przes∏anie

nabo˝eƒstwa, które przeprowadzi∏ w koÊciele w Strasburgu,

w niedziel´ 22 stycznia 2006 roku. By∏y to tym samym jego

pierwsze odwiedziny w KoÊciele terytorialnym Francja.

G∏ówny Aposto∏

w Strasburgu - Francja

Kościół nowoapostolski
przy Rue Heckler w Strasburgu

Strasburg - 
widok na Ponts
Couverts i katedrę



– Ew. ̧ ukasza 10, 42 –

„Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego;
Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała,

która nie będzie jej odjęta”.

M
oi mili bracia i siostry, mili
goÊcie, ch´tnie przyby∏em
do was. Wiem, ˝e jest w
was silna wiara, a ewange-

lia ̋ yje w zborach. Wiem te˝, ̋ e musicie
toczyç boje, poniewa˝ nic nie przycho-
dzi samo przez si´. Walczymy jednak o
to, abyÊmy pozostali konsekwentni w
naÊladownictwie i jako zwyci´zcy osiàg-
n´li dzieƒ Pana. To wià˝e nas na ca∏ej
kuli ziemskiej. W∏aÊnie wróci∏em z
Indii. Widzia∏em si´ z tamtejszymi apo-
sto∏ami, przeprowadzi∏em kilka nabo-
˝eƒstw i stwierdzi∏em, ˝e wspaniale
rozwin´∏a si´ tam wiara. Powiedzia∏em
te˝ tamtejszym braciom i siostrom, ˝e
udam si´ do Francji, a nazwa waszego
kraju wzbudza szczególny rezonans w
Indiach. Tamtejsi bracia i siostry prosili
mnie, abym przekaza∏ wam serdeczne
pozdrowienia. Tak wi´c pozdrawiam
was od braci i sióstr z Indii. – Merci! –

Moi mili, teraz chciejmy na nowo
przyjàç to, co Pan ma nam do powie-
dzenia. Jemu te˝ chciejmy okazaç
naszà wdzi´cznoÊç. Przed nabo˝eƒ-

stwem otworzy∏em Psalmy i przeczy-
ta∏em krótkie zdanie: „B´d´ wys∏awia∏
ci´ na wieki”. (Psalm 52, 11)

Wdzi´cznoÊç nie jest sprawà chwili,
choç z regu∏y dzi´kuje si´, gdy doÊwiad-
czy∏o si´ czegoÊ dobrego i na tym si´
poprzestaje. My jednak mamy powody
dzi´kowaç Panu wiecznie. Oznacza to,
˝e wdzi´cznoÊç zawsze musi byç w na-
szych sercach. Gdzie zaÊ moglibyÊmy
wyraziç naszà wdzi´cznoÊç ani˝eli tu w
domu Bo˝ym, gdzie jesteÊmy tak bar-
dzo blisko Pana.

W minionych dniach czyta∏em w
PiÊmie Âwi´tym coÊ interesujàcego.
MyÊl´, ˝e równie˝ to czynicie, ˝e od
czasu do czasu chwytacie za Bibli´ i
zag∏´biacie si´ w wydarzenia tamtych
czasów. Czytajàc, niejedno staje si´
jasne, co wczeÊniej nie by∏o tak zrozu-
mia∏e. Czyta∏em, jak Bóg wyprowadza∏
swój naród z Egiptu. Wbrew oporom
faraona ostatecznie naród wyszed∏ z
Egiptu. Bóg jednak˝e nie prowadzi∏ go
bezpoÊrednio nad Morze Czerwone,
ale w PiÊmie Âwi´tym jest napisane, ˝e

kaza∏ im pójÊç drogà okr´˝nà. (por. 2.
Moj˝eszowa 13, 18) „Un détour”– czy-
ta∏em o tym we francuskim wydaniu
Pisma Âwi´tego. Nawet nie wiedzia∏em,
˝e to s∏owo wyst´puje w Biblii. Bóg pro-
wadzi∏ swój naród okr´˝nà drogà.
Dlaczego? Mia∏ okreÊlony zamiar. Na
bezpoÊredniej drodze przez krain´
Filistynów naród musia∏by toczyç walki
i byç mo˝e zawróci∏by do Egiptu. Tego
Bóg nie chcia∏. (por. 2. Moj˝eszowa 13,
17) Czy to nie jest interesujàce? Z tego
powodu prowadzi∏ drogà okr´˝nà.

PrzenieÊmy to na czas wspó∏czesny.
Czy Bóg czasami nie musi nas prowa-
dziç drogà okr´˝nà? MyÊl´ o wielu
nosicielach krzy˝a. MyÊl´ o wielu, któ-
rzy ze swoimi proÊbami przyst´pujà do
Pana i pytajà: Dlaczego mi∏y Bóg nie
zmienia sytuacji? Dla Niego by∏oby to
drobnostkà! Móg∏by zes∏aç pomoc,
wszystkim pokierowaç ku dobremu,
natychmiast móg∏by nas uwolniç od
ka˝dej choroby i zabraç od nas ka˝dà
trosk´. Czy jednak nie musi nas pro-
wadziç czasami drogà okr´˝nà? Bez-
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poÊrednia droga, którà cz´stokroç wi-
dzimy, nie jest drogà Bo˝à. Niekiedy
musimy si´ jeszcze czegoÊ nauczyç.
Nauczyç si´ nieco pokory. W tym celu
Bóg musi prowadziç drogà okr´˝nà.
Czasami musimy si´ nauczyç wi´cej
bojaêni Bo˝ej. Czasami musimy si´
nauczyç okazywania wi´kszego zaufa-
nia, a czasami musimy si´ nauczyç w
wi´kszym wymiarze bycia dla innych.
Bóg prowadzi nas czasami drogà okr´˝-
nà z tego powodu, abyÊmy nauczyli si´
post´powania wed∏ug Jego woli, ale te˝
zyskali niezb´dne si∏y do uporania si´ z
takimi sytuacjami. Pi´knie by by∏o,
gdyby wszystko sz∏o nam g∏adko, gdy-
byÊmy nie mieli ˝adnych zmartwieƒ i
k∏opotów, a tak˝e mogli zmierzaç do
Niego bezpoÊrednià drogà! Bóg jednak
musi czasami wieÊç nas drogà okr´˝nà.
W ˝yciu codziennym niekiedy droga
okr´˝na jest niedogodna. Jadàc samo-
chodem i napotkawszy zamkni´tà
drog´ trzeba wybraç drog´ okr´˝nà.
Nie zawsze jest to wygodne. Natych-
miast budzi si´ pytanie. Dlaczego? A

kiedy nie widzi si´ bezpoÊredniego
powodu objazdu, to nawet wpada si´ w
irytacj´.

Podobnie jest niejednokrotnie na
p∏aszczyênie duchowej. Nie rozumie-
my, dlaczego Bóg prowadzi nas drogà
okr´˝nà. Wówczas mówimy: Mi∏y Bo-
˝e, dlaczego? By∏oby prostsze, gdybyÊ-
my szli bezpoÊrednià drogà! Ufajmy
mi∏emu Bogu, gdy˝ wie dok∏adnie, jakà
drogà musi z nami iÊç. Uczyni wszystko,
powtarzam, wszystko, co jest niezb´dne
do naszej dojrza∏oÊci i udoskonalenia.
Przekonany jestem, ˝e patrzàc wstecz
stwierdzimy, ˝e wszystko, co prze˝ywa-
liÊmy, mia∏o sens, s∏u˝y∏o naszej doj-
rza∏oÊci i doskona∏oÊci. Nie z∏oÊçmy si´
wi´c, gdy czasami musimy iÊç okr´˝nà
drogà, lecz trwajmy przy tych, których
Pan da∏ nam do prowadzenia i ufajmy
im, a Pan wszystko dobrze uczyni.

Przeczyta∏em s∏owo biblijne, przed-
stawiajàce wydarzenia zwiàzane z
Marià i Martà podczas odwiedzin Jezu-
sa w Betanii. Gdy przyby∏ Pan Jezus,
obie siostry Go przyj´∏y i bardzo si´ o

Niego troszczy∏y. Marta stara∏a si´ czy-
niç dla Pana to, co dobre i zada∏a sobie
wiele trudu, aby Jemu s∏u˝yç. (por. Ew.
¸ukasza 10, 40) Maria zaÊ zaniecha∏a
tego i usiad∏a u nóg Pana, aby Go s∏u-
chaç. Marta nie by∏a z tego zadowolona
i w koƒcu zwróci∏a si´ do Pana Jezusa z
proÊbà: „Powiedz jej wi´c, aby mi po-
mog∏a”. Wówczas Pan Jezus rzek∏ te
wielkie s∏owa: „Marto, Marto, trosz-
czysz si´ i k∏opoczesz o wiele rzeczy;
niewiele zaÊ potrzeba, bo tylko jedne-
go; Maria bowiem dobrà czàstk´ wy-
bra∏a, która nie b´dzie jej odj´ta”.
Marta te˝ myÊla∏a dobrze. Nie mo˝na
powiedzieç, ˝e zasadniczo post´powa∏a
b∏´dnie. Chcia∏a przecie˝ dla Pana to,
co najlepsze. Pan Jezus jednak jasno
zaprezentowa∏, ˝e nale˝y stawiaç prio-
rytety. Mo˝na czyniç, co si´ chce, ale
jedno jest nieodzowne i konieczne, a to
i dziÊ jest sednem: Przebywaç u stóp
o∏tarza oraz s∏uchaç i przyjmowaç
S∏owo Bo˝e. Tego niczym nie mo˝na
zastàpiç.

Wielu ludzi nie chce tego uznaç. Sà



zdania, ˝e je˝eli czynià dobro, to rów-
nie˝ s∏u˝à mi∏emu Bogu. Nie mo˝na
jednak przejÊç obok s∏ów Paƒskich.
Dobrà czàstkà jest s∏uchanie i przyjmo-
wanie S∏owa Bo˝ego. Powtarzam raz
jeszcze: Nie mo˝na tego zastàpiç ni-
czym innym.

Mili bracia i siostry, pozostaƒmy przy
tym, ˝e S∏owo Bo˝e jest dla nas istotne.
Nie ma ˝adnych mo˝liwoÊci, aby je
czymkolwiek zastàpiç. Bez tego S∏owa
nasza dusza uleg∏aby zag∏adzie. Mi∏a
m∏odzie˝y pami´tajcie o tym, ˝e S∏owa
Bo˝ego nie mo˝na niczym zastàpiç! Nie
dajcie si´ wprowadziç w b∏àd przez inne
zdania i poglàdy! Mi∏e dzieci, S∏owo
Bo˝e zawsze nale˝y stawiaç w centrum.
To przynosi b∏ogos∏awieƒstwo i gwaran-
tuje wype∏nione ˝ycie. Jezus nie pot´pi∏
Marty. Niewàtpliwie nadal jà mi∏owa∏ i
szanowa∏. Zajà∏ jednak jasne stanowis-
ko: Maria dobrà czàstk´ wybra∏a i nie
zostanie jej odebrana. Oznacza to, ̋ e ta
dobra czàstka pozostaje na wieki. Gdy
wcià˝ na nowo z pragnieniem przyjmu-
je si´ S∏owo Bo˝e, wtedy nie jest to
sprawa przemijajàca, ale prowadzi nas
do nieba. Poznawajmy zawsze znacze-
nie S∏owa Bo˝ego jako dobrà czàstk´,
która nie zostanie nam odebrana. To
jest obietnica Bo˝a. Kto wcià˝ na nowo
przyjmuje S∏owo Bo˝e i daje si´ pro-
wadziç, ten zdobywa skarby, których

ma. Na jego drodze ˝yciowej równie˝
by∏a sytuacja, w której nale˝a∏o podjàç
decyzj´. Pasterze Abrahama spierali si´
z pasterzami Lota. Abraham ostatecz-
nie ingerowa∏ i powiedzia∏, ˝e tak dalej
byç nie mo˝e. Podjà∏ pi´knà decyzj´:
wybór pozostawi∏ innym. Do Lota
powiedzia∏: „JeÊli chcesz pójÊç w lewo,
ja pójd´ w prawo, a jeÊli chcesz pójÊç w
prawo, ja pójd´ w lewo”. (1. Moj˝eszo-
wa 13, 9) Co on wybra∏? On wybra∏
pokój.

Czy˝ nie jest dobrà rzeczà, gdy za-
wsze wybiera si´ pokój? Bywamy rów-
nie˝ w takich sytuacjach, w których
szybko dochodzi do niepokoju! Jak
szybko jest si´ zaÊlepionym chwilowà
sytuacjà i traci si´ poczucie realnoÊci.
Wybierajmy zawsze pokój. To jest
dobra czàstka. K∏ótnie i spory nie sà
dobrà czàstkà. Na rzecz pokoju trzeba
coÊ poÊwi´ciç, trzeba ustàpiç. Czasami
trzeba te˝ kroczyç „najni˝szà” drogà.
Choç cz∏owiekowi to si´ nie podoba, to
jednak jest to dobra czàstka. Je˝eli sà
takie sytuacje, to wybierajmy pokój!

Mamy ju˝ dwa punkty. Wybieraj po-
s∏uszeƒstwo i wybieraj pokój! MyÊl´
teraz o Jakubie i Ezawie. Tam równie˝
by∏a sytuacja, w której trzeba by∏o
dokonaç wyboru. Ezaw wróci∏ z polo-
wania i by∏ g∏odny. Wówczas Jakub
dobi∏ z nim targu, mówiàc: Mo˝esz ko-
rzystaç z tej potrawy, ale odstàp swoje
prawo pierworodztwa. (por. 1. Moj˝e-
szowa 25, 31) Ezaw dokona∏ z∏ego wy-
boru. Nie wybra∏ dobrej czàstki. Opo-
wiedzia∏ si´ za tym, co ziemskie. Ezaw
powiedzia∏: „...na có˝ mi wi´c pierwo-
rodztwo?”. Jaka niemàdra postawa i
decyzja. Jakub by∏ inaczej usposobiony.
Ukierunkowywa∏ si´ zawsze na b∏ogo-
s∏awieƒstwo i o nie zabiega∏. To jest
dobra czàstka. Czy równie˝ zawsze za-
biegamy o b∏ogos∏awieƒstwo? Czy szu-
kamy zaspokojenia tylko naszych natu-
ralnych potrzeb? OczywiÊcie jesteÊmy
ludêmi i musimy dbaç o zachowanie
˝ycia. Dozwolone te˝ jest, abyÊmy mieli
radoÊç w ziemskim ˝yciu. Czy jednak to
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nikt nie mo˝e mu odebraç, które pozos-
tanà na wieki.

„Maria bowiem dobrà czàstk´ wybra-
∏a”. Istniejà sytuacje, w których trzeba
dokonywaç wyboru. Nie myÊl´ przy tym
o naszym ˝yciu ziemskim, ale o naszym
˝yciu w wierze, gdzie równie˝ codzien-
nie wyst´pujà sytuacje, w których nale-
˝y dokonaç wyboru. Jak pi´knie jednak
jest, kiedy wybieramy dobrà czàstk´.
Sprawdêmy si´, czy zawsze wybieramy
dobrà czàstk´? OdnoÊnie tego przy-
tocz´ kilka przyk∏adów z Pisma Âwi´te-
go. Adam i Ewa w raju stali przed
wyborem. Mogli si´gnàç po owoc,
mogli te˝ tego nie czyniç. Nie wybrali
jednak dobrej czàstki. Sk∏onili si´ do
skosztowania owocu wbrew przykaza-
niu Paƒskiemu. To by∏a z∏a czàstka.
Wybrali niepos∏uszeƒstwo. Dobrà czàs-
tkà zaÊ by∏oby danie pos∏uchu S∏owu
Bo˝emu.

Spójrzmy na siebie. My równie˝ znaj-
dujemy si´ w sytuacjach dokonywania
wyboru podà˝ania za duchem tego
czasu albo za mi∏ym Bogiem. Nie za-
wsze w naszym ˝yciu codziennym
mamy jasnà ÊwiadomoÊç, ˝e chodzi o te
dwie sprawy. Pi´knie jednak jest jeÊli
postanawiamy, ˝e wybieramy dobrà
czàstk´ i nie okazujemy niepos∏uszeƒ-
stwa, lecz pos∏uszeƒstwo S∏owu Bo˝e-
mu. Pójdêmy o krok dalej, do Abraha-



7

jest wszystko? Wybierajmy wi´c stale
b∏ogos∏awieƒstwo!

Mili bracia i siostry, kiedy stoimy
przed takimi decyzjami, wtedy dobrze
jest zawsze siebie pytaç: Gdzie jest
b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e? Wówczas wy-
bierajmy to, co jest b∏ogos∏awieƒ-
stwem. To jest dobra czàstka. Gdy go-
nimy tylko za tym, co ziemskie, wtedy
podobni jesteÊmy do bogatego gospo-
darza, do którego jednak musia∏o zos-
taç skierowane s∏owo: „G∏upcze”!
(por. Ew. ¸ukasza 12, 20) Nie troszczy∏
si´ o swoje ˝ycie wieczne. Zatem za-
wsze nale˝y rozpoznaç sytuacj´ i wy-
braç t´ stron´, która zapewnia wieczny
zysk. Wybierajmy zawsze dobrà czàst-
k´: pos∏uszeƒstwo wobec S∏owa Bo˝e-
go. Opowiadajmy si´ zawsze po stronie
pokoju i po stronie b∏ogos∏awieƒstwa,
zabiegajmy o to, aby Bóg móg∏ nas
b∏ogos∏awiç.

Kto takie ̋ yczenie ma w swojej duszy,
ten te˝ b´dzie czu∏, gdzie jest strona
b∏ogos∏awieƒstwa. Na nowo kieruj´ te
s∏owa szczególnie do m∏odych braci i
sióstr, którzy b´dà musieli w swoim
˝yciu podejmowaç jeszcze liczne decyz-
je, dokonywaç dalekosi´˝nych wybo-
rów, a czasami si´ nie wie jak postàpiç.
Radz´ wam: Sprawdêcie zawsze, po
której stronie le˝y b∏ogos∏awieƒstwo!
Wówczas Bóg wzbudzi w was myÊli,
które b´dà s∏u˝y∏y wam do b∏ogos∏a-
wieƒstwa. Wtenczas dokonacie wyboru
dobrej czàstki.

Jeszcze jeden przyk∏ad: Pan Jezus
wzywa∏ wielu, aby Go naÊladowali.
Niektórzy mieli wymówki lub to, co
ziemskie, stawiali na pierwszym planie.
Akurat myÊl´ o bogatym m∏odzieƒcu.
Pan rzuci∏ jemu wyzwanie: „…sprzedaj,
co posiadasz, (…) potem przyjdê i na-
Êladuj mnie”. (Ew. Mateusza 19, 21)
Tego jednak m∏odzieniec nie potrafi∏
dokonaç. Nie wybra∏ dobrej czàstki.
Odszed∏, a ja jestem pewien, ˝e ten
m∏ody cz∏owiek czu∏ w swoim sercu, ˝e
jego decyzja nie by∏a dobra. To ziem-
skie do tego stopnia go poch∏on´∏o, ˝e

nie móg∏ si´ z tym rozstaç.
Dobrà czàstkà, moli mili, jest zawsze

naÊladownictwo. Kto zaniedbuje naÊla-
downictwo i idzie w∏asnymi drogami,
kto chcia∏by przeforsowaç swojà w∏asnà
wol´, ten nigdy nie wybiera dobrej
czàstki. Opowiedzenie si´ za naÊlado-
wnictwem jest zawsze dobrà czàstkà.

Troskliwie dbajmy zawsze o to, abyÊ-
my wybierali dobrà czàstk´. Wówczas
te˝ skorzystamy z przyrzeczenia, ˝e nie
b´dzie nam odj´ta. Oznacza to, ˝e kto
wybiera dobrà czàstk´ w postaci pos∏u-
szeƒstwa, pokoju, b∏ogos∏awieƒstwa i
naÊladownictwa, ten zdobywa skarby,
które zachowa na wieki. Diabe∏ nie
mo˝e ich nas pozbawiç, a odnajdziemy
je, kiedy osiàgniemy cel wiary.

Obstawajmy przy tym moi mili. U∏at-
wiajmy to sobie wzajemnie. Jako wasz
G∏ówny Aposto∏ równie˝ to chc´ czy-
niç. Nie chciejmy bardziej zaw´˝aç
drogi ni˝ jest, ale chciejmy dbaç zawsze
o to, aby wybieraç dobrà czàstk´. Ch´t-
nie podaj´ wam mojà r´k´, tak˝e wam
tu w Strasburgu, jak i w ca∏ej Francji.
Zapewniam te˝ was, ˝e ch´tnie si´ za
was modl´ i o was myÊl´, abyÊmy po-
wiàzani w duchu osiàgn´li nasz cel
wiary. Niechby mi∏y Bóg darowa∏ na to
swoje b∏ogos∏awieƒstwo i by∏ ∏askawy
oraz sprawi∏ nam wszystko to, czego
potrzebujemy. Pami´tajmy te˝ o tym,
˝e gdy nawet trzeba iÊç czasami drogà
okr´˝nà, to jednak s∏u˝y to naszemu
udoskonaleniu w wierze. 
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jeszcze dla ognia, „utrzymane na dzieƒ sàdu (…)
Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chocia˝
niektórzy uwa˝ajà, ˝e zwleka, lecz okazuje cierpli-
woÊç wzgl´dem was, bo nie chce, aby ktokolwiek
zginà∏, lecz chce, aby wszyscy przyszli do
upami´tania”.

Bóg we wszystkich czasach mia∏ cierpliwoÊç
wzgl´dem swego wybranego narodu i nie dopuÊci∏
do jego zag∏ady: „Przez wzglàd na moje imi´
powstrzymywa∏em swój gniew i przez wzglàd na
mojà czeÊç oszcz´dza∏em ci´, aby ci´ nie
zniszczyç”. (Izajasza 48, 9) Wyra˝ona tu zosta∏a
podstawowa zasada Bo˝a wobec starego przymie-
rza: Niewiernemu narodowi Bóg przeciwstawia
swojà wiernoÊç i stwarza przestrzeƒ do pokuty
oraz mo˝liwoÊç do nawrócenia si´.

Z punktu widzenia nowego przymierza ca∏e
Bo˝e dzieje zbawienia ludzkoÊci a˝ do Êmierci
ofiarnej Jezusa na krzy˝u ukazujà si´ jako czas
cierpliwoÊci, w którym Bóg odroczy∏ skutki
pope∏nionych grzechów. Jezusa Chrystusa „Bóg
ustanowi∏ jako ofiar´ przeb∏agalnà przez krew
Jego, skutecznà przez wiar´, dla okazania spra-
wiedliwoÊci swojej przez to, ˝e w cierpliwoÊci
Bo˝ej pob∏a˝liwie odniós∏ si´ do przedtem
pope∏nionych grzechów, dla okazania sprawie-
dliwoÊci swojej w teraêniejszym czasie, aby On sam
by∏ sprawiedliwym i usprawiedliwiajàcym tego,
który wierzy w Jezusa”. (Rzymian 3, 25. 26)

Z nastaniem zbawienia w Jezusie Chrystusie,
cierpliwoÊç Bo˝a, która do tego czasu tylko
zakrywa∏a grzechy, zosta∏a przewy˝szona ∏askà z
ofiary Chrystusa. Dopiero teraz mogà byç
odpuszczane grzechy. Teraz liczy si´ przyj´cie
Syna Bo˝ego z wiarà. Bóg w tym celu udost´pni∏
równie˝ Izraelowi okreÊlony czas cierpliwoÊci.
Uwidoczni∏ to Jezus opowiadajàc podobieƒstwo:
„Pewien cz∏owiek mia∏ figowe drzewo zasadzone
w winnicy swojej i przyszed∏, by szukaç na nim
owocu, lecz nie znalaz∏. I rzek∏ do winogrodnika:
Oto od trzech lat przychodz´, by szukaç na tym
figowym drzewie owocu, a nie znajduj´. Wytnij je,

CierpliwoÊç jako cnota ludzka
Gdy rozmawiamy o cierpliwoÊci, to zwykle

myÊlimy o ludzkiej postawie, która wykazuje si´
opanowaniem, wytrwa∏oÊcià, stanowczoÊcià i
wytrzyma∏oÊcià w nieprzyjaznych sytuacjach. Ta
ludzka cierpliwoÊç jako cecha charakteru stoi na
innej p∏aszczyênie ni˝ cierpliwoÊç wywodzàca si´ z
wiary. CierpliwoÊç z wiary ma swoje êród∏o w
Bogu, a nie w ludzkiej predyspozycji. Bóg jest tym,
który daje cierpliwoÊç.

CierpliwoÊç Bo˝a
Bóg, Wszechmocny, Wiekuisty, Wszechwiedzà-

cy, wszystko trzyma w swoich r´kach, zarówno
bieg Êwiata, jak i losy ludzi. On, który wszystko
stworzy∏, mo˝e te˝ wszystkim kierowaç wed∏ug
swojej woli. Nic nie mo˝e si´ oprzeç Jego mocy.
Bóg nie musi wykazywaç cierpliwoÊci, poniewa˝
zdany by∏by na przeczekanie biegu wydarzeƒ. Bóg
jest wolny i mo˝e okazywaç ludziom cierpliwoÊç,
która jest wyrazem Jego ∏askawego mi∏osierdzia.
Widaç to wyraênie podczas spotkania z Wszech-
mogàcym, które dane by∏o prze˝yç Moj˝eszowi:
„Wtedy Pan przeszed∏ obok niego (Moj˝esza), a
on zawo∏a∏: Panie, Panie, Bo˝e mi∏osierny i
∏askawy, nieskory do gniewu, bogaty w ∏ask´ i
wiernoÊç”. (2. Moj˝eszowa 34, 6)

CierpliwoÊç Bo˝a uwidacznia si´ w tym, ˝e Bóg
swój gniew, to znaczy swój sàd, odwleka. Nie karze
bezpoÊrednio, ale gwarantuje odroczenie przed
osadzeniem. Od upadku w grzech Êwiat stoi pod
znakiem pot´pienia i sàdu. Bo˝e mi∏osierdzie
zachowuje przy ˝yciu cz∏owieka zdanego na
Êmierç.

Dzieje zbawienia – czasy Bo˝ej cierpliwoÊci
Ca∏e dzieje Bo˝ego zbawienia stojà pod zna-

kiem Bo˝ej cierpliwoÊci. Uwidacznia si´ to w
postaci zw∏oki zapowiedzianego zatracenia, a na
koƒcu, z jednej strony w postaci ∏askawego oca-
lenia, a z drugiej strony sàdu. W 2. Piotra 3, 7-9
jest mowa, ˝e ziemia i niebo zachowane zosta∏y

W tym artykule przyjrzymy si´ cierpliwoÊci jako cnocie ludzkiej, ale tak˝e

cierpliwoÊci Bo˝ej i cierpliwoÊci wywodzàcej si´ z wiary. Na przyk∏adach

biblijnych przedstawimy cierpliwoÊç Bo˝à

wyst´pujàcà w dziejach zbawienia oraz wyjaÊnimy

znaczenie cierpliwoÊci dla ˝ycia w wierze. Cierpliwość

N A U K A I P O Z N A N I E
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po có˝ jeszcze ziemi´ pró˝no zajmuje? A tamten
odpowiadajàc, rzecze: Panie, pozostaw je jeszcze
ten rok, a˝ je okopi´ i ob∏o˝´ nawozem, mo˝e
wyda owoc w przysz∏oÊci; jeÊli zaÊ nie, wytniesz je”.
(Ew. ¸ukasza 13, 6-9)

CierpliwoÊç wywodzàca si´ z wiary
W podobieƒstwie o czworakiej roli Jezus

Chrystus wskazuje na znaczenie cierpliwoÊci,
wytrwa∏oÊci, która jest niezb´dna do wydawania
owoców wiary. Pan Jezus w podobieƒstwie o z∏ym
s∏udze wskaza∏ równie˝, ˝e cierpliwoÊç wobec
innych ludzi jako cnota wiary ma swoje korzenie w
cierpliwoÊci Bo˝ej wobec grzeszników. Podobieƒ-
stwo to zawiera dobitne napomnienie: Bóg w
swojej nieskoƒczonej cierpliwoÊci okaza∏ tobie
∏ask´ ponad miar´, zatem miej te˝ cierpliwoÊç
wobec twego brata! CierpliwoÊç jest owocem
Ducha Âwi´tego. Aposto∏ Pawe∏ wzywa:
„podtrzymujcie s∏abych, bàdêcie wielkoduszni
wobec wszystkich”. (1. Tesaloniczan 5, 14)

W licznych podobieƒstwach podkreÊlana zosta-
je stanowczoÊç i wytrwa∏oÊç w oczekiwaniu na
ponowne przyjÊcie Chrystusa, wyra˝ajàca si´
przede wszystkim w czuwaniu. PomyÊlmy na przy-
k∏ad o podobieƒstwie o wiernym i niewiernym
s∏udze albo o podobieƒstwie o dziesi´ciu pannach.
(por. Ew. Mateusza 24, 45-51; 25, 1-13) W Ewan-
gelii Mateusza znajdujemy równie˝ wypowiedê
Pana: „A kto wytrwa do koƒca, ten b´dzie zba-
wiony”. (Ew. Mateusza 24, 13)

W nowotestamentowych listach znaczenie
cierpliwoÊci równie˝ jest podnoszonym tematem.
W obliczu nasilajàcej si´ udr´ki i przeÊladowaƒ, na
które by∏y nara˝one m∏ode zbory, na znaczeniu
zyskiwa∏y stanowczoÊç i wytrwa∏oÊç. Aposto∏
Pawe∏ wskazuje na to, ˝e ten, kto zachowuje
cierpliwoÊç w uciskach, mo˝e zyskaç to, co
pozytywne: „Chlubimy si´ te˝ z ucisków, wiedzàc,

˝e ucisk wywo∏uje cierpliwoÊç, a cierpliwoÊç
doÊwiadczenie, doÊwiadczenie zaÊ nadziej´; a
nadzieja nie zawodzi, bo mi∏oÊç Bo˝a rozlana jest
w sercach naszych przez Ducha Âwi´tego, który
nam jest dany”. (Rzymian 5, 3-5)

Bliski zwiàzek pomi´dzy cierpliwoÊcià a
nadziejà Aposto∏ Pawe∏ przedstawia s∏owami: „W
nadziei radoÊni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie
wytrwali”. (Rzymian 12, 12) Powo∏ujàc si´ na
Jezusa Chrystusa oraz na Pismo Aposto∏ Pawe∏
wskaza∏: „Cokolwiek bowiem przedtem napisano,
dla naszego pouczenia napisano, abyÊmy przez
cierpliwoÊç i przez pociech´ z Pism nadziej´ mieli.
A Bóg, który jest êród∏em cierpliwoÊci i pociechy,
niech sprawi, abyÊcie byli jednomyÊlni mi´dzy sobà
na wzór Jezusa Chrystusa”. (Rzymian 15, 4. 5)

Objawienie, które zosta∏o dane Janowi, nasze-
mu bratu i uczestnikowi w ucisku oraz w
Królestwie, a tak˝e w cierpliwym wytrwaniu przy
Jezusie, (Obj. Jana 1, 9) z naciskiem podkreÊla
cierpliwoÊç w czasach ostatecznych i to zarówno
cierpliwoÊç Bo˝à, jak i cierpliwoÊç wierzàcych:
„Poniewa˝ zachowa∏eÊ nakaz mój, by przy mnie
wytrwaç, przeto i Ja zachowam ci´ w godzinie
próby, jaka przyjdzie na ca∏y Êwiat, by doÊwiadczyç
mieszkaƒców ziemi”. (Obj. Jana 3, 10) Ten nakaz
„cierpliwego trwania przy obietnicy Pana” coraz
bardziej odchodzi∏ na dalszy plan, gdy przesta∏
dzia∏aç urzàd apostolski, co skutkowa∏o tym, ˝e
równie˝ znik∏a nadzieja na wype∏nienie si´ obiet-
nicy ponownego przyjÊcia Chrystusa. W wyniku
nowo ustanowienia urz´du apostolskiego w XIX
wieku ponownie pojawi∏a si´ nadzieja dotyczàca
czasów ostatecznych, a charakteryzujàca si´
cierpliwym i wytrwa∏ym oczekiwaniem na bliskie
ponowne przyjÊcie Chrystusa. W ten sposób
mo˝emy wtórowaç s∏owom Objawienia Jana: „Tu
si´ oka˝e wytrwanie i wiara Êwi´tych”. (Obj.
Jana 13, 10)
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L I S T  A P O S T O L S K I

Na krótko przed napisaniem tego
listu, mój przyjaciel i aposto∏ Ray-
mond Estrade utraci∏ swojà ˝on´.
Cierpia∏a z powodu strasznych bólów.
Ponadto w moim zborze pewna siostra
odebra∏a sobie ˝ycie. ˚ona aposto∏a
pok∏ada∏a nadzieje na najmniejsze
oznaki poprawy stanu zdrowia, zaÊ
druga siostra, matka, oczekiwa∏a swe-
go szcz´Êcia, a wydawa∏o si´ jej, ˝e jest
niemo˝liwe do osiàgni´cia.

Wszystkim, którzy jeszcze nie prze-
szli przez dolin´ ∏ez, trudno jest zrozu-
mieç zranionych przez ˝ycie. Pod-
kreÊla to ju˝ francuski pisarz Charles
Péguy, piszàc: „Kolosalna jest ró˝nica
pomi´dzy wiedzà a czynem, pomi´dzy
ÊwiadomoÊcià Êmierci a jej dozna-
niem”.

OczywiÊcie wspó∏czujemy, kiedy in-
ni zaznajà nieszcz´Êcia, jednak˝e
dopiero prze˝ywanie podobnych sy-
tuacji pozwala zrozumieç, co odczuwa-
jà poddani konkretnym próbom.

„Ufaj i wytrwaj do rana”, to móg∏by
byç tytu∏ ksià˝ki, ale w tym liÊcie cho-
dzi o doÊwiadczenie ze szpitala, gdy
by∏em chory i dzieli∏em ˝ywot innych
chorych.

Ranka oczekujà wszyscy przecho-
dzàcy próby ˝yciowe, którzy nocà nie
mogà spaç i z niecierpliwoÊcià oczeku-
jà nastania dnia. Naprawd´ nie ma nic
d∏u˝szego ni˝ bezsenna noc. W ciszy
nocnej s∏yszy si´ najmniejszy szmer,
poczàwszy od kroków piel´gniarki
pe∏niàcej dy˝ur nocny, a skoƒczywszy
na poj´kiwaniu niejednego chorego.

Podczas takich bezsennych nocy
cz´sto myÊli si´ o przysz∏oÊci, która
wydaje si´ niepewna, a tak˝e przypo-
mina si´ sobie przesz∏oÊç, której nie
mo˝na zmieniç. Có˝ jednak daje
rozpami´tywanie? Czy nie mamy nic
lepszego do uczynienia? Czy˝ nie mo˝-
na takich chwil wykorzystaç po˝ytecz-
niej? W szczególnoÊci, aby si´ modliç,
a tym samym wykazaç t´ samà ufnoÊç
co Psalmista, który powiedzia∏: „Mi∏u-
j´ Pana, gdy˝ wys∏ucha∏ g∏osu mego,

b∏agania mego”. (Psalm 116, 1)
Nie mówi´ tu o modlitwach, które

kierujemy do Boga za siebie, aby upro-
siç zdrowie. O tym przecie˝ nie zapo-
minamy. Czy pami´tamy jednak o
„towarzyszach niedoli”, którzy nie
znajà mocy powa˝nej modlitwy? Nie
zapominajmy o tym, ˝e naszym bliê-
nim jest ten, który nas potrzebuje tam,
gdzie akurat jesteÊmy!

Pewnej nocy obudzi∏ mnie krzyk
chorego, który wo∏a∏ swojà mam´.
Nast´pnego dnia dowiedzia∏em si´, ˝e
dla niego nie by∏o ju˝ ˝adnej pomocy.
Czy to zdarzenie nie przypomina nam
Jezusa w Getsemane? By∏a noc, by∏
sam, poniewa˝ uczniowie zasn´li, a
nape∏niony obawà wo∏a∏: „Abba, Oj-
cze!” (por. Ew. Marka 14, 36) Próby
zmuszajà nas do koncentrowania si´
na tym, co istotne, a co ∏atwo si´ zapo-
mina, kiedy si´ dobrze powodzi.

Gdy nastaje dzieƒ, to zmieniajà si´
odg∏osy. Na nowo zaczyna t´tniç ˝ycie.

Ufaç i wytrwaç do rana, to czynià
wszyscy poddani próbie, czy to na ∏o˝u
chorego, pod strzechà w Afryce, czy
te˝ pod Êniegiem w Pakistanie… Na co

Apostoł Alain Dubois urodził się 12 grudnia 1950
roku.Na urząd apostoła został powołany 30 kwietnia
1989 roku. Obszarem jego działania jest Francja,
wyspy na Oceanie Indyjskim,Burundi oraz Demokra-
tyczna Republika Konga.

czekajà? Czekajà na to, aby noc ciele-
snych i duchowych cierpieƒ zosta∏a
rozÊwietlona przez promieƒ poprawy
sytuacji.

Gdy Piotr chcia∏ swego Pana i Mis-
trza ustrzec przed cierpieniami, wtedy
Jezus do niego powiedzia∏: „JeÊli kto
chce pójÊç za mnà, niech si´ zaprze
samego siebie i weêmie krzy˝ swój, i
niech idzie za mnà”. (Ew. Mateusza
16, 24) W ten sposób Jezus nie szczyci∏
si´ cierpieniami ani si´ im nie podda-
wa∏, lecz przeciwnie, podjà∏ walk´ i
stanà∏ po stronie cierpiàcych. Jego
podstawowym celem by∏o pomagaç,
uzdrawiaç i ratowaç. Mimo to na dro-
dze niesienia zbawienia dla ludzkoÊci
Pana spotka∏y cierpienia. Cierpienia
nie zostanà zaoszcz´dzone tym, którzy
Go naÊladujà.

Gdy czasami jesteÊmy zrezygnowani
lub w cichoÊci pop∏akujemy, to nie
bójmy si´, poniewa˝ nie jesteÊmy sami.
Nasz Pan obieca∏, ˝e jest z nami przez
wszystkie dni. Towarzyszy nam na dro-
dze ˝ycia, a gdybyÊmy tak, jak kiedyÊ
uczniowie z Emaus, nie odczuwali Je-
go obecnoÊci, to jednak wiedzmy, ˝e
prowadzi nas do naszej niebieskiej
ojczyzny, tam, gdzie „Êmierci ju˝ nie
b´dzie; ani smutku, ani krzyku, ani
mozo∏u ju˝ nie b´dzie”. (por. Obj.
Jana 21, 4)

Nawet wtedy, gdy prze˝ywamy noc,
ufajmy i wytrwajmy do rana cudowne-
go dnia, w którym Chrystus przyjdzie
ponownie.

Alain Dubois

Ufaj i wytrwaj
do rana

Apostoł Dubois (z lewej) podczas rozmowy
z apostołami: Mukenge, Kazengu i Bindu
z Demokratycznej Republiki Konga
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Belgia: Zbór Eupen obchodził pięćdziesięciolecie swego ist-

nienia. Nabożeństwo biskupa Clementa Haecka, 18 grudnia

ub.r., w którym wzięło udział 48 braci i sióstr oraz gości,

między innymi zalicza się do szczególnych wydarzeń minio-

nego roku. Po nabożeństwie biskupa wszyscy zostali zapro-

szeni na mały posiłek.

Na zdjęciu biskup Haeck (stojący 2. od lewej) z niektórymi

braćmi i siostrami z Eupen.

W∏ochy: Dodanie odwagi ma∏emu zborowi
Aposto∏ Orando Mutti 30 listopada 2005 roku przeprowadzi∏ wieczorne nabo˝eƒstwo w ma∏ym sycylijskim zborze w
Mesynie. Podstawà jego s∏u˝by by∏o s∏owo biblijne z 1. Tesaloniczan 2, 1. 2, a braciom i siostrom doda∏ odwagi do ob-
rony i zachowania wiary. Jako przyk∏ady odwa˝nego post´powania przytoczy∏ Jozuego i Eliasza. Jozue dzi´ki zaufa-
niu do pomocy Bo˝ej móg∏ wejÊç do obiecanego kraju i go zdobyç. Eliasz wystàpi∏ przeciwko 450 prorokom Baala i
doÊwiadczy∏, jak Bóg przyzna∏ si´ do ofiary swego s∏ugi. Nast´pnego wieczora aposto∏ s∏u˝y∏ w zborze Castelvetrano
na zachodnim koƒcu Sycylii.

W∏ochy: Weekend na Sycylii
Aposto∏ Orando Mutti w drugi wee-
kend stycznia 2006 roku sprawi∏ radoÊç
braciom i siostrom na Sycylii przepro-
wadzonymi nabo˝eƒstwami oraz od-
wiedzinami rodzin.
Zaraz po przybyciu, 13 stycznia, od-
wiedzi∏ rodziny niektórych s∏ugów
Bo˝ych w zborze Bronte, a nast´pnie
wieczorem s∏u˝y∏ ma∏emu zborowi
s∏owem biblijnym z Izajasza 35, 3. 4. W
sobot´ aposto∏ uda∏ si´ do Mesyny,
gdzie równie˝ pokrzepi∏ serca braci i
ich rodzin.
W niedziel´ rano aposto∏ Mutti s∏u˝y∏
w placówce Gioiosa Marea, a po po-
∏udniu odby∏o si´ nabo˝eƒstwo w Vit-
torii, gdzie zebra∏o si´ dwadzieÊcia
szeÊç dusz, w tym pi´ciu goÊci.

Francja: Âwi´to w zborze Saumur
Niedziela 4 grudnia 2005 roku, dla zboru Saumur nad Loarà by∏a
szczególnym dniem radoÊci. Nabo˝eƒstwo ze Êwi´tym piecz´to-
waniem jednej duszy przeprowadzi∏ aposto∏ Raymond Estrade.
S∏owem biblijnym nabo˝eƒstwa by∏ 2. Tesaloniczan 2, 1. 2. W uro-
czystoÊci tej wzi´li udzia∏ równie˝ bracia i siostry z Orleanu. Zbór
Saumur istnieje 20 lat. Bracia i siostry zbierajà si´ na nabo˝eƒstwa
w wydzielonym pomieszczeniu domu rodziny Poirier, a od 1997

roku nale˝à do okr´gu
Pary˝.

Apostoł Estrade (w ostatnim rzędzie
3. od lewej) z braćmi i siostrami po
nabożeństwie w Saumur; z przodu
z prawej przewodniczący zboru –
ewangelista Fabryce Scott

Bracia i siostry
oraz goście przed

nabożeństwem
w Vittorii

Apostoł Mutti z braćmi i siostrami
w Bronte

Bracia i siostry w
placówce Gioiosa
Marea

D O O K O ¸ A  Â W I A T A
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Argentyna: Podwójny powód do radoÊci
Ponad 420 braci i sióstr zgromadzi∏o si´ w nie-
dziel´ 6 listopada 2005 r. w koÊciele zboru Saran-
di (prowincja Buenos Aires). Tam aposto∏ okr´go-
wy Mario Fiore przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla
umar∏ych s∏u˝àc s∏owem biblijnym z Filipian 4, 19:
„Bóg mój zaspokoi wszelkà potrzeb´ waszà”. Pod
koniec nabo˝eƒstwa zosta∏o przeniesionych w stan
spoczynku trzech kap∏anów i diakon. Ponadto
aposto∏ okr´gowy zatwierdzi∏ w urz´dzie kap∏ana,
który przeprowadzi∏ si´ do zboru Sarandi. W t´
niedziel´ zbór obchodzi∏ równie˝ jubileusz
wyÊwi´cenia KoÊcio∏a, którego dokona∏ pi´çdzie-
siàt lat temu aposto∏ okr´gowy Rufenacht.

Ameryka Południowa

Argentyna: Kszta∏ciç si´ do ̋ ycia wiecznego
Po raz pierwszy w dziejach zboru Nowoapostolskiego Gualeguaychú odby∏o si´
nabo˝eƒstwo regionalne. Na t´ uroczystoÊç w auli szkolnej, 12 listopada 2005 roku,
zebra∏o si´ 494 braci i sióstr oraz goÊci z siedmiu zborów prowincji Entre Ríos. WÊród
zgromadzonych, 35 osób w ogóle  po raz pierwszy uczestniczy∏o w nabo˝eƒstwie, a 38
osób przystàpi∏o do Êwi´tego piecz´towania. Ponadto dla zboru Villaguay zosta∏ usta-
nowiony kap∏an. Znamienne by∏o to, ̋ e szko∏a w tym dniu Êwi´towa∏a swoje dzie-
wi´çdziesi´ciopi´ciolecie, a na uroczyste nabo˝eƒstwo zosta∏a odremontowana. Na-
tomiast bracia i siostry wiele godzin poÊwi´cili na upi´kszenie i przygotowanie obiek-
tu na nabo˝eƒstwo. Aposto∏ okr´gowy Mario Fiore w toku nabo˝eƒstwa nawiàza∏ do
miejsca, które s∏u˝y kszta∏ceniu i podkreÊli∏, ˝e nabo˝eƒstwo równie˝ s∏u˝y
kszta∏ceniu do ̋ ycia wiecznego we wspania∏oÊci Bo˝ej. Szczególne podzi´kowanie
aposto∏ okr´gowy skierowa∏ do dyrektorki szko∏y, która nie tylko nieodp∏atnie
udost´pni∏a obiekt, ale te˝ zadba∏a o wszelkie prace przygotowawcze przed
nabo˝eƒstwem.

Gujana Francuska: WyÊwi´cenie koÊcio∏a
Ponad 240 braci i sióstr oraz goÊci zgromadzi∏o si´ na nabo-
˝eƒstwo wyÊwi´cajàce, które przeprowadzi∏ aposto∏ Klaus
Zeidlewicz (Nadrenia Pó∏nocna-Westfalia) 4 grudnia 2005 r.
w Kajennie, stolicy Gujany Francuskiej. Nowy koÊció∏ zosta∏
zbudowany w ciàgu pó∏ roku i zapewnia 300 miejsc. W wy-
darzeniu tym uczestniczy∏ te˝ aposto∏ Wilhelm Hoyer, który
obs∏ugiwa∏ duszpastersko braci i siostry w Gujanie Francus-
kiej w latach 1994-2000. Dotychczas zbór zgromadza∏ si´ w
wynajmowanych pomieszczeniach, a ostatnio w magazynie,
w którym to zakazano si´ zgromadzaç zarzàdzeniem pre-
fektury w 2000 roku. Dlatego to d∏ugo wyra˝ane ̋ yczenie za
w∏asnym domem Bo˝ym nale˝a∏o pilnie urzeczywistniç.

Zbór przed nabożeństwem wyświęcającym

Apostoł Franco wręcza wiązankę kwiatów
dyrektorce szkoły Marii Mendez
z podziękowaniem za udzielone wsparcie
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Zdjęcie tytułowe: Ponts Couverts w Petite France (Mała Francja) w Strasburgu


