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Jerycho za czasów Moj˝esza i Jozuego by∏o ufortyfi-
kowanym miastem – prawdziwà twierdzà. Z pustyni
przybyli Izraelici, lud koczowniczy bez jakiejkolwiek
znajomoÊci techniki i doÊwiadczeƒ wojennych, którzy

chcieli, a nawet mieli zajàç miasto. Bezradni stali przed
twierdzà. Wówczas zaingerowa∏ Pan i powiedzia∏, co nale˝y
uczyniç. Udzieli∏ wskazówek, na temat których eksperci
militarni kiwaliby tylko g∏owami. Wojownicy izraelscy, sied-
miu kap∏anów z tràbami i ze Skrzynià Przymierza, raz
dziennie w milczeniu mieli okrà˝yç miasto, i to przez szeÊç
dni. Siódmego dnia mieli siedem razy obejÊç miasto, naj-
pierw w milczeniu, na koniec kap∏ani mieli zatràbiç, a ca∏y
lud mia∏ wydaç okrzyk wojenny. Postàpili dok∏adnie wed∏ug
wskazówek i odnieÊli sukces. Mury Jerycha run´∏y, a Izrae-
lici mogli zajàç miasto.

Przejdêmy do naszego czasu: Czy w naszym ˝yciu na
p∏aszczyênie duchowej tak˝e nie istniejà twierdze, które
pozornie sà nie do zdobycia? CoÊ, co nas gryzie i uciska, a z
czym nie mo˝emy si´ uporaç, coÊ, co nam przeszkadza swo-
bodnie i radoÊnie iÊç naszà drogà? Mogà to byç ró˝ne
rzeczy. Mo˝e to byç sprzeczka rodzinna, którà nie wiadomo
jak rozwiàzaç. Mogà to byç niesnaski w miejscu pracy, które
obcià˝ajà, a z których nie znajduje si´ wyjÊcia. Co by to nie
by∏o uczyƒmy inaczej: spróbujmy wyciàgnàç wnioski na dziÊ
z upadku Jerycha. Zwa˝ajmy na S∏owo Bo˝e i dajmy si´
kierowaç przez Pana. Nie podchodêmy ludzkimi rozwa˝a-
niami, poniewa˝ wnet poznamy, ˝e nie damy rady. Do
dzie∏a przyst´pujmy z pomocà Bo˝à. Do tego konieczne
jest mieç z jednej strony zaufanie do prowadzenia Bo˝ego,
a z drugiej cierpliwoÊç. Izraelici musieli wówczas przez
szeÊç dni chodziç wokó∏ muru, a w sumie siedem dni.

Mo˝na by teraz stwierdziç: Siedem dni, to jeszcze rela-
tywnie krótki czas. Czasami niejedno trwa bardzo d∏ugo a˝
coÊ nastàpi, chocia˝ za tym stoi wola Bo˝a. Zatem wszystkie
nasze troski i potrzeby w∏ó˝my do r´ki Pana. Dajmy si´
przez Niego kierowaç, abyÊmy poznali, co nale˝y uczyniç,
˝eby uporaç si´ z nadmienionymi sprawami.

Choç mielibyÊmy wra˝enie, ˝e nic si´ nie dzieje, choç
mielibyÊmy przekonanie, ˝e wszystko jest daremne, to jed-
nak chciejmy czekaç na odpowiedê Bo˝à. Pan pomaga i na
dany czas daje to, czego potrzebujemy, abyÊmy odnieÊli
zwyci´stwo.

Pi´kne i dobitne sà s∏owa: „Wielkie zwyci´stwa odnoszo-
ne sà dzi´ki odwadze; wielkie zwyci´stwa odnoszone sà
dzi´ki mi∏oÊci, ale najwi´ksze zwyci´stwa odnoszone sà
dzi´ki cierpliwoÊci. Bàdêmy coraz bardziej cierpliwi i Êwia-
domie wk∏adajmy wszystko do r´ki Pana.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Mury Jerycha
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Pierwszà uroczystoÊç zielonoÊwiàtko-
wà po obj´ciu urz´du w 2005 roku w
Stuttgarcie G∏ówny Aposto∏ Leber prze-
prowadzi∏ w zborze Tafelsig. Tamtejszy
dom Bo˝y, zapewniajàcy ponad 4000
miejsc siedzàcych, jest najwi´kszym koÊ-
cio∏em nowoapostolskim na Êwiecie.
S∏u˝ba G∏ównego Aposto∏a t∏umaczona
by∏a przy o∏tarzu na j´zyk angielski, a
ponadto symultanicznie na ponad 20
innych j´zyków, a nast´pnie przekazywa-
na na ˝ywo przez 14 satelitów do oko∏o
8000 tysi´cy koÊcio∏ów na ca∏ym Êwiecie.
Z uwagi na ró˝nice czasowe transmisja
dla Ameryki Pó∏nocnej i Po∏udniowej
odby∏a si´ z przesuni´ciem.

Po prawie dwunastogodzinnym locie
G∏ówny Aposto∏ przyby∏ do Kapsztadu w
piàtek, 2 czerwca, oko∏o godziny piàtej
rano. Wieczorem tego dnia w koÊciele
Palmyra Road mia∏a miejsce uroczystoÊç
jubileuszowa z okazji 100-lecia wyÊwi´ce-
nia koÊcio∏a. Obiekt ten tym samym jest
najstarszym nowoapostolskim domem
Bo˝ym na kontynencie afrykaƒskim.
Spotkanie upi´kszy∏ ma∏y chór dysponu-
jàcy wybitnymi g∏osami. Na zakoƒczenie

zaproszeni bracia i siostry mieli okazj´
osobiÊcie po˝egnaç si´ z G∏ównym
Aposto∏em.

W sobot´, 3 czerwca przed po∏udniem,
odby∏a si´ wycieczka na Gór´ Sto∏owà.
Przy ch∏odnej temperaturze, poniewa˝ w
Afryce Po∏udniowej w czerwcu jest zima,
ale przy pi´knej s∏onecznej pogodzie,
grupa uda∏a si´ kolejkà linowà na gór´.
Zarówno na górze, jak i na dole na stacji
dochodzi∏o do spotkaƒ braci i sióstr z
G∏ównym Aposto∏em. Dla wszystkich
by∏y to niespodziewane i mi∏e spotkania.

Wieczorem tego dnia odby∏ si´ koncert
w koÊciele w Silvertown. Chór i orkiestra
sprawi∏y radoÊç s∏uchaczom wykonujàc
utwory na wysokim poziomie. Koncert
transmitowany by∏ satelitarnie w Afryce
Po∏udniowej. Na koniec G∏ówny Aposto∏
Leber przedstawi∏ towarzyszàcych mu
aposto∏ów okr´gowych. Przy tej okazji
z∏o˝y∏ ˝yczenia aposto∏owi okr´gowemu
w st. sp. Klausowi Saurowi z okazji 66
urodzin. Gdy oko∏o 3000 uczestników
koncertu zaÊpiewa∏o po angielsku znane
„Happy Birthday”, to aposto∏ okr´gowy
by∏ bardzo wzruszony.

G∏ówny Aposto∏
w Kapsztadzie - RPA

Ogó∏em 1,7 mln wiernych w
oko∏o 8000 koÊcio∏ów prze˝y∏o
nabo˝eƒstwo zielonoÊwiàtkowe,
które przeprowadzi∏ G∏ówny
Aposto∏ Wilhelm Leber
w niedziel´ 4 czerwca 2006 roku,

w koÊciele w Tafelsig (Kapsztad). Dzi´ki wspó∏czesnej technice
satelitarnej to wielkie wydarzenie transmitowane by∏o do ponad
60 krajów na wszystkich pi´ciu kontynentach.

Port w Kapsztadzie - ulubiony cel
wycieczek mieszkańców i turystów

Orkiestra w kościele w Tafelsig



– Dzieje Apostolskie 4, 31 –

Moi mili bracia i siostry
zgromadzeni tu w koÊcie-
le, jak i we wszystkich zbo-
rach. S∏yszycie, ˝e mówi´

po angielsku, poniewa˝ jesteÊmy w
angielskoj´zycznym kraju. Chcia∏bym
wam te˝ okazaç swojà mi∏oÊç i powie-
dzieç, ˝e podoba si´ nam tu w Kapszta-
dzie, gdy˝ poniekàd jest nowoapostol-
skim „centrum”. Raduj´ si´, ˝e mam z
wami wspólnot´.

Spoglàdamy na ca∏y Êwiat, a ja ˝ycz´
ka˝demu b∏ogos∏awionych Zielonych
Âwiàtek. Niechby Zielone Âwiàtki dla
ka˝dego z nas by∏y szczególnym prze˝y-
ciem spo∏ecznoÊci, pokoju i radoÊci.
Niechby Duch Âwi´ty na nowo wstàpi∏
do naszych serc, oddzia∏ywa∏ na nas i
darowa∏ wszystko, czego potrzebujemy.

Jest szczególny powód ku temu, ˝e
jestem tutaj w Kapsztadzie. Przed stu
laty w Kapsztadzie zosta∏ zbudowany
pierwszy nowoapostolski koÊció∏, pierw-
szy koÊció∏ na kontynencie afrykaƒ-
skim i poczàtek cudownego rozwoju.

Dzisiaj mamy tysiàce zborów na tym
kontynencie. Serdecznie dzi´kujemy
naszemu Ojcu Niebieskiemu, poniewa˝
On wszystko przygotowa∏ i wszystko
mogliÊmy przyjàç z Jego r´ki. Niechby
te˝ dalej nas prowadzi∏, a˝ do dnia, w
którym przyjdzie ponownie Pan Jezus i
zabierze nas do siebie.

Pami´tamy te˝ o pionierach, którzy
tutaj dzia∏ali, a ju˝ od dawna sà na tam-
tym Êwiecie. Jestem pewien, ˝e Bóg da∏
∏ask´, ˝e sà tutaj poÊród nas i razem z
nami piel´gnujà wspólnot´. Od roku
sprawuj´ urzàd G∏ównego Aposto∏a i
mog´ powiedzieç, ˝e jestem bardzo,
bardzo wdzi´czny za wszystko. Jestem
wdzi´czny za wasze wsparcie, jestem
wdzi´czny za wasze modlitwy i jestem
wdzi´czny za waszà mi∏oÊç. Jeszcze raz
chcia∏bym te˝ podkreÊliç, ˝e was mi∏uj´.

Do pi´knej tradycji, rozpocz´tej
przez naszego G∏ównego Aposto∏a
Richarda Fehra, nale˝y przekazywanie
s∏owa b∏ogos∏awieƒstwa z okazji Zielo-
nych Âwiàtek. Dzisiaj tak˝e chc´ wam

przekazaç takie s∏owo b∏ogos∏awieƒ-
stwa, a znajduje si´ ono w LiÊcie do
Hebrajczyków 10, 39:

„Lecz my nie jesteÊmy z tych,
którzy si´ cofajà i ginà, lecz z tych,
którzy wierzà i zachowujà dusz´”.

To jest s∏owo b∏ogos∏awieƒstwa na
przysz∏y czas, a˝ do kolejnych Zielonych
Âwiàtek. W zacytowanym s∏owie biblij-
nym wyst´puje poj´cie „ginà”, a brzmi
to doÊç surowo. Najch´tniej chcia∏bym
to poj´cie pominàç, a w zamian pod-
kreÊliç wczeÊniejszà wypowiedê: „Lecz
my nie jesteÊmy z tych, którzy si´ cofa-
jà”. Tu jest mowa: „Lecz my nie jesteÊ-
my z tych…”. To oznacza, ˝e ogólnie
mo˝na si´ cofaç. Wszak˝e my tego nie
czynimy. Dzieci Bo˝e si´ nie cofajà.

Jaka jest ró˝nica pomi´dzy dzieçmi
Bo˝ymi a innymi? My wiemy, ˝e w nas
jest Duch Âwi´ty. Duch Âwi´ty daje
nam si∏´ do nie cofania si´. W jakich
okolicznoÊciach mo˝na si´ cofaç? Kiedy
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„A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się
miejsce, na którym byli zebrani,

i napełnieni zostali wszyscy Duchem
Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże”.
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sà przeciwnoÊci. To jest niebezpieczeƒ-
stwo wspó∏czesnego czasu. Istniejà
wp∏ywy, które mogà nas doprowadziç
do cofni´cia si´. Istniejà niebezpie-
czeƒstwa zewn´trzne i wewn´trzne.

Do niebezpieczeƒstw zewn´trznych
zaliczyç nale˝y wiele poglàdów sfery
religijnej; istnieje wiele poglàdów reli-
gijnych, które na nas nacierajà i w swo-
isty sposób przygniatajà. Nie chciejmy
ustàpiç pod tym naciskiem. My mamy
si∏´ z Ducha Âwi´tego, dzi´ki której mo-
˝emy staç mocno.

Inne niebezpieczeƒstwa pochodzà z
wewnàtrz. To czasami jest jeszcze gor-
sze. Wymieni´ tu kilka przyk∏adów.
Niekiedy modlimy si´ o pomoc, a nic si´
nie dzieje. Wówczas mo˝e si´ zdarzyç,
˝e si´ cofniemy i powiemy: Nie op∏aca
si´ ju˝ modliç, byç mo˝e mi∏y Bóg wcale
nas nie s∏ucha! Mili bracia i siostry,
nigdy si´ nie cofajmy!

Inna sytuacja: Próbujemy ludziom
sk∏adaç Êwiadectwo naszej wiary, ale
cz´sto bez rezultatu. Wówczas istnieje

niebezpieczeƒstwo, ˝e si´ cofniemy i
powiemy: „Nikt nas nie s∏ucha!” Dzieci
Bo˝e si´ nie cofajà! „…my nie jesteÊmy
z tych, którzy si´ cofajà i ginà, lecz z
tych, którzy wierzà”.

Jeszcze jeden przyk∏ad, który chcia∏-
bym otwarcie poruszyç: Istniejà bracia i
siostry, którzy sà niezadowoleni z ja-
kichÊ sytuacji w zborze. To mo˝e si´
zdarzyç, gdy˝ wszyscy jesteÊmy ludêmi,
ale wówczas istnieje niebezpieczeƒstwo
cofania si´. Kto nie odczuwa mi∏oÊci
Bo˝ej we wspólnocie, ten si´ cofa.
Mo˝na mieç problemy z bliênimi, wtedy
tak˝e istnieje niebezpieczeƒstwo cofa-
nia si´. Udziel´ wam rady: Nie cofajcie
si´! Dzieci Bo˝e potrafià walczyç – nie
w sposób ludzki, ale bronià modlitwy.

Cokolwiek by si´ dzia∏o w przysz∏oÊci,
nie cofajmy si´, ale toczmy dobry bój
wiary. Si∏´ do tego mamy z Ducha Âwi´-
tego. Nasz Ojciec Niebieski da do tego
b∏ogos∏awieƒstwo, abyÊmy odnieÊli zwy-
ci´stwo. Tyle na temat dzisiejszego s∏o-
wa b∏ogos∏awieƒstwa na przysz∏y czas.

Teraz, mili bracia i siostry, zwróçmy
uwag´ na s∏owo biblijne nabo˝eƒstwa:
„A gdy skoƒczyli modlitw´, zatrz´s∏o si´
miejsce, na którym byli zebrani, i nape∏-
nieni zostali wszyscy Duchem Âwi´tym,
i g∏osili z odwagà S∏owo Bo˝e”. To S∏o-
wo mówi o tym, co prze˝y∏ pierwszy
zbór. W tamtym czasie istnia∏y sprzeci-
wy i ataki wobec aposto∏ów; zakazano
im nawet g∏oszenia S∏owa Bo˝ego. W
tej sytuacji zbór szczególnie si´ modli∏.
Ta modlitwa musia∏a byç bardzo inten-
sywna. Wyobraêcie sobie – a˝ zatrz´s∏o
si´ to miejsce! To wywo∏a∏o szczególne
poruszenie.

Dalej jest mowa: „i nape∏nieni zostali
wszyscy Duchem Âwi´tym”. To niejed-
nego nieco dziwi. Dlaczego zostali
nape∏nieni Duchem Âwi´tym? Osta-
tecznie chodzi∏o przecie˝ o zbór Pana.
Mo˝emy za∏o˝yç, ˝e cz∏onkowie tego
zboru byli ju˝ piecz´towani. Nie znamy
szczegó∏ów zale˝noÊci, przekazy nie sà
pe∏ne, ale mo˝emy je sobie wyobraziç.
Tu jednak jest mowa, ˝e zostali na-



pe∏nieni Duchem Âwi´tym.
My jesteÊmy piecz´towani Duchem

Âwi´tym. To jednak nie jest gwarancjà,
˝e wszystko dzieje si´ z Ducha Âwi´te-
go. Czy ka˝dego dnia dzia∏amy i post´-
pujemy z Ducha Âwi´tego? MyÊl´, ˝e
wszyscy musimy stwierdziç, ˝e tak to nie
jest.

Dlatego konieczne jest, ˝eby zawsze
na nowo staraç si´ o to, aby Duchem
Âwi´tym byç nape∏nionym i Jemu
dawaç przestrzeƒ. Chc´ jeszcze bardziej
w przysz∏ym czasie modliç si´ o to,
abyÊmy wszyscy ka˝dego dnia byli
nape∏nieni Duchem Âwi´tym, ˝eby
Duch Âwi´ty okreÊla∏ nasze myÊli i
nasze post´powanie. Je˝eli tak b´dzie,
to wystàpià skutki. Tu jest napisane, ˝e
gdy zostali nape∏nieni Duchem Âwi´-
tym, „g∏osili z odwagà S∏owo Bo˝e”.
Zatem taki by∏ skutek.

Naszym staraniem musi pozostaç,
mili bracia i siostry, abyÊmy byli tak
nape∏nieni Duchem Âwi´tym, aby ujaw-
nia∏y si´ skutki. Nie jesteÊmy dzieçmi
Bo˝ymi tylko z nazwy, lecz jesteÊmy
naprawd´ w∏asnoÊcià Bo˝à i to codzien-
nie musi byç widoczne. Przytocz´ kilka
przyk∏adów z Pisma Âwi´tego, które
uka˝à, jakie sà konsekwencje, kiedy
dzia∏a Duch Âwi´ty.

Gdy Maria, matka Syna Bo˝ego, od-
wiedzi∏a swojà krewnà, El˝biet´, to jest
mowa, ˝e El˝bieta zosta∏a nape∏niona
Duchem Âwi´tym. (por. Ew. ¸ukasza

W PiÊmie Âwi´tym jest jeszcze jedna
pi´kna relacja, w której jest mowa o
tym, jak ludzie byli nape∏nieni Duchem
Âwi´tym. Uczniowie Jezusa byli w dro-
dze, a na ich temat jest mowa, ˝e „byli
pe∏ni radoÊci i Ducha Âwi´tego”. (Dz.
Ap. 13, 52) Pi´kne zestawienie: RadoÊç
i Duch Âwi´ty. Gdy jest si´ nape∏nio-
nym Duchem Âwi´tym, wtedy ma si´
radoÊç.

Mili, to wszystko, to skutki Ducha
Âwi´tego. Dà˝my wi´c zawsze do tego,
aby byç i pozostaç nape∏nionym Du-
chem Âwi´tym. Pozwólcie, ˝e powtórz´
raz jeszcze: To nie dzieje si´ automaty-
cznie, choç jesteÊmy piecz´towani i
dzieçmi Bo˝ymi. To, czy Duch Âwi´ty
zawsze okreÊla nasze post´powanie i
myÊli, to ju˝ inna sprawa.

Dzisiaj sà Zielone Âwiàtki, dzieƒ, w
którym zosta∏ zes∏any Duch Âwi´ty, a
my wszyscy chciejmy ten dzieƒ wyko-
rzystaç, aby na nowo nape∏ni∏a nas si∏a z
Ducha Âwi´tego, tak aby widoczne by∏y
skutki: g∏´bokie poznanie, si∏a do od-
pierania wszelkich pokus, zdolnoÊç do
unoszenia si´ ponad tym, co ziemskie,
ogromna radoÊç, radoÊç ze stanu dziec-
ka Bo˝ego. To jest moje przes∏anie dla
narodu Bo˝ego w te Zielone Âwiàtki.
Niechby Pan sprawi∏ nam wszystkim
pe∏ni´ b∏ogos∏awieƒstwa, abyÊmy mogli
byç rozpoznawani jako b∏ogos∏awieni
Pana, i ˝eby Pan wnet móg∏ zakoƒczyç
swoje dzie∏o.
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1, 39-45) W tej sytuacji mia∏a wspania∏e
poznanie. Maria by∏a brzemienna i
El˝bieta w tym rozwijajàcym si´ ˝yciu
pozna∏a ju˝ szczególnego Pos∏aƒca
Bo˝ego. Temu te˝ da∏a wyraz. Zatem,
kiedy jest si´ nape∏nionym Duchem
Âwi´tym, wtedy posiada si´ szczególne
poznanie. Wówczas mo˝na wszystko
lepiej i dog∏´bniej dostrzegaç ani˝eli
rozumem. Dlatego te˝ zawsze dà˝my do
tego, aby dzia∏a∏ w nas Duch Âwi´ty.

Kolejny przyk∏ad: Jezus by∏ kuszony
na pustyni. W zwiàzku z tym jest mowa,
˝e by∏ pe∏en Ducha. (por. Ew. ¸ukasza
4, 1. 2) W ten sposób móg∏ si´ oprzeç
wszystkim pokusom. JeÊli jest si´ pe∏-
nym Ducha Âwi´tego, to mo˝na si´
wznosiç ponad wszystkim. Wtedy mo˝-
na si´ oprzeç duchom z niskoÊci.

Nast´pny przyk∏ad: Pismo Âwi´te
mówi o Szczepanie, m´˝u, który sk∏ada∏
pot´˝ne Êwiadectwa wiary. By∏ atako-
wany przez innych, poniewa˝ wówczas
równie˝ by∏y przeciwnoÊci. On jednak
si´ nie cofnà∏, a podczas kamienowania
widzia∏ otwarte niebo. MyÊl´, ˝e w tej
sytuacji ju˝ nawet nie tak bardzo zwra-
ca∏ uwag´ na kamienowanie. Sta∏ ponad
tym, co ziemskie. Równie˝ o nim jest
mowa, ˝e by∏ pe∏en Ducha Âwi´tego.
(por. Dz. Ap. 7, 55. 56)

Gdy jest si´ nape∏nionym Duchem
Âwi´tym, wówczas mo˝na staç ponad
ziemskimi sprawami i suwerennie si´ z
nimi obchodziç.
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Niektóre grupy w naszym KoÊciele
otoczone sà szczególnà opiekà dusz-
pasterskà, dostosowanà do ich specyfi-
ki i potrzeb. Na przyk∏ad dzieci, m∏o-
dzie˝, s∏udzy zapraszani sà na szczegól-
ne nabo˝eƒstwa. Zastanawiajàc si´ nad
tym zwróci∏em uwag´ na kolejnà
grup´, a mianowicie chóry. W naszym
KoÊciele chóry odgrywajà bardzo
wa˝nà rol´ i s∏u˝à prawie w ka˝dym
nabo˝eƒstwie. Pomagajà nastroiç serca
s∏uchaczy, aby doznali podbudowania i
pocieszenia! Chór cz´sto zwany jest
„oknem koÊcio∏a”, gdy˝ jako pierwszy
jest dostrzegany przez uczestników
nabo˝eƒstwa, których serca zostajà
poruszone pi´knym Êpiewem. Dla wie-
lu Êpiew chóru by∏ poczàtkowo zasad-
niczym powodem do uczestniczenia w
kolejnych nabo˝eƒstwach. Niektórzy
stali si´ póêniej dzieçmi Bo˝ymi.

Dlatego te˝ postanowi∏em przepro-
wadziç nabo˝eƒstwa dla wszystkich
chórzystek i chórzystów KoÊcio∏a tery-
torialnego Kraj Przylàdkowy. W nie-
dziel´ 15 stycznia 2006 roku, w Good
Hope Centre w Kapsztadzie, na nabo-
˝eƒstwo zebra∏o si´ oko∏o 6000 chó-
rzystów. W nast´pnym tygodniu wszys-

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

cy aposto∏owie i biskupi, a tak˝e nie-
którzy s∏udzy okr´gowi w swoich
obszarach dzia∏ania przeprowadzili
podobne nabo˝eƒstwa. W wyniku tego
S∏owem Bo˝ym zosta∏o obs∏u˝onych
oko∏o 44 000 cz∏onków chórów.

W tych nabo˝eƒstwach s∏udzy Bo˝y
mieli okazj´ do podzi´kowania chó-
rzystom za ich prac´, a ponadto do
przedstawienia im odpowiedzialnej
roli i zadania, jakie pe∏nià w zborach
s∏u˝àc w dziele Bo˝ym. Sàdz´, ˝e nie
mo˝na tego trafniej wyraziç jak s∏o-
wami z 1. Koryntian 14, 15: „Có˝ tedy?
(…) b´d´ Êpiewa∏ duchem, b´d´ te˝
Êpiewa∏ i rozumem”.

Âpiewaç duchem oznacza, ˝e wn´-
trze cz∏owieka musi dochodziç do
g∏osu przy tego rodzaju Êpiewie. Wyko-
nanie utworu muzycznego staje si´
wówczas Êpiewanym wyznaniem wiary,
a nie tylko muzycznym wyst´pem. W
tym celu, ˝eby Êpiew móg∏ podbudo-
waç oraz przekazaç spokój i pociesze-
nie, dusza i duch muszà zostaç uÊwi´-
cone i tworzyç harmoni´ z czystym ser-
cem. Ponad wszystkim jednak Êpiew
ma wielbiç Boga.

Âpiewaç rozumem oznacza mieç

Apostoł okręgowy Noel E. Barnes urodził się 24
grudnia 1949 roku.Urząd apostoła okręgowego spra-
wuje od 15 grudnia 1996 roku. Obsługuje Kościół
terytorialny Kraj Przylądkowy w Afryce Południowej
oraz Falklandy,Namibię i Wyspę Świętej Heleny.

Śpiewać duchem i rozumem
ÊwiadomoÊç, ˝e Êpiew posiada jednora-
zowà si∏´ do wzmacniania jednoÊci, a
nawet do pobudzania zmian sytuacji
˝yciowych. Gdy chór Êpiewa rozumem,
to Êpiewaczki i Êpiewacy dà˝à do tego,
aby swoimi darami oddawaç chwa∏´
Bogu. Wówczas zostajà odrzucane oso-
biste ró˝nice, aby osiàgnàç wspólny cel:
PieÊniami czciç Pana.

Relacja 16 rozdzia∏u Dziejów Apos-
tolskich sk∏ania do zastanowienia.
Pawe∏ i Sylas pobici i wtràceni do
wi´zienia Êpiewali pieÊƒ ku chwale
Bo˝ej. Wówczas w najciemniejszych
chwilach swego ˝ycia prze˝yli cud Bo-
˝y. Drzwi wi´zienia si´ otworzy∏y, ∏aƒ-
cuchy opad∏y i mogli wyjÊç na wolnoÊç.
Z powodu tego cudu do wiary doszed∏
stró˝ wi´zienny, zosta∏a ocalona jego
rodzina, a uwi´zieni aposto∏owie uzys-
kali wolnoÊç.

Jeszcze raz zwróçmy uwag´ na pyta-
nie zawarte w zacytowanym wczeÊniej
wersecie biblijnym: „Có˝ tedy?”. Je˝eli
talent do Êpiewu zosta∏ nam w∏o˝ony
do ko∏yski, to duchem i rozumem
pomna˝ajmy wychwalanie Boga. Je˝eli
nie zostaliÊmy obdarzeni darem Êpie-
wu, to dajmy szans´ pieÊniom, aby od-
bi∏y si´ echem w naszej uÊwi´conej
duszy i w naszym czystym sercu. W ten
sposób zostaje rozszerzana ewangelia,
a dusze zostajà poruszone zanim na-
stàpi g∏oszenie s∏owa nabo˝eƒstwa.

Noel E. Barnes

Wycieczka na Górę Stołową. Główny Apostoł Wilhelm Leber (z lewej) i apostoł okręgowy Barnes (pośrodku)
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Êwiat∏oÊç ˝ywota”. S∏owo nie tylko wi´c jest spraw-
cà ˝ycia, lecz „zbawcà” od z∏a, a tak˝e noÊnikiem
˝ycia wiecznego. Jest Êwiat∏em, które Êwieci dla
Êmiertelnego i grzesznego cz∏owieka, które te˝
chce go wyprowadziç z grzechu i Êmierci.

Pierwszy ust´p prologu koƒczy si´ przedstawie-
niem stosunku mi´dzy Êwiat∏oÊcià a ciemnoÊcià.
Âwiat∏oÊç Êwieci w ciemnoÊci, jest na Êwiecie i Êwie-
ci, ale „ciemnoÊç jej nie przemog∏a”. S∏owo, które
zarazem przedstawione jest jako ˝ycie i Êwiat∏oÊç,
znajduje si´ w ciemnoÊci, w sferze grzechu i odda-
lenia od Boga. Zawarta tu jest wskazówka na
ucz∏owieczenie Boga w Jezusie Chrystusie.

Jan Chrzciciel, Êwiadek Êwiat∏oÊci
(Ew. Jana 1, 6-8)

Wersety 6-8 nie nale˝à do pierwotnego hymnu,
ale sà póêniejszym wtràceniem w postaci prozy.
Nie jest to jednak przypadek, ale s∏u˝y to do pod-
kreÊlenia konkretnych wymiarów dziejów zba-
wiennych, o których jest mowa w wersetach 1-5.
PodkreÊlone zostaje, ˝e Jan Chrzciciel by∏ po-
s∏aƒcem Bo˝ym, prorokiem i cz∏owiekiem. Jest
Êwiadkiem Êwiat∏oÊci. W ten sposób dochodzi do
g∏osu jego ograniczona rola, „Nie by∏ on Êwiat-
∏oÊcià, lecz mia∏ zaÊwiadczyç o Êwiat∏oÊci”.

Dlaczego tak dobitnie podkreÊlona zostaje dru-
gorz´dna pozycja Jana Chrzciciela? Prawdo-
podobnie w celu przeciwstawienia b∏´dnego zapa-
trywania niektórych uczniów Jana, wed∏ug których
to Jan Chrzciciel by∏ oczekiwanym Mesjaszem i
Zbawicielem Izraela, a nie Jezus Chrystus.

Âwiat∏oÊç Êwiata
(Ew. Jana 1, 9-13)

Po nadmienionym wtràceniu werset 9 bez-
poÊrednio nawiàzuje do treÊci wersetu 5. „Prawdzi-
wa Êwiat∏oÊç, która oÊwieca ka˝dego cz∏owieka,
przysz∏a na Êwiat”. Âwiat∏oÊci przypisywana zostaje
funkcja oÊwiecenia wszystkich ludzi, a mianowicie
przekazujàca poznanie i zbawienie. Ka˝dy cz∏o-

Uwaga wst´pna
Syn Bo˝y od wieków ˝yje z Ojcem i Duchem

Âwi´tym i jest – jak Bóg Ojciec – Stworzycielem
nieba i ziemi. Te niezbadane tajemnice tkwiàce w
g∏´bi BoskoÊci poruszane sà w prologu, zawartym
w Ew. Jana 1, 1-18. Wychodzi si´ z za∏o˝enia, ˝e
przed spisaniem Ewangelii istnia∏a wersja podob-
nego tekstu, który w zborach podczas nabo˝eƒstw
by∏ mówiony lub Êpiewany. Ten stary hymn zosta∏
przez piszàcego Ewangeli´ przepleciony wàtkami,
w których jest mowa o Janie Chrzcicielu. (por. wer-
sety 6-8 i 15)

„Na poczàtku by∏o S∏owo”
(Ew. Jana 1, 1-5)

W pierwszych zdaniach prologu jest mowa o po-
czàtku, o êródle, które wszystko wyznacza, i z któ-
rego wszystko si´ wywodzi. S∏owo, które w Jezusie
Chrystusie sta∏o si´ cia∏em, jest prawdziwà mocà,
która tworzy poczàtek. Konsekwencjà tego jest, ˝e
S∏owo i Bóg sà z sobà ÊciÊle zwiàzani: „a S∏owo
by∏o u Boga”. Pozornie wydaje si´, jakby jeszcze
istnia∏a ró˝nica mi´dzy S∏owem a Bogiem. To, ˝e
tej ró˝nicy nie ma wyraênie wynika z kolejnego
wersetu: „a Bogiem by∏o S∏owo”. „Logos” (grec.
„s∏owo”) ma udzia∏ w wiecznym bycie Bo˝ym.

„S∏owo”, o którym jest mowa w prologu, nie jest
tylko przes∏ankà stworzenia, lecz o wiele wi´cej:
„W nim by∏o ˝ycie”. Logos nie jest tylko skutkiem,
lecz jest gwarantem ̋ ycia. To ̋ ycie nale˝y rozumieç
w podwójnym sensie: fizycznym i duchowym. W
nim ugruntowane jest nie tylko materialne stwo-
rzenie, ale te˝ wszystko, co duchowe, wszystkie
duchowe dà˝enia i ostatecznie „˝ywot wieczny”,
udoskonalona i dokoƒczona spo∏ecznoÊç z
Bogiem.

˚ycie i Êwiat∏o sà z sobà zwiàzane. ˚ycie zawar-
te w S∏owie i z niego si´ wywodzàce, jest
„Êwiat∏oÊcià”. W Ew. Jana 8, 12 Jezus mówi: „Ja
jestem Êwiat∏oÊcià Êwiata; kto idzie za mnà, nie
b´dzie chodzi∏ w ciemnoÊci, ale b´dzie mia∏

Ewangelia Jana w 1 rozdziale,
w wersetach od 1 do 18 zawiera

prolog. Tekst ten jest jednorazowy
w PiÊmie Âwi´tym. Podane sà w nim

fundamentalne wypowiedzi na temat
Boga i Jego objawienia w Êwiecie.

Prolog
Ewangelii Jana
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wiek mo˝e mieç dost´p do Logos, do mocy noszà-
cej poznanie i zbawienie. Jednak˝e wersety 10-11
pokazujà, ˝e ludzie nie poznali i nie przyj´li Logos.

Istniejà wyjàtki. W wersetach 12-13 mowa jest o
tych, którzy przyj´li Logos. To przyj´cie nie jest
niczym innym ani˝eli wiarà w Tego, który daje lu-
dziom mo˝liwoÊç „staç si´ dzieçmi Bo˝ymi”.
Osiàgni´cie stanu dziecka Bo˝ego nie jest mo˝liwe
dla ludzi na podstawie w∏asnych si∏, ale jest
mo˝liwe przez zbawienne i wiekuiste S∏owo – przez
Jezusa Chrystusa. Dlatego te˝ w Ew. Jana 3, 3-5
zostaje podkreÊlone, ˝e narodziny z Boga nie majà
nic wspólnego z ziemskimi narodzinami cz∏owieka.
Sà tajemniczym wydarzeniem wywodzàcym si´ z
Boga. Narodzinami z Boga wskazuje si´ na pod-
staw´ stanu dziecka Bo˝ego, a mianowicie na naro-
dziny z wody i z Ducha Âwi´tego. T́  zale˝noÊç
przedstawia sam Jezus Chrystus, mówiàc: „Za-
prawd´, zaprawd´, powiadam ci, jeÊli si´ kto nie
narodzi z wody i z Ducha, nie mo˝e wejÊç do
Królestwa Bo˝ego”. (Ew. Jana 3, 5) Stan dziecka
Bo˝ego nie ma w niczym innym ugruntowania, jak
w sakramentach.

„A S∏owo cia∏em si´ sta∏o”
(Ew. Jana 1, 14)

W wersecie 14 hymn ma swój punkt kulmi-
nacyjny: „A S∏owo cia∏em si´ sta∏o i zamieszka∏o
wÊród nas”. Ponownie wi´c podj´ty zostaje termin
„Logos” z 1 wersetu i poÊwiadczony obecnoÊcià na
ziemi. Wszechmocne S∏owo Bo˝e nie tylko wst´-
puje do sfery tego, co ziemskie i ludzkie, lecz samo
staje si´ „cia∏em”, czyli prawdziwym cz∏owiekiem.
To zostaje podkreÊlone tak dobitnie z tego powo-
du, poniewa˝ w zborach pierwotnego chrzeÊcijaƒ-
stwa istnia∏y grupy gnostyków, które zaprzecza∏y
prawdziwoÊci cz∏owieczeƒstwa S∏owa Bo˝ego i
twierdzi∏y, ˝e Jezus Chrystus tylko dla pozoru przy-
bra∏ ludzkà postaç, a w rzeczywistoÊci nie by∏
cz∏owiekiem.

Do faktu bycia prawdziwym cz∏owiekiem, do
Bo˝ej realnoÊci ucieleÊnionego Logos, nawiàzuje
dalsza cz´Êç wersetu: „i ujrzeliÊmy chwa∏´ Jego”.
Jest to odwo∏anie do grona Êwiadków ziemskiej
dzia∏alnoÊci Jezusa.

Jan Chrzciciel, Êwiadek ucz∏owieczonego Syna
Bo˝ego
(Ew. Jana 1, 15)

Werset 15 jest drugim wtràceniem do prologu w

postaci prozy. Jan Chrzciciel poÊwiadcza historycz-
ny i wieczny byt Syna Bo˝ego. Obwieszczane zosta-
je zjawienie si´ Syna Bo˝ego jako cz∏owieka, a
tak˝e Jego wczeÊniejsza egzystencja, czyli Jego
wieczne ˝ycie u Ojca przed wszelkim stworzeniem.
WczeÊniejsza egzystencja Syna Bo˝ego uzasadnia
Jego pierwszeƒstwo i autorytet wobec wszystkich
proroków i pos∏aƒców Bo˝ych.

Jezus Chrystus – niepowtarzalny Objawiciel
(Ew. Jana 1, 16-18)

W wersecie 16 wys∏awiana jest obfitoÊç ∏ask
Bo˝ych, wywodzàcych si´ z Logos. ObfitoÊç ∏ask i
bogactwo darów Bo˝ych, które przyjmuje wierzàcy,
udost´pniane sà wy∏àcznie przez Logos. „…∏ask´
za ∏askà” mo˝na rozumieç jako form´ nieskoƒczo-
nej Bo˝ej przychylnoÊci, do której nale˝y nie tylko
ucz∏owieczenie Syna Bo˝ego, ale te˝ Jego Êmierç,
zmartwychwstanie, wniebowstàpienie i ponowne
przyjÊcie.

Sformu∏owanie „∏ask´ za ∏askà” mo˝e te˝ byç
rozumiane jako wy˝szoÊç ∏aski objawionej w
Chrystusie nad starotestamentowà ∏askà, uwidocz-
nionà w Zakonie Moj˝eszowym. PodkreÊlone to
zostaje w 17 wersecie, który zarazem wskazuje na
dzieje zbawienia rozpoczynajàce si´ w Zakonie
Moj˝eszowym: „Zakon bowiem zosta∏ nadany
przez Moj˝esza”. Zakon Moj˝eszowy mia∏ zapew-
niç Izraelitom w∏aÊciwy stosunek do Boga. Jednak-
˝e zakon nie prowadzi∏ do zbawienia, ale do pozna-
nia grzechu. (por. Rzymian 7, 7-9) Moj˝esz nad-
mieniany jest te˝ dlatego, poniewa˝ podobnie jak
Jan Chrzciciel jest Êwiadkiem Jezusa Chrystusa.
(por. Ew. Jana 5, 45-47; Ew. Mateusza 17, 3) Do-
tychczasowy porzàdek Zakonu Moj˝eszowego
zostaje przewy˝szony przez Syna Bo˝ego, ponie-
wa˝ „∏aska zaÊ i prawda sta∏a si´ przez Jezusa
Chrystusa”. ¸aska i prawda, która nadesz∏a przez
Syna Bo˝ego prowadzi cz∏owieka do wspólnoty z
Bogiem. Grzech zostaje odpuszczony, a w Jezusie
rzeczywistoÊcià staje si´ ∏aska i prawda.

NiepowtarzalnoÊç Jezusa Chrystusa zostaje pod-
kreÊlona nast´pujàcymi s∏owami: „Boga nikt nigdy
nie widzia∏, lecz jednorodzony Bóg, który jest na
∏onie Ojca, objawi∏ Go”. Syn Bo˝y jest w Êcis∏ym
zwiàzku z Ojcem. Ten zwiàzek nie by∏ anulowany
tak˝e podczas Jego ˝ycia ziemskiego. Dlatego ˝e
Syn zna Ojca, dlatego ˝e Syn przyszed∏ z nieba na
ziemi´, to te˝ mo˝e w wymiarze dotychczas nie-
osiàgalnym objawiç istot´ i usposobienie Boga.
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Anglia: Odwiedziny w Wimbledonie
Ofiara Chrystusa by∏a w centrum nabo-
˝eƒstwa, które w Wielki Piàtek br., w
Wimbledonie, przeprowadzi∏ aposto∏
okr´gowy pomocniczy Karl Henry Hoff-
man (USA; od 18.06.2006 r. w st. sp.) W
trakcie s∏u˝by podkreÊli∏, jak Jezus po
ukrzy˝owaniu i zmartwychwstaniu doda-
wa∏ odwagi uczniom i ich wzmacnia∏.
Aposto∏ ̋ yczy∏ braciom i siostrom si∏y do
przezwyci´˝ania s∏aboÊci, i aby coraz
bardziej rozwijaç si´ jako oblubienica
Chrystusa. Pod koniec nabo˝eƒstwa pie-
cz´towa∏ czworo dzieci.

Anglia: Po˝egnalna wizyta w Wielkiej Brytanii
Aposto∏ okr´gowy pomocniczy Karl Henry Hoffman (USA) 18
kwietnia 2006 r. uda∏ si´ do Nottingham. By∏a to jego ostatnia wi-
zyta w Wielkiej Brytanii przed przejÊciem w stan spoczynku. To-
warzyszy∏ mu biskup David Middleton, starszy okr´gowy Gordon
Mc-Queen oraz inni s∏udzy. W nawiàzaniu do s∏owa biblijnego z
Obj. Jana 21, 5: „Oto wszystko nowym czyni´”, aposto∏ podkreÊli∏
cel nabo˝eƒstwa: „Mamy byç nowà istotà i pod dzia∏aniem S∏owa
Bo˝ego mamy coraz bardziej nabieraç usposobienia Jezusa”. Pod-
czas nabo˝eƒstwa dwie dusze otrzyma∏y Ducha Âwi´tego.

Anglia: Âwi´te piecz´towanie i ustanowienie
s∏ugów
W niedziel´ wielkanocnà br. 154 braci i sióstr
zebra∏o si´ na nabo˝eƒstwo aposto∏a okr´gowego
pomocniczego Karla Henry’ego Hoffmana (USA;
od 18.06.2006 r. w st. sp.) w Wakefield, na pó∏nocy
Anglii. Aposto∏ udzieli∏ Ducha Âwi´tego trzem
doros∏ym i dwojgu dzieciom oraz ustanowi∏ dwóch
kap∏anów dla zborów Bradford i Manchester.

Europa

Apostoł okręgowy
pomocniczy Hoffman
(z prawej) po świętym

pieczętowaniu
w Nottingham

Zbór w Wimbledonie
przed rozpoczęciem nabożeństwa

Hiszpania: Ma∏y zbór ma nowe pomieszczenie sakralne
W Carballo, w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci Hiszpanii, 23 kwietnia br., aposto∏
Erhard Suter wyÊwi´ci∏ nowe miejsce na nabo˝eƒstwa. W tym wydarzeniu
wzi´∏o udzia∏ 49 osób, w tym oÊmiu goÊci. Rozwój zboru zapoczàtkowali Fran-
cisco Javie i Leandro Romero, pochodzàcy z sàsiedniej wioski Laxe. Wraz ze
swoimi rodzinami obaj jakiÊ czas mieszkali w Szwajcarii, gdzie stali si´ nowo-
apostolskimi. W latach 1998-2000 powrócili do swojej ojczyzny. Od tego czasu
w domu Leandra Romera regularnie odbywa∏y si´ nabo˝eƒstwa. Póêniej, gdy
z okolic Carballo kolejne dusze przystàpi∏y do KoÊcio∏a, placówka Laxe
zosta∏a przeniesiona do Carballo. Od 5 stycznia 2004 roku bracia i siostry
zbierali si´ w wynajmowanej sali hotelu. W marcu 2005 r. obecny obiekt sa-
kralny zosta∏ wydzier˝awiony i przebudowany na cel sakralny.

…apostoła Sutera,
który wyświęcił nowy
obiekt sakralny

Apostoł
okręgowy
pomocniczy
Hoffman (z lewej)
składa życzenia
nowo ustano-
wionym kapła-
nom

Bracia i siostry w Carballo czekają na rozpoczęcie nabożeństwa…
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Zambia: Aposto∏ okr´gowy wyÊwi´ca koÊció∏
Prawie tysiàc wiernych, w tym wielu goÊci, przyby∏o na wyÊwi´cenie
nowego koÊcio∏a w miejscowoÊci Palabana, po∏o˝onej 25 kilome-
trów na wschód od stolicy kraju, Lusaki. WyÊwi´cenia dokona∏ apo-
sto∏ okr´gowy Char-
les Ndandula 26 mar-
ca br. Trzy lata bracia
i siostry datkami i
osobistym wk∏adem
wspierali budow´. Na
uroczystoÊci wyÊwi´-
cajàcej aposto∏ okr´-
gowy s∏u˝y∏ s∏owem
biblijnym z Ew. ¸u-
kasza 1, 68. Aposto∏owi okr´gowemu towarzyszyli aposto∏ Stanley
Munsaka i biskup Joseph Muchimba, do których obszaru dzia∏ania
zalicza si´ równie˝ zbór Palabana, a tak˝e aposto∏ okr´gowy po-
mocniczy Robert Samba oraz trzech kolejnych aposto∏ów z jego
obszaru dzia∏ania.

Afryka/Azja
Zambia: KoÊció∏ Nowoapostolski umo˝liwia budow´
szko∏y
Dzieci ze zboru Matenda b´dà mia∏y w∏asnà szko∏´. Gdy
aposto∏ okr´gowy Charles Ndandula odwiedzi∏ miejsce bu-
dowy, osobiÊcie wmurowa∏ kamieƒ w´gielny pod nowà
szko∏´. Inspiracja do projektu pochodzi od dzia∏ajàcego
tam aposto∏a Mosesa Chileshe, który dowiedzia∏ si´, ˝e
wi´kszoÊç dzieci nie mo˝e ucz´szczaç do szko∏y, poniewa˝
nie ma mo˝liwoÊci pokonania pi´tnastokilometrowej drogi
do miasta Mansa. Stàd te˝ podj´to decyzj´, aby do chwili
wybudowania szko∏y udost´pniç miejscowy koÊció∏ nowo-
apostolski do przeprowadzania zaj´ç szkolnych. Tymcza-

sem administracja koÊ-
cielna zapewni∏a ju˝
materia∏ do budowy.

Nepal: Pi´kny rozwój w Himalajach
Wa˝ne kroki w 17-letnim rozwoju KoÊcio∏a Nowoapostolskiego w Nepalu
podjà∏ aposto∏ okr´gowy pomocniczy John Sobottka (Kanada), podczas kil-
kudniowej podró˝y w marcu br. do Katmandu. D∏ugoletniego pasterza Shres-
tha ustanowi∏ starszym okr´gowym i przekaza∏ mu odpowiedzialnoÊç nad trzy-

nastoma zborami i placówkà w
tamtym kraju. Poza tym ustano-
wi∏ trzech ewangelistów i dwóch
kap∏anów. Aposto∏ okr´gowy
pomocniczy Sobottka prze˝y∏
wiele radoÊci wÊród dzieci ze
szkó∏ki niedzielnej. Ponadto na
trzydniowym seminarium infor-
mowa∏ s∏ugów Bo˝ych na temat
nauki KoÊcio∏a Nowoapostol-
skiego.

Demokratyczna Republika Konga:
Odwiedziny chorego aposto∏a
Podczas wielodniowej podró˝y na
poczàtku kwietnia 2006 roku aposto∏
okr´gowy Jean-Luc Schneider (Fran-
cja) przeprowadzi∏ szeÊç nabo˝eƒstw
dla ogó∏em 9000 wiernych, spotkanie
m∏odzie˝y, w którym uczestniczy∏o  700
osób oraz dwudniowe posiedzenie z
aposto∏ami Bindu, Kalambayi, Kazen-
gu, Muela i Mukenge.
Ponadto uczestniczy∏ w uroczystym
koncercie, a tak˝e udzieli∏ b∏ogo-
s∏awieƒstwa konfirmacyjnego 76 kon-
firmantom i konfirmantkom. Szcze-
gólnym ̋ yczeniem aposto∏a okr´gowe-
go by∏o odwiedzenie aposto∏a Tshie-
bue, który niedawno dozna∏ udaru
mózgu. Podró˝ prywatnym samocho-
dem z miejscowoÊci Ngandajika do
szpitala w Mbuji Mayi trwa∏a trzy i pó∏
godziny. Tymczasem aposto∏ Tshiebue
mo˝e ponownie mówiç, ale prawdopo-
dobnie pozostanie prawostronnie spa-
rali˝owany.

Symboliczny akt: Apostoł okręgowy Ndandula wmurowuje kamień węgielny
pod budowę szkoły w Matenda

Apostoł okręgowy pomocniczy Sobottka (z tyłu 2 od
lewej) z dziećmi ze szkółki niedzielnej w Katmandu

Sri Lanka: Centrum zborowe ponownie odbudowane
W wyniku tsunami w grudniu 2004 roku, które spustoszy∏o po∏udniowà Azj´ i
poch∏on´∏o tysiàce ofiar, uleg∏o zniszczeniu tak˝e centrum zborowe w Kolom-
bo, w stolicy Sri Lanki. Bracia i siostry na ca∏ym Êwiecie zebrali jako pomoc oko∏o
trzech milionów Euro. Cz´Êç z tych Êrodków zosta∏a spo˝ytkowana mi´dzy in-
nymi na odbudow´ centrum zborowego.
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Ameryka

Argentyna: Aposto∏ okr´gowy odwiedza naj-
bardziej „po∏udniowy” zbór ziemi
Wieczorem 18 lutego br. na nabo˝eƒstwo w Ushu-
aia, w stolicy prowincji Ziemia Ognista, zebra∏o si´
ponad 200 braci i sióstr ze zborów: Río Gallegos,
Ushuaia, Río Grande, Punta Arenas i Puerto Ma-
tales (Chile). Aposto∏ okr´gowy Mario Fiore s∏u˝y∏
tam s∏owem biblijnym z Ew. ¸ukasza 16, 10: „Kto
jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest

wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy”. Przeprowadzi∏ Êwi´te piecz´towa-
nie, ustanowi∏ diakona i przeniós∏ w stan spoczynku kap∏ana. Pierwsi chrzeÊcijanie nowoapostolscy ̋ yjà w Ushuaia od
roku 1966. Dopiero gdy w roku 1984 przeprowadzi∏ si´ tam pewien kap∏an ze swojà rodzinà zacz´∏y si´ odbywaç regu-
larne nabo˝eƒstwa. 3 czerwca 1989 roku ówczesny biskup Santos Allende wyÊwi´ci∏ pierwsze pomieszczenie sakralne,
a 9 stycznia 1993 roku aposto∏ okr´gowy Fiore wyÊwi´ci∏ nowo wybudowany koÊció∏.

Gujana: Przekazanie obszaru
dzia∏ania
Na nabo˝eƒstwie 19 marca 2006
roku aposto∏ okr´gowy Theodor
de Bruijn (Holandia) przekaza∏
obs∏ug´ duszpasterskà 1300
braci i sióstr w Gujanie KoÊ-
cio∏owi terytorialnemu USA.
Aposto∏owi okr´gowemu w po-
dró˝y towarzyszy∏ biskup Johan
Kamstra oraz ze Stanów Zjed-
noczonych aposto∏ okr´gowy
John Fendt, biskup Karl Orlof-
ski i starszy okr´gowy Heinz
Bauer. W uroczystym nabo-
˝eƒstwie wzi´∏o udzia∏ 370 braci
i sióstr, 23 wiernych zosta∏o
piecz´towanych oraz zosta∏
ustanowiony kap∏an.

Apostoł okręgowy de Bruijn (z lewej)
przekazuje apostołowi okręgowemu

Fendtowi odpowiedzialność duszpasterską
za braci i siostry w Gujanie

Apostoł okręgowy Fiore, apostoł okręgowy pomocniczy Batista i apostoł
Granja (od prawej) przed Domem Kultury w Ushuaia

Kanada: Obs∏uga chiƒskich
braci i sióstr
Wizyta aposto∏a okr´gowego po-
mocniczego Franka Dzura w zbo-
rze Brampton (Ontario), 12 lutego
2006 r., mia∏a szczególny wymiar.
Brat Xifan Chen z Waterloo t∏u-
maczy∏ nabo˝eƒstwo na j´zyk chiƒ-
ski. WÊród 220 obecnych by∏o 77
goÊci. Aposto∏ okr´gowy pomoc-
niczy s∏u˝y∏ s∏owem biblijnym z
1. Jana 1, 7: „JeÊli zaÊ chodzimy w
Êwiat∏oÊci, jak On sam jest w
Êwiat∏oÊci, spo∏ecznoÊç mamy z
sobà…”. Nie by∏o to pierwsze
nabo˝eƒstwo w tym regionie dla
chiƒskich braci i sióstr oraz goÊci.
Od d∏u˝szego czasu ju˝ powstajà
tam chiƒskie zbory.
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Zdjęcie tytułowe: Widok z Góry Stołowej na Kapsztad i zatokę


