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WPsalmach cz´sto jest mowa o wielbieniu. Tu na
myÊl przychodzà s∏owa: „B∏ogos∏aw, duszo moja,
Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw
Jego!”. Je˝eli dzieci majà dobre wyniki w szkole,

to chwaleni sà przez nauczycieli i rodziców. GdybyÊmy w ten
sposób mieli wielbiç Boga za dobre osiàgni´cia, to by∏oby
mizernie. Wielbiç Boga, Jego s∏awiç jest wy˝szym wyzwaniem.
Istniejà trzy sk∏adowe wielbienia i s∏awienia Boga: Po pierwsze
wdzi´cznoÊç. Nie mo˝na Boga s∏awiç, gdy si´ nie jest wdzi´cz-
nym. Po drugie modlitwa do Boga. W modlitwie nale˝y wielbiç
Jego wszechmoc, wielkoÊç i majestat. Po trzecie wyznawanie
Boga. JeÊli chce si´ oddawaç Jemu czeÊç i chwa∏´, to nie mo˝na
Go wielbiç tylko w skrytoÊci i w sercu. Boga wielbiç nale˝y
poprzez wyznawanie wiary na zewnàtrz, poÊwiadczajàc, ˝e
Wiekuistego si´ czci za Jego dobroç, i ˝e jest si´ wdzi´cznym za
wszystko, co nam daje. Pod tym wzgl´dem byç mo˝e mamy
jeszcze deficyt, poniewa˝ zbyt ma∏o wyznajemy na zewnàtrz.
„B∏ogos∏aw, duszo moja, Panu”! To przemawia bezpoÊrednio
do naszej duszy i napomina: zadbaj o to, aby wielbiç Pana we
w∏aÊciwy sposób. Bàdêmy wi´c tymi, którzy s∏awià Boga.

Psalmista kontynuuje: „…i nie zapominaj wszystkich dobro-
dziejstw Jego!”. Jako ludzie jesteÊmy bardzo zapominalscy. Jak
szybko zapomina si´ ju˝ o tym, co si´ prze˝y∏o. PomyÊlmy o
narodzie izraelskim. Prze˝y∏ wielkie cuda. Przeszed∏ przez
Morze Czerwone. DoÊwiadczy∏ pobicia Egipcjan. Jednak kilka
dni póêniej o wszystkim zapomnia∏! Izraelici zacz´li narzekaç,
˝e nie majà dosyç picia i jedzenia. W koƒcu powiedzieli:
ObyÊmy pomarli w ziemi egipskiej. Zapomnieli wszelkà nie-
dol´, uciemi´˝enie i niewol´ egipskà, a tak˝e cierpienia, smut-
ki i zmartwienia, jakich doÊwiadczali w Egipcie. Mo˝na stwier-
dziç, ˝e przestali ceniç dobro, które prze˝yli po wyjÊciu z nie-
woli egipskiej. Jako ludzie jesteÊmy zapominalscy. Dlatego jeÊli
chodzi o uwielbienie Boga, to chciejmy pami´taç i nie zapomi-
naç o wszystkich dobrodziejstwach Bo˝ych. Liczmy wszelkie
dary ∏aski!

Jesienià z regu∏y jest szczególny czas dzi´kczynienia. Stàd
warto sobie uzmys∏owiç, ˝e wdzi´cznoÊç jest sk∏adowà wielbie-
nia Boga. Nie mo˝e wi´c to byç sprawa, którà wynosi si´ raz do
roku z okazji do˝ynek. Wdzi´cznoÊç jest podstawowym usposo-
bieniem i nastrojem naszego wierzàcego serca. Wdzi´cznoÊç
nie jest uzale˝niona od uwarunkowaƒ zewn´trznych, które
mog∏yby mieç na nià wp∏yw i jà ograniczaç. Jest wiele dzieci
Bo˝ych, które pomimo ci´˝kich warunków ˝yciowych zachowu-
jà wdzi´cznoÊç. Istniejà te˝ ludzie, którym si´ dobrze powodzi,
a pomimo to sà niezadowoleni i nie wykazujà ˝adnej wdzi´cz-
noÊci. Zawsze zachowujmy sobie wdzi´czne usposobienie i sta-
rajmy si´ o to, aby zachowaç sobie wspomniane trzy sk∏adowe
wdzi´cznoÊci. Bàdêmy tymi, którzy wielbià Boga.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Wielbić Boga

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E
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Grupa instrumentalna gra na powitanie
Głównego Apostoła i osób towarzyszących,

którzy przybyli do kościoła w Nyamazane

Ustanowieni aposto∏owie Gilbert
Mbaye Bulaba i Di-Bilufuene Lam-
bert Matita s∏u˝à w Demokratycznej
Republice Konga, gdzie wspierajà pra-
c´ duszpasterskà aposto∏a okr´gowego
Leslie Latorcai (Kanada) w regionie
obs∏ugiwanym przez KoÊció∏ teryto-
rialny Kanada. Dla Demokratycznej
Republiki Konga zosta∏o te˝ ustano-
wionych trzech biskupów: Baul’ankoy
Dieudonné Iyafo, Mia-Lele Georges
Minengu i Kalala Alexandre Nsumbu.
Ponadto zostali te˝ powo∏ani trzej bis-
kupi dla obszaru dzia∏ania aposto∏a
okr´gowego Johanna R. Kitchinga
(Afryka Po∏udniowo-Wschodnia): Da-
niel Sayela Mjulemba, Simeon Muso-

woya i Vernon Rudolph, natomiast dla
obszaru dzia∏ania aposto∏a okr´gowe-
go Noela Barnesa (Kraj Przylàdkowy)
biskupami zostali ustanowieni: Ivor
Caswell Adams i Colin Isaacs. Swój
pobyt w KoÊciele terytorialnym Afryka
Po∏udniowo-Wschodnia G∏ówny Apos-
to∏ wykorzysta∏ tak˝e na wizyt´ w admi-
nistracji koÊcielnej. Kolejnymi punkta-
mi programu by∏y spotkania m∏odzie˝y
w studiu telewizyjnym, seminarium dla
aposto∏ów, biskupów oraz s∏ugów okr´-
gowych, jak i wizyta w Domu Dziecka
„Amazing Grace”, prowadzonego
przez siostr´ Grace Mashaba, a doto-
wanego przez KoÊció∏ Nowoapostolski
Afryka Po∏udniowo-Wschodnia.

G∏ówny Aposto∏
w Nelspruit - RPA

Podczas nabo˝eƒstwa
w zborze Nyamazane
k. Nelspruit 16 lipca 2006 r.
G∏ówny Aposto∏ ustanowi∏
dwóch aposto∏ów i oÊmiu

biskupów. Nabo˝eƒstwo by∏o transmitowane na ˝ywo
w obydwu obszarach dzia∏ania aposto∏ów okr´gowych:
Johanna R. Kitchinga (Afryka Po∏udniowo-Wschodnia)
i Noela E. Barnesa (Kraj Przylàdkowy).

Śpiew chóru podczas nabożeństwa

Helikopter nad gęsto zalesionym
krajobrazem koło Nelspruit/RPA



- 1. Tymoteusza 6, z 12 -

„Staczaj dobry bój wiary,
uchwyć się żywota wiecznego,

do którego też zostałeś powołany”.

Moi mili bracia i siostry, mili
przyjaciele i goÊcie. Prze-
˝ywamy dziÊ uroczysty
dzieƒ, a moje serce jest

wzruszone z powodu tego, ̋ e was widz´
i mam z wami spo∏ecznoÊç. Wdzi´czny
jestem, ˝e mog´ mieç tylu mi∏ych braci
i sióstr. Je˝eli ju˝ si´ cieszymy z tego, co
dziÊ widzimy, to jaka˝ dopiero b´dzie
radoÊç we wspania∏oÊci! Jak pi´knie
jest s∏uchaç waszego Êpiewu. Jak jed-
nak˝e to b´dzie, gdy w dniu Pana za-
brzmi nowa pieÊƒ; to przewy˝szy wszy-
stko. To b´dzie radoÊç, jakiej dziÊ jesz-
cze nie mo˝emy sobie wyobraziç.
Dlatego te˝ pozostaƒmy wierni a˝ do
koƒca.

Wiem, mili bracia i siostry, ˝e istnieje
te˝ wiele zmartwieƒ i obcià˝eƒ. Nie
ka˝dy dzieƒ jest pe∏en radoÊci. Chcia∏-
bym udzieliç wam rady, zgodnie z tym,
co kiedyÊ powiedzia∏ Aposto∏ Piotr:
„Wszelkà trosk´ swojà z∏ó˝cie na
Niego, gdy˝ On ma o was staranie”.

(1. Piotra 5, 7) Z∏ó˝my wszystko, ka˝dà
trosk´ na Pana; On o nas si´ troszczy.
Niechby nowe zaufanie wstàpi∏o do
ka˝dego serca wraz z myÊlà: Niezale˝-
nie od tego, co nas spotka, Pan o nas si´
troszczy.

MyÊl´ o wydarzeniu z czasów proro-
ka Elizeusza. Król Syrii chcia∏ uwi´ziç,
a nawet zg∏adziç Elizeusza. Wielkim
wojskiem, wozami bojowymi i koƒmi
otoczy∏ miasto, w którym przebywa∏
Elizeusz. S∏ug´ Elizeusza ogarnà∏
strach i powiedzia∏ do proroka: „Biada,
panie mój! Jak postàpimy?”. Na to od-
powiedzia∏ prorok: „Wi´cej jest tych,
którzy sà z nami”. Czy to nie jest po-
cieszenie? Niezale˝nie od tego, co
prze˝ywamy, mili bracia i siostry, z
nami jest wi´cej ni˝ z pozosta∏ymi; u
nas jest wi´ksza moc ni˝ u innych.

Prorok wtenczas si´ modli∏: „Panie,
otwórz jego oczy, aby przejrza∏”. Wów-
czas s∏uga ujrza∏ ogniste wozy i konie
wokó∏ proroka. (por. 2. Królewska 6,

15-17) Gdy mamy troski, zgryzoty i bó-
le, to zawsze bàdêmy Êwiadomi tego, ˝e
z nami jest wi´ksza moc ni˝ z nieprzyja-
ció∏mi. PowinniÊmy jednak te˝ si´ mod-
liç: „Panie, otwórz nam oczy, abyÊmy
wi´cej widzieli ni˝ wczeÊniej”. Wówczas
te˝ poznamy, dlaczego to i owo musi
byç. Wszystkie troski, wszystkie obcià-
˝enia majà okreÊlony cel. Nasz Ojciec
Niebieski chce nas kszta∏towaç i udo-
skonaliç na dzieƒ, w którym Pan przyj-
dzie ponownie. Wszystko to musi byç,
abyÊmy osiàgn´li doskona∏oÊç. Nie
wpadajmy w zwàtpienie, gdy wystàpià
troski i k∏opoty, ale módlmy si´: „Mi∏y
Ojcze Niebieski otwórz mi oczy”.

Mili bracia i siostry, przeczyta∏em
s∏owo biblijne, które brzmi: „Staczaj
dobry bój wiary, uchwyç si´ ˝ywota
wiecznego, do którego te˝ zosta∏eÊ
powo∏any”. To jest moje dzisiejsze
przes∏anie: Toczmy dobry bój wiary we
wszystkich zborach Afryki Po∏udniowej
i te˝ na ca∏ym Êwiecie. To s∏owo nabo-
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˝eƒstwa rzeczywiÊcie obiegnie ca∏y
Êwiat, jest to s∏owo dla wszystkich dzie-
ci Bo˝ych.

Toczyç dobry bój wiary. Zwróçmy
uwag´ na patriarchów Starego Testa-
mentu: Moj˝esza, Abrahama i innych.
Oni wszyscy toczyli bój. Bez boju nie
ma zwyci´stwa. Toczmy wi´c dobry bój
wiary; tylko wtedy odniesiemy zwyci´s-
two i zostaniemy przyj´ci w dniu
Paƒskim.

Co to wspó∏czeÊnie oznacza toczyç
dobry bój wiary? Co konkretnie powin-
niÊmy czyniç? Pozwólcie, ˝e wska˝´ na
kilka punktów.

Punkt pierwszy: Ka˝dego dnia znaj-
dêmy nieco czasu dla Pana. O to zabie-
gajmy, o to walczmy. ̊ yjemy w czasach,
w których jest si´ bardzo zaj´tym, w
których odczuwa si´ presj´ braku cza-
su. Niekiedy trudno jest zarezerwowaç
czas dla Pana. Niekiedy te˝ o tym zapo-
minamy. Bracia, siostry, toczmy dobry
bój wiary. Ka˝dego dnia znajdêmy

nieco czasu, aby zastanowiç si´ nad ∏as-
kà Bo˝à, Jego mi∏oÊcià i dobrotliwoÊ-
cià. Znajdêmy te˝ czas na wejrzenie we
w∏asnà dusz´. JesteÊmy dzieçmi Bo˝y-
mi, a nie dzieçmi tego Êwiata. Ka˝dego
dnia ˝yjmy odpowiednio ze stanem
dziecka Bo˝ego. Toczmy dobry bój.

Punkt drugi: Ka˝dego dnia oczekuj-
my ponownego przyjÊcia Pana. To ocze-
kiwanie niech nie s∏abnie. Musimy jed-
nak o to walczyç, poniewa˝ niekiedy
budzi si´ myÊl: Tak d∏ugo ju˝ czekamy
na Pana – czy On przyjdzie? Przeciwko
temu powàtpiewaniu musimy toczyç
bój. Chciejmy zaliczaç si´ do tych, któ-
rzy mocno trwajà w wierze i sà przeko-
nani: Nasz Pan przyjdzie! Je˝eli jednak
nie b´dziemy toczyli boju, to t´ wiar´
utracimy.

Punkt trzeci: Toczmy bój, aby pro-
wadziç g∏´bokie ˝ycie modlitewne.
Przypuszczam, ˝e równie˝ doÊwiadczy-
liÊcie, i˝ nasze modlitwy nie sà ka˝dego
dnia takie same. Sà dni, kiedy modlimy

si´ gorliwie i dog∏´bnie, i odczuwamy
bliskoÊç naszego Ojca Niebieskiego, a
sà te˝ dni, kiedy nie mamy czasu albo
nie wygospodarujemy sobie czasu na
modlitw´. Toczmy dobry bój wiary, aby
rzeczywiÊcie prowadziç dog∏´bne i ser-
deczne ˝ycie modlitewne. JeÊli czasami
macie uczucie, ˝e wasza modlitwa nie
dociera do tronu Bo˝ego, to odczekaj-
cie chwil´ i ponownie ukl´knijcie, aby
si´ modliç. Toczcie ten bój, ˝ebyÊcie
rzeczywiÊcie mieli uczucie, ˝e wasza
modlitwa zosta∏a przyj´ta i znalaz∏a
drog´ do tronu Bo˝ego.

Punkt czwarty: Toczmy bój o jednoÊç.
Ka˝dy z nas jest indywidualnoÊcià.
Wszyscy mamy nasze w∏asne zdania,
ale pomimo to mamy byç jedno. Usuƒ-
my wszystko, co jest przeszkodà do jed-
noÊci. Czasami trzeba o to walczyç. Pod
tym wzgl´dem te˝ mam swoje doÊwiad-
czenia. Niekiedy coÊ powstaje mi´dzy
nami, byç mo˝e jakieÊ nieporozumie-
nie. Wtenczas trzeba walczyç, aby na



nowo odtworzona zosta∏a jednoÊç.
Tylko wówczas mo˝e na nas spoczywaç
b∏ogos∏awieƒstwo naszego Ojca Nie-
bieskiego. Je˝eli nie b´dziemy jedno w
duchu Jezusa Chrystusa, to stracimy
wszystko.

Punkt piàty: Toczmy dobry bój wiary,
je˝eli chodzi o s∏u˝enie i sk∏adanie ofiar
Panu. To wymaga niejednej walki.
Niekiedy budzi si´ myÊl: Musz´ si´
zatroszczyç o samego siebie, musz´ si´
zatroszczyç o mojà rodzin´, nie mam
wi´c mo˝liwoÊci do s∏u˝by w dziele
Pana. Toczmy bój, ˝ebyÊmy s∏u˝yli
Bogu i przynosili Jemu nasze ofiary,
˝ebyÊmy Jemu poÊwi´cali nasze ˝ycie,
nasze dary i nasze zdolnoÊci. Nie
powinniÊmy staç na skraju, lecz w Êrod-
ku, w centrum zboru. O to nale˝y
toczyç bój.

Szósty punkt: Chciejmy te˝ toczyç
bój o to, abyÊmy mogli sk∏adaç Êwiadec-
two wiary. Wiem, ˝e wià˝e si´ to z nie-
jednym rozczarowaniem. Âwiadczymy
o wierze, a nie ma ˝adnej reakcji.
Wówczas mo˝e wzbudziç si´ myÊl: „To
jest daremne, nikt ju˝ nie chce nas
s∏uchaç”. Byç mo˝e tu na po∏udniu
Afryki jest nieco inaczej, poniewa˝ jest
tu jeszcze wielu wierzàcych ludzi. W
Europie maleje zainteresowanie spra-
wami wiary. Uwa˝ajcie, ten trend mo˝e
dotrzeç równie˝ do Afryki Po∏udnio-

W ten sposób, ˝e wykorzystujemy
ka˝dà chwil´, w której Bóg jest blisko,
ka˝dà chwil´, kiedy p∏ynie b∏ogos∏a-
wieƒstwo.

Gdy zajrzymy do Pisma Âwi´tego to
widzimy, ˝e patriarchowie wiary wyko-
rzystywali ka˝dà chwil´, w której Bóg
by∏ blisko. PomyÊlmy o Abrahamie. Sie-
dzia∏ przed swoim namiotem i widzia∏
trzech m´˝ów. Pozna∏, ˝e to pos∏aƒcy
Bo˝y. Wsta∏, wyszed∏ im naprzeciw,
pok∏oni∏ si´ i powiedzia∏: „Panie, jeÊlim
znalaz∏ ∏ask´ w oczach twoich, nie omi-
jaj, prosz´, s∏ugi swego”. (1. Moj˝eszo-
wa 18, 3) Wykorzysta∏ t´ chwil´.

PomyÊlmy o kobiecie, która cierpia∏a
na krwotok. Zauwa˝y∏a przechodzàce-
go Jezusa i dotkn´∏a Jego szaty. (por.
Ew. ¸ukasza 8, 43. 44) To oznacza wy-
korzystanie chwili, chwili pomocy,
chwili b∏ogos∏awieƒstwa. Przenoszàc
zaÊ na p∏aszczyzn´ duchowà oznacza to
uchwycenie wiecznego ˝ycia. Gdy Pan
przychodzi, nie bàdêmy oboj´tni, ale
dotykajmy Jego szaty. Walczmy o b∏o-
gos∏awieƒstwo.

MyÊl´ te˝ o niewidomym, który do-
wiedzia∏ si´, ˝e nadchodzi Jezus, i wo-
∏a∏: „Jezusie, Synu Dawidowy, zmi∏uj
si´ nade mnà!”. Ludzie woko∏o usi∏o-
wali zmusiç go do milczenia, ale on
krzycza∏ coraz g∏oÊniej: „Synu Dawido-
wy, zmi∏uj si´ nade mnà!”. Pan mu po-
móg∏. (por. Ew. ¸ukasza 18, 35-42) Na-
prawd´ walczy∏. Dlaczego nie mielibyÊ-
my czyniç tak samo? Uchwyciç ˝ywot
wieczny oznacza wykorzystaç ka˝dà
chwil´, w której Pan jest blisko, a ma to
miejsce przede wszystkim w nabo˝eƒ-
stwie. Wykorzystujmy te chwile. Niech-
by przyj´te b∏ogos∏awieƒstwo wywo∏y-
wa∏o skutki na przysz∏oÊç, abyÊmy do-
stàpili udoskonalenia i stali si´ godnymi
na dzieƒ Paƒski.

Mili bracia i siostry, raduj´ si´ z tego,
˝e mog´ dostrzec waszà silnà wiar´.
Trwajcie w tej wierze i toczcie dobry bój
wiary. Niechby nasz Ojciec Niebieski
darowa∏ do tego zawsze niezb´dnà
màdroÊç i ∏ask´.
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wej. Walczmy o to, abyÊmy znaleêli oka-
zj´ do sk∏adania Êwiadectwa wiary. Nie
chciejmy si´ ociàgaç i mówiç: „Nie
mam ˝adnych okazji do Êwiadczenia o
wierze”. Zatem starajmy si´ i toczmy
bój o to, abyÊmy byli w stanie rozma-
wiaç z innymi i ich przekonaç, aby mog-
li znaleêç drog´ do KoÊcio∏a i do nasze-
go Ojca Niebieskiego.

Teraz ostatni punkt: Toczmy bój z
grzechem i wyst´pkami. Grzech wcià˝
czyha przed naszymi drzwiami i chcia∏-
by wedrzeç si´ do naszego serca. Tocz-
my bój, aby grzech pozosta∏ na ze-
wnàtrz. Nie dopuÊçmy do tego, ˝eby
grzech wniknà∏ do naszych serc. MyÊl´,
˝e wszyscy jesteÊcie przekonani, ˝e o to
nale˝y walczyç. Gdy nic nie czynimy,
wtedy grzech szybko nami zaw∏adnie.
˚yjemy w skomplikowanym Êwiecie, a
grzech jest nieco tajony. Walczmy o to,
abyÊmy zachowali czyste serce, a grzech
nie mia∏ ˝adnych szans si´ do niego
wedrzeç. Istniejà te˝ z∏e przyzwyczaje-
nia. Toczmy bój, aby je przezwyci´˝aç.
Wówczas b´dziemy zaliczali si´ do
zwyci´zców, na których spoczywa b∏o-
gos∏awieƒstwo Pana, a którzy zostanà
przyj´ci w dniu Pana.

W naszym s∏owie biblijnym jest rów-
nie˝ mowa: „…uchwyç si´ ˝ywota wie-
cznego”. Jak mo˝emy „uchwyciç” ˝y-
wot wieczny? Moja odpowiedê brzmi:
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Nasz G∏ówny Aposto∏ od-
wiedzi∏ niedawno miasto Nel-
spruit w Afryce Po∏udniowej.
Sk∏adanie Êwiadectwa o na-
szej wierze rozpocz´to tam
siedemdziesiàt lat temu. Spo-
sób, w jaki to nast´powa∏o,
jest godny uwagi. OczywiÊcie
wtedy by∏y inne warunki ˝y-
ciowe i zachowanie ludzi. Lu-
dzie byli bardziej ufni, przy-
st´pni i ochoczo otwierali
drzwi swoich mieszkaƒ. Pomi-
mo tego nale˝y stwierdziç, ˝e
zdumiewajàca by∏a odwaga i
bogactwo pomys∏ów pionie-
rów wiary.

Nasi bracia wówczas szuka-
li okazji do rozmów o wierze
ze swoimi przyjació∏mi lub
znajomymi. Niekiedy docho-
dzi∏o do odwiedzenia rodziny
takiego przyjaciela, czy znajo-
mego. Tam przed zgroma-
dzonymi dany brat wyznawa∏
swojà wiar´ i si´ modli∏. Na
koniec odwiedzin propono-
wa∏ danej rodzinie, aby zaprosi∏a
swoich dalszych krewnych na podob-
ny wieczór za trzy dni. Po kolejnym
wieczorze sk∏adania Êwiadectwa wiary
i modlitwy, dany brat nak∏ania∏ do
zaproszenia kolejnych przyjació∏ i
znajomych na niedzielne nabo˝eƒ-
stwo. W niedziel´ dom danej rodziny
cz´stokroç by∏ pe∏en do ostatniego
miejsca.

Prze˝ywanie nabo˝eƒstwa oczywiÊ-
cie wzbudza∏o pytanie co do prawa
uczestniczenia w Êwi´tej wieczerzy. Z
pragnienia korzystania ze Êwi´tej
wieczerzy ostatecznie wzbudza∏o si´
˝yczenie stania si´ nowoapostolskim.
Dalszy rozwój nie wymaga ju˝ wyja-
Ênienia. W ten sposób zasta∏y za∏o˝o-
ne liczne zbory.

Praca pionierska nie jest tylko spra-
wà przesz∏oÊci. Czasami przypuszcza
si´, ˝e wysiew wiary jest jednorazowy,
a po jego dokonaniu sprawa raz na
zawsze jest za∏atwiona. Czy jednak
„praca pionierska” nie jest i dziÊ
niezb´dna na p∏aszczyênie wiary?

Z biegiem czasu w naszym Êwiecie
zmieni∏a si´ niejedna rzecz, a wczeÊ-
niej przedstawiony przyk∏ad byç mo˝e
dzisiaj nie prowadzi∏by do sukcesu.
Co wi´c nale˝y rozumieç przez tytu∏:
„Praca pionierska we wspó∏czesnym
Êwiecie”?

Wiara, czyli absolutna pewnoÊç i
niewzruszone przekonanie, w naszym
czasie stopniowo zanika. Podobnie
odwaga wyznawania i bojaêƒ Bo˝a tu
i tam sà deficytowe. M∏ode pokolenie

Apostoł okręgowy Johann R. Kitching urodził
się 23 lipca 1950 roku. Urząd apostoła okręgowego
sprawuje od 2 października 1988 roku. Służy dzie-
ciom Bożym w Kościele terytorialnym Afryka
Południowo-Wschodnia, który poza wschodnimi
prowincjami RPA obejmuje także Botswanę,
Lesoto, Mozambik, Zimbabwe i Suazi.

Praca pionierska we współczesnym świecie

ze zrozumia∏ych wzgl´dów
poddawane jest wp∏ywom
wspó∏czesnych trendów. Nie-
zb´dna tu jest „praca pionier-
ska”, aby przeciwdzia∏aç takie-
mu rozwojowi i zachowaç lub
odtworzyç pierwotny stan. Ta-
ki proces wspó∏czesnej pracy
pionierskiej równie˝ wymaga
nadzwyczajnych dróg. Musimy
staç si´ wynalazcami pomy-
s∏ów, musimy szukaç nowych
dróg, aby na nowo o˝ywiç
wiar´ w nas samych, w rodzi-
nie, w wychowaniu dzieci, w
zborach, w nabo˝eƒstwie, w
piel´gnacji duszpasterskiej, w
modlitwie, itd.

Niejeden czytelnik mo˝e
teraz zapytaç, w jaki sposób to
osiàgnàç? Nie ma na to tylko
jednej odpowiedzi, nie ma na
to patentu, który pasowa∏by

do ka˝dej sytuacji. MyÊl´, ˝e sprawa
ta wymaga g∏´bokiego zastanowienia
si´, a ka˝dy winien jà rozwa˝yç z
punktu osobistej odpowiedzialnoÊci.
Prosz´ wyka˝cie t´ odpowiedzialnoÊç,
aby wiara przewy˝sza∏a wszystko, co
jest w waszym ˝yciu. Symbolem tego
niech b´dzie przedstawiony na foto-
grafii szczyt w pobli˝u Nelspruit.

Johann R. Kitching

Szczyt „The Pinnacle” w pobliżu
Nelspruit/RPA

L I S T  A P O S T O L S K I
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N A U K A I P O Z N A N I E

Êwiecie. To wydarzenie pociàgn´∏o za sobà da-
lekosi´˝ne skutki dla ca∏ego stworzenia,
poniewa˝ odtàd z∏y ma swojà przestrzeƒ w tym
stworzeniu.

Stàd te˝ powiàzane z sobà muszà byç wy-
obra˝enia o grzesznoÊci anio∏ów i cz∏owieka.
Pytanie w´˝a siejàce wàtpliwoÊç oraz pos∏uch
cz∏owieka sà wyrazem niepos∏uszeƒstwa stwo-
rzenia wobec Boga. Kara Bo˝a, polegajàca na
wykluczeniu z bezpoÊredniej wspólnoty z Nim,
w tym samym wymiarze dotyczy anio∏ów i
ludzi. Cz∏owiek zostaje wygnany z ogrodu
Eden i skazany na oddalenie od Boga. Na
temat anio∏ów jest mowa: „Bóg bowiem nie
oszcz´dzi∏ anio∏ów, którzy zgrzeszyli, lecz
stràciwszy do otch∏ani, umieÊci∏ ich w mrocz-
nych lochach, aby byli zachowani na sàd”.
(2. Piotra 2, 4)

Szatan jako oskar˝yciel
W Starym Testamencie szatan nie wyst´puje

tylko jako uosobienie z∏a, ale te˝ jako oskar˝y-
ciel ludzi. W Ksi´dze Zachariasza 3, 1 przed-
stawiona jest nast´pujàca wizja: „Potem ukaza∏
mi Jozuego, arcykap∏ana, stojàcego przed
anio∏em Pana i szatana stojàcego po Jego pra-
wicy, aby go oskar˝aç”. Oskar˝enia jednak˝e
nie zostajà uwzgl´dnione, a arcykap∏anowi
okazana zostaje ∏aska. W Ksi´dze Hioba sza-
tan równie˝ opisywany jest jako oskar˝yciel.
(por. Hioba 1, 6-12; 2, 1-10)

Szatan jako szerzàcy Êmierç
Dobitna wypowiedê, dotyczàca diab∏a i jego

funkcji jako szerzàcego z∏o i Êmierç, wyst´puje
w Ksi´dze MàdroÊci: „Bo dla nieÊmiertelnoÊci
Bóg stworzy∏ cz∏owieka – uczyni∏ go obrazem
swej w∏asnej wiecznoÊci. A Êmierç wesz∏a na
Êwiat przez zawiÊç diab∏a i doÊwiadczajà jej ci,
którzy do niego nale˝à”. (MàdroÊci 2, 23-25)
Zgodnie z tym diabe∏ zwany jest „m´˝obójcà

Wprowadzenie
Hebrajskie s∏owo „szatan” wyst´puje ju˝ w

Starym Testamencie i oznacza „przeciwnik”
lub „antagonista”. Pod tà nazwà mo˝e kryç si´
zarówno stwór Êmiertelny, jak i duchowy. Poza
nazwà „szatan” w Nowym Testamencie, celem
personalizacji z∏ego, wyst´pujà jeszcze takie
okreÊlenia, jak: diabe∏ (z grec. diábolos), z∏y,
wà˝, smok, belzebub. Z∏e duchy, zwane te˝
demonami, sà „anio∏ami” diab∏a. Szatan jest
ich ksi´ciem lub dowódcà.

Szatan i jego demony istniejà w rzeczywis-
toÊci, ale nie sà podmiotem wiary, poniewa˝
wiara ukierunkowana jest na Trójjedynego
Boga. Niemniej z∏e i niszczycielskie moce, któ-
re w sposób odczuwalny szerzà swoje wp∏ywy
na tym Êwiecie, nie mogà byç uznawane za
nieistniejàce. (por. Efezjan 6, 11. 12) Stàd te˝
wiara chrzeÊcijaƒska mówi o z∏ym i o osobo-
wych formach jego wyst´powania, poniewa˝
wiara zawsze ma na widoku ca∏à rzeczywistoÊç.

Upadek anio∏a i cz∏owieka
BezpoÊrednia konfrontacja z tym, co nie

Boskie, nale˝y do pierwotnych doÊwiadczeƒ
ludzkich i przedstawiona jest w 1. Moj˝eszowej
3, 1-15. ˚ycie w jednoÊci z Bogiem i z Jego
wolà zosta∏o zburzone w wyniku tego, ˝e
pierwsi ludzie dali pos∏uch g∏osowi, poddajà-
cemu w wàtpliwoÊç przykazanie Bo˝e. Wà˝,
który najpierw by∏ zwierz´ciem, jak ka˝de
inne, (choç opisywany jest, ˝e „by∏ chytrzejszy
ni˝ wszystkie dzikie zwierz´ta, które uczyni∏
Pan Bóg”) w wyniku pytania wzbudzonego z
wàtpliwoÊci, sta∏ si´ uosobieniem z∏ego, „oj-
cem k∏amstwa”. (por. Ew. Jana 8, 44)

W opisie dziejów stworzenia poprzez pyta-
nie: „Czy rzeczywiÊcie…?” i zawarte w nim
powàtpiewanie, zosta∏a otwarta otch∏aƒ odda-
lenia od Boga. Z powodu tego, ˝e cz∏owiek
zwàtpi∏, rzeczywistoÊç z∏ego znalaz∏a si´ na

Na poczàtku wyjaÊnimy
pozycj´ szatana w nauce

wiary. Nast´pnie
zajmiemy si´ rolà szatana jako kusiciela i rozwa˝ymy jakà moc
rozwija szatan w czasie koƒcowym. Na koƒcu przedstawimy, w

jaki sposób Jezus Chrystus uwalnia spod mocy szatana.

Szatan i jego aniołowie



9

od poczàtku”. (por. Ew. Jana 8, 44)

Szatan jako kusiciel
Pismo Âwi´te poÊwiadcza, ˝e szatan wyst´-

puje jako kusiciel, który chce zwieêç cz∏owieka
do grzechu.

Nawet sam Syn Bo˝y by∏ kuszony przez
diab∏a. Szatan wezwa∏ Jezusa do przemienie-
nia kamieni w chleb. Odwo∏a∏ si´ przy tym do
faktu, ˝e Jezus poÊci∏ i by∏ g∏odny. Jezus mia∏
wykorzystaç swojà moc synostwa, aby zgodnie
z wolà diab∏a zaspokoiç w∏asne potrzeby
˝yciowe. Syn Bo˝y odrzuci∏ wszelkà swawol´,
poniewa˝ „Nie samym chlebem cz∏owiek ˝yç
b´dzie”. (Ew. ¸ukasza 4, 4)

Innym razem szatan kuszàc Jezusa pokaza∏
Mu „wszystkie królestwa Êwiata w mgnieniu
oka” (Ew. ¸ukasza 4, 5) i przedstawi∏ si´ jako
„w∏adca Êwiata”. (por. Ew. Jana 14, 30) Prze-
kazanie tej zewn´trznej i politycznej mocy mia-
∏o nastàpiç po oddaniu przez Jezusa pok∏onu
szatanowi. Jezus jednak stanowczo wskaza∏,
komu wy∏àcznie nale˝y oddawaç pok∏on:
„Panu Bogu swemu pok∏on oddawaç i tylko
Jemu b´dziesz s∏u˝y∏”. (Ew. ¸ukasza 4, 8)

W kolejnej pokusie szatan wezwa∏ Syna Bo-
˝ego, aby sprowokowa∏ Boga i wymusi∏ na Nim
zachowanie i ochron´. Jak w poprzednich
przypadkach, tak te˝ i tym razem Jezus suwe-
rennie odpowiedzia∏ s∏owem biblijnym: „Nie
b´dziesz kusi∏ Pana, Boga swego”. (Ew. ¸uka-
sza 4, 12; por. 5. Moj˝eszowa 6, 16) Diabe∏ nie
zdo∏a∏ zwieÊç Jezusa i opuÊci∏ go na pewien
czas. Kuszenie Jezusa ma wymiar zbawienny,
poniewa˝ pokazuje wyraênie, ˝e Jezus Chrys-
tus jako nowy Adam wype∏nia polecenia Bo˝e
bez jakichkolwiek ograniczeƒ i odnosi zwyci´s-
two nad grzechem i Êmiercià. (por. 1. Koryn-
tian 15, 22. 45-49)

Czyny z∏ych duchów
W Ewangeliach wcià˝ na nowo jest mowa o

tym, ˝e z∏e duchy wyst´pujà jako przeciwnicy
Królestwa Bo˝ego. Ujawnia si´ to przede
wszystkim w ten sposób, ˝e dr´czà ludzi lub
popychajà do duchowego ob∏´du. (por. Ew.
¸ukasza 8, 27) Jezus Chrystus ma w∏adz´ nad
tymi wszystkimi demonami, a one Go s∏uchajà.
(por. Ew. ¸ukasza 8, 31. 32) Wyp´dzenie z∏ych
duchów przez Jezusa jest znakiem nastania

Królestwa Bo˝ego, wobec którego muszà ustà-
piç wszystkie z∏e moce.

Uwolnienie spod mocy szatana
Kto nale˝y do sfery panowania szatana, ten

˝yje w swoich grzechach i jest umar∏y, ponie-
wa˝ znajduje si´ w stanie oddalenia od Boga.
Moc szatana zosta∏a z∏amana w wyniku tego,
˝e Syn Bo˝y sta∏ si´ cz∏owiekiem, poniewa˝
„Syn Bo˝y na to si´ objawi∏, aby zniweczyç
dzie∏a diabelskie”. (1. Jana 3, 8) Ucz∏owiecze-
nie Syna Bo˝ego równoczeÊnie oznacza∏o osàd
diab∏a: „Teraz odbywa si´ sàd nad tym
Êwiatem; teraz w∏adca tego Êwiata b´dzie
wyrzucony”. (Ew. Jana 12, 31) Gdzie wyst´pu-
je Chrystus, tam nie ma miejsca dla diab∏a.

W zwiàzku z osàdem i pozbawieniem mocy
diab∏a zrozumia∏e sà s∏owa Jezusa: „Widzia-
∏em, jak szatan, niby b∏yskawica, spad∏ z
nieba”. (Ew. ¸ukasza 10, 18) Moc szatana zo-
sta∏a z∏amana. Teraz te˝ uczniowie Jezusa
panujà nad z∏ymi duchami.

Szatan w czasie koƒcowym
Chocia˝ z∏y zosta∏ pozbawiony mocy, a jego

dzia∏anie ograniczone, to jednak jest rzeczy-
wistoÊcià na Êwiecie, która akurat w czasie koƒ-
cowym, czyli w czasie poprzedzajàcym po-
nowne przyjÊcie Chrystusa, uwidacznia si´ w
ca∏ej wyrazistoÊci. Przed przemocà ujawnianà
przez diab∏a ostrzegajà s∏owa z 1. Piotra 5, 8:
„Bàdêcie trzeêwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz,
diabe∏, chodzi woko∏o jak lew ryczàcy, szukajàc
kogo by poch∏onàç”.

Nie tylko istniejà ostrze˝enia przed szata-
nem, ale te˝ jest zwracana uwaga, ˝e w czasie
koƒcowym szatan b´dzie wyst´powaç z ca∏à
mocà. (por. 2. Tesaloniczan 2, 7. 8) Nieograni-
czone objawienie si´ szatana nastàpi w czasie
wielkiego ucisku po ponownym przyjÊciu
Chrystusa.

Wystàpienia antyboskich mocy w czasie
wielkiego ucisku (por. Obj. Jana 13) i uwolnie-
nie szatana po Królestwie Pokoju sà koƒcowy-
mi wydarzeniami, w których ujawni si´ moc
z∏ego. Przed Sàdem Ostatecznym szatan zosta-
nie wrzucony do jeziora ognistego. W nowym
stworzeniu nie b´dzie ju˝ miejsca dla szatana i
jego anio∏ów, poniewa˝ Bóg b´dzie wszystkim
we wszystkim.
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Ameryka Północna
USA: Nabo˝eƒstwo w stodole
640 braci i sióstr  z okr´gu Chicago, Chicago-Zachód i Milwau-
kee, 25 czerwca br. zebra∏o si´ na nabo˝eƒstwo w pewnej wiel-
kiej stodole w Union Grove (Wisconsin). Tam s∏u˝y∏ im aposto∏
Thomas Schmidt, któremu towarzyszyli biskupi Clifford Freund
i Karl Orlofski. Po nabo˝eƒstwie wszyscy spotkali si´ na pikni-
ku. M∏odzie˝ przygotowa∏a te˝ bufet z przekàskami. Po
po∏udniu odby∏ si´ koncert, na którym wystàpi∏ chór kameralny
z Chicago oraz chór koncertowy z Milwaukee.

USA: Dzieƒ Dziecka
w Detroit
Raz w roku dzieci ze szkó∏-
ki niedzielnej okr´gów
Detroit-Wschód i Detroit-
Zachód spotykajà si´ na
wspólnej uroczystoÊci. W
tym roku 110 dzieci, ro-
dziców i nauczycieli spot-
ka∏o si´ 25 czerwca w miej-
scowoÊci Flint. Najpierw
odby∏o si´ nabo˝eƒstwo,
które przeprowadzi∏ star-
szy okr´gowy Randy Ben-
nett, a popo∏udnie wszyscy
sp´dzili na posesji Freda
Salema, gdzie znajduje si´
park zabaw dla dzieci, z
którego korzystajà przede
wszystkim szko∏y i koÊ-
cio∏y.

USA: Na nabo˝eƒstwo aposto∏a Williama Ham-
mera, 25 czerwca 2006 roku w Wayne Hills, zgro-
madzili si´ bracia i siostry z okr´gu New Jersey. Po
nabo˝eƒstwie, które mia∏o miejsce w miejscowej
szkole wy˝szej, odby∏ si´ koncert zborowego chóru
m´skiego i chóru kameralnego okr´gu New Jer-
sey. (zdj´cie)

USA:Spotkaniem∏o-
dzie˝y z perypetiami
M∏odzie˝ ze stanu No-
wa Anglia, w dniach 27-
29 maja br., odwiedzi∏a
m∏odzie˝ w Billings w
stanie Montana. M∏o-
dzi bracia i siostry po-
znali si´ podczas ubie-
g∏orocznego Dnia M∏o-
dzie˝y i chcieli zacieÊniç
wi´zy przyjaêni. Zanim
dotarli do Montany,
gdzie zostali serdecznie
powitani, musieli jed-
nak pokonaç pewne
„trudnoÊci”, jak na
przyk∏ad wzrost cen biletów lotniczych, czy odwo∏ane loty. W niedziel´ rano wszy-
scy uczestniczyli w nabo˝eƒstwie w Billings. Po nabo˝eƒstwie goÊcie z Nowej An-
glii zostali przedstawieni zborowi. Po obiedzie wszyscy wyruszyli na wycieczk´ do
Red Lodge, znanej prze∏´czy Beartooth, znajdujàcej si´ 2750 m. n.p.m. Wieczór
m∏odzie˝ sp´dzi∏a Êpiewajàc przy ognisku. Przed podró˝à powrotnà ujawni∏ si´
nowy problem: Linie lotnicze anulowa∏y rezerwacj´ grupowà. Na 30 minut przed
odlotem nikt z m∏odzie˝y nie mia∏ jeszcze karty pok∏adowej. Pomog∏a wspólna
modlitwa, po której w cudowny sposób znalaz∏y si´ niezb´dne miejsca i m∏odzie˝
mog∏a powróciç do domu.

Wielki basen ze zjeżdżalnią
również należy do atrakcji

parku Freda Salema

Apostoł Schmidt
(pośrodku) oraz
biskupi Orlofski
(z lewej) i Freund
żegnają się
z braćmi
i siostrami

Piękny widok z przełęczy Beartooth na góry w Montanie
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Francja: Spotkanie m∏odzie˝y z dreszczykiem
Drugi weekend czerwca br. oko∏o 50 m∏odych braci i
sióstr z okr´gu Miluza sp´dzi∏o nad jeziorem w Ober-
dorfie (Alzacja). Po przybyciu póênym popo∏udniem i
rozbiciu namiotów odwa˝niejsi p∏ywali w jeziorze, zaÊ
kucharze hobbiÊci przygotowywali smako∏yki na ko-
lacj´. Nast´pnie wspólnie çwiczono niektóre pieÊni na
niedzielne nabo˝eƒstwo. Po zapadni´ciu zmroku or-
ganizatorzy wymyÊlili coÊ, co przyprawia∏o o dresz-
czyk. Ka˝dy uczestnik, majàc zawiàzane oczy, mia∏ w
ciemnoÊciach pokonaç tor przeszkód, na którym by∏
dotykany ró˝nymi przedziwnymi przedmiotami. Nie-
kiedy mrok przeszywa∏y okrzyki przera˝enia. Przed
snem wszyscy zgromadzili si´ jeszcze wokó∏ ogniska.
W niedziel´ rano po Êniadaniu polowym odby∏o si´
nabo˝eƒstwo na Êwie˝ym powietrzu, które przepro-
wadzi∏ ewangelista Denis Dreyfuss. Po wspólnym
posi∏ku pozosta∏à cz´Êç dnia sp´dzono na zawodach
p∏ywackich, siatkówce i wypoczynku.

W∏ochy: Publiczna debata religijna w Trydencie
Przedstawiciele miasta Trydentu (Po∏udniowy Tyrol)
wystosowa∏y zaproszenie na publicznà debat´ na temat
„Ludzie, kultury, religie w zmieniajàcym si´ mieÊcie”.
Na spotkanie, 16 czerwca 2006 roku, do audytorium
miejskiego zaproszeni zostali reprezentanci oÊmiu
ró˝nych wspólnot religijnych z Trydentu, w tym KoÊció∏
Nowoapostolski. Ka˝da wspólnota mog∏a zaprezento-
waç swoje pochodzenie, jak i poczàtki obecnoÊci w
Trydencie oraz by∏a proszona o udzielenie odpowie-
dzi na trzy pytania: Jak ocenia wspó∏czesnà sytuacj´ na
Êwiecie? Jak postrzega wspó∏czesny pluralizm KoÊ-
cio∏ów? Jaki mo˝e wnieÊç wk∏ad spo∏eczny? Nast´pnie
oko∏o 60 s∏uchaczy mia∏o okazj´ do zadawania pytaƒ,
przy czym z wielkim zainteresowaniem spotka∏ si´ cel
wiary KoÊcio∏a Nowoapostolskiego. Na pytania odpo-
wiadali: Rzecznik prasowy Tiziano Dante, przewodni-
czàcy zboru Trydent Ruben Pascoli i kap∏an Daniel Lo-
bagueira.

Holandia: Umocnienie wspólnoty
W celu umocnienia wspólnoty zbór Leeuwarden zorganizowa∏ pewnà
imprez´. 24 czerwca 2006 roku o godz. 13.00 bracia i siostry spotkali si´
za miastem. Podzielili si´ na dziewi´tnaÊcie grup, a ka˝da grupa otrzy-
ma∏a plan i list´ z ponad pi´çdziesi´cioma pytaniami i zadaniami, po-
dzielonà na trzy cz´Êci. Pierwszà cz´Êç nale˝a∏o „odrobiç” natychmiast.
Druga cz´Êç wiàza∏a si´ z w´drówkà krajoznawczà przez Fryzj´. Po
drodze by∏y przygotowane przez organizatorów miejsca postojowe, na
których czeka∏y napoje i ró˝ne smako∏yki. Trzecia cz´Êç polega∏a na na-
malowaniu obrazu w czasie 10 minut na temat wspólnoty. Metà by∏o
gospodarstwo nale˝àce do pewnej nowoapostolskiej rodziny, gdzie na
wszystkich czeka∏ grill.

Namioty rozbite, jezioro czeka…

Publiczność z wielkim zainteresowaniem uczestniczyła
w prezentacjach Kościołów

Europa
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Ameryka Południowa/Europa
Argentyna: UroczystoÊç w Villaguay
Ponad 600 braci i sióstr z siedemnastu zborów, 13 maja br., zgromadzi∏o si´ na nabo˝eƒstwo w Villaguay, które
przeprowadzi∏ aposto∏ okr´gowy Mario Fiore. Towarzyszy∏ mu aposto∏ okr´gowy pomocniczy Norberto Batis-

ta oraz aposto∏ Norberto Passuni, biskup Jorge Malzone i inni s∏udzy.
Aposto∏ okr´gowy s∏u˝y∏ s∏owem z Ew. Jana 7, 38: „Kto wierzy we
mnie, jak powiada Pismo, z wn´trza jego pop∏ynà rzeki wody ̋ ywej”.
Podczas nabo˝eƒstwa 143 osoby przystàpi∏y do Êwi´tego piecz´towa-
nia, w tym 102 dzieci. Ponadto aposto∏ okr´gowy ustanowi∏ diakona i
przeniós∏ w stan spoczynku kap∏ana, który by∏ pionierem dzie∏a Bo˝ego
w tamtym regionie. Nabo˝eƒstwo to mia∏o miejsce w auli miejscowej
szko∏y. Miasto Villaguay, liczàce oko∏o 30 tysi´cy mieszkaƒców, po∏o-
˝one jest w prowincji Entre Ríos, pomi´dzy rzekami Paranà i Urugwaj.

Argentyna: Nabo˝eƒstwo w Zárate
700 braci i sióstr oraz goÊci, 14 maja 2006 roku, zebra∏o si´ na
nabo˝eƒstwo w teatrze Coliseo w Zárate. S∏owem biblijnym
nabo˝eƒstwa by∏ werset z Kolosan 1, 18: „On (Chrystus) tak˝e
jest G∏owà Cia∏a, KoÊcio∏a; On jest poczàtkiem, pierworod-
nym z umar∏ych, aby we wszystkim by∏ pierwszy”. Nabo˝eƒstwo
przeprowadzi∏ aposto∏ okr´gowy Mario Fiore, któremu to-
warzyszyli: aposto∏ okr´gowy pomocniczy Norberto Batista,
aposto∏ Norberto Passuni i biskup Jorge Malzone. WÊród goÊci
uczestniczàcych w uroczystym nabo˝eƒstwie by∏ te˝ konsul
hiszpaƒski Juan Carlos Rodríguez Garcia z ma∏˝onkà. Uro-
czystoÊç muzycznie upi´kszy∏ chór okr´gowy.

Apostoł okręgowy Fiore podczas nabożeństwa w teatrze Coliseo w Zárate

Apostoł okręgowy pomocniczy Batista, apostoł okręgowy Fiore, apostoł Passuni i biskup Malzone
(od lewej) przed szkołą, w której odbyło się nabożeństwo
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Zdjęcie tytułowe: Unikalne formacje geologiczne „Bourke’s Luck Potholes” w Górach Smoczych/RPA

Polska: Akcja charytatywna w Zawierciu
W ramach prowadzonej przez KoÊció∏ Nowoapostolski w Polsce dzia∏alnoÊci charytatywnej, w dniach 17-19 sierpnia
2006 r., grupa wolontariatu zorganizowa∏a kolejnà akcj´ pod has∏em „Z serca do serca”. Akcja mia∏a charakter pu-
bliczny, propagowana by∏a przez regionalne media i polega∏a na zbiórce artyku∏ów szkolnych, podr´czników i lektur
oraz pieni´dzy do puszek kwestarskich na rzecz OÊrodka Us∏ug Opiekuƒczo-Wychowawczych w Zawierciu. W ramach
akcji odby∏y si´ równie˝ warsztaty artystyczne z wychowankami OÊrodka, podczas których wykonano cz´Êç plakatów
na akcj´. Honorowy patronat nad akcjà objà∏ Prezydent Miasta Zawiercia Ryszard Mach, który zreasumowa∏ akcj´
mi´dzy innymi s∏owami: „Jej inicjatorzy i ludzie, którzy has∏o podchwycili, sà przyk∏adem, ̋ e w normalnym, codzien-
nym ˝yciu mo˝na bezinteresownie czyniç dobro. Robiç coÊ po˝ytecznego dla najbardziej potrzebujàcych. To nie-
samowity kontrast w stosunku do tego, co si´ dzieje…”.


