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Pan zmartwychwsta∏! „Chrystus ˝yje, z Nim i ja” – mowa jest w
pewnej pieÊni chóru. Zmartwychwstaniu Jezusa, tak jak jest opi-
sane w PiÊmie Âwi´tym, towarzyszy∏y szczególne marginesowe

wydarzenia, które jednak sà znaczàce i wiele nam mówià.
Czytajàc dzieje wielkanocne mojà uwag´ zwróci∏a okolicznoÊç, w

której jest mowa, ˝e  Maria Magdalena przysz∏a do grobu Jezusa, a on
by∏ pusty. By∏a zrezygnowana. Zauwa˝y∏a jednak kogoÊ, kogo uzna∏a za
ogrodnika i powiedzia∏a: „Panie! JeÊli ty Go wzià∏eÊ, powiedz mi, gdzie
Go po∏o˝y∏eÊ, a ja Go wezm´”. Tymi s∏owami wyrazi∏a, jak bardzo
mi∏owa∏a Pana. Wówczas rzekomy ogrodnik da∏ si´ rozpoznaç. Ujawni∏
si´ jednym jedynym s∏owem: „Mario!”. Ta wypowiedê g∏´boko poru-
szy∏a jej dusz´. Musia∏o to byç dla niej niczym balsam, gdy pozna∏a, ˝e
to Pan! Jaka to musia∏a byç radoÊç i b∏ogoÊç dla tej kobiety, która by∏a
zrezygnowana, poniewa˝ nie mog∏a znaleêç Pana.

Maria Magdalena mniema∏a, ̋ e to ogrodnik przed nià stoi. Nawet nie
by∏a w stanie sobie wyobraziç, ˝e to móg∏by byç Pan. Jej wzrok skiero-
wany by∏ na to, co ziemskie. Dopiero gdy Pan tym jednym s∏owem
poruszy∏ jej dusz´, by∏a zdolna zobaczyç wi´cej.

Czy niekiedy równie˝ i nam tak nie idzie? Na nabo˝eƒstwach widzimy
tylko „ogrodnika”, cz∏owieka. Nie jest to oczywistoÊcià, ˝e natychmiast
poznajemy, ˝e to Pan stoi za s∏ugà Bo˝ym. Cz´stokroç za bardzo wi-
dzimy to, co ziemskie, to co jest przed oczami, czyli ogrodnika. Nie
poznajemy, ˝e Pan za tym stoi, tak˝e w spotkaniach ze s∏ugami Bo˝ymi.

Maria Magdalena po tym spotkaniu posz∏a do uczniów i zaÊwiad-
czy∏a, ˝e widzia∏a Pana i co do niej powiedzia∏. Wówczas ju˝ nie by∏o
mowy o ogrodniku. Jakie to jest b∏ogos∏awieƒstwo, jeÊli rozmawiajàc ze
s∏ugami lub przychodzàc z nabo˝eƒstwa mo˝emy powiedzieç:
„Widzia∏em Pana, a nie tylko cz∏owieka”. Je˝eli musimy prze˝ywaç
ró˝ne sytuacje i te˝ takie, które nie ca∏kiem si´ nam podobajà, to do-
brze jest, gdy i w tym poznajemy Pana. Wymaga to szczególnego sposo-
bu widzenia. Do tego trzeba mieç otwartà, czu∏à dusz´ i pozwoliç si´
wzruszyç S∏owem Pana. Jezus Chrystus w tamtej chwili nie wyg∏osi∏
˝adnego wielkiego kazania. Wystarczy∏o jedno jedyne s∏owo, aby Marii
otworzyç oczy.

Bàdêmy otwarci na dzia∏anie Pana i prze˝ywajmy je nawet w prostych,
skromnych s∏owach i z g∏´bi duszy ujawniajmy mocnà wiar´: To jest
Pan! W∏aÊnie Âwi´to Wielkiej Nocy wyró˝nia si´ tym, aby poznaç Pana
w Jego dzia∏aniu, w rozmowach duszpasterskich, na nabo˝eƒstwach,
podczas odwiedzin rodzin i móc poÊwiadczyç: „Widzia∏em Pana – to i to
do mnie powiedzia∏”. Zabierajmy z sobà w sercu to, co Pan do nas
powiedzia∏, z ka˝dego nabo˝eƒstwa, z ka˝dego spotkania ze s∏ugami
Bo˝ymi.

OczywiÊcie zdaj´ sobie spraw´ z tego, ˝e wszyscy bracia majà te˝
s∏aboÊci i b∏´dy. Czasami musimy te˝ przejÊç przez niejeden ucisk. Gdy
jednak potrafimy powiedzieç: „Widzia∏em Pana – to i to do mnie powie-
dzia∏”, wtedy b´dzie to dla nas b∏ogos∏awieƒstwem. W∏aÊnie to jest
b∏ogos∏awieƒstwo wielkanocne.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Błogosławieństwo
wielkanocne
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Spoglàdajàc w rz´dy uczestników
nabo˝eƒstwa w Evreux w pierwszym
momencie mo˝na by∏o odnieÊç
wra˝enie, ˝e si´ jest w Afryce, ponie-
wa˝ znaczna cz´Êç braci i sióstr jest
ciemnoskóra i pochodzi z Afryki
Ârodkowej, zw∏aszcza z Angoli i
Demokratycznej Republiki Konga.

To by∏o te˝ powodem nieco od-
miennej uroczystoÊci Êpiewu chóro-
wego, w sobot´ 13 stycznia, w
„L’Abordage” w Evreux. Bogaty i
afrykaƒskimi dêwi´kami zdomino-
wany program wykonywany by∏
przez chór m´ski i chór ̋ eƒski gospel

z okr´gu Evreux. Wykonawcy zyska-
li wielki aplauz oko∏o 300-osobowej
publicznoÊci, wÊród której by∏ te˝
G∏ówny Aposto∏ z osobami towarzy-
szàcymi. Wszystkim bardzo si´
podoba∏a ta godzina afrykaƒskich
dêwi´ków.

Nabo˝eƒstwo niedzielne w sali
„Cadran” pa∏acu kongresowego w
Evreux, które by∏o drugim nabo-
˝eƒstwem przeprowadzonym przez
G∏ównego Aposto∏a od 1996 roku,
transmitowane by∏o do zborów fran-
cuskich, w których ogó∏em zgroma-
dzi∏o si´ 5231 wiernych.

G∏ówny Aposto∏
w Evreux - Francja

W niedziel´ 14 stycznia 2007 roku
G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo

w Normandii (Francja), które odby∏o si´ w „Palais des Congres”
w mieÊcie Evreux z udzia∏em oko∏o 1000 wiernych.

Główny Apostoł
Wilhelm Leber

„Falaise d’Aval”
w Normandii/Francja



– Psalm 115, 13 –

„Będzie błogosławił tym,
którzy się boją Pana,

zarówno małym, jak i wielkim”.

Moi mili bracia i siostry, raduj´ si´
z tego, ˝e mog´ byç z wami i ser-
decznie was witam. Niechby nasz

Ojciec Niebieski przygotowa∏ nam wszyst-
kim to, czego potrzebujemy, abyÊmy z
nowymi si∏ami mogli iÊç naprzód.

Wa˝ne jest, abyÊmy otworzyli serca na
S∏owo Bo˝e, a to jest mo˝liwe tylko wtedy,
kiedy b´dziemy mieli wewn´trzny spokój.
Niechby wi´c do serc wstàpi∏ pokój Bo˝y.

W Starym Testamencie opisana jest
pi´kna okolicznoÊç: Prorok Samuel otrzy-
ma∏ polecenie powo∏ania Saula na króla.
Saul nic o tym nie wiedzia∏. Prorok, który
szed∏ z Saulem nagle przystanà∏ i powie-
dzia∏: „Powiedz s∏udze, aby szed∏ przed na-
mi, a gdy pójdzie, ty zatrzymaj si´ na chwi-
l´, a ja ci wyjawi´ S∏owo Bo˝e”. (1. Samu-
ela 9, 27) W kolejnym wersecie jest mowa,
˝e prorok wyla∏ oliw´ na jego g∏ow´ i po-
wiedzia∏: „NamaÊci∏ ci´ Pan na ksi´cia nad
swoim dziedzictwem”. WczeÊniej jednak
poleci∏, aby Saul odes∏a∏ swego s∏ug´,
poÊwiadczajàc w ten sposób, ˝e wszystko,

co jest woko∏o, jest bez znaczenia. Nato-
miast Saul mia∏ zatrzymaç si´ na chwil´,
aby w cichoÊci i w skupieniu wys∏uchaç
tego, co Bóg mia∏ do powiedzenia.

Wzywam nas wi´c bracia i siostry, ode-
Êlijmy wszelkie myÊli, obcià˝enia i troski,
które przysz∏y z nami. Odsuƒmy wszystko,
cokolwiek nas zajmuje i przystaƒmy na
chwil´ w cichoÊci i skupieniu. W naszym
czasie cz´stokroç jest to problem, ponie-
wa˝ ludzie nie majà spokoju, sà zaj´ci od
rana do wieczora. Trzeba uczyniç to i tam-
to, i tylko wokó∏ tego krà˝à myÊli. Znale-
zienie chwili spokoju wcale nie jest prostà
sprawà. Tego trzeba si´ nauczyç. Podczas
nabo˝eƒstwa dusza musi zaznaç spokoju,
wszystko inne musi zamilknàç. Wtenczas
dopiero jesteÊmy otwarci na to, co Bóg
nam mówi.

Dlatego te˝ zawsze zatrzymujmy si´ na
chwil´ w biegu ˝ycia i prze˝ywajmy chwil´
cichoÊci i skupienia. Podobnie w dniu po-
wszednim, gdy zamierzamy si´ modliç,
musimy od∏o˝yç wszystko, aby cisza i sku-

pienie zapanowa∏o w sercu. MyÊl´, ˝e pod
tym wzgl´dem doÊwiadczyliÊcie ju˝ tego,
co ja: Po prostu nie zawsze to mo˝na uczy-
niç. W takich sytuacjach trzeba kontrolo-
waç samego siebie, a jeÊli si´ nie udaje, to
spróbowaç pó∏ godziny póêniej. Dusza
musi si´ uspokoiç. Dopiero wówczas mo˝-
na nawiàzaç powiàzanie z Panem. Wów-
czas nasza modlitwa nie pozostanie bez
skutku. Wtenczas na nabo˝eƒstwach b´-
dziemy otwarci i ch∏onni S∏owa Bo˝ego.
Niechby i teraz tak by∏o, niechby nas
wszystkich nape∏ni∏ pokój Bo˝y, abyÊmy
wewn´trznie byli cisi i skupieni, i mogli
przyjmowaç to, co pochodzi od Pana.

Na dzisiejsze nabo˝eƒstwo przeczyta-
∏em pi´kne s∏owo biblijne: „B´dzie b∏ogo-
s∏awi∏ (Bóg) tym, którzy si´ bojà Pana, za-
równo ma∏ym, jak i wielkim”. Mowa jest tu
o bojaêni Bo˝ej. To jest temat dla wszyst-
kich, zarówno dla ma∏ych, jak i dla wiel-
kich. Mali, dzieci, równie˝ mogà wykazy-
waç bojaêƒ Bo˝à. ZaÊ my, którzy jesteÊmy
w doros∏ym lub s´dziwym wieku, oczywiÊ-

N A B O ˚ E ¡ S T W O

4



5

cie tak˝e winniÊmy jà wykazywaç.
Chcia∏bym podkreÊliç jedno: Bojaêƒ Bo˝a
pociàga za sobà b∏ogos∏awieƒstwo. O tym
w∏aÊnie mówi s∏owo biblijne: „B´dzie b∏o-
gos∏awi∏ tym, którzy si´ bojà Pana, zarów-
no ma∏ym, jak i wielkim”.

PomyÊlmy o Abrahamie. Ten mà˝ na-
prawd´ by∏ bogobojny. Jakie b∏ogos∏a-
wieƒstwo od niego si´ wywodzi. Jest przy-
k∏adem, ˝e bogobojny mo˝e byç b∏ogos∏a-
wieƒstwem. DziÊ chcia∏bym w∏o˝yç do na-
szych dusz wezwanie, abyÊmy si´ spraw-
dzali, czy mamy bojaêƒ Bo˝à lub czego
nam brakuje, abyÊmy mogli w niej trwaç.

Gdy ka˝dy w zborze b´dzie wykazywa∏
bojaêƒ Bo˝à, to jaki to b´dzie b∏ogos∏a-
wiony zbór! W Dziejach Apostolskich
9, 31 opisany jest stan ówczesnego zboru:
„...KoÊció∏, budujàc si´ i ˝yjàc w bojaêni
Paƒskiej, cieszy∏ si´ pokojem po ca∏ej
Judei, Galilei i Samarii, i wspomagany
przez Ducha Âwi´tego, pomna˝a∏ si´”. Czy
widzicie rezultat bojaêni Bo˝ej? Zbór,
„wspomagany przez Ducha Âwi´tego, po-

mna˝a∏ si´”. Gdy w zborze wyst´puje
bojaêƒ Bo˝a, wtedy zbór mo˝e si´ rozwijaç
i rozrastaç, poniewa˝ mo˝e dzia∏aç Duch
Âwi´ty. Dlatego bojaêƒ Bo˝a jest nieskoƒ-
czenie wa˝na. Stàd te˝ moi mili rzeczà
niezb´dnà jest, aby ka˝dy osobiÊcie spraw-
dzi∏ siebie w Êwietle tych s∏ów. Jak jest z
naszà bojaênià Bo˝à? Czy ca∏ym sercem
wykazujemy bojaêƒ Bo˝à? JeÊli tak, to Pan
mo˝e nas b∏ogos∏awiç. Je˝eli zbór trwa w
bojaêni Bo˝ej, wtedy skutkiem tego jest
jego wzrost i rozwój. Wszyscy sobie ˝yczy-
my tego, aby zbory stawa∏y si´ wi´ksze i li-
czebniejsze. Tego ˝ycz´ wam tu w Evreux,
w Pary˝u, w ca∏ej Francji i w ca∏ym obsza-
rze dzia∏ania aposto∏a okr´gowego. Przy
tym myÊl´ te˝ o Kongo i o wszystkich kra-
jach, w których dzia∏a wasz aposto∏ okr´-
gowy. Niechby wsz´dzie ujawni∏ si´ wzrost
i rozwój. A to b´dzie mia∏o miejsce tylko
wtedy, kiedy b´dà bogobojne zbory. Do
tego musi si´ przyczyniç ka˝dy osobiÊcie.
Nikt nie mo˝e powiedzieç, to jest sprawa
przewodniczàcego zboru lub okr´gu. Ka˝-

dy musi si´ do tego przyczyniç.
Zastanawia∏em si´, co w XXI wieku

oznacza bojaêƒ Bo˝a, poniewa˝ poj´cia:
„bojaêƒ Bo˝a”, „bogobojnoÊç” mogà
brzmieç abstrakcyjnie. Zastanawia∏em si´,
co nale˝y uczyniç, aby posiàÊç bojaêƒ Bo-
˝à. Bojaêƒ Bo˝a jest niczym drabina z ró˝-
nymi szczeblami. Gdy si´ wchodzi na t´
drabin´ i dociera do ostatniego szczebla,
wtedy naprawd´ ma si´ bojaêƒ Bo˝à.

Pierwszym szczeblem tej drabiny jest
uwielbienie Boga i pokora wobec Boga.
Kto chce byç bogobojny, ten musi byç po-
korny, ten musi uni˝yç si´ przed Panem i
uznaç majestat Bo˝y. Dla niejednego ju˝
to jest wielkà przeszkodà. Nie ka˝dy chce z
szacunkiem spoglàdaç na Boga i nie ka˝dy
jest pokorny. W PiÊmie Âwi´tym znajdu-
jemy przyk∏ad o faryzeuszu, który wszed∏
do Êwiàtyni i powiedzia∏: „Bo˝e, dzi´kuj´
Ci, ˝e nie jestem jak inni ludzie, rabusie,
oszuÊci, cudzo∏o˝nicy albo te˝ jak ten oto
celnik”. (Ew. ¸ukasza 18, 11) Czy myÊli-
cie, ˝e taka postawa jest postawà pokory?
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OczywiÊcie nie! Taka postawa te˝ nie
cechuje si´ bojaênià Bo˝à, poniewa˝
pierwszym krokiem do bojaêni Bo˝ej jest
pokora serca i wejrzenie na majestat Bo˝y
z szacunkiem.

Za pierwszym szczeblem nast´puje
drugi, a jest nim sta∏e dowiadywanie si´ o
wol´ Bo˝à. Jak mo˝na mieç bojaêƒ Bo˝à
nie pytajàc si´ o wol´ Bo˝à. Sta∏e pytanie
si´ o wol´ Bo˝à ju˝ od dawna nie jest
rzeczà oczywistà w naszym czasie. Któ˝
jeszcze dziÊ pyta si´ o wol´ Bo˝à? Robi si´
to, co si´ ˝ywnie podoba. Dowiadywanie

si´ o wol´ Bo˝à jest drugim szczeblem.
Trzecim szczeblem jest ˝ycie zgodne z

wolà Bo˝à. To ju˝ jest wysoki szczebel. ˚yç
wed∏ug woli Bo˝ej, czyli czyniç wszystko,
co si´ Panu podoba, nam wszystkim nie
przychodzi ∏atwo. Wierzcie, ˝e tak˝e mnie
jako G∏ównemu Aposto∏owi nie przycho-
dzi to ∏atwo. To jest po prostu nasz bój.
Rzeczà niezb´dnà jednak jest, aby ˝yç
zgodnie z wolà Bo˝à, a to oznacza wykazy-
waç bojaêƒ Bo˝à. PomyÊlcie o królu Saulu,
o którym wczeÊniej mówi∏em. On nie by∏
bogobojny. Otrzyma∏ polecenie, aby ca∏-

kowicie wyt´piç wrogów wraz z ich stada-
mi i dobytkiem. Potajemnie uczyni∏ jednak
coÊ innego. Tak wi´c prorok musia∏ do
niego powiedzieç: „Pos∏uszeƒstwo lepsze
jest ni˝ ofiara”. (1. Samuela 15, 22) Saul
post´powa∏ wed∏ug w∏asnej woli, a nie we-
d∏ug woli Bo˝ej. W ten sposób czynià lu-
dzie. ˚yjà wed∏ug w∏asnej woli. Kto na-
prawd´ jest bogobojny, ten stara si´ kiero-
waç wed∏ug woli Bo˝ej.

W koƒcu czwarty i ostatni szczebel.
Przyjmowaç wszystko, co Bóg dopuszcza.
To jest ostatni i najwy˝szy szczebel bojaêni
Bo˝ej.

Ch´tnie jeszcze raz powtórz´, co zawie-
ra w sobie bojaêƒ Bo˝a:
– Po pierwsze byç pokornym i z szacun-
kiem patrzeç na majestat Bo˝y.
– Po drugie zawsze pytaç si´ o wol´ Bo˝à.
– Po trzecie ˝yç zgodnie z wolà Bo˝à.
– Po czwarte przyjmowaç wszystko, co Bóg
dopuszcza.

Kto wszed∏ po tych czterech szczeblach,
ten naprawd´ ma bojaêƒ Bo˝à. Mili bracia
i siostry, myÊl´, ˝e wszyscy poznaliÊmy, i˝
nie jest to takie ∏atwe. Kto jednak jest
bogobojny, ten jest b∏ogos∏awiony. „B´-
dzie b∏ogos∏awi∏ tym, którzy si´ bojà Pana,
zarówno ma∏ym, jak i wielkim”. Zatem i
mali mogà to ju˝ prze˝ywaç. Mili rodzice
nauczajcie swoje dzieci bojaêni Bo˝ej! To
jest dobro, które b´dzie im towarzyszy∏o
przez ca∏e ˝ycie.

Teraz ktoÊ móg∏by powiedzieç: Ja prze-
cie˝ jestem bogobojny, wykazuj´ bojaêƒ
Bo˝à i nic nie mo˝e mi si´ przydarzyç. Czy
jednak jest to takie oczywiste? Wierz´, ˝e
jesteÊmy te˝ sprawdzani i doÊwiadczani w
zakresie bojaêni Bo˝ej.

W PiÊmie Âwi´tym jest pi´kny przyk∏ad.
Powróc´ do Abrahama. W∏aÊciwie to jest
nietypowa sprawa. Abraham by∏ przyjacie-
lem Boga, mia∏ Êcis∏à spo∏ecznoÊç z Bo-
giem. Pomimo to poddany zosta∏ szczegól-
nej próbie w zakresie bojaêni Bo˝ej. Zos-
ta∏ wezwany do ofiarowania swego syna –
syna obietnicy. To by∏o coÊ niewyobra˝al-
nego. Abraham wykaza∏ natychmiastowà
gotowoÊç. Dopiero w ostatniej chwili anio∏
Paƒski go powstrzyma∏ od zabicia syna i
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noÊci tego czasu bogobojny ma pewnoÊç.
Moi mili, w∏aÊnie to le˝a∏o mi na sercu i

to chcia∏em wam przekazaç na waszà dal-
szà drog´. Pod tym wzgl´dem oczywiÊcie
chc´ wam przewodniczyç. Ja siebie te˝
sprawdzam w zakresie bojaêni Bo˝ej, a ˝e
jest to S∏owo Paƒskie dla nas, sta∏o si´ dla
mnie jasne z tego powodu, ˝e pierwotnie
na to nabo˝eƒstwo przewidzia∏em s∏owo z
Dziejów Apostolskich 9, 31, gdzie jest
mowa o zborze, który trwa w bojaêni Pana.
Nie by∏em jednak ca∏kiem pewny, co do

zasadnoÊci tego s∏owa biblijnego na to
nabo˝eƒstwo i si´ modli∏em: Mi∏y Bo˝e
daj mi jeszcze raz potwierdzenie. Wów-
czas otworzy∏em Pismo Âwi´te, a przede
mnà widnia∏y s∏owa: „B´dzie b∏ogos∏awi∏
tym, którzy si´ bojà Pana, zarówno ma∏ym,
jak i wielkim”. Wtedy wewn´trznie sta∏em
si´ ca∏kiem spokojny i pewny, ˝e te s∏owa
majà byç przekazane KoÊcio∏owi we Fran-
cji. Wszyscy wi´c wzrastajmy w bojaêni
Bo˝ej. Niechby Pan nam dopomóg∏ oraz
da∏ powodzenie i b∏ogos∏awieƒstwo.

7

z∏o˝enia w ofierze. Interesujàce jest to, co
wówczas anio∏ Paƒski powiedzia∏ do Abra-
hama: „…teraz wiem, ˝e boisz si´ Boga”.
(por. 1. Moj˝eszowa 22, 1-18) Spójrzcie,
nawet Abraham musia∏ udowodniç, ˝e by∏
bogobojny. Mo˝na by pomyÊleç: Przecie˝
Bóg widzia∏ dog∏´bnie serce i zna∏ na
wskroÊ Abrahama, czy to nie wystarcza∏o?
Abraham musia∏ jednak zaliczyç szcze-
gólny egzamin. W próbie musia∏ wykazaç
bojaêƒ Bo˝à.

Moi mili bracia i siostry, czy dziwi nas,
jeÊli równie˝ musimy zaliczaç takie egza-
miny? Ka˝dy z nas jest sprawdzany w
zakresie bojaêni Bo˝ej. Wtenczas napraw-
d´ mo˝na wykazaç i poznaç, czy rzeczywiÊ-
cie ma si´ bojaêƒ Bo˝à, czy nie. Dobrze dla
nas, gdy takie sprawdziany zaliczamy tak
jak Abraham, do którego wówczas anio∏
móg∏ powiedzieç: „…teraz wiem, ˝e boisz
si´ Boga”.

Niechby ten rok by∏ rokiem bojaêni
Bo˝ej. Rok, w którym b´dziemy wzrastaç
w bojaêni Bo˝ej. Rok, w którym zbory
b´dà wzrastaç na podstawie bojaêni Bo˝ej,
którà mamy w sercach.

Kto ma bojaêƒ Bo˝à, ten równie˝ zosta-
nie zachowany od grzechu. Syrach powie-
dzia∏: „Bàdê pos∏uszny bojaêni Pana i nie
przyst´puj do Niego z sercem dwoistym”.
(Màdr. Syracha 1, 28) Pi´kne zdanie, praw-
da? Innymi s∏owy bojaêƒ Bo˝a pozwala
unikaç grzechu i opowiadaç si´ ca∏kowicie
za Panem. Bojaêƒ Bo˝a przep´dza grzech.
Je˝eli jesteÊmy bogobojnymi, to grzech nas
si´ nie ima. KtoÊ móg∏by zaoponowaç:
Bojaêƒ Bo˝a, to brzmi negatywnie, to wca-
le nie brzmi pi´knie i radoÊnie. B∏àd! W
Ksi´dze MàdroÊci Syracha 1, 11. 12 jest
mowa: „Bojaêƒ Paƒska to chwa∏a i chluba,
(...) daje wesele, radoÊç i d∏ugie ˝ycie”.
W∏aÊnie tak si´ sprawy majà. Kto ma bo-
jaêƒ Bo˝à, ten ma radoÊç w duszy. Mog´
przyrzec, ˝e kto b´dzie bogobojny, ten te˝
b´dzie radosny! Dlaczego? Bojaêƒ Bo˝a
daje pewnoÊç w sercu. Bogobojny ma ser-
deczne powiàzanie z Panem. Kto zaÊ trwa
w bojaêni Bo˝ej, ten, jak s∏yszeliÊmy, ma
b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e. Czy to nie jest
przes∏ankà do bycia radosnym? W niepew-
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N A U K A I P O Z N A N I E

Nauka o Trójcy Bo˝ej nale˝y do podstaw
wiary chrzeÊcijaƒskiej i jest decydujàcym
odró˝nikiem od obu pozosta∏ych mono-
teistycznych religii, judaizmu i islamu.

Nauka o Trójcy

W nauce o Trójcy rozró˝nia si´ imma-
nentny i ekonomiczny trynitaryzm. Przy
tym mówi si´ o wewn´trznych i zewn´trz-
nych dzie∏ach Trójcy Bo˝ej.

Zajmijmy si´ najpierw naukà o imma-
nentnej Trójcy: G∏osi, ˝e dzie∏a trzech osób
Bo˝ych w ramach Trójcy przypisywane sà
wy∏àcznie danej osobie („opera trinitatis ad
intra sunt divisa”).

Co to oznacza? Przez dzie∏a osób Bo˝ych
nale˝y rozumieç sp∏odzenie Syna i tchnie-
nie Ducha Âwi´tego. Nast´pujàce znamio-
na zostajà przypisane wy∏àcznie trzem
Bo˝ym osobom:

– Ojciec cechuje si´ tym, ˝e nie zosta∏
sp∏odzony ani stworzony. Sam wy∏àcznie
jest p∏odzàcym w odniesieniu do Syna i
tchnàcym w odniesieniu do Ducha Âwi´-
tego.

– Syn cechuje si´ tym, ˝e zosta∏ sp∏odzony
przez Ojca i to jest podstawà Jego synos-
twa. Syn jest równoczeÊnie tchnàcym w
odniesieniu do Ducha Âwi´tego.

– Duch Âwi´ty jest tchnieniem Ojca i Syna,
czyli wywodzàcym si´ od Ojca i Syna.

„Sp∏odzenie” i „tchnienie” nie majà ani
poczàtku, ani koƒca. Stanowià wiecznà
cech´ osobowà Trójjedynego Boga. Poj´cia
„sp∏odzenie” i „tchnienie” sà próbà uj´cia
w s∏owa wywodzenia si´ od Ojca zarówno
Syna, jak i Ducha Âwi´tego.

Rozwój nauki o Trójcy

Nauka o Trójcy Bo˝ej rozpocz´∏a si´ na
krótko po spisaniu Nowego Testamentu.
Chcàc prezentowaç zwiàzki i zale˝noÊci
pos∏ugiwano si´ poj´ciami filozofii antycz-
nej, takimi jak: „osoba”, „hipostaza”,
„istota”, „natura”. Nauka o Trójcy zosta∏a
doprecyzowana na pierwszych soborach IV
i V wieku n.e.

Poj´cie Trójcy zosta∏o wykszta∏towane
przez Teofila z Antiochii w drugiej po∏owie
II wieku n.e. Nauczyciel KoÊcio∏a Tertulian
(160-220) zadba∏ o ogólne rozpowszech-
nienie poj´cia. Tertulian podkreÊla jednoÊç
Boga: „Una supstantia tres personae”, czyli
„Bo˝a istota w trzech osobach”. Tertulian
odnosi∏ poj´cie „osoba” do Ojca, Syna i
Ducha Âwi´tego, i podkreÊla∏ tym samym
samoistnoÊç tych trzech istot Bo˝ych.

Na soborze w Nicei w 325 roku zosta∏a
uwypuklona równoÊç istot Ojca i Syna: Syn
nie jest stworzeniem, ale od wieków jednym
Bogiem z Ojcem; Ojciec i Syn sà takimi
samymi istotami.

Na soborze w Konstantynopolu w 381
roku poj´cie to˝samoÊci istot, które w Nicei
odnoszono do Ojca i Syna, poszerzono o
Ducha Âwi´tego.

Kolejnym znaczàcym etapem nauki o
Trójcy by∏ sobór w Chalcedonie w 451 roku.
Na tym zgromadzeniu koÊcielnym zosta∏a
sprecyzowana wiara, wyst´pujàca ju˝ u
pierwszych chrzeÊcijan, ˝e Jezus Chrystus
jest w pe∏ni Bogiem i w pe∏ni cz∏owiekiem.
Jezus Chrystus ma wi´c dwie natury: Bo˝à,
która co do istoty jest  to˝sama z Ojcem i z
Duchem Âwi´tym, i ludzkà, która za wyjàt-
kiem splamienia si´ grzechem jest to˝sama
z cz∏owiekiem.

W niniejszej cz´Êci artyku∏u
omówimy histori´ nauki o

Trójcy Bo˝ej i wyjaÊnimy jej
treÊç. Na zakoƒczenie
przedstawimy nowoapostolskie

rozumienie Trójcy.

Trójca Boża
– część druga –
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Pod tym wzgl´dem trzeba mieç Êwia-
domoÊç, ˝e wspomniane poj´cia sà tylko
symbolami tajemnych zajÊç.

Przyjrzyjmy si´ teraz drugiemu wàtkowi
nauki o Trójcy Bo˝ej, ekonomicznemu
trynitaryzmowi. Przez to poj´cie rozumie
si´ zewn´trzne dzia∏anie lub dzie∏a Trój-
jedynego Boga („opera trinitatis ad extra”).
Bóg objawia swojà Trójjedynà istot´ przez
pos∏annictwo Syna i Ducha Âwi´tego.

Przy tym stwierdza si´ generalnie, ˝e
dzie∏a Trójcy Bo˝ej na zewnàtrz nie sà
podzielne („opera trinitatis ad extra sunt
indivisa”). Przez zewn´trzne dzie∏a Trójcy
rozumie si´ stworzenie, zbawienie i uÊwi´-
cenie. Chocia˝ dzie∏a Trójcy na zewnàtrz
nie mogà byç wy∏àcznie przypisane jednej
Bo˝ej osobie, to jednak istnieje swoiste
przyporzàdkowanie.

– Ojcu w szczególny sposób przypisuje si´
stworzenie (creatio).

– Synowi  w szczególny sposób przypisuje
si´ zbawienie (redemptio), poniewa˝ ani
Ojciec, ani Duch Âwi´ty nie przybra∏
postaci ludzkiej, ani nie cierpieli i nie
zostali ukrzy˝owani, lecz wy∏àcznie Syn.

– Duchowi Âwi´temu w szczególny sposób
przypisuje si´ uÊwi´cenie (sanctificatio),
poniewa˝ ani Ojciec, ani Syn, lecz wy∏àcz-
nie Duch Âwi´ty zosta∏ zes∏any.

Pomimo to dzie∏a Trójcy na zewnàtrz nie
mogà byç wy∏àcznie powiàzane z jednà
osobà Bo˝à, poniewa˝ we wszystkich
swoich dzie∏ach Trójjedyny Bóg jest w tej
samej mierze dzia∏ajàcy i obecny.

Nauka o Trójcy w rozumieniu Nowo-
apostolskim

ChrzeÊcijanie nowoapostolscy wyznajà
Trójjedynego Boga. Ka˝da z trzech osób
Bo˝ych: Ojciec, Syn i Duch Âwi´ty jest
prawdziwym Bogiem. Wiarà nowoapostol-
skà jest to, ˝e od zawsze, czyli od wieków
jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch
Âwi´ty.

„Ojciec”, „Syn” i „Duch Âwi´ty” sà wi´c
nie tylko imionami, okreÊlajàcymi ró˝ne

formy bytu lub objawienia si´ istoty Bo˝ej,
ale te trzy imiona charakteryzujà ró˝ne
Bo˝e osoby w swoim bycie. W rzeczy-
wistoÊci Ojciec nie jest tym samym, co Syn,
a Syn nie jest tym samym, co Ojciec. ZaÊ
Duch Âwi´ty nie jest tym samym, co Ojciec
lub Syn. „Ojciec jest p∏odzàcym”, „Syn jest
sp∏odzonym1”, a „Duch Âwi´ty pochodzà-
cym od nich obu”.

Te trzy osoby Bo˝e sà trwale z sobà
powiàzane i sà jedno na wieki. Ró˝noÊç
tych trzech Bo˝ych osób nie dzieli jednoÊci
Bo˝ej, poniewa˝ sà jednej natury, czyli
jednà istotà. W nich nie ma przeciwieƒstwa
woli. Ojciec jest ca∏kowicie w Synu,
ca∏kowicie w Duchu Âwi´tym. Syn jest
ca∏kowicie w Ojcu, ca∏kowicie w Duchu
Âwi´tym. Duch Âwi´ty jest ca∏kowicie w
Ojcu, ca∏kowicie w Synu.

Nowoapostolscy chrzeÊcijanie wyznajà,
˝e wszystkie czyny Bo˝e w stworzeniu, w
zbawieniu i w uÊwi´ceniu (w kszta∏towaniu
nowej istoty) sà czynami Ojca, Syna i
Ducha Âwi´tego. Chocia˝ wszystkie czyny
Bo˝e sà jednoczeÊnie czynami Ojca, Syna i
Ducha Âwi´tego, to jednak nie zawsze w
takiej samej mierze.

Stworzenie jest dzie∏em Boga Ojca i
Syna. Jednak˝e ani Bóg Ojciec, ani Duch
Âwi´ty nie sta∏ si´ cz∏owiekiem, tylko Syn.
Nie Bóg Ojciec lub Syn, ale Duch Âwi´ty
jest zes∏any. Bóg Ojciec jest Stwórcà, Bóg
Syn jest Zbawicielem, Bóg Duch Âwi´ty jest
si∏à ˝yciowà i kszta∏tujàcym  nowà istot´.

Prze˝ywamy Trójjedynego Boga. On
objawia si´ nam, swoim dzieciom, jako
mi∏oÊciwy Ojciec Niebieski. On objawia si´
nam w Synu jako Zbawicielu i Oblubieƒcu
naszej duszy. On objawia si´ nam w Duchu
Âwi´tym ku uÊwi´ceniu i  udoskonaleniu na
dzieƒ, w którym zobaczymy Boga takim,
jakim jest.

_________
1 U˝yte tu poj´cie „sp∏odzony” nie nale˝y myliç ze
sp∏odzeniem Jezusa Chrystusa przez Ducha Âwi´-
tego. (por. Ew. ¸ukasza 1, 35)



Ponad rok temu, po d∏ugiej i
ob∏o˝nej chorobie, straci∏em mojà
˝on´. Chocia˝ prosi∏em Boga, aby
ul˝y∏ jej w cierpieniach i noszeniu
krzy˝a, to jednak ten czas po jej odejÊ-
ciu do wiecznoÊci odczuwa∏em jako
bardzo ci´˝ki. Straciç bliskiego
cz∏owieka, którego si´ kocha∏o, nie
móc ju˝ go widzieç, nie móc mu oka-
zywaç swojej mi∏oÊci, wywo∏uje wielkà
pustk´ i ogromny smutek. Z trudem
mog∏em patrzeç do przodu i widzieç
przysz∏oÊç.

Wsparcie w modlitwach ze strony
braci i sióstr oraz mojego bli˝szego
otoczenia dawa∏o mi nadziej´ na
odnalezienie wewn´trznej harmonii i
pokoju. By∏em przekonany, ˝e moja
˝ona odesz∏a do krainy zbawionych, ̋ e
idzie jej tam dobrze, i ˝e w ˝adnym
przypadku nie t´skni za powrotem do
swojej rodziny. Kilka miesi´cy po
rozstaniu coraz bardziej nasila∏a si´
we mnie pewna myÊl: Dlaczego nie
zaprzestajesz nieustannego patrzenia
wstecz, dlaczego nie kierujesz swojego
wzroku naprzód? Tak wi´c postano-
wi∏em zmieniç swoje nastawienie.
Odtàd ból si´ pomniejsza∏.

Patrzeç wstecz oznacza:
• Trwaç w ˝alu i smutku, mieç poczu-

cie winy, o˝ywiaç ból, (choç nie ma
mo˝liwoÊci cofni´cia czasu lub
zmienienia przesz∏oÊci).

• Opóêniaç proces dojrzewania i
uchylaç si´ od radoÊci i b∏ogos∏a-
wieƒstw, które Bóg daruje w swojej
dobrotliwoÊci po próbie.

• Patrzeç w niew∏aÊciwym kierunku, a
tym samym w myÊl s∏ów Ew. ¸uka-
sza 9, 62 ryzykowaç nieprzydatnoÊ-
cià dla Królestwa Bo˝ego: „A Jezus
rzek∏ do niego: ˚aden, który przy-
∏o˝y r´k´ do p∏uga i oglàda si´
wstecz, nie nadaje si´ do Królestwa
Bo˝ego”.

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

Patrzeç naprzód oznacza:
– Mieç pewnoÊç, ˝e z pomocà Bo˝à

mo˝na na nowo byç szcz´Êliwym i
odnaleêç to, co si´ straci∏o.

– Mieç pewnoÊç, ˝e w dniu Paƒskim
ponownie zobaczymy bliskich, któ-
rzy odeszli przed nami.
Podczas w´drówki pustynnej naród

izraelski szemra∏ wobec Boga, ponie-
wa˝ nie by∏ zadowolony z po˝ywienia i
wspomina∏ garnki mi´sa w Egipcie. To
patrzenie wstecz nie usprawiedliwia∏o
ich szemrania i niezadowolenia. W
wyniku takiej postawy naród zapom-
nia∏ o najistotniejszym, ˝e faraon
gn´bi∏ ich niewolniczo, oraz ˝e Bóg
swojà pomocà darowa∏ im wyzwole-
nie. Gdyby naród patrza∏ naprzód, to
by widzia∏ swoje wejÊcie do Kanaanu i
wype∏nienie si´ obietnicy Pana.

Na koniec kilka spostrze˝eƒ, doty-
czàcych tego, co dziÊ oznacza patrze-
nie wstecz:
– mieç przeÊwiadczenie, ˝e w prze-

sz∏oÊci dzie∏o Bo˝e by∏o wi´ksze i sil-
niejsze,

– ˝e wiara i ofiara wi´cej znaczy∏y,
– a prze˝ycia w wierze by∏y liczniejsze.

Patrzeç wstecz oznacza równie˝
ignorowaç lub lekcewa˝yç wszystko to,
co Pan dziÊ dokonuje, a tak˝e i w przy-

Apostoł Raymond Estrade urodził się 10 grudnia
1948 roku. Apostołem został ustanowiony 1 grudnia
1996 r.Obszar jego działania obejmuje Evreux,Paryż,
Marsylię i Tuluzę we Francji,wyspy Tahiti i Nową Kale-
donię na Południowym Pacyfiku oraz Katangę – pro-
wincję Demokratycznej Republiki Konga.

sz∏oÊci b´dzie dokonywa∏ w swoim
dziele.

DziÊ patrzenie naprzód oznacza:
– zaakceptowaç przesz∏oÊç takà, jaka

jest,
– budowaç swojà przysz∏oÊç, czyli:
• pracowaç z Panem nad swoim

szcz´Êciem,
• odnosiç zwyci´stwa nad z∏em i nad

w∏asnym ja,
• przyjmowaç to, co Bóg nam propo-

nuje w swoim domu i aktywnie
uczestniczyç w ˝yciu koÊcielnym,

• mieç wol´ do bycia obecnym i god-
nym w dniu Paƒskim.
„I otrze wszelkà ∏z´ z oczu ich, i

Êmierci ju˝ nie b´dzie; ani smutku, ani
krzyku, ani mozo∏u ju˝ nie b´dzie;
albowiem pierwsze rzeczy przemi-
n´∏y”. (Obj. Jana 21, 4)

Raymond Estrade

10

Patrzeć naprzód, a nie wstecz

Apostoł Raymond
Estrade (z lewej)
z konfirmantami 2005
roku w Tuluzie
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Rosja: WyÊwi´cenie koÊcio∏a w Kamieƒsku Uralskim
Aposto∏ okr´gowy pomocniczy Viktor Bezgans 25 listopada
ub.r. wyÊwi´ci∏ nowy koÊció∏ w Kamieƒsku Uralskim. Miasto
to po∏o˝one jest oko∏o 100 kilometrów na po∏udniowy wschód
od Jekaterynburga. Tamtejszy zbór, istniejàcy od 1992 roku,
dotychczas zbiera∏ si´ na nabo˝eƒstwa w wynajmowanych po-
mieszczeniach. Na nabo˝eƒstwie wyÊwi´cajàcym uczestniczy∏o
oko∏o 100 wiernych. Aposto∏ okr´gowy pomocniczy wezwa∏
ich do dbania o dom Bo˝y oraz do stworzenia mi∏ej i przyjem-
nej atmosfery w zborze. Inicjatyw´ budowy tego koÊcio∏a
podjà∏ jeszcze w swoim czasie G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber,

b´dàc aposto∏em okr´-
gowym obs∏ugujàcym ob-
szar Rosji Zachodniej.

Hiszpania: Weekend bogaty w wydarzenia
W planie podró˝y aposto∏a okr´gowego Armina Studera
(Szwajcaria) i aposto∏a Erharda Sutera (Hiszpania) pod
koniec paêdziernika 2006 roku wpisane by∏o kolejno pi´ç
nabo˝eƒstw: w Madrycie, Murcji, Alicante i Dénii. Podczas
tego weekendu aposto∏owie obs∏u˝yli S∏owem Bo˝ym
ponad 560 braci i sióstr oraz oko∏o 40 goÊci. Przewod-
niczàcy zborów z Madrytu i Dénii otrzymali urzàd paste-
rza. Poza tym aposto∏ okr´gowy przeniós∏ w stan spoczyn-
ku kap∏ana oraz ustanowi∏ dwóch kap∏anów i diakona, a
tak˝e udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa z okazji srebrnych godów
przewodniczàcemu zboru Madryt i jego ̋ onie. Szczególnà
radoÊç wywo∏a∏y odwiedziny aposto∏a okr´gowego w Ali-
cante, gdzie po raz pierwszy s∏u˝y∏ tamtejszemu zborowi
oraz nast´pnego dnia przeprowadzi∏ kolejne nabo˝eƒstwo,
zwiàzane z Dniem M∏odzie˝y w Hiszpanii. Na t´ uroczys-
toÊç zjecha∏o si´ ponad 200 m∏odych braci i sióstr z ca∏ego
kraju oraz z Balearów i z Wysp Kanaryjskich.

Apostoł okręgowy Studer i apostoł Suter (3 i 1 od lewej)
ze sługami w Madrycie; pośrodku pasterz Olmedo z żoną

Apostoł okręgowy Batista za ołtarzem zboru Tigre

Bracia i siostry podczas
nabożeństwa wyświęcającego
w Kamieńsku Uralskim

Francja:W zborze Dole, w okręgu Lyon, około 50 braci i sióstr oraz gości, 29 października 2006

roku, przeżyło wyjątkowe wydarzenie: Pasterz Yves Le Faou ochrzcił Joachima, drugiego syna

apostoła okręgowego pomocniczego Michaela

Deppnera i jego żony Anne. Oni żyją w Demokra-

tycznej Republice Konga, w regionie obsługi-

wanym przez Kościół terytorialny Kanada. Anne

Deppner jest Francuzką i pochodzi z departa-

mentu Doubs. Przed dwoma laty

w tym samym kościele biskup Christian Merli

ochrzcił pierwszego syna małżeństwa Deppner.

D O O K O ¸ A  Â W I A T A

Europa/Ameryka Południowa

Argentyna: Jubileusz w Tigre
Ponad 500 braci i sióstr, w niedziel´ 19 listopada 2006 roku, prze˝y∏o
nabo˝eƒstwo aposto∏a okr´gowego Norberta Batisty w koÊciele w Tigre, miejs-
cowoÊci po∏o˝onej 30 kilometrów na pó∏noc od Buenos Aires. KoÊció∏ ten by∏
wyÊwi´cony 50 lat temu przez ówczesnego aposto∏a okr´gowego Godofreda Rü-
fenachta. W minionym czasie obiekt ten przeszed∏ gruntowny remont. Aposto∏
okr´gowy Batista, któremu towarzyszy∏ aposto∏ Norberto Passuni, przepro-
wadzajàc nabo˝eƒstwo z okazji jubileuszu s∏u˝y∏ s∏owem z Hebrajczyków 5, 1.
W toku swojej s∏u˝by wskaza∏ na wielkie znaczenie, jakie ma proces dojrzewa-
nia w wierze. Przede wszystkim wa˝ne jest  ̋ ycie zgodne z wiarà, a tym samym
bycie wiarogodnym wobec innych.
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Europa/Ameryka Południowa

Bia∏oruÊ: Nabo˝eƒstwo i seminarium dla s∏ugów
Aposto∏ okr´gowy Wilfried Klingler (Niemcy Ârodkowe),
12 listopada 2006 r. przeprowadzi∏ w Miƒsku nabo˝eƒstwo
dla s∏ugów i ich ̋ on z 21 bia∏oruskich zborów. Na uroczys-
toÊci tej obecny by∏ te˝ aposto∏ Achim Burchard oraz bis-
kup Winfried Sommer (obaj Dolna Saksonia/Niemcy).

S∏owem biblijnym nabo˝eƒstwa by∏ werset z Ew. Jana 9, 4: „Musimy wykonywaç dzie∏a Tego, który mnie pos∏a∏, póki
dzieƒ jest; nadchodzi noc, gdy nikt nie b´dzie móg∏ dzia∏aç”. W toku nabo˝eƒstwa aposto∏ okr´gowy podkreÊli∏, ̋ e
wa˝nà rzeczà jest wykonywaç nie w∏asne, lecz Bo˝e dzie∏a. Pan Jezus tak˝e nigdy nie stawia∏ w centrum samego siebie,
lecz zawsze Ojca Niebieskiego. S∏uga Bo˝y, który cechuje si´ usposobieniem Chrystusa, czuje g∏´bokà potrzeb´
wype∏niania dzie∏ Bo˝ych.

Argentyna: Pierwsza podró˝ aposto∏a okr´gowego
Aposto∏ okr´gowy Norberto Batista powo∏any na ten urzàd 3 listopada 2006
roku podjà∏ swojà pierwszà podró˝ do po∏udniowej prowincji Buenos Aires.
Tam odwiedzi∏ zbory: Punta Alta, Bahía Blanca i Coronel Suárez. Na
nabo˝eƒstwach uczestniczy∏o oko∏o 1000 wiernych. W zborze Bahía Blanca
aposto∏ okr´gowy przeniós∏ w stan spoczynku dwóch kap∏anów.

Gujana Francuska: Podró˝ do Ameryki Po∏udniowej i na Karaiby
W grudniu 2006 roku aposto∏ okr´gowy Armin Brinkmann i aposto∏ Klaus Zeidlewicz (obaj Nadrenia Pó∏nocna-West-
falia/Niemcy) odwiedzili braci i siostry w Gujanie Francuskiej i na karaibskich wyspach Martynice i Gwadelupie. Po
przybyciu do Kajenny, stolicy Gujany Francuskiej, nast´pnego dnia przy silnych opadach wywo∏ujàcych powodzie apos-
to∏owie pokonali samochodem 250 kilometrów do odleg∏ego St. Laurent, miasta po∏o˝onego w pobli˝u granicy z Su-
rinamem. W nabo˝eƒstwie wzi´∏o udzia∏ 126 wiernych. W drodze powrotnej do Kajenny pogoda znacznie si´ popra-
wi∏a. Tam w niedziel´ rano, 10 grudnia, na nabo˝eƒstwo zebra∏o si´ 180 wiernych, natomiast wieczorem w tamtejszym
koÊciele odby∏o si´ spotkanie dla s∏ugów Bo˝ych. Nast´pnego dnia aposto∏owie polecieli na Martynik´, gdzie w miej-
scowoÊci Lamentin istnieje ma∏y zbór. Tam zebra∏o si´ 21 wiernych, a pewna dusza dostàpi∏a Êwi´tego piecz´towania.
Zakoƒczeniem podró˝y by∏o nabo˝eƒstwo w Fort-de-France, gdzie aposto∏owie s∏u˝yli 13 braciom i siostrom oraz 7
goÊciom. Po nabo˝eƒstwie wszyscy zebrali si´ na kreolskà kolacj´.

Słudzy Boży z Białorusi z apostołem okręgowym Klinglerem (pośrodku),
apostołem Burchardem (po jego lewej stronie) i biskupem Sommerem
(pomiędzy nimi) w kościele w Mińsku

W Punta Alta chór dziecięcy wita nowego apostoła okręgowego Batistę
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Zdjęcie tytułowe: Mont Saint-Michel (Wzgórze Świętego Michała) – Normandia/Francja


