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Bóg tak˝e podczas niewoli babiloƒskiej zwraca∏ si´ do swego na-
rodu i go poucza∏ oraz obiecywa∏ swojà bliskoÊç. Tak jak czyni∏ w
dawnych czasach, tak czyni i dziÊ. Bóg stale poucza swoich. Z jed-

nej strony poprzez swoje S∏owo, a z drugiej strony poprzez prowadze-
nie w ró˝nych sytuacjach. Wszystko to jest nauczaniem Bo˝ym. Nie po-
zostawia swego narodu, lecz go prowadzi przez swego Ducha na swojej
drodze. Ta myÊl le˝y u podstaw proroctwa Izajasza: „Ja, Pan, twój Bóg,
ucz´ ci´ tego, co ci wyjdzie na dobre”.

W naszym ̋ yciu wiary odkrywamy wiele, co jest pomocne i po˝ytecz-
ne. Na pierwszym miejscu nale˝y wymieniç modlitw´. Co ona mo˝e
zdzia∏aç, to widzimy na przyk∏adzie Daniela, wielkiego modliciela. Jego
modlitwa poruszy∏a wiele! Co prawda nie powstrzyma∏a od trafienia do
lwiej jamy. (Modlitwa wi´c nie oznacza gwarancji prowadzenia ̋ ycia bez
obcià˝eƒ. Czasami trzeba trafiç nawet do „lwiej jamy”.) Niemniej by∏a
z nim moc Bo˝a. To by∏ rezultat jego ̋ ycia modlitewnego. Modlitwy za-
wsze sà po˝yteczne!

Na drugim miejscu jest bojaêƒ Bo˝a. Ona zawsze jest pomocna! Na
bogobojnym spoczywa upodobanie Bo˝e. Takie usposobienie pozwala
doznawaç b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego. Przyk∏adem jest tu Józef, który by∏
bogobojny i stroni∏ od pope∏nienia grzechu. Co prawda trafi∏ do wi´zie-
nia, ale Pan tam o nim nie zapomnia∏. Trwajmy w bojaêni Bo˝ej i niech
okreÊla ona nasze post´powanie i powstrzymuje nas od grzechu.

Na trzecim miejscu jest wiara. Pan Jezus przy ró˝nych okazjach wska-
zywa∏ ludziom, ̋ e pomocy doÊwiadczyli dzi´ki wierze. Dlatego nie wyz-
bywajmy si´ wiary, nawet gdy czasami jest ci´˝ko, poniewa˝ istniejà
przeciwnoÊci. Jakà moc ma wiara, podkreÊla wypowiedê Pana, ̋ e z wiarà
mo˝na przenosiç góry.

Z wiarà ÊciÊle zwiàzane jest zaufanie do Pana: „Nie porzucajcie wi´c
ufnoÊci waszej…”, jest napisane w LiÊcie do Hebrajczyków, „która ma
wielkà zap∏at´”. Op∏aca si´ „zainwestowaç” w zaufanie do Pana. To
przynosi zysk. We wszystkich sytuacjach wyka˝my zaufanie do Pana.
OczywiÊcie nie jest to ∏atwe, gdy sà trudne sytuacje i wielkie zmartwie-
nia. Czy jednak akurat wtedy nie mo˝emy udowodniç naszego zaufa-
nia?! Tak d∏ugo, jak nam idzie dobrze, to nie ma trudnoÊci. Biada, kiedy
trzeba dêwigaç ci´˝ary. Wówczas uwidacznia si´, czy naprawd´ jest
zaufanie do Pana.

Piàtym punktem, jaki nale˝y wymieniç, jest s∏u˝enie Panu. Aposto∏
Pawe∏ wyraênie nawo∏uje: „Trud wasz nie jest daremny w Panu”. To
s∏owo odnosi si´ do wszystkich dzieci Bo˝ych, gdy˝ wszyscy majà byç
wspó∏pracownikami. Czasami mo˝na mieç wra˝enie: I tak nikt nie
zauwa˝a tego, co czyni´. S∏udzy mogliby pomyÊleç: Odwiedziny dusz-
pasterskie u tamtej rodziny i tak nie przynios∏y skutku. Pomimo to obo-
wiàzuje zasada: Gdy s∏u˝y si´ Panu, jest to pomocne i po˝yteczne. Kie-
dyÊ zobaczy si´ rezultat. Stàd zawsze wykazujmy gotowoÊç do s∏u˝enia
Panu, tak˝e w drobnostkach. Nie muszà to byç zawsze wielkie czyny, po-
niewa˝ Pan widzi serce.

Wszystkie wymienione punkty sà pouczeniem Pana, a to, czego nas
uczy, jest po˝yteczne tu w doczesnoÊci, jak i na wieki.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Pomocne i pożyteczne
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Przy s∏onecznej pogodzie w samym
Êrodku australijskiej zimy m∏odzie˝
okr´gu Sydney podczas przeja˝d˝ki po
porcie w sobot´ 30 czerwca radowa∏a
si´ z mo˝liwoÊci bycia razem z G∏ów-
nym Aposto∏em. Pewnà nieÊmia∏oÊç
m∏odzie˝y G∏ówny Aposto∏ prze∏ama∏
poprzez rozmowy i kontakty z m∏odymi
chrzeÊcijanami nowoapostolskimi. Z
wielkà cierpliwoÊcià podda∏ si´ te˝
setkom zdj´ç pamiàtkowych.

Po wspólnym obiedzie na pok∏adzie
statku i zaÊpiewaniu przez m∏odzie˝
pieÊni: „I am Australian” by∏a te˝
okazja do tego, aby m∏odzi wierni
zadawali pytania G∏ównemu Aposto-
∏owi. Szczególne wra˝enie na wszyst-
kich wywar∏o to, ̋ e pierwszy s∏uga Bo˝y
odpowiedzia∏ na ka˝de z pytaƒ, nie-
zale˝nie, czy dotyczy∏o spraw osobis-

tych, jak podró˝e i czas wolny, czy
zagadnieƒ koÊcielnych.

Tak wi´c czas na statku minà∏ szybko
i G∏ówny Aposto∏ musia∏ powróciç do
hotelu, aby przygotowaç si´ na popo∏u-
dniowe nabo˝eƒstwo dla s∏ugów. Nie-
dzielne nabo˝eƒstwo dla umar∏ych,
1 lipca, odby∏o si´ w „The Hills Centre”,
gdzie zgromadzi∏o si´ kilkuset braci i
sióstr. Nabo˝eƒstwo to transmitowane
by∏o na ca∏y kontynent i do Nowej Ze-
landii. Podczas tej uroczystoÊci, nieco
wczeÊniej z powodów zdrowotnych,
zosta∏ przeniesiony w stan spoczynku
aposto∏ Heinz Schmidt. Ponadto apos-
to∏ okr´gowy w st. sp. Arthur Rosentre-
ter i jego ̋ ona Audrey otrzymali b∏ogo-
s∏awieƒstwo z okazji z∏otych godów.

W poniedzia∏ek G∏ówny Aposto∏
ruszy∏ w dalszà podró˝ na wysyp´ Fid˝i.

G∏ówny Aposto∏
w Sydney - Australia

Dnia 29 czerwca 2007 roku
o godz. 20.00 czasu lokalnego,
po 28-godzinnym locie,

z przesiadkami we Frankfurcie i w Singapurze, G∏ówny Aposto∏
Wilhelm Leber dotar∏ do australijskiej metropolii Sydney.
W czasie urz´dowania G∏ównego Aposto∏a by∏a to pierwsza
wizyta na piàtym kontynencie.

Główny Apostoł Leber w gronie młodzieży
podczas przejażdżki statkiem

N A B O ˚ E ¡ S T W O
Wieżowce w centrum Sydney



– Psalm 130, 7 –

„Gdyż u Pana jest łaska
i odkupienie u Niego obfite!”

Mili bracia i siostry, nadesz∏a
niedziela, na którà d∏ugo cze-
kaliÊmy. Niech to b´dzie

dzieƒ zbawienia, dzieƒ ∏aski, dzieƒ od-
kupienia, ale te˝ dzieƒ pocieszenia, ra-
doÊci i szcz´Êcia dla nas wszystkich.
S∏uchajàc Êpiewu chóru myÊla∏em, ˝e
to prawie niebiaƒski chór. Umiejsco-
wiony jest z boku na podwy˝szeniu, a
jego g∏os brzmia∏ jakby z nieba.
Bàdêmy Êwiadomi tego, ˝e nie jesteÊ-
my tu obecni sami, ale jest te˝ wielu z
tamtego Êwiata. To jest nasze przeko-
nanie, to jest nasza wiara. Wszystkich z
tamtego Êwiata serdecznie witamy.
WÊród tych, którzy odeszli przed nami
sà te˝ ci, którzy budowali dzie∏o Bo˝e
na tym kontynencie. Serdecznie ich wi-
tamy. Witamy równie˝ dusze, które
mia∏y pragnienie przybycia do Jezusa
Chrystusa, do wspólnoty z Nim i z
nami, i które dziÊ przyjmà sakramenty.
Wszyscy uni˝amy si´ przed naszym
Ojcem Niebieskim i przed Jezusem

Chrystusem, naszym Panem.
Nawet gdybyÊmy mogli widzieç, co

teraz si´ dzieje, to i tak nie bylibyÊmy w
stanie pojàç tego rozumem. To wy-
kracza poza naszà zdolnoÊç rozumie-
nia i pojmowania. Dusza jednak od-
czuwa niejedno. Miejmy serce pe∏ne
mi∏osierdzia, miejmy serce otwarte,
abyÊmy byli pomocà dla wszystkich.
TreÊcià pieÊni chóru by∏o: „Ja modl´ si´
za ciebie”. Ka˝dy, kto chcia∏ przyjÊç,
aby zaznaç mi∏oÊci, niech wie, ˝e jest
serdecznie witany.

Konieczne te˝ jest, abyÊmy zostali
pocieszeni, a nasze serca nape∏nione
zosta∏y pokojem, tak aby u nikogo nie
by∏o niepokoju. Prze˝yliÊmy miniony
tydzieƒ, przybyliÊmy tu po prze˝yciu
ró˝nych sytuacji i uwarunkowaƒ, i
mo˝e byç w nas nieco niepokoju. To
wszystko jednak ma ustàpiç i dlatego
wk∏adam na zbór pokój niebios.

Chcia∏bym wskazaç na s∏owo biblij-
ne, Êwiadczàce o dzia∏alnoÊci Jezusa i

reakcji ludzi na Jego dzia∏anie oraz 
odnieÊç je do wspó∏czesnoÊci. W Ewan-
gelii Marka 7, 37 jest mowa: „I nie-
zmiernie si´ zdumiewali, mówiàc: Do-
brze wszystko uczyni∏…”. Co Syn Bo˝y
czyni∏, by∏o tak zdumiewajàce, ˝e lu-
dzie nie potrafili tego pojàç. Niemniej
czuli w swoim sercu, ˝e by∏o to coÊ
szczególnego, ̋ e powiedzieli: „Dobrze
wszystko uczyni∏”. To s∏owo niech
b´dzie pocieszeniem dla wszystkich
b´dàcych pod ci´˝arem, dla nosicieli
krzy˝a i dla wszystkich oczekujàcych
pomocy z wysokoÊci. Ostatecznie, mili
bracia i siostry, ka˝dy wyzna, ˝e Pan
„Dobrze wszystko uczyni∏…”. Czy
wierzycie w to? Ja wierz´! Ka˝dy z nas
ostatecznie powie: Nasz Ojciec Nie-
bieski wszystko dobrze uczyni∏! – nawet
jeÊli dziÊ prze˝ywamy sytuacje, których
nie rozumiemy. Nie wszystko jest dla
nas jasne. Dla mnie równie˝ nie wszyst-
ko jest jasne, ale w koƒcu zobaczymy,
˝e Pan wszystko dobrze uczyni∏. Ju˝
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dziÊ czasami mamy takie odczucie, ̋ e
wszystko musi byç tak, jak jest, z tego
powodu, abyÊmy osiàgn´li cel wiary.
B´dzie to wspania∏a chwila, gdy wszys-
cy razem powiemy: Pan wszystko do-
brze uczyni∏! Mili bracia i siostry,
niechby ta ÊwiadomoÊç wzbudzi∏a we
wszystkich sercach pokój, pocieszenie i
radoÊç.

Zwróçmy si´ teraz do dusz z tamtego
Êwiata, które potrzebujà naszej po-
mocy, i które pragnà tego, co dziÊ ma
zostaç im darowane przez Boga.
Chcia∏bym coÊ nadmieniç z Pisma
Âwi´tego jako analogi´ do wydarzeƒ
dzisiejszego dnia. Saul by∏ w drodze do
Damaszku i mia∏ spotkanie z Panem,
które nim wstrzàsn´∏o. Widzia∏ jasne
Êwiat∏o, upad∏ na ziemi´, a dalej w PiÊ-
mie Âwi´tym jest mowa: „I podniós∏ si´
Saul z ziemi, lecz gdy otworzy∏ oczy
swoje, nic nie widzia∏”. (Dz. Ap. 9, 8)
Nic nie widzia∏, oÊlep∏. Natomiast ci,
którzy z nim byli, zaprowadzili go do

Damaszku. PrzenieÊmy to na p∏asz-
czyzn´ duchowà. Na tamtym Êwiecie
jest wiele niewidomych dusz. Nie wie-
dzà, dokàd majà pójÊç. Nie majà orien-
tacji. Nigdy nie odczuwa∏y mi∏oÊci na-
szego Ojca Niebieskiego i mi∏oÊci Je-
zusa Chrystusa. Mo˝e majà problemy 
z wzajemnym odpuszczeniem. Prze-
pe∏nione sà niepokojem i nienawiÊcià.
Przywiàzane sà do duchów, którym
s∏u˝y∏y tu na ziemi. Teraz chciejmy je
prowadziç tak, jak wówczas prowa-
dzony by∏ Saul: „…wiodàc go tedy za
r´k´, zaprowadzili go do Damaszku”.
(Dz. Ap. 9, 8) DziÊ Damaszkiem jest
o∏tarz. Pi´knie jest, gdy wszyscy jesteÊ-
my gotowi, aby doprowadziç te dusze
do o∏tarza, gdy jesteÊmy pe∏ni mi∏osier-
dzia i mówimy: „Ja modl´ si´ za cie-
bie!”. Wtedy jest to tak, jakbyÊmy
wzi´li ich za r´k´ i prowadzili do
o∏tarza. Uczyƒmy to, a nie pytajmy si´:
„Co robiliÊcie za czasu swego ̋ ycia?”.
To ju˝ jest niewa˝ne. Raczej bàdêmy

gotowi do pomocy i do czynienia tego,
co jest niezb´dne. Niechby nasz Ojciec
Niebieski darowa∏ wiele si∏ i wiele ∏aski,
tak aby ka˝da dusza, która uchwyci t´
r´k´, mog∏a byç doprowadzona do
o∏tarza, aby tu przyjàç niezb´dne do
zbawienia sakramenty. W tym sensie
weêcie te dusze za r´ce.

MyÊl´ o czasach, w których imigran-
ci z Europy zasiedlali ten kontynent.
MyÊl´ te˝ o pierwotnych mieszkaƒcach
tego kraju. Wielu zosta∏o zabitych i
wielu odesz∏o na tamten Êwiat bez
przygotowania. Panowa∏a wielka prze-
moc. W ka˝dym kraju, w ka˝dym na-
rodzie w minionych wiekach by∏a prze-
moc. Wszystkie te dusze z tamtego
Êwiata chcemy wziàç za r´ce. MyÊl´ te˝
o tych, którzy stracili ˝ycie w wypad-
kach drogowych lub pope∏nili sa-
mobójstwo. My nie jesteÊmy s´dziami,
my wykazujemy pe∏ni´ mi∏osierdzia.
Nie naszym zadaniem jest stwierdziç,
co ich sk∏oni∏o do takiego kroku, ale my
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chcemy im pomóc w odnalezieniu po-
koju. Mili bracia i siostry weêmy te
dusze za r´ce.

MyÊl´ te˝ o wielu dzieciach, które
nigdy nie ujrza∏y Êwiat∏a tego Êwiata.
Niezliczone sà to rzesze. Pewny jes-
tem, ˝e je wszystkie zna nasz Ojciec
Niebieski. Chciejmy wziàç je za r´ce,
darowaç swojà mi∏oÊç i pokazaç, ̋ e tu
mogà znaleêç miejsce ∏aski, pokoju i
zbawienia. To jest nasze wielkie zada-
nie.

Pami´tajmy te˝ o duszach, które z
naszego grona, z naszego zboru, odesz-
∏y na tamten Êwiat. Mo˝e byç tak, ̋ e nie
ka˝da jest rzeczywiÊcie zbawiona i
wolna, poniewa˝ s∏u˝y∏a innym du-

N A B O ˚ E ¡ S T W O

chom, które teraz wià˝à. Weêmy je za
r´ce, aby odnalaz∏y o∏tarz, aby otrzy-
ma∏y to, czego potrzebujà i co ich
uszcz´Êliwia. Istnieje wiele dusz, a
ka˝da ma swoje doÊwiadczenia, ma
swoje otoczenie wp∏ywów. Pomocà
bàdêmy dla wszystkich.

Przeczyta∏em s∏owo biblijne: „Gdy˝
u Pana jest ∏aska i odkupienie u Niego
obfite!”. ̧ aska i odkupienie pochodzà
od Pana i sà z sobà zwiàzane; nie mogà
byç oddzielone. W ka˝dym nabo˝eƒ-
stwie przyjmujemy ∏ask´, prze˝ywamy
odpuszczenie grzechów i otrzymujemy
pokój Zmartwychwsta∏ego. Wszystko
to sà dary niebiaƒskie, które sà nam
proponowane. To jest ∏aska.

Odkupienie jest czymÊ innym.
Wszelka ∏aska, jakiej doÊwiadczamy,
darowana nam jest z okreÊlonego po-
wodu. Nie mamy pozostaç takimi, jaki-
mi jesteÊmy, wcià˝ na nowo grzeszàcy-
mi, ale mamy zmieniç nasze ˝ycie.
Celem ∏aski jest ukierunkowanie na-
szego ̋ ycia wed∏ug woli Bo˝ej, unika-
nie grzechu i wychodzenie ze sfery
wp∏ywów szatana, czyli zwyci´˝anie.
Chciejmy zwyci´˝aç z∏o. A w wyniku
tego, ˝e wcià˝ na nowo przyjmujemy
∏ask´, zbli˝amy si´ do celu. Po prostu
zwyci´˝ajmy to, co pochodzi z innych
êróde∏, od innych duchów i nie podoba
si´ naszemu Ojcu Niebieskiemu. W ten
sposób osiàgniemy udoskonalenie. To
jest odkupienie, mili bracia i siostry.
Nie mo˝e byç tak, ̋ ebyÊmy przyjmowa-
li ∏ask´ za ∏askà i zapominali o naszej
dzia∏ce, jakà mamy do zrobienia! Na-
sze ˝ycie musimy ukierunkowaç we-
d∏ug woli Bo˝ej, coraz bardziej unikaç
grzechu i dojÊç do odkupienia i wolnoÊ-
ci. To pokrywa si´ z tym, o czym czy-
tamy w PiÊmie Âwi´tym: Pewna kobieta
zosta∏a przyprowadzona do Pana Jezu-
sa, a by∏a przy∏apana na cudzo∏óstwie.
Winna by∏a Êmierci i mia∏a zostaç uka-
mienowana. Do tych, którzy jà przy-
prowadzili, Pan Jezus powiedzia∏: „Kto
z was jest bez grzechu, niech pierwszy
rzuci na nià kamieniem”. Wszyscy
wówczas zamilkli i odeszli, a Pan Jezus
zwróci∏ si´ do kobiety: „Gdzie˝ sà ci, co
ci´ oskar˝ali? Nikt ci´ nie pot´pi∏? A
ona odpowiedzia∏a: Nikt, Panie! Wte-
dy rzek∏ Jezus: I Ja ci´ nie pot´-
piam…”. To jest ∏aska. Nast´pnie jed-
nak wskaza∏ jej drog´ do odkupienia,
mówiàc: „Idê i odtàd ju˝ nie grzesz”.
(por. Ew. Jana 8, 3-11) Wielu o tym za-
pomina, moi mili. Drogà do odkupie-
nia jest to, ̋ e gdy uzyskujemy ∏ask´, to
zmieniamy nasze ˝ycie i wype∏niamy
wol´ Pana: „Idê i odtàd ju˝ nie grzesz”.
Innà sprawà jest, ̋ e jesteÊmy s∏abymi i
wcià˝ na nowo popadamy w grzech.
Niemniej chciejmy uwolniç si´ od
wszystkiego, co nas wià˝e. Odkupie-
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nigdy nie przestàpi∏em rozkazu twego,
a mnie nigdy nie da∏eÊ nawet koêl´cia,
bym si´ móg∏ zabawiç z przyjació∏mi
mymi. Gdy zaÊ ten syn twój, który roz-
trwoni∏ maj´tnoÊç twojà z nierzàdnica-
mi, przyszed∏, kaza∏eÊ dla niego zabiç
tuczne ciel´”. W jego oczach post´po-
wanie ojca by∏o niesprawiedliwe. W pe-
wnym sensie mo˝na go rozumieç. Wiel-
kodusznoÊç i dojrza∏oÊç ojca uwidacz-
nia si´ w s∏owach: „Synu, ty zawsze je-
steÊ ze mnà i wszystko moje jest twoim.
Nale˝a∏o zaÊ weseliç si´ i radowaç, ˝e
ten brat twój by∏ umar∏y, a o˝y∏, zaginà∏,
a odnalaz∏ si´”. Czy nie lepiej by∏oby,
aby ten drugi syn u boku ojca równie˝
oczekiwa∏ i serdecznie przywita∏ swego
marnotrawnego brata? Nie uczyni∏ jed-
nak tego, a wr´cz si´ z∏oÊci∏. W ten
sposób równie˝ moglibyÊmy dziÊ za-
reagowaç i powiedzieç: „Tak, tamte
dusze majà bardzo ∏atwo, sà tu przy-
prowadzane, otrzymujà ∏ask´ i sprawa
za∏atwiona!”.

Mili bracia i siostry, radujmy si´ z
ka˝dej duszy, która dostàpi ∏aski. Nie
naszym zadaniem jest osàdzanie. Nie
mo˝emy te˝ oceniaç, co jest trudniej-
sze: Czy tu w doczesnoÊci znaleêç drog´
do o∏tarza i jako dziecko Bo˝e kroczyç

swojà drogà ̋ ycia, czy na tamtym Êwie-
cie znaleêç ∏ask´. Kto chcia∏by to osà-
dziç? Nikt tego nie mo˝e! Ja te˝ nie
mog´, ale jestem szcz´Êliwy z ka˝dej
duszy, która przybywa do o∏tarza. Jest
to zawsze wielka uroczystoÊç, kiedy
Bóg daruje komuÊ ∏ask´. Dlatego te˝ u
boku ojca z radoÊcià przyjmujmy du-
sze, które pragnà ∏aski i chcà dostàpiç
odkupienia. Bàdêmy tymi, którzy wita-
jà serdecznie wszystkich; i tych, którzy
przed wiekami ˝yli w tym kraju. Wi-
tamy tych, którzy zgin´li w wypadkach
drogowych, zmarli z powodu chorób
lub innych okolicznoÊci. Sà liczne zrzà-
dzenia losu. Nie mo˝emy wszystkiego
wymieniç. Witamy te˝ dzieci, które nie
ujrza∏y Êwiat∏a tego Êwiata. Witamy te˝
naszych braci i siostry, którzy swojà
wiar´ nie doÊç powa˝nie traktowali.
Witamy wszystkie dusze, nawet te,
które by∏y wrogami dzie∏a Bo˝ego. Za-
praszamy wszystkich. Mi∏oÊç i ∏aska
naszego Ojca Niebieskiego sà nieogra-
niczone, a tu jest KoÊció∏, który pe∏en
mi∏osierdzia wita wszystkie dusze.
Niechby nasz Ojciec Niebieski darowa∏
swoje b∏ogos∏awieƒstwo i swojà ∏ask´,
aby wielu mog∏o przyjÊç, a dzisiejszy
dzieƒ by∏ dniem odkupienia.

niem jest, gdy rzeczywiÊcie jesteÊmy
wolni, wolni od grzechu i jesteÊmy pro-
wadzeni przez Ducha Âwi´tego.

Gdy dusze z tamtego Êwiata przy-
chodzà do o∏tarza, zaznajà odpuszcze-
nia i udzielone sà im sakramenty,
wtedy jest to ∏aska, z którà zwiàzane
jest odkupienie. Nie muszà ju˝ powró-
ciç do swoich wi´zieƒ – sà wówczas
wolne. W ten sposób z ∏aski jest dost´p-
ne odkupienie.

MyÊl´ tu o podobieƒstwie o synu
marnotrawnym. (por. Ew. ¸ukasza 15,
11-32) Syn poszed∏ w∏asnà drogà ̋ ycia.
Roztrwoni∏ ca∏y swój majàtek. Gdy jed-
nak by∏ bez Êrodków do ̋ ycia w obcym
kraju, to wzbudzi∏a si´ u niego myÊl, ̋ e
najlepiej b´dzie powróciç do ojca. Tak
te˝ uczyni∏. Okaza∏o si´, ˝e ojciec na
niego czeka∏ i przyjà∏ go z wielkà ra-
doÊcià. Poleci∏ przynieÊç najlepsze
szaty, nie tylko jakieÊ odzienie. Da∏ mu
te˝ pierÊcieƒ. Przygotowa∏ równie˝
uczt´ i uczyni∏ wszystko, aby mu okazaç
swojà mi∏oÊç, i jaki jest szcz´Êliwy i
wdzi´czny. To jest ∏aska, moi mili bra-
cia i siostry, a z nià zwiàzane jest te˝ od-
kupienie, poniewa˝ syn nie musia∏ po-
wróciç do miejsca, w którym bywa∏ po-
przednio. Ponownie zosta∏ przyj´ty
jako syn. 

Móg∏ ̋ yç w domu swego ojca. To jest
odkupienie! Pozwólcie, ̋ e na zasadzie
analogii odnios´ to do dusz z tamtego
Êwiata. Gdy przyb´dà do o∏tarza, gdy
przyjmà sakramenty, dostàpià odpusz-
czenia, wtedy jest to ∏aska i cudowny
prezent naszego Ojca Niebieskiego.
Oznacza to te˝ jednoczeÊnie i odku-
pienie, poniewa˝ nie muszà ju˝ byç
d∏u˝ej wi´êniami wi´zionymi przez
duchy w poprzednich sferach!

¸aska i odkupienie, co za cudowne
dary z wysokoÊci! Chciejmy wspieraç
proces pozyskiwania tych darów, aby
wielu mog∏o przystàpiç i odczuwaç
mi∏oÊç naszego Ojca Niebieskiego.

Syn marnotrawny mia∏ brata, które-
go uczucia by∏y inne ni˝ ojca. On po-
wiedzia∏ do ojca: „Oto tyle lat s∏u˝´ ci i
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mimo przeciwnoÊci i uràgajàcych warunków ˝yciowych,
pe∏en mi∏osierdzia i bogobojnoÊci przestrzega przykazaƒ
Bo˝ych. Wielkà wartoÊç dla niego ma dawanie ja∏mu˝ny.
Poza tym napomina tak˝e innych wygnaƒców, aby
wiernie trwali przy S∏owie Bo˝ym. Tobiasz zyskuje
uznanie i bogactwo. Dysponuje dostatecznymi Êrodkami,
aby b´dàcemu w niedoli ziomkowi plemiennemu imie-
niem Gabael, mieszkajàcemu w medyckim mieÊcie Raga
(dzisiejsze przedmieÊcie Teheranu), po˝yczyç znacznà
sum´ pieni´dzy.

Los si´ zmienia za panowania króla Sennacheryba
(705-681 p.n.e.). Tobiasz popada w nie∏ask´, poniewa˝
chowa Izraelitów zamordowanych przez Asyryjczyków.
Po Êmierci Sennacheryba Tobiasz zostaje zrehabilito-
wany. (1, 16-22)

Tobiasz ponownie grzebie wspó∏wyznawców. Pewnego
dnia zm´czony wraca do domu i odpoczywa pod murem.
Wtem na jego oczy spadajà ciep∏e odchody ptaków
siedzàcych na murze i powodujà bielmo. W wyniku popa-
lenia rogówki bogobojny Tobiasz Êlepnie. Krewni, po-
dobnie jak niegdyÊ przyjaciele Tobiasza, czynià mu
wymówki. Tobiasz przywo∏uje ich do porzàdku, przypo-
minajàc, ˝e sà dzieçmi Âwi´tego i oczekujà ˝ycia, które
Bóg da tym, którzy trwajà w wierze i mocno przy Bogu.
Tobiasz i jego rodzina popada w ubóstwo. Jego ˝onie
dzi´ki pracom r´cznym udaje si´ jednak ocaliç rodzin´
przed Êmiercià g∏odowà. Tobiasz modli si´ do Boga i
uzasadnia swojà sytuacj´ winà ca∏ego narodu: „Nie
s∏uchaliÊmy Twoich przykazaƒ, a Ty wyda∏eÊ nas na ∏up,
niewol´ i Êmierç, na poÊmiewisko i na szyderstwa, i na
wzgard´ u wszystkich narodów, wÊród których nas
rozproszy∏eÊ”. (3, 4) W koƒcu Tobiasz pragnie Êmierci.
(por. 3, 6; podobnie jak Eliasz: 1. Królewska 19, 4)

Los Sary
Nie tylko Tobiasz znajduje si´ w nadzwyczaj trudnej

sytuacji. W medyckim mieÊcie, zwanym w niektórych
r´kopisach Ekbatana (póêniejsza metropolia perska),

Ogólnie
Ksi´ga Tobiasza nie wyst´puje tylko w j´zyku greckim,

ale te˝ w j´zyku hebrajskim i aramejskim (j´zyki potocz-
ne za czasów Jezusa). R´kopisy pochodzà z I wieku p.n.e.
W niniejszym artykule odwo∏amy si´ do cytatów bazu-
jàcych na Wulgacie (∏aciƒski przek∏ad Biblii). Ksi´ga
Tobiasza powsta∏a ok. 200 lat p.n.e., prawdopodobnie w
Palestynie bàdê w Syrii. Ustne przekazy na temat rodziny
Tobiasza si´gajà VIII wieku p.n.e.

Ksi´ga Tobiasza pod wzgl´dem techniki opowieÊcio-
wej jest zr´cznie zbudowana i sk∏ania do czytania z
napi´ciem. TreÊç Ksi´gi nie poucza i nie grozi, lecz
relacjonuje, w jaki sposób Bóg swoich wspiera, wys∏uchu-
je ich modlitwy i towarzyszy im na drodze ˝ycia. Ksi´ga
Êwiadczy o sprawiedliwoÊci Bo˝ej i zachowaniu pobo˝-
nych, którzy praktykujà mi∏osierdzie i mi∏oÊç bliêniego.
Bóg, zgodnie z przes∏aniem wynikajàcym z treÊci Ksi´gi
Tobiasza, dzia∏a te˝ w ukryciu i kroczy drogami, których
my ludzie nie od razu pojmujemy.

Los Tobiasza
Pod koniec VIII wieku p.n.e. Izrael podzielony jest na

dwa paƒstwa, Po∏udniowe Królestwo Judy i Pó∏nocne
Królestwo Izraela. Wierny zakonowi cz∏owiek imieniem
Tobiasz ˝yje na pó∏nocy Izraela, w prowincji Neftali, w
Górnej Galilei. (por. 1, 1. 2) Oko∏o 722 r. p.n.e. Asyryj-
czycy oblegajà i zdobywajà Samari´, stolic´ Pó∏nocnego
Królestwa Judy. Wielu Izraelczyków zostaje skazanych
na wygnanie. (por. 2. Królewska 17, 1-6) Tobiasz wraz z
innymi zostaje uprowadzony przez Salmanassara, króla
asyryjskiego. Chocia˝ na banicji musi ˝yç wÊród obcych,
to jednak nie odst´puje od S∏owa Bo˝ego. (1, 2. 3) Jego
wiernoÊç do Pana i obstawanie przy Jego S∏owie tak˝e w
niewoli pozostaje niezachwiane. Swego syna Tobiasz ju˝
od m∏odoÊci tak˝e uczy bojaêni Bo˝ej i wystrzegania si´
grzechu. (por. 1, 9-12)

Na banicji Tobiasz wraz z ˝onà i synem, który tak˝e 
ma na imi´ Tobiasz, osiada w Niniwie. Tam równie˝,

Ksi´gi deuterokanoniczne (apokryficzne)
Starego Testamentu mo˝na podzieliç na

ksi´gi historyczne (np. Ksi´gi Machabejskie),
ksi´gi prorockie (Ksi´ga Barucha), ksi´gi màdroÊciowe

(ju˝ zaprezentowane: MàdroÊç Syracha i Ksi´ga MàdroÊci)
oraz ksi´gi o charakterze opowieÊci (Ksi´ga Judyty).

Do ksiàg opowieÊciowych zaliczajà si´ tak˝e te, które uzupe∏niajà biblijne ksi´gi kanoniczne:
Dodatek do Ksi´gi Estery lub Dodatek do Ksi´gi Daniela. W niniejszym artykule zwrócimy

uwag´ na ksi´g´ opowieÊciowà wÊród apokryfów, a mianowicie na Ksi´g´ Tobiasza.

Księga
Tobiasza
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pewna m∏oda kobieta imieniem Sara dr´czona jest przez
demona, zwanego Asmodeuszem (z perskiego aeschma
daeva – z∏y demon). Siedmiu m´˝ów, którzy kolejno
pojmujà jà za ˝on´, z∏y duch zabija w noc poÊlubnà.
Okrzyczana zostaje m´˝obójczynià. Sara w swej niedoli
równie˝ zwraca si´ do Boga. (por. 3, 7-17) W swojej
ufnoÊci wyra˝a przekonanie, ˝e ka˝dy, kto s∏u˝y Bogu, po
czasie udr´ki zostanie wywy˝szony i wybawiony ze
smutku, a po czasie próby znajdzie ∏ask´, gdy˝ Bóg nie
ma upodobania w zatraceniu pobo˝nego.

Zmiana
Obydwie modlitwy, zarówno Tobiasza, jak i Sary,

zostajà wys∏uchane i anio∏ Rafa∏ zostaje pos∏any, aby
obydwoje uleczyç.

Tobiasz przypomina sobie o po˝yczonych Gabaelowi
pieniàdzach i posy∏a po nie swego syna. Przed wyrusze-
niem w drog´ do Raga udziela mu, niczym testament,
màdrych wskazówek ˝yciowych: „Pami´taj, dziecko, na
Pana przez wszystkie dni twoje! Nie pope∏niaj dobro-
wolnie grzechu i nie przest´puj nigdy Jego przykazaƒ!
(...) Jak ci tylko starczy, wed∏ug twojej zasobnoÊci dawaj z
niej ja∏mu˝n´! B´dziesz mia∏ ma∏o – daj mniej, ale nie
wzbraniaj si´ dawaç ja∏mu˝ny nawet z niewielkiej
w∏asnoÊci!” (4, 5. 8) – przyk∏ad szczerej i w∏aÊciwej ofiar-
noÊci. W testamencie Tobiasza sà s∏owa, do których Pan
w sensie pozytywnym nawiàzuje w „Kazaniu na górze” w
celu uwypuklenia prawego wype∏niania woli Bo˝ej. „A
wi´c wszystko, cobyÊcie chcieli, aby wam ludzie czynili, to
i wy im czyƒcie”. (Ew. Mateusza 7, 12; por. Tobiasza 4,
16) Màdry Tobiasz swoje rady, których udziela pobo˝-
nemu synowi (które te˝ ch´tnie mo˝emy odnieÊç do
siebie), koƒczy wezwaniem do uwielbiania i czczenia
Boga: „W ka˝dej chwili uwielbiaj Pana Boga i proÊ Go,
aby drogi twoje by∏y proste i aby dosz∏y do skutku wszyst-
kie twoje zamiary i pragnienia...”. (4, 19) Anio∏ Rafa∏ w
sposób nierozpoznawalny przy∏àcza si´ do m∏odego
Tobiasza, udajàcego si´ do Raga. (por. 5, 4) Znamienne
jest to, ̋ e Rafa∏ zwie si´ te˝ Azariaszem, co oznacza „Bóg
pomaga”. (por. 5, 13) M∏ody Tobiasz rusza w drog´ ze
swoim psem i z Rafa∏em jako towarzyszem podró˝y.
Droga doprowadza ich do rzeki Tygrys, nad której
brzegiem nocujà. Gdy Tobiasz chce umyç w rzece nogi,
atakuje go wielka ryba. Na polecenie Rafa∏a ch∏opak
wyciàga ryb´ z wody, zabija i sma˝y, ale te˝ zgodnie z
zaleceniem Rafa∏a zachowuje serce, wàtrob´ i ˝ó∏ç jako
lekarstwo. Serce i wàtroba majà s∏u˝yç jako kadzid∏o do
wyp´dzenia demona, a ˝ó∏ç do uleczenia Êlepoty.
Czytelnik domyÊla si´, w jakim celu anio∏ udziela tej rady.
(por. 6, 1-19)

Obaj w´drowcy szcz´Êliwie przybywajà do Ekbatany i
zatrzymujà si´ u Raguela i Edny, rodziców nieszcz´Êliwej
Sary. Raguel natychmiast rozpoznaje w m∏odym Tobia-
szu swego krewnego. Tobiasz prosi o r´k´ Sary. Oboje
zawierajà zwiàzek ma∏˝eƒski. W noc poÊlubnà Tobiasz
k∏adzie na roz˝arzonych w´glach serce i wàtrob´ ryby.
Demon, który chce zabiç narzeczonego ucieka, a Rafa∏
wià˝e go na bezludnej, o tysiàce kilometrów oddalonej
pustyni w Górnym Egipcie. (por. 8, 3) To ma∏˝eƒstwo jest
zgodne z wolà Bo˝à; Tobiasz modli si´ ze swojà narzeczo-
nà, wyznajàc ˝e sà dzieçmi Âwi´tego i nie mogà rozpo-
czàç swego ma∏˝eƒstwa, jak nieznajàcy Boga poganie.

Podczas czternastodniowej uroczystoÊci weselnej
Tobiasz prosi anio∏a Rafa∏a, który nadal jeszcze nie daje
si´ rozpoznaç, aby poszed∏ po pieniàdze i wraz z
Gabaelem przyby∏ na wesele. (por. 9, 1-6)

Powrót
W drodze powrotnej do Niniwy Rafa∏ proponuje

Tobiaszowi, aby oboje wyprzedzili karawan´ i po∏o˝yli
ojcu na oczy uzdrawiajàcà ˝ó∏ç rybià. (por. 11, 1-4) Pies
razem z nimi wbiega radoÊnie do domu starego Tobiasza.
Ojciec zostaje uzdrowiony, a siedem dni póêniej przy-
bywa karawana z Sarà i z pieni´dzmi. Rafa∏ daje si´
rozpoznaç jako jeden z siedmiu anio∏ów stojàcych przed
Panem i znika sprzed oczu obecnych. (por. 12, 1-21)
Wczesniej anio∏ nie chcia∏ przyjàç zap∏aty, ale wezwa∏
ojca i syna: „Uwielbiajcie Boga i wys∏awiajcie Go przed
wszystkimi ˝yjàcymi za dobrodziejstwa, jakie wyÊwiadczy∏
wam – w celu uwielbienia i wys∏awiania Jego imienia.
Og∏aszajcie przed wszystkimi ludêmi dzie∏a Bo˝e, jak sà
godne uwielbienia, i nie wahajcie si´ wyra˝aç Mu
wdzi´cznoÊci”. (12, 6) WyjaÊni∏ te˝ sens doÊwiadczeƒ
starego Tobiasza, ˝e musia∏ si´ wykazaç w próbach,
poniewa˝ Bóg go mi∏owa∏.

Imi´ Rafa∏ oznacza: „Bóg uzdrawia” (Rafa). W wy-
niku tego podkreÊlone zostaje, ˝e uzdrowienie starego
Tobiasza, jak i ocalenie m∏odego przed demonem,
nastàpi∏o wy∏àcznie za sprawà Boga. Na krótko przed
swojà Êmiercià Tobiasz radzi m∏odemu Tobiaszowi
opuÊciç Niniw´. Po Êmierci rodziców Tobiasz wraca do
Medii, do swoich teÊciów, gdzie do˝ywa s´dziwego wieku
i umiera. Jego ostatnim napomnieniem, skierowanym do
swoich potomnych sà s∏owa: „A teraz, dzieci, rozkazuj´
wam: S∏u˝cie Bogu w prawdzie i czyƒcie, co podoba si´
Jemu. Dzieciom waszym poleçcie wykonywaç spra-
wiedliwoÊç i [dawaç] ja∏mu˝n´ i niech pami´tajà o Bogu,
i wielbià Imi´ Jego w ka˝dej chwili, w prawdzie i z ca∏ej
si∏y”. (14, 9) Jest to rada, która do dziÊ w niczym nie
utraci∏a na znaczeniu.



Dobrze jeszcze pami´tam, kiedy jako
dopiero co piecz´towany ch∏opak zwra-
ca∏em si´ do diakona, jak tylko rozdawa∏
„Our Family” (Naszà Rodzin´) i na-
tychmiast zajmowa∏em si´ krzy˝ówkà
na ostatniej stronie, poniewa˝ chcia∏em
byç pierwszym w rodzinie, który jà ro-
zwià˝e. Nast´pnie zajmowa∏em si´
prze˝yciami w wierze. Ch´tnie czyta∏em
to, co prze˝yli inni, i co przekazywali
swoim wspó∏braciom i wspó∏siostrom.
Prze˝ycia te cz´sto wywiera∏y na mnie
wielkie wra˝enie i sk∏ania∏y do refleksji,
a tak˝e przyczyni∏y si´ do tego, ˝e
nauczy∏em si´ ceniç wielkà mi∏oÊç i
∏ask´ Bo˝à. Dzi´ki tym relacjom uÊwia-
domi∏em sobie, jaki ∏askawy i dobrotli-
wy jest nasz Ojciec Niebieski dziÊ wobec
swoich dzieci. OczywiÊcie w Biblii tak˝e
sà relacje licznych prze˝yç w wierze, ale
wówczas na mnie wywiera∏y mniejsze
wra˝enie, poniewa˝ mia∏y miejsce w da-
wnych czasach. Wspó∏czesne prze˝ycia
by∏y dla mnie bardziej interesujàce i
wywiera∏y wi´ksze wra˝enie.

Póêniej przewodniczàcy zboru uÊwia-
domi∏ nam m∏odym, ̋ e dzieci Bo˝e na
ca∏ym Êwiecie tworzà jednà rodzin´, i ̋ e

na ca∏ej kuli ziemskiej mamy braci i sios-
try, chocia˝ ich osobiÊcie nie znamy. Po-
nadto otworzy∏ nam oczy na fakt, ̋ e jest
jeszcze wielu ludzi, którzy mogà staç si´
naszymi braçmi i siostrami, oraz ˝e
mo˝emy dopomagaç w w∏àczeniu ich do
tej wielkiej rodziny.

Co to oznacza, prze˝y∏em wiele lat
póêniej, gdy mój ówczesny aposto∏
okr´gowy prosi∏ mnie o odwiedzenie
krajów, w których dzie∏o Bo˝e i dzia∏al-
noÊç aposto∏ów wspó∏czesnego czasu
nie by∏y jeszcze zbyt znane. Nale˝a∏em
wówczas do grupy m∏odych braci, któ-
rzy pozostawiali swoje m∏ode ̋ ony i ro-
dziny w domu, i udawali si´ do dalekich
krajów. W tamtych czasach nie by∏o
jeszcze mo˝liwoÊci, aby z tych krajów
kontaktowaç si´ z domem. Czasami ty-
godniami nie mieliÊmy kontaktu z na-
szymi rodzinami, ale one nie mia∏y
obaw. My zaÊ mieliÊmy polecenie, aby
ludziom, którzy mieli staç si´ naszymi
braçmi i siostrami, przybli˝yç dzie∏o
Bo˝e. Ta praca wiàza∏a si´ z prze˝yciami
w wierze, które jeszcze dziÊ wspominajà
wszyscy, którzy w niej uczestniczyli.
B´dàc daleko od domu i nie majàc

Apostoł okręgowy Andrew H. Andersen urodził się
8 listopada 1951 roku w Kopenhadze/Dania.W wieku
czterech lat jego rodzice wyemigrowali z nim do
Australii. Apostołem został ustanowiony 13 marca
1988 roku, a jako apostoł okręgowy od 1 stycznia
2001 roku prowadzi Kościół terytorialny Australia.
Ponadto obsługuje braci i siostry w Nowej Zelandii,
Papui-Nowej Gwinei, jak i na licznych wyspach
Południowego Pacyfiku.

mo˝liwoÊci kontaktu, wymyÊliliÊmy so-
bie coÊ szczególnego. Ka˝dego wie-
czoru punktualnie o siódmej, nieza-
le˝nie gdzie akurat si´ znajdowaliÊmy,
patrzyliÊmy na ksi´˝yc. To by∏a nasza ta-
jemnica powiàzania. Przez lata to prak-
tykowaliÊmy.

DziÊ wszyscy mo˝emy doÊwiadczaç
prze˝yç wiary w Êrodowisku, w jakim si´
znajdujemy. Nie zamykajmy si´ przed
tym, ale poznawajmy, ̋ e nasz Bóg i Oj-
ciec Niebieski daje nam okazj´ do prze-
˝ywania naszej wiary. Dzi´ki temu
wzrastamy w wierze. Nigdy nie ulegajmy
mniemaniu, ̋ e tylko inni majà prze˝ycia
w wierze.

Andrew H. Andersen
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Przeżycia w wierze

Apostoł okręgowy Andersen (pośrodku) w gronie apostołów, braci i młodzieży w Papui-Nowej Gwinei
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Ameryka Południowa/Afryka
Biskup David Middleton (Wielka Brytania) w dniach od 2 do 14
maja 2007 roku podróżował po Gujanie i Barbados. Kościół Nowo-
apostolski w tych krajach znajduje się w początkowej fazie
rozwoju. Biskup Middleton wraz z przewodniczącym zboru
odwiedzał w tych krajach wiernych i zapraszał na nabożeństwa.W
Gujanie spotkał się z młodzieżą, a także przeprowadził
seminarium dla sługów oraz służył braciom i siostrom w George-
town i Ithaca.

Falklandy: Pierwszy chrzest nowoapostolski
W niedziel´ 3 czerwca br. odby∏ si´ pierwszy nowoapostolski
chrzest wodny na Falklandach. Sakramentu dziecku, w obecnoÊci
licznych goÊci, udzieli∏ kap∏an David Benjamin. Nabo˝eƒstwa na
Falklandach odbywajà si´ dopiero od 17 wrzeÊnia 2006 roku.
Bracia i siostry zamieszkujàcy wyspy, po∏o˝one oko∏o 480
kilometrów od wschodnich wybrze˝y Ameryki Po∏udniowej,
wczeÊniej obs∏ugiwani byli tylko listownie. Kap∏an Benjamin z
Kapsztadu/RPA znalaz∏ prac´ na Falklandach, dokàd przepro-
wadzi∏ si´ ze swojà ˝onà Joan. Kolejnym kamieniem milowym
by∏o nabo˝eƒstwo 21 listopada 2006 roku przeprowadzone przez
aposto∏a J. L. Kriela w Grassy Park South/RPA. Jego s∏u˝ba drogà
telefonicznà przekazywana by∏a na Wysp´ Âwi´tej Heleny i Falk-
landy. Bracia i siostry na Falklandach obs∏ugiwani sà przez s∏ugów
z Kapsztadu. Archipelag Falklandy, znany te˝ jako Malwiny,
znajduje si´ na po∏udniowym Atlantyku i sk∏ada si´ z dwóch
g∏ównych oraz 700 mniejszych wysp. Stolica, Stanley, po∏o˝ona
jest na Falklandzie Wschodnim. Argentyna: UroczystoÊç w zborze Lanus

Aposto∏ okr´gowy Carlos Granja 29 kwietnia tego roku
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo z okazji 60 rocznicy za∏o˝enia
zboru Lanus. WÊród 251 braci i sióstr obecna te˝ by∏a siostra
Virginia Kechetjian (na zdj´ciu z aposto∏em okr´gowym po-
mocniczym Granjà (od lewej), biskupem Szymkowiczem i
ewangelistà okr´gowym.
Siostra ta przed 60 laty
obecna by∏a przy za∏o˝e-
niu zboru. Po po∏udniu
zbór Êwi´towa∏ jubileusz
równie˝ koncertem chóru
okr´gowego.

Dziecko po
świętym chrzcie
wodnym; z prawej
kapłan Benjamin
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Demokratyczna Republika Konga: Dwunastodniowa podró˝
Pe∏ny program zaj´ç czeka∏ na aposto∏a okr´gowego pomocniczego Henri’ego
Higelin’a, który 19 czerwca przyby∏ do prowincji Lulua. Podczas nabo˝eƒstwa w
koÊciele Kananga 2, w którym zgromadzi-
∏o si´ 2400 braci i sióstr oraz goÊci, udzieli∏
b∏ogos∏awieƒstwa Êlubnego Patrickowi
Kazengu (synowi aposto∏a Kazengu) i
jego narzeczonej Solange. Nast´pnie uda∏
si´ do dzielnicy Katoka, gdzie przeprowa-
dzi∏ nabo˝eƒstwo dla 1370 s∏ugów z ̋ ona-
mi. Kolejne nabo˝eƒstwo przeprowadzi∏
w Matamba, gdzie przeniós∏ w stan spo-
czynku ewangelist´ okr´gowego Dibue oraz ustanowi∏ ewangelist´ okr´gowego Ka-
beya. Po konferencji aposto∏ów i licznych rozmowach z braçmi i siostrami aposto∏
okr´gowy pomocniczy 30 czerwca ruszy∏ w drog´ powrotnà.

Zimbabwe: Zmiana administracyjna
Na uroczystym nabo˝eƒstwie pod koniec
kwietnia 2007 roku w Johannesburgu/RPA
aposto∏ okr´gowy Johann R. Kitching
przekaza∏ oficjalnie kraj Zimbabwe pod
obs∏ug´ aposto∏owi okr´gowemu Charle-
sowi Ndanduli. Tym samym sprawowaç on
b´dzie organizacyjnà i duszpasterskà ob-
s∏ug´ braci i sióstr w tym sàsiadujàcym z
Zambià kraju. Obydwa KoÊcio∏y teryto-
rialne Zambia i Zimbabwe ju˝ w prze-
sz∏oÊci by∏y pod wspólnym prowadzeniem i
od tamtego czasu zachowa∏y si´ bardzo
dobre kontakty mi´dzy administracjami
koÊcielnymi.
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Bia∏oruÊ: WyÊwi´cenie koÊcio∏a w Witebsku
Podczas uroczystego nabo˝eƒstwa 18 marca 2007
roku aposto∏ okr´gowy Wilfried Klingler
(Niemcy Ârodkowe) wyÊwi´ci∏ nowy koÊció∏ w
Witebsku. Aposto∏owi okr´gowemu towarzy-
szyli: aposto∏ Achim Burchard , biskup Winfried
Sommer z Dolnej Saksonii oraz starsi okr´gowi
Petrowski i Enko z Bia∏orusi. S∏owem biblijnym
nabo˝eƒstwa by∏ Psalm 26, 8: „Panie! Umi∏o-
wa∏em mieszkanie domu Twego i miejsce
przebywania chwa∏y Twojej”. W uroczystoÊci
uczestniczyli równie˝  bracia i siostry z sàsiednich
zborów Nowopolozk i Lepel.
W przededniu, w obecnoÊci w∏adz regionalnych
i miasta Witebska, przedstawicieli firm budo-
wlanych oraz wielu braci i sióstr, odby∏a si´
uroczystoÊç otwarcia koÊcio∏a, na której wyst´-
powa∏ chór zboru Miƒsk oraz soliÊci i instru-
mentaliÊci zboru Witebsk. Nowy koÊció∏ dys-
ponuje równie˝ instalacjà do odbioru sateli-
tarnego, dlatego te˝ podczas transmisji nabo-
˝eƒstw G∏ównego Aposto∏a bracia i siostry nie
b´dà ju˝ musieli jechaç do odleg∏ego o 300
kilometrów Miƒska.

Irlandia: Aposto∏ Hecht w Dublinie
Aposto∏  Reinhard Hecht (USA) w towarzystwie biskupa Davida
Middletona, 20 maja br., przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla 155
braci i sióstr oraz goÊci w Dublinie. S∏udzy Bo˝y zostali przywitani
przez chór afrykaƒski. Podstawà nabo˝eƒstwa by∏o s∏owo biblijne
z Hebrajczyków 4, 14. Trzech doros∏ych i troje dzieci przyj´∏o
Ducha Âwi´tego, a pewien brat zosta∏ ustanowiony diakonem.

Grenlandia: Przekazanie daru
Czek w wysokoÊci 1400 euro przekaza∏ ewangelista Reinhard
Mitterhuber z Bremy cz∏onkom zarzàdu instytucji, Êwiadczàcej
pomoc na rzecz dzieci wykorzystanych seksualnie. Uroczyste prze-
kazanie daru nastàpi∏o w gabinecie ministra ds. rodziny i sprawie-
dliwoÊci rzàdu Grenlandii. Pani minister Aleqa Hammond jest
cz∏onkiem KoÊcio∏a Nowoapostolskiego i nale˝y do zboru Nuuk.
Przedstawiciele instytucji podzi´kowali za dar i wyjaÊnili, ˝e
spo˝ytkujà go na wyposa˝enie oÊrodka konsultacyjnego. Dar
zosta∏ zebrany na koncercie benefisowym zorganizowanym
wspólnie przez chór grenlandzki i chór duƒskiego miasta
Koldyngi. Koncert odby∏ si´ w marcu 2007 roku w partnerskim,
niemieckim mieÊcie Delmenhorst.

Europa

Ewangelista zborowy Mitter-
huber (2 od lewej)
z żoną (z lewej), minister
Aleqa Hammond (z prawej)
oraz przedstawiciele ins-
tytucji pozarządowej

Nowy kościół w Witebsku

Czechy: W niedzielę wielkanocną starszy okręgowy
Fritz Stübler przeprowadził nabożeństwo w zborze Nejdek.

Podstawą nabożeństwa
było słowo biblijne 

z Kolosan 1, 3.
Młody brat i siostra

przyjęli błogo-
sławieństwo kon-

firmacyjne.
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