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Aposto∏ Pawe∏ przedstawi∏ zborowi w Koryncie zwyci´stwo
Chrystusa i naszà nadziej´ na zmartwychwstanie. Swojà
wypowiedê koƒczy s∏owami: „Bogu niech b´dà dzi´ki,

który nam daje zwyci´stwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa”.
Zwyci´stwo nad Êmiercià zwiàzane z ofiarà Chrystusa jest
jednorazowe i niepowtarzalne. W naszym ̋ yciu wiary tak˝e istniejà
„ma∏e zwyci´stwa”.

Historia KoÊcio∏a Êwiadczy o tym, ˝e od chwili wznowienia
dzia∏alnoÊci urz´du apostolskiego by∏y odnoszone takie zwyci´s-
twa. Gdy grzesznik pokutuje, a w imi´ Pana przez aposto∏a zostaje
zdzia∏ane odpuszczenie grzechów, wtedy jest to zwyci´stwo. Gdy
ludzie stajà si´ dzieçmi Bo˝ymi, wtedy jest to zwyci´stwo. Gdy
niewierzàcy staje si´ wierzàcym, a niemàdry zdobywa màdroÊç
niebiaƒskà, to tak˝e sà pi´kne zwyci´stwa. Gdy gotowi sà do s∏u˝by
Panu tacy, którzy wczeÊniej to negowali, to sà zwyci´zcami. W tym
sensie odniesione zosta∏o wiele zwyci´stw w minionych ponad 150
latach. Musimy stwierdziç, ˝e to Pan sprawi∏ te zwyci´stwa, a nie sà
one naszà ludzkà zas∏ugà.

˚yczymy sobie, aby takie zwyci´stwa odnoszone by∏yby te˝ w
przysz∏oÊci, aby ka˝dy sta∏ si´ „uczestnikiem Boskiej natury”, jak to
powiedzia∏ Aposto∏ Piotr. Udzia∏ w zwyci´skim ˝yciu Bo˝ym uzy-
skaliÊmy w wyniku nowonarodzenia z wody i z Ducha Âwi´tego.
Boska natura ma si´ w nas rozwijaç i prowadziç do udoskonalenia,
w wyniku czego b´dziemy promieniowaç mi∏oÊcià Bo˝à, stawiaç na
dalszy plan sprawy ziemskie, a tak˝e b´dziemy posiadaç pokój…
Do osiàgni´cia tego dopomagajà nam „ma∏e zwyci´stwa”.

Czy to nie jest upi´kszanie, czy nie mia∏y te˝ miejsca pora˝ki?
OczywiÊcie, tu i tam by∏y pora˝ki. Niejeden raz ksià˝´ tego Êwiata
odniós∏ zwyci´stwo. Bóg jednak mo˝e prowadziç w ten sposób, ˝e
z tego, co wydaje si´ pora˝kà, staje si´ zwyci´stwo. Józef
przyznawa∏ si´ do Pana i wystrzega∏ si´ grzechu: „Jak˝e mia∏bym
wi´c pope∏niç tak wielkà niegodziwoÊç i zgrzeszyç przeciwko
Bogu?”. To by∏y jego s∏owa w odpowiedzi na presj´ wywieranà
przez ˝on´ Potyfara. Ostatecznie trafi∏ do wi´zienia. Sytuacja ta
wydawa∏a si´ gorzkà pora˝kà. Pan jednak odmieni∏ wszystko i z
pora˝ki uczyni∏ tryumfalne zwyci´stwo. Faraon powo∏a∏ Józefa do
najwy˝szej w∏adzy w Egipcie. Nale˝y wi´c byç ostro˝nym w
osàdach. Niejedno, co wydaje si´ pora˝kà, ostatecznie mo˝e byç
zwyci´stwem. Nawet, gdy kiedyÊ stanie si´ tak, ˝e pora˝ka b´dzie
nieodwracalna, to jednak nie patrzmy na nià, lecz na odniesione
zwyci´stwa, w myÊl s∏ów Psalmu: „Okrzyk radoÊci i wybawienia w
namiotach sprawiedliwych: Prawica Pana odnosi zwyci´stwo”.
Okrzyki radoÊci, Êpiewy zwyci´skie rozlegajà si´ nie tam, gdzie sà
pora˝ki, lecz gdzie sà zwyci´stwa. Miejmy to na uwadze i
przyswajajmy sobie Bo˝y punkt widzenia, a to pozwoli nam
stwierdziç, ̋ e istnieje niejedno, co dobre, pi´kne i pozytywne. Stale
miejmy na uwadze i dbajmy o zwyci´stwa.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Małe zwycięstwa
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Bez komplikacji, chocia˝ zm´czony po
22-godzinnej podró˝y z Fid˝i G∏ówny
Aposto∏ oko∏o pó∏nocy z 4 na 5 lipca
dotar∏ do Bandung. Czasu na odpoczy-
nek pozosta∏o niewiele, poniewa˝ nast´p-
nego dnia rano w programie by∏a kon-
ferencja w administracji koÊcielnej. Na
zakoƒczenie wizyty, ku radoÊci wszyst-
kich uczestników konferencji i zatrudnio-
nych w administracji, G∏ówny Aposto∏ w
kaplicy administracji koÊcielnej przepro-
wadzi∏ uroczystoÊç Êwi´tej wieczerzy.

Nast´pnego dnia samochodem i samo-
lotem kontynuowana by∏a podró˝ przez
D˝akart´ do Jogjakarty, gdzie wieczorem
w koÊciele Gendeng mia∏o miejsce spot-
kanie ze s∏ugami okr´gowymi, w Êlad za
którym wszyscy uczestniczyli we wspólnej
kolacji.

W sobot´ 7 lipca G∏ówny Aposto∏
zwiedzi∏ hinduistyczny zespó∏ Êwiàtynny
Prambanan. Nast´pnie z towarzyszàcymi

mu aposto∏ami uda∏ si´ do zboru Mawen.
Tamtejszy koÊció∏ w 2006 roku uleg∏
ca∏kowitemu zniszczeniu na skutek trz´-
sienia ziemi. Wiele osób wówczas w tej
miejscowoÊci i okolicy straci∏o ˝ycie, w
tym czworo braci i sióstr. Dzi´ki miejsco-
wym datkom, jak i darom koÊcielnej in-
stytucji charytatywnej (NAK-karitativ) w
ciàgu kilku miesi´cy koÊció∏ zosta∏
odbudowany.

G∏ówny Aposto∏ odwiedzi∏ jeszcze dwa
inne zbory, a wieczorem odby∏ si´ uro-
czysty koncert w „Wana Bhaki Yasa
Hall”. W programie, poza licznymi utwo-
rami, nie zabrak∏o te˝ narodowej muzyki
angklung. S∏uchacze wielkim aplauzem
nagrodzili te˝ wyst´p jedenastoletniego
Kelvina, który wzruszy∏ wszystkich swoim
nadzwyczajnym g∏osem.

W niedziel´ 8 lipca G∏ówny Aposto∏
obs∏u˝y∏ S∏owem Bo˝ym 7279 braci i
sióstr w Jogjakarcie.

G∏ówny Aposto∏
w Jogjakarcie - Indonezja

Trzecim i ostatnim etapem podró˝y
G∏ównego Aposto∏a Wilhelma Lebera,
po Australii i Morzach Po∏udniowych,
w dniach 4-9 lipca 2007 roku by∏a
Indonezja. Pierwszemu s∏udze Bo˝emu
towarzyszyli aposto∏owie okr´gowi:

Alfons Tansahtikno (Indonezja), Armin Brinkmann (Nadrenia
Pó∏nocna-Westfalia) i Armin Studer (Szwajcaria), a tak˝e aposto∏
okr´gowy pomocniczy Urs Hebeisen (Filipiny).

N A B O ˚ E ¡ S T W O

Zdjęcie duże: Główny Apostoł Leber (pośrodku) wraz z osobami
towarzyszącymi podczas zwiedzania hinduistycznego zespołu
świątynnego Prambanan w pobliżu Jogjakarty

Zdjęcie małe: Słudzy przed nabożeństwem w zakrystii



– Ew. Jana 17, 15 –

„Nie proszę, abyś ich wziął ze świata,
lecz abyś ich zachował od złego”.

Moi serdecznie umi∏owani
bracia i siostry, mili przyja-
ciele i goÊcie, wszystkich

witam bardzo serdecznie. Ciesz´ si´ z
tego, ˝e mog´ byç tu i ˝ycz´ wam obfi-
tego b∏ogos∏awieƒstwa. Niechby dzi-
siejszy dzieƒ by∏ dniem ∏aski, pokoju i
radoÊci.

Jako G∏ówny Aposto∏ po raz pier-
wszy odwiedzi∏em Indonezj´. Zapew-
niam was jednak, ˝e zawsze za was si´
modl´ i te˝ wiem, ˝e wielu z was
modli si´ za mnie i za aposto∏ów. Za
to dzi´kuj´ z ca∏ego serca. Pi´knie
jest, kiedy wzajemnie si´ za siebie
modli. Praktykujmy to równie˝ w
przysz∏oÊci.

Teraz przy o∏tarzu Bo˝ym wspólnie
chcemy prze˝ywaç to, co wyra˝a
Psalm 118, 24: „Oto dzieƒ, który Pan

uczyni∏, weselmy si´ i radujmy si´ w
nim”. Pewny jestem, ̋ e i ten dzieƒ jest
uczyniony przez Pana. KtoÊ móg∏by
powiedzieç, przecie˝ On czyni ka˝dy
dzieƒ – co za ró˝nica?

Pan czyni te˝ szczególne dni, w
których objawia si´ wiele b∏ogos∏a-
wieƒstwa. Takim dniem by∏ dzieƒ
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Gdy Duch Âwi´ty zosta∏ zes∏any na
pierwszy zbór, to równie˝ by∏ to szcze-
gólny dzieƒ. Bóg z biegiem dziejów
uczyni∏ niejeden szczególny dzieƒ.
Nie ka˝dy pozna∏, do czego te dni by∏y
uczynione i przyjmowa∏ je jako dane
od Pana. Wszyscy jednak, którzy
poznali znaczenie takiego dnia, sta-
wali si´ radosnymi. Przekonany jes-
tem, ˝e i ten dzieƒ jest takim szcze-
gólnym dniem, poniewa˝ Bóg jest

blisko, jest poÊród nas. To nie jest
uzale˝nione od jakichkolwiek osób,
ale od mocy Bo˝ej. Kto to poznaje,
ten raduje si´ w takie dni.

Mili bracia i siostry, poznawajmy
dni, które Pan czyni i nape∏nia
b∏ogos∏awieƒstwem. Wtenczas mo˝e-
my si´ radowaç tak˝e w bólach, tros-
kach i uciskach. PomyÊlmy o przy-
sz∏oÊci. Dzieƒ, w którym Pan Jezus
przyjdzie ponownie, b´dzie szcze-
gólnym dniem. Podobnie wznios∏y
b´dzie dzieƒ, w którym powróci na
ziemi´ jako Król w celu ustanowienia
Tysiàcletniego Królestwa Bo˝ego.
Wszyscy, którzy wykorzystujà dziÊ dni
b∏ogos∏awieƒstwa dane od Pana, mo-
gà uzyskaç godnoÊç i doskona∏oÊç na
te przysz∏e wydarzenia. Weselmy i
radujmy si´!

N A B O ˚ E ¡ S T W O
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Przeczyta∏em s∏owo biblijne pocho-
dzàce z arcykap∏aƒskiej modlitwy
Jezusa. Pan Jezus wyra˝a w niej proÊ-
b´: „Nie prosz´, abyÊ ich (uczniów i
naÊladowców) wzià∏ ze Êwiata, lecz
abyÊ ich zachowa∏ od z∏ego”. Te s∏owa
dotyczà równie˝ nas. Bóg nie oszcz´-
dza nas od tego, co jest na Êwiecie.
Prze˝ywamy takie same sytuacje, jak
ka˝dy cz∏owiek. Chorujemy, mamy
nasze boje ˝yciowe, cierpienia, zmar-
twienia i bóle. To jest coÊ naturalnego.
Pan Jezus prosi∏ jednak o to, aby jego
uczniowie na tym Êwiecie zachowani
byli od z∏ego. Miejmy ÊwiadomoÊç, ˝e
przede wszystkim chce nas zachowaç
od z∏ego, tak byÊmy zostali przygoto-
wani na nasz wspania∏y cel wiary. Za
wszelkim z∏em stoi szatan. Z regu∏y
jednak nie daje si´ rozpoznaç. Gdyby

to mia∏o miejsce, to natychmiast wie-
dzielibyÊmy, ˝e jesteÊmy na b∏´dnej
drodze. Z∏y przychodzi w ró˝nej for-
mie; w myÊlach i w zewn´trznych
wp∏ywach. Nasz Ojciec Niebieski chce
nas zachowaç od z∏ego. Daje nam si∏´
i poznanie, abyÊmy rozumieli Jego
wol´ i w ten sposób zostali zachowani
od z∏ego.

Szatan nie puka do nas i si´ nie
przedstawia: „Witam, to ja szatan!”.
Pojawia si´ w ró˝nych formach. Poka-
zuje nam ró˝ne aspekty i mniemania,
co do okreÊlonych spraw i chce w swo-
im sensie wywrzeç na nas wp∏yw.
Zastanawia∏em si´, jakie dziÊ sà naj-
niebezpieczniejsze wp∏ywy szatana.
Pozwólcie, ˝e niejedno wymieni´.

Po pierwsze szatan chce, abyÊmy
wiedli ˝ycie bez Boga. Wielu ludzi ju˝

tak ˝yje. Prowadzi swoje ˝ycie wed∏ug
w∏asnych wyobra˝eƒ i nie pyta si´ o
wol´ Bo˝à. To te˝ jest niebezpieczeƒ-
stwem dla narodu Bo˝ego. Kiedy ktoÊ
sobie myÊli: Nie potrzebuj´ nikogo,
kto by mi mówi∏, jak mam ukierunko-
waç swoje ˝ycie, wtedy jest to rezultat
wp∏ywu szatana. To jest niebezpie-
czeƒstwo. Nasze ˝ycie zawsze chciej-
my ukierunkowaç wed∏ug woli Bo˝ej i
nie stawajmy si´ aroganckimi i zaro-
zumia∏ymi. To w∏aÊnie by∏ problem
ludzi, którzy chcieli budowaç wie˝´
Babel. Powiedzieli: „Nu˝e, zbudujmy
sobie miasto i wie˝´, której szczyt
si´ga∏by a˝ do nieba…!”. (1. Moj˝e-
szowa 11, 4) Nie pytali si´ o zdanie
Boga. Nie zwa˝ali na Boga, ale chcie-
li staç si´ s∏awni. To by∏ ich upadek.
Bóg musia∏ ich ukaraç. Sprawi∏, ˝e nie
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mogli si´ nawzajem porozumieç.
Takie nastawienie wyst´puje rów-

nie˝ dziÊ. Wielu ju˝ nie pyta o wol´
Bo˝à i czyni to, co samemu uwa˝a za
s∏uszne. To jest rezultat wp∏ywów
z∏ego.

Po drugie wielu ludzi ju˝ nie uzna-
je, ˝e Chrystus przyszed∏ na Êwiat jako
Syn ˝ywego Boga. To jest rezultat
wp∏ywów z∏ego. T́  myÊl chcia∏by zasz-
czepiç tak˝e we mnie i w tobie. Wów-
czas akceptowalibyÊmy jeszcze, ˝e
Jezus by∏ cudownym cz∏owiekiem i
màdrym nauczycielem, ˝e dyspono-
wa∏ wielkimi darami i zdolnoÊciami,
ale to nie jest tym, co jest decydujàce!

N A B O ˚ E ¡ S T W O

Decydujàca jest wiara, ˝e jest Synem
˝ywego Boga, ˝e zmar∏ za nasze
grzechy, zmartwychwsta∏ i wstàpi∏ do
nieba. To dziÊ jeszcze jest naszym zys-
kiem, ˝e dzi´ki Niemu mamy odpusz-
czenie grzechów, a w Êwi´tej wiecze-
rzy udzia∏ w Jego ˝yciu. Czuwajmy,
abyÊmy nie dali szatanowi okazji do
szerzenia z∏ych myÊli w naszym sercu.

Po trzecie wielu ludzi dà˝y dzisiaj
tylko do tego, co ziemskie. OczywiÊcie
musimy troszczyç si´ o naszà ziemskà
egzystencj´, ale nie wolno nam zapo-
mnieç, ˝e nie b´dziemy tu ˝yç wiecz-
nie. Bóg chce nas przygotowaç do
przysz∏ego Êwiata. Dlatego te˝ chciej-

my troszczyç si´ o naszà dusz´ i zape-
wniaç sobie na to niezb´dny czas.
Niejeden pracuje dzieƒ i noc na to, co
ziemskie i zapomina o potrzebach
duszy. Nie chciejmy ich zaniedbywaç.
Uczyƒmy wszystko, aby nasza dusza
osiàgn´∏a godnoÊç, jakiej b´dzie ocze-
kiwa∏ Pan, gdy przyjdzie ponownie.
Szatan usi∏uje wp∏ynàç na nas, abyÊmy
dà˝yli do tego, co ziemskie, i abyÊmy
nie troszczyli si´ o swojà dusz´. Od
tego Pan chce nas zachowaç.

Po czwarte wielu ludzi, w tym te˝
dzieci Bo˝ych, jest rozczarowanych,
kiedy sprawy potoczà si´ inaczej ni˝
oczekiwano. Rozmawia∏em ju˝ z taki-
mi dzieçmi Bo˝ymi, którzy mówili:
„Przez lata modliliÊmy si´ o zdrowie i
nic si´ nie sta∏o. Bóg nas nie wys∏u-
cha∏”. Sà zawiedzeni, odwracajà si´ i
idà w∏asnymi drogami. Takie myÊli sà
myÊlami, które z∏y wk∏ada do serca.
OczywiÊcie sprawy mogà si´ potoczyç
inaczej ni˝ chcielibyÊmy. Wszystko
le˝y w r´kach naszego Ojca Niebies-
kiego. On wie, co jest dla nas dobre, a
co nie. Dlatego ufajmy Jemu i nie
bàdêmy rozczarowanymi. Kto jest
rozczarowany, ten szybko si´ odwra-
ca, a tego w∏aÊnie chce szatan. Mili
bracia i siostry nie dopuÊçmy do tego,
aby takà myÊl wszczepi∏ do naszego
serca. Pozostaƒmy wierni a˝ do
koƒca!

Po piàte czasami dochodzi do nie-
porozumieƒ pomi´dzy braçmi i sios-
trami. OczywiÊcie wszyscy jesteÊmy
ludêmi i to si´ zdarza. Wa˝nà rzeczà
jednak jest wcià˝ na nowo si´ pojed-
naç i sobie przebaczyç. Niejeden do
tego stopnia zosta∏ rozczarowany, ˝e
opuÊci∏ zbór i odwróci∏ si´ plecami do
o∏tarza ∏aski. To jest dzie∏o szatana,
który chce nas wyrwaç ze wspólnoty.

Od prawej: apostołowie okręgowi:Tansahtikno,
Studer i Brinkmann oraz apostoł okręgowy
pomocniczy Hebeisen



zachowa od z∏ego.
Pozwólcie, ˝e jeszcze raz wska˝´ na

wp∏ywy, które sà dziÊ dla nas wielkim
niebezpieczeƒstwem, po to, abyÊmy
rozpoznali, kiedy szatan do nas przy-
stàpi i wykazali odpowiednià ostro˝-
noÊç.
• Punkt pierwszy: Prowadzenie ˝ycia

bez Boga.
• Punkt drugi: Powàtpiewanie, ˝e Je-

zus Chrystus jest Synem Bo˝ym.
• Punkt trzeci: Dniem i nocà dà˝enie

do tego, co ziemskie i zaniedbywanie
duszy.

• Punkt czwarty: Rozczarowanie tym,
˝e sprawy potoczy∏y si´ inaczej ni˝ si´
oczekiwa∏o.

• Punkt piàty: Powstajàce w zborach
nieporozumienia i spory, brakujàca
gotowoÊç do odpuszczania i pojedna-
nia.

• Punkt szósty: Mniemanie, ˝e Pan
zwleka ze swoim przyjÊciem.
Wszystko to zalicza si´ do z∏a, od

którego Pan chce nas zachowaç.

Wa˝ne dla nas jest, abyÊmy byli czujni,
rozpoznawali z∏o i si´ jemu przeciw-
stawiali. Niezb´dna do tego si∏a le˝y w
S∏owie Bo˝ym. Pan Jezus da∏ przy-
rzeczenie: „Owce moje g∏osu mojego
s∏uchajà (…) i nikt nie wydrze ich z
r´ki mojej”. (Ew. Jana 10, 27. 28) To
jest wspania∏a obietnica. Nikt nas nie
wydrze z r´ki Pana. Konieczne jednak
jest, abyÊmy pozostali u Pana i wy-
strzegali si´ z∏ych wp∏ywów.

Niechby nasz Ojciec Niebieski da-
rowa∏ wiele ∏aski, abyÊmy màdrze
post´powali i pozostali wierni a˝ do
koƒca. Jak b´dziemy si´ radowaç, gdy
Pan wype∏ni swojà obietnic´! Dà˝my
do tego i uczyƒmy wszystko, co jest w
naszej mocy, abyÊmy byli uczestnika-
mi tego dnia.

Mili bracia i siostry, s∏yszeliÊmy
S∏owo Bo˝e, zachowajmy je w sercu i
czyƒmy to, co podoba si´ naszemu
Ojcu Niebieskiemu. Wówczas b´dzie-
my te˝ udoskonalonymi i godnymi,
gdy poÊle swego Syna.

7

Nie dopuÊçmy do tego. Zawsze bàdê-
my gotowi do pojednania i odpusz-
czenia, a nie przyzwalajmy z∏emu.

Po szóste dbajmy o to, abyÊmy nie
utracili t´sknoty za dniem Pana. Po
cz´Êci ju˝ d∏ugo czekamy na Pana –
dziesi´ç, dwadzieÊcia lat, byç mo˝e
przez ca∏e ˝ycie. Mo˝na by pomyÊleç,
˝e Pan zwleka ze swoim przyjÊciem.
(2. Piotra 3, 9) Za takimi myÊlami te˝
stoi szatan. Bàdêmy przezorni, aby si´
nie zagnieêdzi∏y w naszym sercu.

Wszystko to, to dziÊ najbardziej nie-
bezpieczne wp∏ywy. Pan chce nas od
tego zachowaç. W jaki sposób to czy-
ni? Daje nam swoje S∏owo, odpuszcza
nam grzechy, otacza nas anio∏ami ku
ochronie, pozwala nam prze˝ywaç
naszà wiar´ i wzmacnia przez Êwi´tà
wieczerz´. Wszystko to s∏u˝y nam ku
zachowaniu.

Mili bracia i siostry, myÊl´, ˝e zro-
zumieliÊmy sedno s∏owa biblijnego.
Bóg nie „weêmie” nas ze wszystkich
sytuacji, które nas otaczajà, ale nas
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N A U K A I P O Z N A N I E

judzkiego, i rzek∏ do ca∏ego ludu judzkiego
tak: Tak mówi Pan Zast´pów: Syjon b´dzie
zorany jak pole i Jeruzalem zamieni si´ w
gruzy, a góra domu Paƒskiego w lesiste
wzgórza. Czy Hiskiasz, król judzki, i ca∏y Juda
kazali go zabiç? Czy nie ulàk∏ si´ Pana i nie
przeb∏aga∏ oblicza Pana, tak ˝e Pan po˝a-
∏owa∏ z∏a, które im zapowiedzia∏? A my
mamy obcià˝yç siebie tak wielkà zbrodnià?”.
(Jeremiasza 26, 18. 19) Zatem w swoim cza-
sie Micheasz nie zosta∏ zabity, chocia˝ w
imieniu Boga prorokowa∏ zburzenie miasta i
Êwiàtyni. Jeremiasz równie˝ zapowiada∏
zniszczenie Jerozolimy i Êwiàtyni, a uszed∏
Êmierci tylko dlatego, ˝e prze∏o˝eni narodu
znali proroctwo Micheasza. Kilka lat póêniej
proroctwa Micheasza i Jeremiasza si´ wype∏-
ni∏y, gdy Babiloƒczycy zburzyli Jerozolim´ i
Êwiàtyni´ (587/86 r. p.n.e.).

Struktura Ksi´gi: Osàd i zbawienie
Powróçmy do proroka Micheasza. Jak we

wszystkich ksi´gach proroczych, tak te˝ i w jego
ksi´dze naprzemiennie wyst´puje zapowiedê
zbawienia (ocalenia) i groêba osàdu. Rozdzia∏y
1-3, nie liczàc s∏owa wst´pnego (1, 1), zawierajà
przede wszystkim osàd Izraela, Judy i sfer
panujàcych, w szczególnoÊci znawców prawa.
(3, 1-4) Mocnym s∏owem Micheasz zwraca si´
przeciwko fa∏szywym prorokom (3, 5-7) i
wyraênie si´ od nich dystansuje: „Lecz ja jestem
pe∏en si∏y, ducha Pana, prawa i mocy, aby
oznajmiaç Jakubowi jego przest´pstwo, a
Izraelowi jego grzech”. (3, 8) Do g∏osu docho-
dzi tu wyposa˝enie proroka w Ducha Bo˝ego i
jego zadanie polegajàce na wskazywaniu i
pi´tnowaniu grzechu.

Ta cz´Êç Ksi´gi Micheasza zawiera te˝
obietnic´ ocalenia. „Na pewno zbior´ ca∏ego
Jakuba, na pewno zgromadz´ resztk´ Izraela.
Skupi´ go jak owce w ogrodzeniu, jak trzod´ na

Historia
Micheasz z Moreszet-Gat, miejscowoÊci po-

∏o˝onej oko∏o 35 kilometrów na po∏udniowy
zachód od Jerozolimy, by∏ wspó∏czesny wiel-
kiemu prorokowi Izajaszowi. Dzia∏a∏ za czasów
panowania królów Judzkich: Jotama, Achaza i
Hiskiasza, czyli w drugiej po∏owie VIII wieku
p.n.e. (por. Micheasza 1, 1. 14) Na podstawie
jego sposobu mówienia, znajomoÊci stosunków
prawnych i znaczàcych osobistoÊci w Jerozo-
limie, przypuszcza si´, ˝e by∏ w Moreszet
prze∏o˝onym, starszym lub przywódcà.

Imi´ Micheasz (Michael) oznacza: „Kto jest
jak Bóg?”, „Kto mo˝e byç jak Bóg?”, przy czym
znaczeniem tych retorycznych pytaƒ jest
„Nikt”, czyli („Nikt nie jest jak Bóg”, „Nikt nie
mo˝e byç jak Bóg).

Do najwa˝niejszych wydarzeƒ, w których
Micheasz zabiera g∏os nale˝à:
• Zapowiedê zag∏ady Samarii. (Micheasza 1, 2-

7) S∏owa te zosta∏y wypowiedziane zanim w
roku 722 p.n.e. nastàpi∏o obl´˝enie Samarii,
nale˝àcej do Pó∏nocnego Królestwa Izraela.

• Zapowiedê nieszcz´Êcia dla miast nale˝àcych
do Po∏udniowego Królestwa Judy. (Michea-
sza 1, 8-16) S∏owa te odzwierciedlajà wypra-
w´ króla Sancheryba z Asyrii przeciwko
Judzie w roku 701 p.n.e.

• Zapowiedê zag∏ady Jerozolimy. Proroctwo to
brzmi: „Dlatego z powodu was Syjon b´dzie
zorany jak pole, Jeruzalem stanie si´ kupà
gruzu, a góra Êwiàtyni zalesionym wzgó-
rzem”. (Micheasza 3, 12) Sformu∏owanie „z
powodu was” wskazuje na niedostateczne
zwracanie si´ ku Bogu przez ówczesnych
duchownych przywódców, jak i ca∏ego
narodu. Proroctwo to za czasów króla His-
kiasza, czyli ok. 701 r. p.n.e., si´ nie wype∏ni-
∏o. A dlaczego? To mo˝emy przeczytaç w
proroctwie Jeremiasza*: „Micheasz z More-
szet prorokowa∏ w czasach Hiskiasza, króla

Ksi´ga Micheasza zalicza si´
do szeregu dwunastu ksiàg ma∏ych

proroków. Ksi´gi te rozpoczynajà si´
Ksi´gà Ozeasza, a koƒczà Ksi´gà

Malachiasza. Ksi´g´ Micheasza wyró˝niajà
proroctwa o narodzinach Jezusa Chrystusa.

Prorok 
Micheasz
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wygonie, i b´dzie to gwarny t∏um ludzi. Przed
nimi pójdzie Ten, który b´dzie ∏ama∏ szyki,
prze∏amie opór na przedzie, przejdà przez
bram´ i wyjdà. Przed nimi b´dzie kroczy∏ ich
Król, a Pan b´dzie na ich czele”. (2, 12. 13)
Proroctwo to mo˝na odnieÊç do upadku
Pó∏nocnego Królestwa Izraela i zwiàzanego z
tym dzia∏ania Bo˝ego. Po niewoli asyryjskiej
Bóg zbierze resztk´ Izraela i pójdzie im na
czele.

W rozdzia∏ach 4-5 obietnica bliskoÊci Bo˝ej
poszerzona jest o Królestwo Pokoju, nadejÊcie
Zbawiciela i zaprezentowanie Jego osoby. W
tej cz´Êci Ksi´gi Micheasza znajdujà si´ te˝
znane s∏owa o przekuwaniu mieczy na lemie-
sze, a w∏óczni na sierpy, (por. 4, 3) czyli Êmier-
cionoÊna broƒ zostaje zamieniona na narz´dzia
podtrzymujàce ˝ycie, potrzebne do wysiewu i
zbiorów.

Na zakoƒczenie Ksi´gi Micheasza w rozdzia-
∏ach 6 i 7 przewa˝a rozprawa Bo˝a z Izraelem,
(6, 1-7; 7) napomnienie do nawrócenia si´ i
poÊwiadczenie wiernoÊci Bo˝ej. (7, 8-20)

Betlejem
Pewna wypowiedê proroka ma szczególnie

wielkie znaczenie: „Ale ty, Betlejemie Efrata,
najmniejszy z okr´gów judzkich, z ciebie mi
wyjdzie ten, który b´dzie w∏adcà Izraela.
Poczàtki jego od prawieku, od dni zamierz-
ch∏ych”. (5, 1)

Proroctwo to wype∏ni∏o si´ w narodzeniu
Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii Mateusza i
¸ukasza wiemy, ˝e Jezus, tak jak kiedyÊ król
Dawid, urodzi∏ si´ w Betlejem. Mateusz rela-
cjonuje, w jaki sposób arcykap∏ani i uczeni w
PiÊmie na polecenie króla Heroda ziden-
tyfikowali miejsce narodzenia Jezusa. Czytali
proroków, a u Micheasza znaleêli nadmienione
proroctwo. Tak te˝ król Herod dowiedzia∏ si´,
gdzie nale˝y szukaç dzieci´cia, domniemanego
konkurenta tronu królewskiego (por. Ew. Ma-
teusza 2, 4-6)

Micheaszowi nie tylko zosta∏o objawione
miejsce narodzin Zbawiciela, ale te˝ „poczà-
tek” Jezusa Chrystusa od Ojca, a mianowicie:
„Poczàtki Jego od prawieku, od dni zamierz-
ch∏ych”. Syn Bo˝y, Chrystus, by∏ od zawsze jako
S∏owo u Boga i sam jest Bogiem. T́  wypowiedê
proroczà mo˝emy rozumieç w∏aÊciwie dopiero

wtedy, gdy czytamy to, co pisze Aposto∏ Jan na
poczàtku swojej Ewangelii w postaci hymnu:
„Na poczàtku by∏o S∏owo, a S∏owo by∏o u Boga,
a Bogiem by∏o S∏owo. Ono by∏o na poczàtku u
Boga”. (Ew. Jana 1, 1. 2)

Ten, o którym prorok Micheasz mówi w 1.
wersecie 5. rozdzia∏u – Chrystus – ostatecznie w
3. wersecie przedstawiony jest jako Pasterz,
który „b´dzie pas∏ w mocy Pana”. (por. te˝ Ew.
Mateusza 9, 36) W 4. wersecie Micheasz mówi:
„I On b´dzie pokojem”. (5, 4) Do tej wypowie-
dzi nawiàzuje Aposto∏ Pawe∏: „Albowiem On
[Jezus Chrystus] jest pokojem naszym, On
sprawi∏, ˝e z dwojga [˚ydzi i poganie] jednoÊç
powsta∏a [chrzeÊcijanie], i zburzy∏ w ciele
swoim stojàcà poÊrodku przegrod´ z muru
nieprzyjaêni”. (Efezjan 2, 14)

W∏aÊciwe czczenie Boga
Inne wa˝ne s∏owa Micheasza dotyczà w∏aÊci-

wego czczenia Boga, które wed∏ug wyk∏adni
Micheasza nie uwidacznia si´ przede wszystkim
w sk∏adaniu ofiar: „Oznajmiono ci, cz∏owiecze,
co jest dobre i czego Pan ˝àda od ciebie: tylko,
abyÊ wype∏nia∏ prawo, okazywa∏ mi∏oÊç bratnià
i w pokorze obcowa∏ ze swoim Bogiem”. (6, 8)

Hymn mi∏osierdzia Bo˝ego
Ostatnie wersety Ksi´gi Micheasza przedsta-

wiajà zaufanie do Bo˝ego mi∏osierdzia i Jego
wiernoÊç wobec Izraela: „Któ˝ jest, Bo˝e, jak
Ty, który przebaczasz win´, odpuszczasz prze-
st´pstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie
chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodo-
banie w ∏asce? Znowu zmi∏uje si´ nad nami,
zmyje nasze winy, wrzuci do g∏´bin morskich
wszystkie nasze grzechy. Ty oka˝esz wiernoÊç
Jakubowi [ludowi izraelskiemu], ∏ask´ Abraha-
mowi, jak pod przysi´gà obieca∏eÊ naszym
ojcom za dawnych dni”. (7, 18-20)

W sposób wymowny zaprezentowana tu zos-
ta∏a dobrotliwoÊç i ∏aska Boga: Odpuszcza
grzechy i jest mi∏osierny. 

_________
* Jeremiasz dzia∏a∏ od 627 r. p.n.e. prze˝y∏ upadek Jero-
zolimy w 587 r. p.n.e. WczeÊniej zapowiedzia∏ zniszczenie
Êwi´tego miasta i Êwiàtyni. Z tego powodu mia∏ zostaç
uÊmiercony. (por. Jeremiasza 26, 2-11)



W sobot´ 27 maja 2006 r. o godz. 5.50
pot´˝ne trz´sienie ziemi nawiedzi∏o re-
gion, po∏o˝ony na po∏udnie od Jogjakarty
w Indonezji. Trz´sienie to wyrzàdzi∏o wiel-
kie szkody. Zgin´∏o wielu ludzi.

Tego dnia wielu s∏ugów Bo˝ych w Indo-
nezji by∏o na seminarium w D˝akarcie.
Gdy nadesz∏a wiadomoÊç, ˝e ofiarami
trz´sienia ziemi jest równie˝ czworo braci
i sióstr z miejscowoÊci Mawen oraz nie-
jedni bracia i siostry sà ranni, to niektórzy
uczestnicy seminarium udali si´ do Kla-
ten. Tam równie˝ wiele rodzin straci∏o
dach nad g∏owà i musia∏o nocowaç pod
go∏ym niebem. Sytuacja okaza∏a si´ o wie-
le drastyczniejsza ni˝ si´ spodziewano.

Niebawem nadesz∏a pomoc ze strony
braci i sióstr. Powo∏any komitet organizo-
wa∏ pomoc dla ofiar. Rodzina czworga
zabitych otrzyma∏a pieniàdze, aby mog∏a
kupiç trumny, a dla czterdziestu rannych
braci i sióstr zapewniono opiek´ lekarskà.
Bracia i siostry tygodniami dobrowolnie
Êwiadczyli pomoc. W jaki sposób jednak
odbudowaç dziesi´ç uszkodzonych i jeden
ca∏kowicie zburzony koÊció∏? Jak pomóc
licznym rodzinom, których domy zosta∏y
zniszczone lub uszkodzone?

Trzy tygodnie po trz´sieniu ziemi do
Jogjakarty przyby∏ pasterz Klippert z
instytucji charytatywnej KoÊcio∏a Nowo-
apostolskiego (NAK-karitativ). Odwiedzi∏
jedenaÊcie zborów dotkni´tych katakliz-

mem, a tak˝e wiele prywatnych domów w
rejonie Jogjakarty i Surakarty oraz oceni∏
szkody. Wkrótce KoÊció∏ terytorialny
Indonezja otrzyma∏ zapomog´ w wysokoÊ-
ci 350 000 euro.

7 sierpnia 2006 roku rozpocz´∏a si´ od-
budowa koÊcio∏a w Mawen. Niebawem
te˝ przystàpiono do odbudowy domów
mieszkalnych. Ka˝da z prawie stu rodzin,
której dom zosta∏ zburzony, otrzyma∏a
materia∏ budowlany o wartoÊci 1000 euro.
Tydzieƒ póêniej podj´to odbudow´ koÊ-
cio∏a i mieszkaƒ w Ngabean Mangir. W
paêdzierniku to samo mia∏o miejsce w
Nogosari, w grudniu w Krakitan, a w sty-
czniu br. w Tegalrejo. Ponad 150 rodzin
otrzyma∏o pomoc finansowà w wysokoÊci
od 225 do 910 euro.

W dniach 19-23 lutego 2007 r. kap∏an
Klippert ponownie odwiedzi∏ Jogjakart´ i
Surakart´, aby sprawdziç post´p odbudo-
wy. 21 lutego br. aposto∏ okr´gowy Tan-
sahtikno wyÊwi´ci∏ prawie ukoƒczony koÊ-
ció∏ w Mawen, którego odbudowa koszto-
wa∏a oko∏o 35 000 euro. Wielka by∏a
radoÊç i wdzi´cznoÊç braci i sióstr z powo-
du nieco wi´kszego i pi´kniejszego nowe-
go domu Bo˝ego.

W marcu tego roku podj´te zosta∏y
prace remontowe koÊcio∏a w Gendeng i w
Ngandong, w kwietniu w Gentan, a w
maju w Plemantung. Najwi´kszym proble-
mem jest pozyskanie pracowników i mate-

Apostoł Edy Isnugroho urodził się 28 kwietnia 1963
roku w Jogjakarcie. Apostołem został ustanowiony
23 marca 2002 roku. Obszar jego działania obejmuje
regiony Jogjakarty i Surakarty,Jawę Zachodnią i Dża-
kartę,a także Sumatrę i Papuę Zachodnią.

ria∏ów budowlanych. Pomimo to dzia∏anie
cechuje dobry post´p. Osiem koÊcio∏ów
ukoƒczono, jeden koÊció∏ jest w trakcie
remontu, a dwa koÊcio∏y jeszcze czekajà
na remont. Bracia i siostry dzi´kujà chary-
tatywnej instytucji KoÊcio∏a Nowoapostol-
skiego NAK-karitativ, jak i wszystkim,
którzy nieÊli pomoc.

Niezapomniane chwile prze˝yli bracia i
siostry w Mawen, Tegalrejo i Krakitan,
gdy na poczàtku lipca tego roku odwiedzi∏
ich G∏ówny Aposto∏ Leber wraz z trzema
aposto∏ami okr´gowymi i aposto∏em okr´-
gowym pomocniczym. Kulminacyjnym
wydarzeniem by∏o uroczyste nabo˝eƒ-
stwo w niedziel´ 8 lipca w Jogjakarcie.
G∏ówny Aposto∏ b∏ogos∏awi∏ wszystkich
braci i siostry, dzie∏o Bo˝e i nasz kraj. Po
nabo˝eƒstwie uda∏ si´ do braci i sióstr
zgromadzonych na dworze oraz w innych
pomieszczeniach. Oni mieli te˝ okazj´
osobiÊcie si´ z nim po˝egnaç. RadoÊç
braci i sióstr by∏a nieopisanie wielka, wielu
by∏o wzruszonych do ∏ez. OdczuliÊmy
Bo˝à bliskoÊç.

Nasze ˝ycie sk∏ada si´ z dni pe∏nych
zmartwieƒ i smutku, ale te˝ z dni radoÊci i
szcz´Êcia. Jako wierzàce dzieci Bo˝e wcià˝
na nowo mo˝emy prze˝ywaç, ˝e pomoc
naszego Ojca Niebieskiego jest wi´ksza
od niedoli. Co prawda nak∏ada na nas
ci´˝ar, ale pomaga go nam nosiç. Dlatego
te˝ ufajmy Jemu w ka˝dej sytuacji ˝ycio-
wej i wychwalajmy w ka˝dym czasie.
Wszystko wk∏adajmy do ràk Ojca Niebies-
kiego, poniewa˝ wszystko czyni dobrze.

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

Trzęsienie ziemi w Indonezji

Główny Apostoł Leber (z lewej) wraz z towarzyszą-
cymi mu braćmi zwiedzają odbudowany kościół
w Mawen (2. z lewej apostoł Isnugroho)
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Argentyna: 50-lecie koÊcio∏a w Villa Castellino
Z okazji pi´çdziesiàtej rocznicy wybudowania koÊcio∏a aposto∏ okr´gowy Norberto Batista, 3 czerwca br., odwiedzi∏ zbór Villa
Castellino nr 1, nale˝àcy do aglomeracji Buenos Aires. Nabo˝eƒstwo przeprowadzi∏ s∏owem biblijnym z Aggeusza 2, 18. 19.
Po po∏udniu odby∏ si´ jubileuszowy koncert. Za∏o˝enie zboru nastàpi∏o 29 lutego 1936 roku. Poczàtkowo nabo˝eƒstwa
odbywa∏y si´ w prywatnym domu pierwszych cz∏onków zboru  w  niedziel´ po po∏udniu. Obecny koÊció∏ zosta∏ wybudowany
w 1957 roku. W tamtym czasie w Argentynie nie by∏o rodzimego aposto∏a, wi´c G∏ówny Aposto∏ Johann G. Bischoff
upowa˝ni∏ pasterza Federica Lewitusa i kap∏ana Aureliana Martona do wyÊwi´cenia koÊcio∏a. Obaj, 27 paêdziernika tego
samego roku, powo∏ani zostali na urzàd aposto∏a okr´gowego: Federico Lewitus dla Urugwaju i Paragwaju, a Aureliano
Marton dla Argentyny.

Jamajka: Nabo˝eƒstwo i seminarium na Karaibach
Na poczàtku czerwca br. biskup Clifford Freund (USA) odwiedzi∏
Jamajk´ na Karaibach, gdzie ponad czterdzieÊci lat temu zosta∏ za∏o˝ony
pierwszy zbór. W sobot´ 2 czerwca biskup przeprowadzi∏ seminarium dla
urz´dów kap∏aƒskich, a w niedziel´ nabo˝eƒstwo dla zboru Jeffrey Town,
gdzie 212 wiernym przekaza∏ zasadnicze myÊli nabo˝eƒstwa zielono-
Êwiàtkowego, poniewa˝ nie by∏a mo˝liwa bezpoÊrednia transmisja
nabo˝eƒstwa G∏ównego Aposto∏a. Starszy okr´gowy Stephenson wybra∏
zbór Jeffrey Town z tego powodu, ̋ e jest to najstarszy zbór na wyspie. Po
nabo˝eƒstwie biskup rozmawia∏ jeszcze z m∏odzie˝à i nastraja∏ ich
entuzjazmem na planowany w 2008 roku karaibski Dzieƒ M∏odzie˝y.

Urugwaj: Aposto∏ okr´gowy Batista w
Montevideo
Oko∏o 350 m∏odzie˝y ze stolicy kraju
Montevideo zebra∏o si´ w sobot´ 9 czerwca
br. w koÊciele Union, gdzie aposto∏ okr´go-
wy Norberto Batista (Argentyna) s∏u˝y∏ im
s∏owem z Ew. Marka 14, 30. Póêniej w tym
samym koÊciele zebra∏o si´ ok. 300 s∏ugów
z aglomeracji Montevideo. W niedziel´ 10
czerwca aposto∏ okr´gowy s∏u˝y∏ braciom i
siostrom ze zboru Colon. Na tym nabo˝eƒ-
stwie ustanowi∏ starszego okr´gowego i
ewangelist´ okr´gowego. Natomiast w
piàtek wieczorem aposto∏ okr´gowy wraz z
aposto∏ami Milioto i Montes de Oca od-
wiedzi∏ braci i siostry w Durazno, odleg∏ym
o 200 kilometrów od Montevideo. Wielu
tamtejszych braci i sióstr w maju tego roku
by∏o ofiarami powodzi, zosta∏o ewakuowa-
nych i znalaz∏o schronienie u krewnych,
przyjació∏ lub w urzàdzonych schroniskach.
Osiemdziesi´ciu pi´ciu wiernych zgroma-
dzonych w koÊciele przyj´∏o odwiedziny
aposto∏ów jako szczególne pocieszenie i
pokrzepienie.

Afryka/Ameryka Południowa/Karaiby

Nabożeństwo
w Jeffrey Town

Ruanda/Kongo: Odwiedziny aposto∏a w Afryce Ârodkowej
Aposto∏ okr´gowy pomocniczy Frank Dzur (Kanada) na prze∏omie maja i czerwca odwiedzi∏ Ruand´ i Republik´ Konga.
Podstawowym celem jego podró˝y by∏o duszpasterstwo m∏odzie˝y. W tym celu przeprowadzi∏ seminaria dla aposto∏ów,

biskupów, s∏ugów okr´gowych oraz opiekunów m∏odzie˝y. Wszystkich zapozna∏ z
wytycznymi do duszpasterskiej piel´gnacji m∏odzie˝y. Aposto∏ okr´gowy pomocniczy
przeprowadzi∏ te˝ liczne nabo˝eƒstwa, w tym dla m∏odzie˝y oraz s∏ugów z ˝onami.
Ustanowi∏ dwunastu pasterzy, dwóch ewangelistów i wielu kap∏anów. Poza tym w
Ruandzie uroczyÊcie odda∏ do u˝ytku szko∏´, która zosta∏a zbudowana przez KoÊció∏
Nowoapostolski i s∏u˝y przede wszystkim do kszta∏cenia sierot. Dzieci uczà si´ tam
równie˝ szycia i obchodzenia z maszynami do szycia, aby zapewniç sobie utrzymanie.
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Filipiny: Apostoł Timothy Gabriel (stojący 4 od lewej) i przewodniczący zboru
Makati wizytowali realizowany w Manili, stolicy Filipin, projekt „Brave Kids” (Dzielne

Dziecko). Z upoważnienia NAC Relief
Fund – organizacji charytatywnej Koś-
cioła Nowoapostolskiego na Filipinach,
przekazali też dar. „Brave Kids” wspiera
rodziny, w których dzieci są chore na
raka. Dzieci cieszyły się nie tylko z
przekazanych darów i prezentów, ale
również z tego, że bracia razem z nimi
spożyli posiłek.

Kanada: 10 czerwca 2007 roku w Willowdale miało miejsce nabożeństwo dla chińskojęzycznych braci i sióstr oraz
gości.70 wiernych zebrało się w Pleasant View Junior Scool,aby skorzystać ze służby starszego okręgowego Latorcai,
tłumaczonej na język mandaryński.Po nabożeństwie miały jeszcze miejsce interesujące rozmowy ze sługami Bożymi.

Francja: Pami´ç o ofiarach pierwszej wojny Êwiatowej
Aposto∏ Alain Dubois 1 lipca 2007 roku przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla umar∏ych w zborze
Lille w pó∏nocnej Francji. Zgromadzonym 79 wiernym s∏u˝y∏ s∏owem z Psalmu 130, 7. W
ramach przygotowaƒ na t´ niedziel´, w gronie braci i sióstr w sobot´ odwiedzi∏ cmentarz
Notre-Dame-de Lorette w pobli˝u Ablain-Saint-Nazaire. Na prze∏omie 1914/1915 roku
mia∏y tam miejsce dzia∏ania wojenne, w wyniku których zgin´∏o ok. 10 tysi´cy ̋ o∏nierzy po
stronie niemieckiej i francuskiej oraz tyle samo zosta∏o rannych. Dzisiaj cmentarz Notre-
Dame-de Lorette jest najwi´kszym cmentarzem narodowym we Francji, obejmujàcym
teren 13 hektarów. Znajduje si´ na nim 20 000 grobów i siedem grobów zbiorowych, w
których pochowano 23 000 nieznanych ̋ o∏nierzy. Po odÊpiewaniu pieÊni aposto∏ Dubois w
szczególnej modlitwie pami´ta∏ o poleg∏ych. Zarówno aposto∏, jak i pozostali bracia i siostry
nie wiedzieli o tym, ̋ e najbli˝si potomni poleg∏ych spotykajà si´ tam rokrocznie w∏aÊnie w
pierwszy weekend lipca, aby z∏o˝yç im ho∏d.

Szwajcaria: Pomoc dla dzieci z Czarnobyla
Od czternastu lat fundacja pomocy ofiarom Czarnobyla zaprasza poszkodowane popromiennie
dzieci z Bia∏orusi do Surselva w kantonie Gryzonia/Szwajcaria. Dzieci przez cztery tygodnie
mieszkajà u rodzin zast´pczych i uczestniczà w wielu zaj´ciach organizowanych przez fundacj´.
W tym roku KoÊció∏ terytorialny Szwajcaria wspar∏ akcj´ darem w wysokoÊci 7500 franków
szwajcarskich. 25 dzieci mog∏o prze˝yç wyjàtkowe wakacje. Przewodniczàcy zborów Ilanz i
Thusis, kap∏an Beat Erb oraz jego ̋ ona Jolanda czynnie udzielajà si´ w fundacji od jej za∏o˝enia. 25 dzieci z Białorusi z opiekunami

Na cmentarzu Notre-Dame-de Lorette:
apostoł Alain Dubois (u góry z lewej)

z braćmi i siostrami
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Zdjęcie tytułowe: Tarasy ryżowe w Indonezji

Korea Po∏udniowa: Seminaria
Ewangelista Friedrich Altvater (Kanada) w
czerwcu br. odwiedzi∏ Kore´ Po∏udniowà i
Filipiny, aby wesprzeç aposto∏a okr´gowego
pomocniczego Ursa Hebeisena w nauczaniu
s∏ugów i nauczycieli zaj´ç koÊcielnych. W
Korei dla 49 uczestników przeprowadzi∏
seminaria w zborach Daejeon i Namwon.
Tematami by∏y zagadnienia biblijne zwiàzane
z ̋ yciem po Êmierci oraz z zawartà w Obj. Jana
„Wizjà ch∏opczyka i niewiasty s∏onecznej”.


