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Wnaszych publikacjach niekiedy pojawia si´ poj´cie „teologia”, istniejà odwo∏ania do rozu-
mienia teologicznego oraz teologicznie analizowane sà wypowiedzi wiary. Przypuszczam, ˝e
tu i tam czasami wywo∏uje to zdziwienie, poniewa˝ dawniej w mniejszym stopniu by∏o to

akcentowane w naszym KoÊciele. Obecnie ten temat ma bardziej zrównowa˝ony charakter. Pomimo
to myÊl´, ˝e to zagadnienie wymaga nieco wyjaÊnienia.

Pod wzgl´dem leksykalnym teologia to „nauka o Bogu”. Rozumiana jako dziedzina nauki rozwin´∏a
si´ wy∏àcznie w chrzeÊcijaƒstwie. Wa˝nymi aspektami teologii sà wyjaÊnienia podstaw wiary chrzeÊci-
jaƒskiej, a w szczególnoÊci Pisma Âwi´tego, a tak˝e usystematyzowane przedstawianie zasad wiary.
Bezspornà sprawà jest, ˝e teologia z regu∏y uzale˝niona jest od okreÊlonej konfesji, czyli rozwa˝a
Bibli´ i wiar´ z konkretnego religijnego punktu widzenia. Tyle wprowadzenia do tematu.

Ju˝ z powy˝szego wywodzi si´ dla nas wa˝ne poznanie. Teologii mówimy „tak”, je˝eli chodzi o to,
aby rozÊwietliç biblijne zale˝noÊci i sprecyzowaç wypowiedzi nauki wiary.

Pragnieniem naszym jest, aby nauk´ Pana, w szczególnoÊci Jego podobieƒstwa, mo˝liwie dok∏adnie
rozumieç na tle ówczesnego czasu. Ostatecznie Pismo Âwi´te jest podstawà naszej wiary.

Teologia mo˝e byç pomocna, jeÊli chodzi o analiz´ i pre-
zentacj´ okreÊlonych wypowiedzi nauki wiary. Tak te˝ nader
pomocne by∏o odwo∏anie si´ do teologicznych rozwa˝aƒ
podczas wyjaÊnienia naszego rozumienia chrztu lub poj´cia
grzechu pierworodnego.
Nale˝y jednak te˝ postawiç jasnà granic´. Teologiczne wypo-
wiedzi, jak ju˝ wskaza∏em, bazujà na poglàdach wiary

zwiàzanych z okreÊlonym wyznaniem. Te poglàdy cz´stokroç nie sà zgodne z naszymi. Ostro˝nym
nale˝y byç przede wszystkim wówczas, kiedy podejmowane sà oceny teologiczne. Do tych ocen, je˝eli
wywodzà si´ z poglàdów sprzecznych z naszà nowoapostolskà wiarà, nie mo˝emy si´ przychyliç.

Jeszcze jedna granica jest widoczna: Teologi´ rozumie si´ jako nauk´, choç pod tym wzgl´dem ist-
niejà te˝ inne zapatrywania. Niemniej nauka sk∏ania si´ zawsze do rozwijania w∏asnego systemu i
w∏asnego j´zyka. Laik, kimkolwiek by nie by∏, nie rozumie licznych toków myÊlowych ani wypowiedzi.
Pan Jezus dobitnie powiedzia∏: „Wys∏awiam ci´, Ojcze, (…) ˝e zakry∏eÊ te rzeczy przed màdrymi i
roztropnymi, a objawi∏eÊ je prostaczkom”. (por. Ew. Mateusza 11, 25) Pan Jezus zwiastowa∏ ewange-
li´, a nie prezentowa∏ teologicznych referatów i odczytów. Ewangelia ma przemawiaç do wszystkich
ludzi i nie mo˝e byç mylona z teologicznymi rozprawami. Aposto∏ Pawe∏ równie˝ tu widzia∏ granic´,
poniewa˝ w 1. Koryntian 1, 21 jest napisane: „Skoro bowiem Êwiat przez màdroÊç swojà nie pozna∏
Boga w jego Bo˝ej màdroÊci, przeto upodoba∏o si´ Bogu zbawiç wierzàcych przez g∏upie zwiastowa-
nie”. Nale˝y te˝ dostrzec, ˝e Aposto∏ Pawe∏ w sposób godny podziwu w swoim czasie prezentuje teo-
logiczne rozwa˝ania, które do dziÊ sà podstawà nauki wiary. Nie negowa∏ koniecznoÊci g∏´bszego zaj-

mowania si´ sprawami wiary, by∏ jednak Êwiadomy tego, ˝e szybko
dochodzi si´ do pewnych granic.
Podsumowujàc, a zarazem upraszczajàc, mo˝na powiedzieç, ˝e teo-
logiczne poznanie i rozwa˝ania w zakresie prezentacji i zg∏´biania
nauki wiary sà pomocne, ale te˝ konieczne jest poznanie granic teo-
logicznego rozwa˝ania. Teologiczne rozwa˝ania nie zastàpià ewan-
gelii, a ewangelia jako dobra nowina dana jest ludziom niezale˝nie
od ich stanu i stopnia wykszta∏cenia. Decydujàce jest i pozostaje
przekonanie wiary: Wiara w Êmierç, zmartwychwstanie i ponowne
przyjÊcie Jezusa Chrystusa.

Teologia
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„Ró˝norodnoÊç kulturalnego i religij-
nego ̋ ycia w Indiach jest fascynujàca”. Te
s∏owa mi´dzy innymi skierowa∏ G∏ówny
Aposto∏ do wszystkich aposto∏ów. Tylko
3% ludnoÊci to chrzeÊcijanie, z czego
pewna cz´Êç jest nowoapostolska. Pierw-
sze nabo˝eƒstwo podczas tej podró˝y
G∏ówny Aposto∏ przeprowadzi∏ w piàtek 1
lutego. W Hajdarabadzie s∏ugom i ich
˝onom s∏u˝y∏ s∏owem biblijnym z 1. Kró-
lewskiej 3, 9. Pod koniec tej uroczystoÊci
G∏ówny Aposto∏ przeniós∏ w stan
spoczynku aposto∏ów Morrisa Daniela i

Pramoda Y. Satralkara. Obaj ponad 20 lat
s∏u˝yli jako aposto∏owie.

Ponadto G∏ówny Aposto∏ powo∏a∏ do-
tychczasowych biskupów Mukitha
Parveza Chowdhury i Desmonda Heppo-
lette na urzàd aposto∏a oraz starszego
okr´gowego Lazrusa Patela i ewangelist´
okr´gowego Petera Walkera na urzàd
biskupa. S∏udzy ci b´dà dzia∏aç w in-
dyjskim obszarze dzia∏ania aposto∏a okr´-
gowego Armina Brinkmanna (Nadrenia
Pó∏nocna-Westfalia). Natomiast dla in-
dyjskiego obszaru dzia∏ania aposto∏a

G∏ówny Aposto∏ w Indiach

B∏ogos∏awionà prac´ wykona∏
G∏ówny Aposto∏

Wilhelm Leber w pierwszy
weekend lutego 2008 roku

podczas wizyty
w po∏udniowoindyjskich

miastach Hajdarabad i Bidar, gdzie na dwóch nabo˝eƒstwach obs∏u˝y∏ ponad 7500 wiernych,
przeniós∏ w stan spoczynku dwóch aposto∏ów, ustanowi∏ dwóch aposto∏ów i pi´ciu biskupów

oraz udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa z okazji srebrnych godów.

Bracia i siostry czekają na wejście
do hali, gdzie odbędzie się nabożeństwo

Ustanawianie sługów w Hajdarabadzie

okr´gowego Leslie’go Latorcai (Kanada)
G∏ówny Aposto∏ powo∏a∏ na urzàd
biskupa dotychczasowych starszych
okr´gowych Parvina P. Gajbhiva, Mrinala
K. Jana i Josepha Jeevaraja. G∏ówny
Aposto∏ udzieli∏ te˝ b∏ogos∏awieƒstwa z
okazji srebrnych godów aposto∏owi
Nilratna A. Gorde’mu i jego ̋ onie.

Drugie nabo˝eƒstwo odby∏o si´ w
niedziel´, 3 lutego, w mieÊcie Bidar,
odleg∏ym o 3 godziny drogi od Haj-
darabadu. W tamtym nabo˝eƒstwie
uczestniczy∏o oko∏o 6800 wiernych.

Fort w Bidarze
w stanie Karnataka w Indiach
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– Hebrajczyków 11, 24-25 –

„Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł,
nie zgodził się, by go zwano synem

córki faraona, i wolał raczej znosić uciski
wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać

przemijającej rozkoszy grzechu”.

Moi mili bracia i siostry, mili
goÊcie. Wielki zbór si´ tu
zgromadzi∏ i przedstawia

pi´kny widok z o∏tarza, który porusza
serce. Niechby ten dzieƒ, w którym
wszyscy jesteÊmy zjednoczeni przez
Ducha Âwi´tego, by∏ dla was szcze-
gólnym dniem. Niechby ka˝dy zosta∏
nape∏niony pokojem i radoÊcià, a
wszyscy na nowo otrzymali b∏ogo-
s∏awieƒstwo i si∏´! Si∏a jest niezb´dna.

W PiÊmie Âwi´tym zwróci∏em uwa-
g´ na s∏owa mówiàce o Saulu, póê-
niejszym Apostole Pawle. Saul po-
czàtkowo by∏ wrogiem chrzeÊcijan. W
drodze do Damaszku ukaza∏ si´ mu
Pan Jezus. Po tym zdarzeniu jego bieg
˝ycia nabra∏ innego kierunku, ca∏ko-
wicie si´ zmieni∏. W PiÊmie Âwi´tym
jest mowa: „Lecz Saul coraz bardziej
umacnia∏ si´”. (Dz. Ap. 9, 22) To by∏

skutek spotkania z Panem. Saul coraz
bardziej nabiera∏ si∏.

Moim ̋ yczeniem dla ka˝dego z was
jest, abyÊcie coraz bardziej si´ umac-
niali. Przy tym nie myÊl´ o musku∏ach
i t´˝yênie fizycznej lub inteligencji, ale
o naszej wierze, która ma byç silna, o
naszej mi∏oÊci, która ma wzrastaç, o
naszej nadziei, która ma byç mocna.
PowinniÊmy te˝ dysponowaç si∏à do
noszenia przeciwnoÊci i u∏omnoÊci
bliêniego. Moim ˝yczeniem równie˝
jest, abyÊmy coraz bardziej si´ uak-
tywniali w zborze i w KoÊciele. Z od-
wagà wyznawajmy naszà wiar´. Czego
mielibyÊmy si´ baç? Nasz Ojciec Nie-
bieski nas wspiera, a wszyscy, którzy
przyjmujà Jego S∏owo na nabo˝eƒst-
wach, zostajà nape∏nieni si∏à. Tego
˝ycz´ tak˝e dziÊ. Niech te˝ tak b´dzie
w przysz∏oÊci, ˝ebyÊmy przy o∏tarzu

przyjmowali si∏´ do naszej pielgrzym-
ki, si∏´ do wyznawania wiary i po-
zostania wiernymi. Niechby dziÊ wiele
si∏ wp∏yn´∏o do wszystkich serc. Nasz
Ojciec Niebieski daruje jà ka˝demu,
kto jej pragnie.

Si∏´ otrzymujemy te˝ przez mod-
litw´. Modlitwa wzmacnia, dlatego
wa˝ne jest, aby trwaç w modlitwach.
Nasz Ojciec Niebieski chcia∏by nas
widzieç jako mocnych w wierze, a nie
s∏abych. Moi mili starajmy si´ wi´c za-
wsze o pozyskiwanie nowych si∏. Po-
trzebujecie ich zw∏aszcza tu w waszym
kraju, w którym nie zawsze jest ∏atwo
˝yç zgodnie ze swojà wiarà. Trwaç w
nauce apostolskiej nie jest ∏atwo. Ist-
nieje wiele rzeczy, które chcia∏yby na
nas wywrzeç wp∏yw i nas odwieÊç. My
jednak chcemy pozostaç silnymi i
trwaç  przy tym, co poznaliÊmy.

N A B O ˚ E ¡ S T W O
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W przeczytanym s∏owie biblijnym
jest mowa o Moj˝eszu, o wielkim
m´˝u Bo˝ym z nadzwyczajnà historià.
Moj˝esz dorasta∏ i wychowywa∏ si´ w
pa∏acu u córki faraona, a by∏ Izraelità.
O tym fakcie nigdy nie zapomnia∏,
tak˝e na dworze faraona. Stale mia∏
na uwadze, ̋ e jest Izraelità. Przyzna-
wa∏ si´ te˝ do tego we wszystkich sy-
tuacjach. KiedyÊ sta∏ si´ Êwiadkiem
zatargu pomi´dzy Egipcjaninem a Iz-
raelità. Egipcjanin pobi∏ Izraelit´.
Moj˝esz poÊpieszy∏ Izraelicie z po-
mocà. Od tego czasu na sta∏e prze-
bywa∏ poÊród swego narodu; poÊród
Izraelitów.

Nale˝a∏ do narodu Bo˝ego i do tego
si´ przyznawa∏, chocia˝ na dworze fa-
raona móg∏ mieç przyjemne ˝ycie;
wÊród bogactw, których dziÊ nie
mo˝na sobie wyobraziç. Moj˝esz jed-

nak ze wszystkiego zrezygnowa∏. Wo-
la∏ nale˝eç do narodu Bo˝ego. Dla-
czego to uczyni∏? Dlaczego zrezygno-
wa∏ z pi´knego ˝ycia i cierpia∏ z na-
rodem Bo˝ym? W kolejnym wersecie
biblijnym jest mowa: „…skierowa∏
bowiem oczy na zap∏at´”. To by∏o dla
niego miarodajne. Dlatego przyzna∏
si´ do narodu Bo˝ego i odrzuci∏ skar-
by Egiptu. Majàc na uwadze i w polu
widzenia koniec – nagrod´ Bo˝à,
podjà∏ t´ w∏aÊciwà decyzj´.

Moj˝esz jest wzorem tak˝e dla nas.
Równie˝ podj´liÊmy decyzj´. Pewne-
go dnia wyraziliÊmy ̋ yczenie nale˝e-
nia do narodu Bo˝ego. ChcieliÊmy
nale˝eç do KoÊcio∏a, w którym Bóg
objawia si´ przez swoich aposto∏ów.
Dlaczego to uczyniliÊmy? Poniewa˝
patrzymy na koniec, na nagrod´. Z
czego sk∏ada si´ ta nagroda? Z wiecz-

nej wspólnoty z Bogiem i z Jego
synem, Jezusem Chrystusem. Przy tej
raz podj´tej decyzji trzeba jednak
trwaç. Codziennie trzeba to udowad-
niaç. Nie wystarczy powiedzieç, ˝e
kiedyÊ si´ zdecydowaliÊmy. Decyzj´
musimy odnawiaç codziennie. Ka˝de-
go dnia musimy wyraênie pokazywaç,
˝e nale˝ymy do narodu Bo˝ego, ˝e
naszym celem ̋ yciowym nie jest gro-
madzenie bogactw i prowadzenie
przyjemnego ˝ycia. Celem naszego
˝ycia jest bycie godnym na dzieƒ
Paƒski. Dlatego prosz´, sprawdêmy
samych siebie, czy codziennie podej-
mujemy w∏aÊciwà decyzj´, czy jest
zauwa˝alne, ˝e nale˝ymy do narodu
Bo˝ego. Podejmowanie w∏aÊciwej
decyzji ka˝dego dnia jest nader wa˝nà
rzeczà. Czym wyra˝ajà si´ takie de-
cyzje?
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Pozwólcie, ˝e przedstawi´ kilka
przyk∏adów z Pisma Âwi´tego, które
mo˝emy przenieÊç na wspó∏czesny
czas. Zacznijmy od pierwszych ludzi.
Bóg powiedzia∏ do Adama: „Z
ka˝dego drzewa tego ogrodu mo˝esz
jeÊç, ale z drzewa poznania dobra i z∏a
nie wolno ci jeÊç, bo gdy tylko zjesz z
niego, na pewno umrzesz”. (1. Moj˝e-
szowa 2, 16. 17) Przyszed∏ wà˝ i po-
wiedzia∏: „Na pewno nie umrze-
cie…”. (1. Moj˝eszowa 3, 4) Ewa da-
∏a pos∏uch w´˝owi. Pierwsi ludzie
ulegli wp∏ywowi i spo˝yli zakazany
przez Boga owoc. Ich decyzja by∏a
b∏´dna. Nie s∏uchali si´ Boga lecz
w´˝a. Komu my dajemy pos∏uch?
S∏yszymy g∏os Ojca Niebieskiego, g∏os
Bo˝y, ale te˝ s∏yszymy inne g∏osy i mu-
simy podejmowaç decyzje. Czy da-
jemy si´ kierowaç g∏osem Bo˝ym, czy
g∏osem diab∏a? Podejmijmy zawsze
màdrà decyzj´. Nie s∏uchajmy g∏osu
szatana, ale zwa˝ajmy na g∏os naszego
Ojca Niebieskiego.

Drugi przyk∏ad: Kain i Abel. Obaj
z∏o˝yli ofiar´. Ofiara Abla by∏a przy-
jemna Panu, ale ofiara Kaina nie
znalaz∏a upodobania Bo˝ego. Wów-
czas Kain si´ rozz∏oÊci∏. Z zazdroÊci i

z∏oÊci zabi∏ swego brata. Zlekcewa˝y∏
ostrze˝enie Bo˝e. Jego decyzja by∏a
b∏´dna. Uczmy si´ na tych przy-
k∏adach mili bracia i siostry. Decyzje,
które sà podejmowane z zazdroÊci i
z∏oÊci nie sà dobre. W afekcie zawsze
podejmuje si´ b∏´dnà decyzj´. Je˝eli
w nas wystàpi∏aby z∏oÊç i zazdroÊç, to
módlmy si´ do naszego Ojca Niebies-
kiego, aby dopomóg∏ nam to przezwy-
ci´˝yç i darowa∏ màdroÊç do podj´cia
w∏aÊciwej decyzji.

Trzecim przyk∏adem niech b´dzie
Noe. On budowa∏ ark´, tak jak Pan
mu nakaza∏. Móg∏ te˝ powiedzieç:
Dlaczego to mam zrobiç? Tego jed-
nak nie uczyni∏, lecz podjà∏ w∏aÊciwà
decyzj´. Noe budowa∏ ark´. DziÊ bu-
dowane jest dzie∏o Bo˝e, „Arka No-
wego Testamentu”. Pomagajmy bu-
dowaç t´ ark´, czyli bàdêmy aktywni w
dziele Bo˝ym. W tym celu codziennie
musimy podejmowaç decyzje i si´ mo-
bilizowaç. Pracujmy nad dokoƒcze-
niem dzie∏a Bo˝ego! Widzicie, jak
wa˝nà rzeczà jest podejmowanie w∏a-
Êciwych decyzji. Czy dajemy pos∏uch
g∏osowi Boga albo diab∏a? Czy kieru-
jemy si´ z∏oÊcià i zazdroÊcià, czy sta-
jemy si´ zwyci´zcami? Czy jesteÊmy

aktywni w dziele Bo˝ym, czy nie? Po-
dejmujmy zawsze w∏aÊciwe decyzje!

Chcia∏bym te˝ wspomnieç Abraha-
ma, do którego Bóg powiedzia∏:
„Wyjdê z ziemi swojej (…) do ziemi,
którà ci wska˝´”. (1. Moj˝eszowa 12,
1) Abram móg∏by odpowiedzieç: Dla-
czego mam to czyniç? To jednak
by∏aby b∏´dna decyzja. On zadecydo-
wa∏ w∏aÊciwie. Us∏ucha∏ wezwania
Bo˝ego i nie odciàga∏ si´ od jego
wype∏nienia. Post´pujmy podobnie.
Gdy Bóg nas wzywa poprzez swoje
S∏owo, to odpowiednio post´pujmy i
czyƒmy to, co nam jest powiedziane.
Taka decyzja jest w∏aÊciwa.

Czy trudno jest podejmowaç w∏aÊ-
ciwe decyzje? MyÊl´, ̋ e nikt z nas nie
chce podejmowaç tych b∏´dnych, ale
rzeczà ludzkà jest uchylanie si´ od
jednoznacznych decyzji. To jest wiel-
kie niebezpieczeƒstwo wspó∏czesne-
go czasu, a mianowicie niepodejmo-
wanie jasnych, jednoznacznych decy-
zji. Co prawda chcemy dawaç pos∏uch
g∏osowi Bo˝emu, ale sk∏aniamy si´ te˝
nieco do tego, aby otworzyç ucho na
inne g∏osy. OczywiÊcie chcemy byç ak-
tywni w KoÊciele, ale czasami inne
sprawy sà dla nas wa˝niejsze. Je˝eli
s∏yszymy g∏os Bo˝y, to te˝ odpowied-
nio z tym chcemy post´powaç, ale nie
natychmiast. Mówimy: W przysz∏ym
tygodniu lub za miesiàc. W ten sposób
uchylamy si´ od jasnej decyzji. To nie
jest dobre, moi mili. Nale˝ymy do
narodu Pana, otrzymaliÊmy Ducha
Âwi´tego i dlatego musimy odpo-
wiednio post´powaç ka˝dego dnia.

Idêmy za wzorem Moj˝esza. On
przyzna∏ si´ do narodu wybranego
przez Boga i wyrzek∏ si´ bogactw i
dostatniego ̋ ycia egipskiego. To by∏a
w∏aÊciwa decyzja.

My równie˝ podejmujmy stale w∏aÊ-
ciwe decyzje. Niechby nasz Ojciec
Niebieski darowa∏ nam niezb´dnà
màdroÊç, abyÊmy zostali uznani za
godnych i przyj´ci z ∏aski, gdy Pan
przyjdzie ponownie.

N A B O ˚ E ¡ S T W O
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G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber 15
stycznia 2006 roku przeprowadzi∏ nabo-
˝eƒstwo w Mumbaju, stolicy prowincji
Maharasztra. Wówczas pewna m∏oda
siostra postanowi∏a Êpiewaç w chórze.
Akurat by∏a po konfirmacji. Jest bardzo
zdolnà i inteligentnà dziewczynà i przez
wszystkie lata najlepszà w klasie. Gdy
zosta∏ podany termin próby generalnej
chóru na uroczyste nabo˝eƒstwo G∏ów-
nego Aposto∏a, to nasza m∏oda siostra
mia∏a problem. Je˝eli chcia∏a Êpiewaç,
to obecnoÊç na próbie generalnej by∏a
obowiàzkowa. W tym samym czasie
mia∏a jednak bardzo wa˝ny egzamin dla
swojej dalszej edukacji. NieobecnoÊç na
egzaminie wiàza∏a si´ z oczywistymi
konsekwencjami. Wszystkie jej kole˝an-
ki by∏y pewne, ̋ e utraci status najlepszej
uczennicy, jeÊli zrezygnuje z egzaminu
na rzecz próby chóru.

Nasza m∏oda siostra postanowi∏a w
pierwszym rz´dzie s∏u˝yç Panu, tym
bardziej, ˝e zainwestowa∏a ju˝ wiele
czasu, si∏ i w∏asnych Êrodków w uczest-
niczenie w dotychczasowych próbach,
które by∏y warunkiem dopuszczenia do
próby generalnej.

B´dàc w uroczystym nabo˝eƒstwie
wr´cz nie dowierza∏a w∏asnym uszom,
gdy G∏ówny Aposto∏ jako s∏owo biblijne

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

przeczyta∏: „B∏ogos∏awieƒstwo Pana
wzbogaca, lecz w∏asny wysi∏ek nic do
niego nie dodaje”. (Przyp. Salomona
10, 22) Ufajàc tej obietnicy Bo˝ej i
powierzajàc si´ Bogu w modlitwach
ukoƒczy∏a rok szkolny. Jej kole˝anki
by∏y zdumione, gdy ponownie by∏a
zaklasyfikowana jako najlepsza uczen-
nica.

Rok 2007 przyniós∏ nowe wyzwania.
Po zdaniu egzaminów wst´pnych do
szko∏y przygotowujàcej do póêniejszych
studiów, zaproponowano jej skorzysta-
nie z dodatkowych kursów dokszta∏ca-
jàcych. Dla indyjskiego studenta jest to
co prawda wymagajàce, ale te˝ wa˝nà
pomocà do zdobycia indeksu. SpoÊród
miliardowego narodu tak naprawd´
tylko najlepsi z najlepszych kwalifikujà
si´ do po˝àdanych zawodów, jak leka-
rze, czy in˝ynierowie. Pe∏na radoÊci po-
prosi∏a swego ojca, aby zapisa∏ jà na te
kursy i uiÊci∏ stosowne op∏aty. Wkrótce
otrzyma∏a wykaz zaj´ç. Okaza∏o si´, ̋ e
wszystkie dodatkowe zaj´cia przypadajà
w niedziel´. W wyniku tego nie ucz´sz-
cza∏aby na nabo˝eƒstwa. Tak wi´c po
kilku tygodniach wypisa∏a si´, a wszyst-
kie uiszczone op∏aty przepad∏y.

Nieco póêniej rzàd stanowy obwieÊci∏
mi´dzynarodowy program wymiany

Apostoł John G. Sunder urodził się 13 lipca
1964 roku. Apostołem został ustanowiony 26 maja
1996 roku.Obszarem jego działania są Indie.

uczniów. Szczególnie zakwalifikowani
uczniowie mieli szans´ pog∏´biç swojà
wiedz´ w Europie. Nasza siostra by∏a
Êwiadoma, ˝e to przyniesie jej wiele
wi´cej ni˝ dodatkowe kursy, z których
zrezygnowa∏a. Ponownie pomyÊla∏a o
s∏owie biblijnym nabo˝eƒstwa G∏ówne-
go Aposto∏a: „B∏ogos∏awieƒstwo Pana
wzbogaca…”. Wszystko w∏o˝y∏a do r´ki
Pana. Przy tym sta∏a si´ bogata, ponie-
wa˝ ˝y∏a zgodnie ze swojà wiarà i
doÊwiadczy∏a, ̋ e „w∏asny wysi∏ek nic do
niego nie dodaje”.

Kto mi∏oÊç Bo˝à przyjmuje w wierze,
ten zacieÊnia stosunek z Bogiem. Nas-
t´puje to za sprawà Ducha Âwi´tego
poprzez S∏owo g∏oszone przez s∏ugów
Bo˝ych przy o∏tarzu. Nie boimy si´
opinii lub osàdów ze strony Êrodowiska,
w jakim ̋ yjemy ani te˝ pozornej utraty
wspania∏ych perspektyw. My trzymamy
si´ S∏owa Bo˝ego, sakramentu i ∏aski
oferowanej nam przez Ojca, Syna i
Ducha Âwi´tego poprzez apostolat.

John G. Sunder

Wizyta Głównego Apostoła
w Indiach w styczniu 2006 r.

Apostoł Sunder

Błogosławieństwo Pana wzbogaca
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N A U K A I P O Z N A N I E

czynnoÊç,
– treÊç (res/forma), akt zbawienia
– udzielajàcy (upowa˝niony s∏uga Bo˝y)
– wiara (przyjmujàcego sakrament), aby sakra-

ment s∏u˝y∏ zbawieniu.

Jedynie na tej podstawie mo˝na oceniç prawo-
mocnoÊç przyj´cia sakramentu. Wa˝noÊç sakra-
mentu nie zale˝y od przypisywanego mu
znaczenia lub posiadanego rozumienia, ale
wy∏àcznie od wspó∏dzia∏ania wy˝ej wymienio-
nych sk∏adowych. 

Znak (signum) i treÊç (res) zostajà z sobà zwià-
zane przez s∏owo (verbum) wypowiadane przez
upowa˝nionego s∏ug´ Bo˝ego podczas czynnoÊci
sakramentalnej lub wyÊwi´cenia. Dlatego ̋ e nie
chodzi tu o magiczne wydarzenie, to przyj´cie
zbawienia mo˝e nastàpiç tylko przez wiar´
przyjmujàcego sakrament.

Jednak˝e nie sama wiara sprawia skutecznoÊç
sakramentu. Nawet przyj´cie przez niewierzàce-
go, nie anuluje zwiàzanej z sakramentem mocy
przyrzeczenia Bo˝ego. Âwi´ty chrzest wodny i
Êwi´te piecz´towanie udzielane sà tylko raz,
poniewa˝ od chwili, gdy cz∏owiek dochodzi do
wiary przyj´ty sakrament mo˝e dzia∏aç ku
b∏ogos∏awieƒstwu. JeÊli cz∏owiek pozostaje trwa-
le w niewierze, to przyj´ty sakrament prowadzi
go na sàd.

W∏aÊciwe zarzàdzanie sakramentami nale˝y
do aposto∏ów. Nie wszystkie jednak sakramenty
sà udzielane bezpoÊrednio przez nich albo przez
tych, których upowa˝nili. JeÊli aposto∏owie
zostali upowa˝nieni przez Chrystusa do w∏aÊci-
wego zarzàdzania sakramentami, oznacza to, ̋ e
sposób, w jaki udost´pniajà sakramenty, jest
prawomocny. Wszystkie sakramenty majà
zwiàzek apostolski, niezale˝nie od tego, czy to
jest, czy nie jest dostrzegane. Szczególnie po-
przez eschatologiczny charakter sakramentu ten
zwiàzek staje si´ ewidentny, poniewa˝ sam urzàd

Poj´cie „sakrament”
W Nowym Testamencie nie znajdziemy poj´-

cia „sakrament”. Biblijne s∏owo „mysterion”,
które w staro∏aciƒskich przek∏adach biblijnych
t∏umaczone jest s∏owem „sacramentum” pier-
wotnie nie mia∏o bezpoÊredniego odniesienia do
czynnoÊci póêniej okreÊlanych „sakramental-
nymi”.

Poj´cie „mysterion” w staro˝ytnoÊci oznacza-
∏o tajemnic´, dost´pnà tylko dla wtajemni-
czonych. W Septuagincie, najstarszym greckim
przek∏adzie Starego Testamentu to s∏owo wyst´-
puje tylko sporadycznie i to wy∏àcznie w póênych
pismach kanonicznych. (por. Daniela 2, 18. 19.
27-30. 47; MàdroÊci 2, 22; Tobiasza 12, 7)

Rzymskie rozumienie poj´cia „sakrament”
oznacza: przyrzeczenie, przysi´ga, przysi´ga na
sztandar, zap∏ata lub kaucja.

W II i III wieku n.e. poj´cia „mysterion” i
„sacramentum” stajà si´ okreÊleniami czynnoÊci
rytualnych. Na przyk∏ad Tertulian (160-220 r.
n.e.) co prawda nie sam akt chrztu, ale Êlubo-
wanie chrztu i wyznanie wiary porównuje do
przysi´gi ̋ o∏nierskiej.

Istotny wk∏ad w rozumienie sakramentu
wniós∏ nauczyciel koÊcielny Augustyn (354-
430 r. n.e.), a mianowicie, ˝e z sakramentem
mamy do czynienia wtedy, kiedy widoczny
element powiàzany zostaje ze s∏owem wskazujà-
cym na rzeczywistoÊç stojàcà za tym s∏owem.

W istocie rzeczy sakramentem jest podstawo-
wy akt ∏aski Bo˝ej. Sakrament to Êwi´ta czyn-
noÊç, która musi zostaç wykonana przy cz∏owie-
ku, aby dostàpi∏ zbawienia i zosta∏ przyj´ty do
wspólnoty ̋ yciowej z Bogiem i móg∏ w niej trwaç.

Cztery sk∏adowe sakramentu
Sakrament zawiera powiàzane z sobà cztery

sk∏adowe:

– znak (signum/materia), obrzàdek lub wizualna

Na poczàtku wyjaÊnimy poj´cie
„sakrament”. Nast´pnie opiszemy
zasadnicze sk∏adowe sakramentu.
Na koniec objaÊnione zostanà trzy sakramenty: Êwi´ty chrzest

wodny, Êwi´te piecz´towanie i Êwi´ta wieczerza.

Sakramenty
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apostolski jest natury czasu koƒcowego.

Trzy sakramenty
Liczba trzech sakramentów ma swoje uzasad-

nienie w stopniowym samoobjawieniu si´ Boga,
jako Ojca, jako Syna i jako Ducha Âwi´tego.

Âwi´ty chrzest wodny w dziejach zbawienia
wskazuje najpierw na Ojca, który przyznaje si´
do Jezusa jako Chrystusa i Syna Bo˝ego podczas
chrztu nad Jordanem. (por. Ew. Mateusza 3, 16.
17; Ew. Marka 1, 10. 11) Tym chrztem prokla-
mowane jest pos∏annictwo Syna przed ca∏ym
Êwiatem.

Âwi´ta wieczerza w dziejach zbawienia wska-
zuje najpierw na Syna. Jest to ostatnia wieczerza
paschalna, którà obchodzi∏ ze swoimi uczniami.
Âwi´ta wieczerza jest ustanowiona przez Syna, w
której obecne jest Jego cia∏o i krew.

Âwi´te piecz´towanie w dziejach zbawienia
wskazuje najpierw na Ducha Âwi´tego, obieca-
nego pocieszyciela, (por. Ew. Jana 14, 16. 17)
zes∏anego w Zielone Âwiàtki.

Chocia˝ ka˝dy sakrament ma szczególny zwià-
zek z konkretnà osobà w Trójcy Bo˝ej, to jednak
jego skutecznoÊç gruntuje si´ na pe∏ni BoskoÊci.
Stàd Trójjedyny Bóg jest obecny i dzia∏ajàcy we
wszystkich sakramentach.

Âwi´ty chrzest wodny
Przez Êwi´ty chrzest wodny zostaje obmyty

grzech pierworodny i stworzony pierwszy, bliski
stosunek z Bogiem. Ponadto chrzczony ma
udzia∏ w zas∏udze, jakà Jezus Chrystus poprzez
swojà Êmierç ofiarnà zdoby∏ dla ludzi. Ochrz-
czony nale˝y do wspólnoty wierzàcych w Chrys-
tusa. Jest chrzeÊcijaninem i nosi imi´ Pana, który
jest podstawà i sprawcà zbawienia.

Poprzez chrzest wodny zostaje stworzony od
podstaw nowy stosunek mi´dzy Bogiem a cz∏o-
wiekiem. Kto by∏ daleki Bogu, staje si´ bliski.
Kto podlega∏ osàdowi korzysta z ∏aski.

Bóg w∏àcza ochrzczonego w nowe przymierze
i prowadzi go na drodze do nowej istoty w
Jezusie Chrystusie. Ojciec, Syn i Duch Âwi´ty w
tym samym wymiarze sà sprawcami i gwaranta-
mi tego wydarzenia.

CzynnoÊç chrztu przeprowadzana jest w imi´
Boga Ojca, Syna i Ducha Âwi´tego (w formie
trynitarnej), przy czym wodà zostaje zwil˝one
czo∏o chrzczonego.

Âwi´te piecz´towanie
Przez Êwi´te piecz´towanie, dokonane przez

aposto∏a, zostaje udzielony dar Ducha Âwi´tego,
to znaczy si∏a, przychylnoÊç i moc Trójcy Bo˝ej.
Âwi´ty chrzest wodny i Êwi´te piecz´towanie sà
ÊciÊle z sobà powiàzane i si´ uzupe∏niajà. Wspól-
nie sprawiajà nowonarodzenie z wody i z Ducha
oraz tworzà poczàtek nowej istoty w Jezusie
Chrystusie.

Âwi´ta wieczerza
Âwi´ta wieczerza jest jedynym sakramentem

wcià˝ na nowo przyjmowanym przez cz∏owieka.
(por. 1. Koryntian 11, 25) W chlebie i winie rze-
czywiÊcie obecne jest cia∏o i krew Jezusa, które
zostajà spo˝ywane.

Âwi´ta wieczerza jest bardziej ni˝ pozosta∏e
obydwa sakramenty zwiàzana z o∏tarzem i dla-
tego cz´sto zwana jest sakramentem o∏tarza.
O∏tarz i kap∏aƒstwo sà ÊciÊle z sobà zwiàzane
zw∏aszcza wtedy, kiedy uwypukla si´ myÊl
ofiarnà zawartà w Êwi´tej wieczerzy. W LiÊcie do
Hebrajczyków Chrystus przedstawiony jest jako
arcykap∏an, który sam siebie sk∏ada w ofierze.
(por. Hebrajczyków 9, 11. 12) Wy∏àcznie przez
urzàd kap∏aƒski, w którym odzwierciedla si´
arcykap∏an Chrystus ukonstytuowana zostaje
sakramentalna rzeczywistoÊç w Êwi´tej wieczerzy
w postaci cia∏a i krwi Chrystusa. Tu zatem ÊciÊle
z sobà powiàzany jest znak (signum), treÊç (res)
oraz udzielajàcy (upowa˝niony s∏uga Bo˝y).
Kap∏an, który reprezentuje niebieskiego arcy-
kap∏ana Jezusa Chrystusa w spo∏ecznoÊci nabo-
˝eƒstwa s∏u˝y do urzeczywistnienia si´ bez-
poÊredniej obecnoÊci Jezusa Chrystusa w chlebie
i winie.

Âwi´ta wieczerza i KoÊció∏ sà z sobà bezpo-
Êrednio zwiàzane. Âwi´ta wieczerza z jednej
strony jest wieczerzà wspólnoty wszystkich tych,
którzy nale˝à do Chrystusa, których przyjà∏ do
swego zwiàzku, a z drugiej strony jest wieczerzà,
w której nowoapostolscy chrzeÊcijanie tworzà
wspólnot´ wyznajàcà Êmierç, zmartwychwstanie
i ponowne przyjÊcie Pana. (por. 1. Koryntian
10, 16. 17)

PrawomocnoÊç trzech sakramentów w naszym
KoÊciele poza g∏oszeniem S∏owa i odpuszcze-
niem grzechów jest warunkiem i Êrodkiem do
udoskonalenia dusz na ponowne przyjÊcie
Chrystusa.
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O S O B I S T E  P R Z E ˚ Y C I E

W ostatnim tygodniu
przed Bo˝ym Naro-
dzeniem siostra Hania
poprosi∏a swojego m´-
˝a o zakupienie kilku
drobnostek.

Wychodzàc ze skle-
pu brat Stanis∏aw prze-
oczy∏ ma∏y stopieƒ,
skr´ci∏ nog´ i si´ prze-
wróci∏. Upadek na cho-
dnik by∏ twardy i bo-
lesny. Gdy otworzy∏
oczy, zobaczy∏ swoje
nieopodal le˝àce po-
krzywione okulary. R´-
ka mocno bola∏a i spu-
ch∏a. Pierwszà jego myÊlà by∏o: „Mi∏y Bo˝e, czy to
musia∏o si´ staç? Przecie˝ modli∏em si´ rano o
ochron´ anielskà!”.

Siostra Hania nak∏ania∏a swego m´˝a do wizyty u
lekarza, ale on nie chcia∏. Nazajutrz konsultacja
medyczna by∏a ju˝ jednak nieodzowna. Silnie
spuchni´ta r´ka zosta∏a przeÊwietlona i si´ okaza∏o,
˝e nastàpi∏o skomplikowane z∏amanie koÊci Êród-
r´cza. Konieczna by∏a operacja.

Brat Stanis∏aw poprosi∏ przewodniczàcego oraz
s∏ugów ze zboru o wstawiennictwo w modlitwie. Do-
tychczas zawsze tak post´powa∏ i nigdy nie by∏
rozczarowany.

Na ostatni tydzieƒ roku zosta∏ wyznaczony termin
u specjalisty w pobliskim szpitalu. Zaufanie i
pewnoÊç promieniowa∏y od lekarza, który si´ nim
zajà∏. Operacja przebieg∏a dobrze.

Póêniejszy wynik badania kontrolnego tak˝e by∏
zadowalajàcy. Przy tej okazji nasz brat zwierzy∏ si´
jednak z dolegliwoÊci, która go niepokoi∏a od d∏u˝-
szego czasu. Po krótkim badaniu lekarz stwierdzi∏,
˝e niezb´dny b´dzie bezproblemowy zabieg.
Niemniej skierowa∏ go jeszcze na specjalistyczne
badania, na które czas oczekiwania trwa∏ od trzech
do czterech miesi´cy.

Tak si´ jednak z∏o˝y∏o,
˝e nasz brat ju˝ nas-
t´pnego dnia móg∏ wy-
konaç te badania. A
poniewa˝ by∏y one
nieskomplikowane, to
wychodzi∏ z za∏o˝enia,
˝e jego dolegliwoÊç nie
jest taka straszna. Z
takim przekonaniem
uda∏ si´ z wynikami
badaƒ do lekarza. Oka-
za∏o si´ jednak, ˝e jest
to Êredniej wielkoÊci
nowotwór z∏oÊliwy i
wymaga natychmiasto-
wej operacji. Ponownie

nasz brat powierzy∏ si´ modlitwom s∏ugów Bo˝ych.
Zarejestrowa∏ si´ w klinice, gdzie po trzech dniach
przeprowadzono kolejne badania.

WczeÊniej brat Stanis∏aw wraz z ̋ onà mieli okazj´
rozmowy z biskupem, który ukl´knà∏ z nimi i po-
prosi∏ o Bo˝e wsparcie i ochron´ na przewidzianà
operacj´.

Na krótko przed operacjà nasz brat odczuwa∏
wewn´trzny spokój, poniewa˝ wiedzia∏, ˝e wielu
s∏ugów oraz braci i sióstr ze zboru modli si´ za
niego. Ponownie doÊwiadczy∏ pomocy Bo˝ej.

Nowoczesna technika sprawi∏a, ˝e po operacji
nawet zbytnio nie odczuwa∏ bólu. Szybko doszed∏
do siebie, a po kilku dniach móg∏ wyjÊç ze szpitala.
Nowotwór zosta∏ usuni´ty i nie by∏o te˝ ˝adnych
przerzutów. Tak wi´c nie wymaga∏ nawet dalszych
zabiegów profilaktycznych. Ma∏˝eƒstwo odczu∏o
wielkà wdzi´cznoÊç i ulg´.

Otoczony braterskà mi∏oÊcià i modlitwami brat
Stanis∏aw wdzi´cznie patrzy w przesz∏oÊç, a przy
tym przypomina mu si´ jego pierwsze pytanie:
„Mi∏y Bo˝e, czy to musia∏o si´ staç?”

Na to pytanie uzyska∏ odpowiedê. Co by by∏o,
gdyby nie upad∏? Czy z∏oÊliwy nowotwór w ogóle
zosta∏by wykryty?

Miły Boże, czy to musiało się stać?
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Europa i Azja
Francja: Aposto∏ Estrade na wyspach Oceanu Indyjskiego
Z polecenia aposto∏a okr´gowego Jeana-Luca Schneidera pod koniec ubieg∏ego roku apos-
to∏ Raymond Estrade uda∏ si´ na takie wyspy, jak: Majotta, Mauritius i Mahé. Swój pobyt na
Majotcie (archipelag Komory) aposto∏ wykorzysta∏ na rozmowy z miejscowymi s∏ugami oraz
braçmi i siostrami. Nast´pnie przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo, w którym uczestniczy∏o 80 braci
i sióstr oraz goÊci. Podczas tego nabo˝eƒstwa aposto∏ piecz´towa∏ 28 wiernych, ustanowi∏
diakona, a kap∏ana powo∏a∏ na przewodniczàcego zboru Mamoudzou. Aposto∏ przepro-
wadzi∏ te˝ nabo˝eƒstwo na Mauritiusie, gdzie zebra∏o si´ 35 wiernych. Na Mahé, g∏ównej
wyspie Seszeli, najpierw aposto∏ wzmocni∏ w wierze s∏ugów w zborach. Ponadto przygotowa∏
osiem dusz do Êwi´tego piecz´towania, które mia∏o miejsce nast´pnego dnia. W koÊciele
zebra∏o si´ 87 osób, w tym 42 goÊci. Poza tym aposto∏
ustanowi∏ czterech diakonów. Na zakoƒczenie nabo˝eƒstwa
dzieci i m∏odzie˝ zaÊpiewa∏y kilka pieÊni dla aposto∏a, który
nast´pnego dnia obchodzi∏ swoje urodziny.

Apostoł Estrade (4. z lewej) z braćmi i siostrami na Majotcie
Apostoł Estrade w gronie braci i sióstr

na Mauritiusie

Ośmioro wiernych na Mahé
otrzymało Ducha Świętego

D O O K O ¸ A  Â W I A T A

Indie: Szkolenie s∏ugów w Indiach
Biskup John Sturm w listopadzie 2007 roku przeprowadzi∏ kilka seminariów dla
s∏ugów w Kanigari, Cuddapah, Nazamabad, Visakhaptnam, Vijawada i
Hajdarabadzie. Podczas swojej podró˝y, 4 listopada, spotka∏ si´ z aposto∏em
okr´gowym pomocniczym Markiem Wollem (Kanada) na nabo˝eƒstwie dla
umar∏ych w Bidarze.
267 wiernych radowa∏o si´
z wyst´pu chóru m∏odzie-
˝owego, który muzycznie
upi´kszy∏ nabo˝eƒstwo.

Filipiny: Aposto∏owie Catan
i Bual towarzyszyli aposto-
∏owi okr´gowemu Ursowi
Hebeisenowi na pierwszym
regionalnym Dniu M∏odzie˝y
w Bukidnon. Bracia i siostry
serdecznie powitali s∏ugów
Bo˝ych i korzystali ze
wspólnoty z nimi.

Biskup Sturm z dziećmi w Bidarze

Chór młodzieżowy w Bidarze
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RPA: Zaufa-
nie do Boga
Dawid i jego
zaufanie do
Boga – to te-
mat nabo˝eƒ-
stwa dla dzieci,

które przeprowadzi∏ aposto∏ okr´gowy Noel
Barnes (Kraj Przylàdkowy) pod koniec ub.r. w
zborze Arcadia. Przyk∏adami z jego ̋ ycia obrazowo
przedstawi∏ dziewczynkom i ch∏opcom, w jaki
sposób dziÊ mogà ufaç Bogu. W Êlad za tym aposto∏
Matthew Arendse rozmawia∏ z dzieçmi na temat
przemocy i udziela∏ wskazówek, w jaki sposób si´
przed tym strzec. Szczególne wzruszenie wywo∏a∏a
uroczystoÊç Êwi´tej wieczerzy dla umar∏ych,
podczas której osobliwie pami´tano o szeÊciorgu
uczniach, którzy kilka tygodni wczeÊniej zgin´li w
wypadku. Po przerwie obiadowej ku radoÊci wszyst-
kich odby∏ si´ koncert dzieci´cy. 

RPA: UroczystoÊci w Kapsztadzie
Ponad 110 000 braci i sióstr pod koniec 2007 r. prze˝y∏o nabo˝eƒstwo aposto∏a okr´gowego
Noela Barnesa. Jego s∏u˝ba w zborze Dunrobin by∏a transmitowana do ponad 600 koÊcio∏ów.
S∏owem biblijnym by∏ werset z Ew. Mateusza 6, 1, który przeczyta∏ w j´zyku angielskim, xhosa
i lozi. Pod koniec nabo˝eƒstwa powo∏a∏ nowego przewodniczàcego dla zboru na wyspie Âw.
Heleny, a pewnemu ma∏˝eƒstwu udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa z okazji srebrnych godów. Ponadto
poinformowa∏ wszystkich o Dniu M∏odzie˝y w 2008 roku w Kapsztadzie, na który przyb´dzie
G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber, a tak˝e o planowanej Mi´dzynarodowej Konferencji Aposto-
∏ów w Zielone Âwiàtki’ 2010, na którà przyb´dà do Kapsztadu wszyscy aktywni aposto∏owie.

Surinam: Odwiedziny aposto∏a okr´gowego
Pod koniec ubieg∏ego roku aposto∏ okr´gowy Theodoor J.
de Bruijn i starszy okr´gowy Reiner Brink (Holandia)
udali si´ do Surinamu. W Tapoeripa mia∏o miejsce pierw-
sze wbicie ∏opaty pod budow´ nowego koÊcio∏a. Aposto∏
de Bruijn w swej przemowie powita∏ miejscowego bur-
mistrza i jego asystentów, a chór upi´kszy∏ t´ chwil´
kilkoma pieÊniami. Podczas nabo˝eƒstwa w Balingsoela
aposto∏ okr´gowy udzieli∏ 61 wiernym Ducha Âwi´tego.
Ponadto ustanowi∏ pasterza dla zborów Asigron i
Tapoeripa oraz diakona dla zboru Balingsoela. Nast´pne-
go dnia aposto∏ okr´gowy obs∏u˝y∏ 200 braci i sióstr w Pa-
ramaribo. Tam te˝ piecz´towa∏ 51 wiernych, w stan
spoczynku przeniós∏ dwóch diakonów i ustanowi∏ diakona
dla zboru Dankbaarkondre. Na krótko przed odlotem
aposto∏ okr´gowy odwiedzi∏ jeszcze braci i siostry w nowo
wybudowanym koÊciele w Alliance. Przewodniczàcy

tamtejszego zboru podzi´ko-
wa∏ braciom i siostrom z Ho-
landii, dzi´ki którym ten koÊ-
ció∏ zosta∏ wybudowany.

Australia: Najstarszy cz∏onek KoÊcio∏a Nowoapostolskiego
22 listopada 2007 roku Hertha Conwell ze zboru Buranda w Brisbane ukoƒczy∏a 105 rok ˝ycia. Tym samym jest 
najstarszym cz∏onkiem KoÊcio∏a Nowoapostolskiego w Australii.

Australia, Afryka i Ameryka Południowa

Nabożeństwo dla
dzieci w zborze
Arcadia

Apostoł okręgowy de Bruijn
podczas pierwszego wbicia łopaty
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Zdjęcie tytułowe: Kompleks świątynny Chennakeshava w blasku zachodzącego słońca


