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Prawdopodobnie wszyscy musimy stwierdziç, ̋ e nie jest ju˝ takie proste przybli˝yç
ludziom naszà wiar´. Przyczyni∏o si´ do tego wiele wp∏ywów i czynników. Mylny
by∏by jednak wniosek, ̋ e wszelki wysi∏ek w tym zakresie jest zb´dny, a rezygnacja

by∏aby b∏´dnà odpowiedzià na tytu∏owe pytanie.
Krótko chc´ przedstawiç coÊ z mojego doÊwiadczenia: W pewnym hotelu mia∏em

okazj´ do rozmowy o wierze. Pracownica hotelu dowiedzia∏a si´, jaki urzàd sprawuj´ w
naszym KoÊciele i chcia∏a si´ nieco wi´cej dowiedzieç o naszej wierze. Okaza∏o si´, ̋ e

ta kobieta by∏a naprawd´ otwarta na sprawy wiary.
Podczas rozmowy próbowa∏em si´ dowiedzieç, dlaczego
zainteresowa∏a si´ naszym KoÊcio∏em. Jej odpowiedê
by∏a bardzo ciekawa i pouczajàca. Wymieni∏a dwa
powody:
1. Po pierwsze mia∏a kontakt z pewnym nowoapostol-
skim ma∏˝eƒstwem, o którym poÊwiadczy∏a, ˝e pod
ka˝dym wzgl´dem zachowuje si´ wzorowo. To ma∏˝eƒ-
stwo nigdy nie ukrywa∏o swojego przekonania w wierze.
2. Po drugie prze˝y∏a serdecznà wspólnot´ w gronie braci
i sióstr, która by∏a dla niej przyjemna. W hotelu, w którym
pracuje, odby∏o si´ kiedyÊ spotkanie seniorów naszego
KoÊcio∏a; uwa˝nie obserwowa∏a wzajemne stosunki
pomi´dzy seniorami.

Kiedy istniejà takie przes∏anki, wtedy Êwiadectwo
wiary mo˝e paÊç na urodzajny grunt. Wnioskuj´ z tego,
˝e bardzo wartoÊciowe jest, kiedy w naszych osobistych
kontaktach zawsze jesteÊmy Êwiadomi stanu dziecka
Bo˝ego i wyznajemy naszà wiar´. Nasza wspólnota stale
ma byç serdeczna i uprzejma.

Ta rozmowa ujawni∏a jednak te˝ trosk´, którà czasami
mo˝na stwierdziç u osób zainteresowanych KoÊcio∏em:
Ta kobieta obawia∏a si´, ˝e po jednorazowym uczes-
tnictwie w nabo˝eƒstwie byç mo˝e spotka si´ z nak∏a-
nianiem wstàpienia do wspólnoty. Stara∏em si´ jej
wyjaÊniç, ̋ e to jest sprawa dobrowolnoÊci i jej osobistej
decyzji. Regularne uczestniczenie w nabo˝eƒstwach
powstaje w wyniku pragnienia i przekonania w wierze.

Moje prze˝ycie pokaza∏o mi, ˝e i dziÊ jest mo˝liwe
sk∏adanie Êwiadectwa wiary. Konieczne jednak jest,
abyÊmy wszyscy starali si´ ̋ yç i traktowali si´ wzajemnie
jako prawdziwe dzieci Bo˝e.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Składanie
świadectwa
wiary – czy
jest to dziś
możliwe?
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Dla Mozambiku zostali ustanowieni
aposto∏ami dotychczasowi biskupi Ber-
nardo Cinco-Reis i Rafael Marucha. Na
urzàd biskupa zostali powo∏ani Artur S.
Alfazema i Azarias Matsinhe. W tym
kraju oko∏o 120 000 wiernych dotych-
czas obs∏ugiwa∏o oÊmiu aposto∏ów.
G∏ówny Aposto∏ stwierdzi∏, ̋ e w wyniku
tej ordynacji obszary dzia∏ania mogà
zostaç zmniejszone, a praca duszpaster-
ska zintensyfikowana.

Na wyspie Madagaskar ˝yje ponad
60 000 braci i sióstr. Do obs∏ugi tych
wiernych biskupami zostali ustanowieni
dotychczasowi starsi okr´gowi Arsene
Randrianarison i Felix Ratsimbafazy.
Dla Afryki Po∏udniowo-Wschodniej
urzàd aposto∏a przyjà∏ biskup Jeremia
M. Joubert, a na urzàd biskupa G∏ówny

Aposto∏ powo∏a∏ dotychczasowego star-
szego okr´gowego Johannes’a A. Liddle.

G∏ówny Aposto∏ przyby∏ do Pretorii w
sobot´ 5 lipca. Przed po∏udniem zwie-
dzi∏ kopalni´ z∏ota, a po po∏udniu uda∏
si´ na cmentarz West-Park w Johannes-
burgu, gdzie odby∏a si´ uroczystoÊç ku
pami´ci zmar∏ych. Na tym cmentarzu
pochowanych jest ponad 200 000 ludzi, a
wÊród nich aposto∏ okr´gowy Johann R.
Kitching sen. – ojciec obecnego aposto∏a
okr´gowego. Przy tym grobie G∏ówny
Aposto∏ i osoby mu towarzyszàce na
chwil´ si´ zatrzymali. Póêniej na cmen-
tarzu zebra∏y si´ ponad 4000 braci i
sióstr, którzy zostali nastrojeni muzykà i
Êpiewem na nabo˝eƒstwo dla umar∏ych
nast´pnego dnia w koÊciele centralnym
w Pretorii. WÊród uczestników tego

G∏ówny Aposto∏ w Pretorii - RPA

G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber
 przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla

umar∏ych, 6 lipca br., w Pretorii. Ponadto
ustanowi∏ trzech aposto∏ów i pi´ciu

biskupów dla KoÊcio∏a terytorialnego
Afryka Po∏udniowo-Wschodnia,
obs∏ugiwanego przez aposto∏a

okr´gowego Johanna R. Kitchinga.

Kościół w Pretorii

Główny Apostoł Wilhelm Leber z apostołami
okręgowymi i apostołami w pokoju dla sługów

nabo˝eƒstwa byli przede wszystkim ci,
którzy w nieodleg∏ej przesz∏oÊci utracili
swoich krewnych. Wszyscy uczestnicy
nabo˝eƒstwa zostali poproszeni o przy-
niesienie z sobà ma∏ego bukiecika kwia-
tów jako znak powiàzania z duszami z
tamtego Êwiata. Kilka sióstr przyjmowa-
∏o te wiàzanki i uk∏ada∏o wokó∏ o∏tarza.
G∏ówny Aposto∏ Leber i osoby mu towa-
rzyszàce równie˝ z∏o˝yli bukieciki przed
nabo˝eƒstwem. Gdy szli do o∏tarza to
zbór Êpiewa∏ znanà pieÊƒ „Czy zoba-
czymy si´ przy zdroju…”. 

W ten sposób ju˝ przed nabo˝eƒ-
stwem g∏´boko zosta∏y poruszone serca
wszystkich braci i sióstr zgromadzonych
zarówno w koÊciele centralnym, jak i w
300 innych koÊcio∏ach, do których nabo-
˝eƒstwo by∏o transmitowane.
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– Ew. Jana 14, 6 –

„Ja jestem droga i prawda,
i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca,

tylko przeze mnie”.

Mili bracia i siostry. Serdecz-
nie witam was wszystkich na
tym szczególnym nabo˝eƒ-

stwie. Jestem bardzo szcz´Êliwy, ˝e
jestem tutaj i ̋ ycz´, ̋ eby ten dzieƒ dla
nas wszystkich by∏ dniem b∏ogos∏a-
wieƒstwa.

NiechbyÊmy wszyscy odczuli mi∏oÊç
i pokój naszego Ojca Niebieskiego.
Teraz wk∏adam pokój Najwy˝szego do
wszystkich serc. Niechby ten pokój
niebieski, jako dar z nieba, by∏ i
pozosta∏ naszym pocieszeniem i naszà
radoÊcià.

Wià˝´ si´ w duchu ze wszystkimi
aposto∏ami na ca∏ym Êwiecie, z tymi
aktywnymi i z tymi, którzy sà w stanie
spoczynku. JesteÊmy przed Panem i
mo˝emy uczyniç wszystko, co jest
 konieczne do tego, aby byç pomocà
dla dusz z tamtego Êwiata, które

pragnà zbawienia.
Powiedziano mi, ˝e wielu z was

niedawno utraci∏o swoich krewnych.
Dlatego te˝ chc´ do was skierowaç
szczególne s∏owa. Mili bracia i siostry,
mam zrozumienie dla waszego bólu i
smutku z powodu waszych bliskich i
sk∏adam wam moje serdeczne wyrazy
wspó∏czucia. Wielkie pocieszenie, my-
Êl´, mo˝na znaleêç w PiÊmie Âwi´tym.
Kiedy Pan Jezus wst´powa∏ do nieba,
jak jest mowa w Dziejach Apostol-
skich, wtedy obok aposto∏ów stan´∏o
dwóch m´˝czyzn w bia∏ych szatach,
którzy powiedzieli: „M´˝owie galilej-
scy, czemu stoicie, patrzàc w niebo?
Ten Jezus, który od was zosta∏ wzi´ty w
gór´ do nieba, tak przyjdzie, jak go
widzieliÊcie idàcego do nieba”. (Dz.
Ap. 1, 10. 11) JesteÊmy pewni, ̋ e Pan
Jezus przyjdzie ponownie ze wszyst-

kimi, którzy odeszli przed nami, któ-
rzy za czasu ̋ ycia starali si´ ̋ yç zgod-
nie ze swojà wiarà. Tych wszystkich
zobaczymy i b´dziemy z nimi zjedno-
czeni. Radujemy si´ na t´ wielkà chwi-
l´. To, mili bracia i siostry, jest naszym
pocieszeniem i naszà radoÊcià. Niech-
by to przekonanie, ˝e zobaczymy
wszystkich naszych bliskich, zakotwi-
czy∏o si´ w naszych sercach. Nie poz-
wólmy sobie tego odebraç. Czy to nie
jest cudowna wiara, jedyne w swoim
rodzaju pocieszenie? MyÊl´, ̋ e to jest
coÊ wi´cej, ni˝ tylko zwyk∏a pami´ç o
zmar∏ych. Nie wszyscy chrzeÊcijanie
wierzà, ̋ e na tamtym Êwiecie mo˝liwa
jest poprawa stanu duszy. My wierzy-
my i wiemy, ̋ e umar∏ym, którzy prag-
nà ∏aski, zostanie ona udzielona. To
jest tym, co czyni naszà nowoapostol-
skà wiar´ szczególnà.



Rozmawia∏em ju˝ z przedstawicie-
lami innych wyznaƒ, którzy utrzymy-
wali, ˝e nie jest potwierdzone biblij-
nie, ˝e duszom na tamtym Êwiecie
mo˝e byç oferowana ∏aska. Trzeba
przyznaç, ˝e odnoÊnie tego jest nie-
wiele miejsc w PiÊmie Âwi´tym, ale te,
które sà, sà bardzo wa˝kie. Chc´ wska-
zaç na tylko jedno miejsce z Objawie-
nia Jana, które jest bardzo interesujà-
ce. W 6. rozdziale Jan przedstawia
wiele piecz´ci, które zostajà otwiera-
ne, a pod jednà z piecz´ci Aposto∏ Jan
widzi coÊ szczególnego: Poni˝ej o∏ta-
rza widzi dusze tych, którzy zostali
zabici z powodu S∏owa Bo˝ego i
Êwiadectwa wiary. O nich jest mowa:
„I wo∏a∏y donoÊnym g∏osem: Kiedy˝,
Panie Êwi´ty i prawdziwy, rozpocz-
niesz sàd i pomÊcisz krew naszà na
mieszkaƒcach ziemi?”. (Obj. Jana 6,

9. 10) Mówiàc to innymi s∏owy: „Jak
d∏ugo mamy jeszcze czekaç na zbawie-
nie?”. To, co nast´pnie jest napisane,
jest bardzo pouczajàce: „I dano ka˝-
demu z nich szat´ bia∏à”. (werset 11)
Bia∏a szata jest symbolem ∏aski. Z tego
cytatu wynika wniosek, ̋ e tak˝e umar-
∏ym oferowana jest ∏aska. ̧ aska dzia∏a
wi´c równie˝ i na tamtym Êwiecie. To
stwierdzenie jest cz´Êcià sk∏adowà
ewangelii. Dzisiaj jest taki dzieƒ ∏aski,
w którym wiele dusz otrzyma „bia∏à
szat´”. B´dà mia∏y mo˝liwoÊç opusz-
czenia duchowych wi´zieƒ i doÊwiad-
czenia mi∏oÊci Boga i Jego Syna. Tak
wi´c zmiana na tamtym Êwiecie jest
mo˝liwa. Dusze, które na ziemi nie
skorzysta∏y z ∏aski i mi∏oÊci Chrystusa,
nie sà stracone na zawsze. Dla nich
dziÊ istnieje mo˝liwoÊç przyj´cia ∏aski
i sakramentów.

To jest cudowna wiara, jakà posia-
damy! A naszymi modlitwami, naszym
wspó∏czuciem i naszà mi∏oÊcià mo˝e-
my wspieraç t´ prac´ zbawiennà.

Przy tym pami´tamy o ró˝nych sfe-
rach tamtego Êwiata. Istnieje tak wiele
sfer, grup, stanów duszy, ̋ e nie mo˝na
tego nawet pojàç – dla nas jest to
niewyobra˝alne, w jakich ró˝nych
uwarunkowaniach znajdujà si´ tam
dusze. Niemo˝liwe jest wymienienie
wszystkich tych grup, ale przyk∏adowo
chc´ nadmieniç trzy, którymi zajmo-
wa∏em si´ przygotowujàc si´ na to
nabo˝eƒstwo i za nie szczególnie si´
modli∏em. Wy byç mo˝e zajmowa-
liÊcie si´ innymi, to nie odgrywa ̋ adnej
roli. Modlimy si´ za wszystkich i
˝yczymy im, aby odczuli naszà mi∏oÊç i
przybyli do o∏tarza ∏aski.

Pierwsza grupa, za którà si´ szcze-
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szczególnie si´ modl´. Wy byç mo˝e
zajmowaliÊcie si´ innymi. Kiedy ∏à-
czymy si´ z nimi, za nich si´ modlimy,
wtedy b´dà mogli dostrzec, ˝e dzieci
Bo˝e tu na ziemi majà dla nich serce,
˝yczà im tego, co najlepsze, a miano-
wicie, aby nasz Ojciec Niebieski otwo-
rzy∏ im wrota ∏aski.

Nie zapominam te˝ o tych duszach,
które z naszych szeregów odesz∏y na
tamten Êwiat. Znajdujemy si´ tu w
wiekowym koÊciele, w jednym z
 najstarszych w tej okolicy. Przypomina
nam o tym, ˝e wielu naszych bliskich
ju˝ odesz∏o. Uczucie bycia blisko nich
jest cudowne. Niekiedy odczuwam ich
bliskoÊç. Bardzo wczeÊnie straci∏em
mojego ojca, ale wiem, ˝e jest blisko
mnie. To cz´sto odczuwam. Mog´ was
zapewniç, ̋ e to powiàzanie z naszymi
bliskimi po tamtej stronie, jest czymÊ
cudownym.

Jako s∏owo biblijne przeczyta∏em
s∏owa Pana, w których si´ przedstawia
i mówi o sobie: „Ja jestem droga i
prawda, i ˝ywot, nikt nie przychodzi
do Ojca, tylko przeze mnie”. Pot´˝ne
s∏owa! W dziejach ludzkoÊci by∏o
wiele osobistoÊci, które z najlepszych
zamiarów i z przekonaniem wskazy-
wa∏y drog´ i mówi∏y o prawdzie. Jed-
nak ˝adna z nich nie mog∏a powie-
dzieç: „Ja jestem drogà”. To móg∏
powiedzieç jedynie Pan. Wynika z
tego, ˝e wszystko koncentruje si´ na
Jezusie Chrystusie, wszystko zwiàzane
jest z Nim i z Jego ofiarà.

Nikt nie mo˝e dojÊç do Boga, kto
nie akceptuje ofiary Chrystusa i nie
pochyla si´ przez Panem Jezusem. To
jest zasadniczy punkt naszej wiary; nie
ma ˝adnej innej drogi do Ojca ni˝
przez Syna. Nie ma te˝ ˝adnej innej
prawdy. On jest drogà, On jest prawdà
i On jest ̋ ywotem – to pokaza∏, kiedy
chodzi∏ po ziemi.

PomyÊlmy o Jego ukrzy˝owaniu. Po
Jego lewej i prawej stronie zostali
ukrzy˝owani z∏oczyƒcy. Jeden z nich
zwróci∏ si´ do Niego z proÊbà: „Jezu,

cie? Odejdà na tamtà stron´ zupe∏nie
nieprzygotowani, bez orientacji. Do-
kàd b´dà mieli si´ skierowaç? B´dà
tam ca∏kowicie bezradni. Modl´ si´ za
nich, ˝eby mogli si´ zorientowaç, ˝e
jest dla nich pomoc, ̋ e znajdà kogoÊ,
kto poda im r´k´ i poprowadzi do
o∏tarza, gdzie znajdà spokój dla duszy
i zbawienie. Ta rzesza bezradnych i bez
orientacji jest olbrzymia na tamtym
Êwiecie.

Trzecia grupa, za którà si´ modl´, to
wielu tych, którzy stracili swoje ˝ycie
na ziemi z powodu chorób, którzy
musieli du˝o cierpieç. Szczególnie
myÊl´ teraz o tych, którzy umarli na
skutek AIDS i nowotworu. Wiem, ̋ e
tak˝e wielu braci i sióstr musia∏o du˝o
cierpieç zanim przeszli na tamtà
stron´. Gdy pomyÊlimy ilu cierpi z
powodu tych chorób tu na ziemi, to
jesteÊmy pe∏ni wspó∏czucia. Byç mo˝e
utracili nawet nieco wiary w mi∏oÊç
naszego Ojca Niebieskiego. Prawdo-
podobnie si´ pytajà: „Dlaczego musz´
tak cierpieç? Dlaczego, kiedy rzeczy-
wiÊcie istnieje Bóg ∏aski i mi∏oÊci?”.
Nie mo˝emy odpowiedzieç na te
pytania, ale ja modl´ si´ za nich, ̋ eby
ponownie mieli zaufanie, ̋ eby poznali
i prze˝yli mi∏oÊç naszego Ojca Nie-
bieskiego.

To sà te trzy grupy, za które dziÊ

gólnie modli∏em, dotyczy ludzi, którzy
padli ofiarami wojen i przemocy –
tak˝e tu na kontynencie afrykaƒskim
wielu w ten sposób straci∏o swoje ̋ ycie
– niespodziewanie zostali wyrwani z
˝ycia, tak˝e na skutek wypadków.
 Historia jest pe∏na wydarzeƒ, w któ-
rych ludzie z powodu przemocy po-
nieÊli Êmierç. Nieprzygotowani prze-
szli na tamten Êwiat. Jakie mo˝e byç
ich uczucie? W jakiej sytuacji znajdujà
si´ tam teraz? Przypuszczam, ˝e jest
im bardzo ci´˝ko przebaczyç. Stale
uskar˝ajà si´ na tych, którzy ich zabili.
Teraz muszà byç gotowi do przeba-
czenia, gotowi do pojednania. Modl´
si´ za nich, ˝eby otrzymali do tego
potrzebnà si∏´, aby naprawd´ pragn´li
pojednania i mogli przebaczyç.

Druga grupa dotyczy tych ludzi,
którzy podczas swego ̋ ycia nigdy nie
myÊleli o tym, co b´dzie, kiedy opusz-
czà ziemi´. Niektórzy prze˝ywali
dzieƒ bez jakiejkolwiek myÊli o wiecz-
noÊci. Pozna∏em takich ludzi. Kiedy
si´ z nimi rozmawia i porusza si´, ˝e
kiedyÊ b´dziemy musieli opuÊciç t´
ziemi´, wtedy najcz´Êciej mówià:
„Ach, prosz´ sobie daç z tym spokój!”.
Po prostu odk∏adajà na bok takie
myÊli. Pewnego dnia b´dà musieli
opuÊciç t´ ziemi´. W jakim stanie b´dà
mogli si´ znajdowaç na tamtym Êwie-
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wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do
Królestwa swego”. Jezus powiedzia∏
do niego: „Zaprawd´ powiadam ci,
dziÊ b´dziesz ze mnà w raju”. (Ew. ¸u-
kasza 23, 42. 43) To by∏a droga. W
tamtej chwili wskaza∏ na to, ̋ e On jest
drogà. Nikt inny nie móg∏ tego powie-
dzieç. Jezus móg∏ daç t´ obietnic´:
„DziÊ b´dziesz ze mnà w raju”.

Wskaza∏ te˝ na prawd´, kiedy mówi∏
do Nikodema: „Zaprawd´, zaprawd´,
powiadam ci, jeÊli si´ kto nie narodzi
na nowo, nie mo˝e ujrzeç Królestwa
Bo˝ego”. (Ew. Jana 3, 3) To jest praw-
da. Jezus stale wskazywa∏ na Bo˝à
prawd´; On sam jest uosobieniem
prawdy.

Zwraca∏ te˝ uwag´ na to, ̋ e On jest
˝ywotem. PomyÊlmy o wskrzeszeniu
¸azarza, który ju˝ cztery dni le˝a∏ w
grobie. Wed∏ug ludzkiej oceny nie
by∏o ̋ adnej nadziei na jego powrót do
˝ycia.

Gdy Jezus przyby∏ do jego grobu za-
wo∏a∏ donoÊnym g∏osem: „¸azarzu,
wyjdê!”, (por. Ew. Jana 11, 43) i zmar-
∏y wyszed∏. Pan przez to pokaza∏, ˝e
On by∏ ˝yciem. Przedstawi∏ si´ jako
Ten, który zwyci´˝y∏ Êmierç, a tym
samym wszystko, co stoi na prze-
szkodzie ̋ yciu.

DziÊ równie˝ Syn Bo˝y pokazuje si´
jako droga, prawda i ̋ ywot. Kiedy s∏y-
szymy o Jego drodze, a nià nie idzie-
my, wtedy niestety nic z tego nie
mamy. Co ju˝ daje komuÊ taka wie-
dza? Zupe∏nie nic! Zatem trzeba
kroczyç tà drogà. Teraz myÊl´ o du-
szach na tamtym Êwiecie, które powin-
ny iÊç tà drogà, która nazywa si´ Jezus
Chrystus. Co muszà uczyniç, aby dojÊç
do tej drogi? Muszà odbyç pokut´,
pochyliç si´ przed Bogiem i Jego Sy-
nem. ̊ adna inna droga nie prowadzi
do ∏aski, do mi∏oÊci, do niebieskiego
pokoju.

Kolejnym punktem jest prawda.
Kto dowiedzia∏ si´ o prawdzie, musi w
nià wierzyç. Co daje s∏uchanie o praw-
dzie, kiedy si´ w nià nie wierzy? Zu-

pe∏nie nic! Kiedy nie uchwycimy praw-
dy, wtenczas ona w nas nie dzia∏a. Tak
samo jest na tamtym Êwiecie. Tam
dusze muszà równie˝ uchwyciç praw-
d´, a mianowicie prawd´, ̋ e Pan Jezus
da∏ urzàd apostolski. Nikt nie mo˝e
temu zaprzeczyç. To jest Bo˝a prawda.
Prawdà Bo˝à jest te˝ to, ̋ e trzeba si´
na nowo narodziç z wody i z Ducha, w
przeciwnym razie nie mo˝na dojÊç do
Królestwa Niebieskiego. To dotyczy
te˝ dusz na tamtym Êwiecie.

Nast´pnie s∏yszeliÊmy o ˝ywocie.
˚ycie musi byç od˝ywiane i wzmacnia-
ne. A jak to si´ dzieje? Jednym Êrod-
kiem do tego jest Êwi´ta wieczerza,
„dar z nieba”, który przygotowa∏ dla
nas Jezus Chrystus, dzi´ki czemu ̋ ycie
z Boga jest od˝ywiane i wzmacniane.
Tylko przy o∏tarzu Pana otrzymujemy
si∏´, która zawarta jest w Êwi´tej wie-
czerzy. To dotyczy te˝ dusz z tamtego
Êwiata. Muszà to zaakceptowaç.

Zapraszamy je wszystkie do uchwy-
cenia i przyj´cia prawdy. Zapraszamy
je wszystkie do pójÊcia tà drogà i przy-
j´cia ̋ ycia w sakramentach. Tutaj przy
o∏tarzu poprzez chrzest mogà zrobiç
pierwszy krok ku Êwiat∏oÊci. A ci,
którzy ju˝ nieco bardziej si´ rozwin´li
w wierze, mogà otrzymaç Ducha Âwi´-
tego, moc z wysokoÊci. Wszyscy, któ-
rzy sà z nami powiàzani, sà te˝ zapro-

szeni na Êwi´tà wieczerz´, która s∏u˝y
do ̋ ycia wiecznego.

To jest nasza wiara, którà nosimy w
sercach. Wielu b´dzie mog∏o opuÊciç
wi´zienia i wejÊç do Êwiat∏oÊci. A w
jaki sposób my mo˝emy si´ do tego
przyczyniç? Ofiar´ ku zbawieniu z∏o-
˝y∏ Chrystus. My nie mo˝emy nikogo
zbawiç, to mo˝e uczyniç tylko Pan. My
mo˝emy jednak wspieraç prac´ przy
duszach na tamtym Êwiecie, kiedy
 jesteÊmy pe∏ni wspó∏czucia, kiedy
otwieramy serca dla tych, którzy po-
trzebujà pomocy i sà bez orientacji,
kiedy pami´tamy o nich z mi∏oÊcià, a
wÊród nich o dzieciach, które nie uj-
rza∏y Êwiat∏a tego Êwiata; ich liczba jest
niewymierna. Zapraszamy wi´c wszys-
tkich do prze˝ycia mi∏oÊci i ∏aski
Bo˝ej.

Miejmy zawsze to s∏owo przed ocza-
mi: Jezus Chrystus jest drogà do Ojca
– On jest doskona∏y i panuje nad
wszystkim. To, czego dokonuje, ma
wartoÊç wiecznà i nikt nie mo˝e tego
zmieniç.

On jest prawdà. Przenigdy nie
opuszczajmy tej prawdy. Ona nak∏a-
nia nas wszystkich, aby coraz g∏´biej
wniknàç w tajemnice Bo˝e, aby coraz
lepiej rozumieç prawd´. On te˝ jest
˝yciem – niechbyÊmy wszyscy odczuli i
wynieÊli to z tego nabo˝eƒstwa.

7
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 dotyczy wszystkich ludzi, i zbawienia przez Jezusa
 Chrystusa, udost´pnionego dla ca∏ej ludzkoÊci.
• Poprzez upadek w grzech cz∏owiek jest uwik∏any w

grzech.
• Cz∏owiek wykluczy∏ si´ ze wspólnoty z Bogiem, do

 której nie mo˝e powróciç z w∏asnej si∏y i inicjatywy.
• Dopiero ofiara Jezusa i Jego zmartwychwstanie pozwa-

lajà cz∏owiekowi powróciç do wspólnoty z Bogiem.

Historia nauki o grzechu pierworodnym

Nauka o grzechu pierworodnym, bazujàca na poda-
nych wypowiedziach biblijnych, a majàca u podstaw
grzesznoÊç cz∏owieka, w g∏ównej mierze zosta∏a sfor-
mu∏owana przez teologa koÊcielnego Augustyna (354-
430). Grzech pierworodny dla Augustyna ma swoje
pod∏o˝e w niepos∏uszeƒstwie pierwszych ludzi. Grzech
ten przekazywany jest dzieciom przez rodziców.
Wyobra˝enie, ˝e grzech pierworodny niejako w sposób
psychiczny przekazywany zostaje przez rodziców dzie-
ciom, ju˝ nie odgrywa roli w katolickiej nauce o grze-
chu pierworodnym. We wspó∏czesnej nauce katolickiej
w wyniku chrztu wodnego odpuszczone sà wszystkie
grzechy, tak˝e grzech pierworodny. Ochrzczony nadal
jednak pozostaje obarczony sk∏onnoÊcià do grzechu.
(∏ac. concupiscentia)

Marcin Luter (1483-1546) przejà∏ wa˝ne elementy
Augustiaƒskiej nauki o grzechu, ale z odrzuceniem
wyobra˝enia o dziedzicznoÊci. Grzech pierworodny jest
zasadniczym zrzàdzeniem losu wik∏ajàcym cz∏owieka w
grzech.

Wed∏ug Lutra cz∏owiek nie jest grzesznikiem dla-
tego, ˝e pope∏nia grzech, ale pope∏nia grzech dlatego,
˝e jest grzesznikiem. Wed∏ug nauki reformatorskiej
grzech pierworodny nie jest usuwany poprzez chrzest,
lecz jego skutki. Poprzez chrzest zostajà odpuszczone
grzechy, ale nie zostaje anulowana zasadnicza grzesz-
noÊç cz∏owieka.

Wypowiedzi Pisma Âwi´tego na temat
grzesznoÊci cz∏owieka

Poj´cie „grzech pierworodny” nie wyst´puje w PiÊmie
Âwi´tym. Niemniej biblijne rozumienie cz∏owieka jako
grzesznika nie tylko daje podstaw´ nauki o grzechu
 pierworodnym, ale jà wprost propaguje. Przyk∏ad roz-
poznawania cz∏owieka jako obcià˝onego grzechem
 pierworodnym dostarcza Psalm 51, 7: „Oto urodzi∏em si´
w przewinieniu i w grzechu pocz´∏a mnie matka moja”.
(por. Joba 14, 4) Centralne znaczenie w zakresie sformu-
∏owania nauki o grzechu pierworodnym majà wypowie-
dzi Aposto∏a Paw∏a:
• „Skoro bowiem przysz∏a przez cz∏owieka Êmierç, przez

cz∏owieka te˝ przysz∏o zmartwychwstanie. Albowiem
jak w Adamie wszyscy umierajà, tak te˝ w Chrystusie
wszyscy zostanà o˝ywieni”. (1. Koryntian 15, 21. 22)

• „Przeto jak przez jednego cz∏owieka grzech wszed∏ na
Êwiat, a przez grzech Êmierç, tak i na wszystkich ludzi
Êmierç przysz∏a, bo wszyscy zgrzeszyli”. (Rzymian 5, 12;
por. te˝ 3, 9)

• „A zatem, jak przez upadek jednego cz∏owieka przysz∏o
pot´pienie na wszystkich ludzi, tak te˝ przez dzie∏o
 usprawiedliwienia jednego przysz∏o dla wszystkich
ludzi usprawiedliwienie ku ˝ywotowi. Bo jak przez
 niepos∏uszeƒstwo jednego cz∏owieka wielu sta∏o si´
grzesznikami, tak te˝ przez pos∏uszeƒstwo jednego
wielu dostàpi usprawiedliwienia”. (Rzymian 5, 18. 19;
por. te˝ 7, 17-20)

Znaczenie wypowiedzi biblijnych dla nauki
o grzechu pierworodnym

Zacytowane wypowiedzi biblijne same w sobie nie
 zawierajà sprecyzowanej nauki o grzechu pierworodnym,
ale pozwalajà poznaç jej zasadnicze aspekty. Szczególnie
wersety z Rzymian 5, 15-19 wyraênie prezentujà przeciw-
stawnoÊç zatracenia, które wywodzi si´ od Adama i

Na poczàtek zostanà podane
 wypowiedzi biblijne na temat

 grzesznoÊci cz∏owieka.
Nast´pnie krótko opisana

b´dzie historia nauki
o grzechu pierworodnym,

a w Êlad za tym przedstawione zostanie nowoapostolskie
rozumienie grzechu pierworodnego.

Grzech
pierworodny



Sk∏onnoÊç cz∏owieka do grzechu

Sk∏onnoÊç do grzechu pozostaje tak˝e po Êwi´tym
chrzcie wodnym. Przez poj´cie „sk∏onnoÊç” rozumie
si´ zasadnicze uwik∏anie cz∏owieka w grzech. (por. He-
brajczyków 12, 1) Stàd wywodzà si´ grzeszne myÊli i
czyny, które wymagajà odpuszczenia przez Boga.

Uwik∏anie w grzech u pierworodnych zostaje osta-
tecznie usuni´te w dniu Paƒskim. Jezus Chrystus prze-
mieni „znikome cia∏o nasze w postaç, podobnà do
uwielbionego cia∏a swego”. (Filipian 3, 21)

Podsumowanie

Upadek w grzech, który spowodowa∏ zasadnicze
oddzielenie od Boga oraz sk∏onnoÊç do grzechu, sà to
dwa ró˝ne zagadnienia i nie mogà byç okreÊlone jed-
nym poj´ciem „grzech pierworodny”. W wyniku roz-
ró˝nienia tych dwóch zagadnieƒ nowoapostolskie
poj´cie grzechu pierworodnego ró˝ni si´ od poj´cia
rzymsko-katolickiego.

Sk∏onnoÊç do grzechu (concupiscentia) nie zalicza-
my do grzechu pierworodnego. Uwik∏anie w grzech,
podobnie jak Êmierç, jest skutkiem upadku w grzech, a
jako takie nie jest anulowane przez chrzest wodny.

Poj´ciem „grzech pierworodny” okreÊla si´ wy∏àcz-
nie ogólnà grzesznoÊç cz∏owieka, utrat´ wspólnoty z
Bogiem i stan oddalenia od Boga, a to zostaje defini-
tywnie usuni´te przez Êwi´ty chrzest wodny.

O S O B I S T E  P R Z E ˚ Y C I E
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Nowoapostolska nauka o grzechu pierworodnym

W publikacji „Pytania i odpowiedzi” temat grzechu
pierworodnego poruszony jest w kontekÊcie chrztu, z
którym: „…zwiàzane jest obmycie grzechu pierworod-
nego przej´tego ze stanu grzesznej ludzkoÊci wywo∏a-
nego upadkiem w grzech pierwszych ludzi, Adama i
Ewy”. KoÊció∏ Nowoapostolski stoi na stanowisku
chrzeÊcijaƒskiej tradycji, która grzech pierworodny
wià˝e z dwoma aspektami: Z powodu upadku w grzech
Adama i Ewy, ka˝dy cz∏owiek obarczony jest grzechem,
który zostaje obmyty podczas chrztu. Pomimo czyn-
noÊci chrztu pozostaje jednak wywodzàca si´ z upadku
w grzech sk∏onnoÊç do grzechu (concupiscentia).

Zgodnie z naukà nowoapostolskà grzechem pierwo-
rodnym okreÊla si´ wy∏àcznie ten grzech, w wyniku
 którego dochodzi do zupe∏nego oddzielenia od Boga,
tak wi´c grzech ten nie wyst´puje ju˝ po akcie chrztu.

Grzech pierworodny i Êwi´ty chrzest wodny

Przez sakrament Êwi´tego chrztu wodnego Bóg
otwiera chrzczonemu drog´ do odkupienia w Chrys-
tusie i zbawienia. Chrzczony ma udzia∏ w zas∏udze
Chrystusa, a mianowicie w mocy Jego ofiary, która
przezwyci´˝y∏a grzech. W wyniku chrztu wodnego
zostaje zupe∏nie obmyty grzech pierworodny, czyli
anulowany stan oddalenia od Boga, a grzesznik zostaje
wprowadzony w pierwszy bliski stosunek z Bogiem.

Jak zwykle siostra Rebeka asystowa∏a lekarzowi podczas zabiegu. Tym razem
jednak nasza siostra by∏a wewn´trznie szczególnie poruszona, poniewa˝ chodzi∏o
o pacjenta, którym by∏ brat w wierze z jej zboru. Modli∏a si´ za swojego wspó∏brata.
Operacja okaza∏a si´ trudna i nie przebiega∏a tak, jak to przewiduje medycyna.

Ordynator z obawà zapyta∏, ile czasu ju˝ min´∏o. Siostra Rebeka, która z
przyzwyczajenia zawsze patrza∏a na zegarek na poczàtku zabiegu, mog∏a podaç
dok∏adnà informacj´. ˚eby zbytnio nie obcià˝aç pacjenta ordynator chcia∏
przeciàgnàç przebieg operacji o pi´ç minut. Siostra Rebeka bezustannie prosi∏a
Ojca Niebieskiego o pomoc. RzeczywiÊcie jednà minut´ przed czasem zabieg∏ si´
powiód∏!

Mi∏y Bóg udowodni∏, ̋ e swoich dzieci nie pozostawia samych. Z pewnoÊcià jest
to te˝ b∏ogos∏awieƒstwem, mieç takà modlicielk´ na sali operacyjnej.

Modlicielka na sali operacyjnej
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Chocia˝ mam czworo pi´knych i zdrowych dzieci,
to cz´sto myÊl´ o trojgu dzieciach, które przed
siedmioma, oÊmioma i jedenastoma laty straci∏am
na skutek poronienia. W naszym kraju nie ma
zwyczaju rozpami´tywania o dzieciach, które nie
ujrza∏y Êwiat∏a Êwiata. Niewàtpliwie z tego te˝
powodu nigdy nie modli∏am si´ za moje dzieci przed
nabo˝eƒstwami dla umar∏ych.

W niedziel´ poprzedzajàcà nabo˝eƒstwo dla
umar∏ych, które mia∏ przeprowadziç G∏ówny Apos-
to∏, nasz kap∏an nadmieni∏, ˝e choç tego nikt
dok∏adnie nie wie, to on jednak jest pewien, ˝e
rozpoznamy naszych bliskich w wiecznoÊci.

Âcisn´∏o mi serce, gdy sobie uÊwiadomi∏am, ˝e
nawet nie wiem, jak moje dzieci wyglàdajà. Póêniej
ja i mój mà˝ p∏akaliÊmy z tego powodu, ̋ e nawet nie
majà imienia, po którym moglibyÊmy je zawo∏aç.

Przygotowujàc si´ na nabo˝eƒstwo G∏ównego
Aposto∏a wiele si´ modli∏am i przedstawia∏am
 naszemu Ojcu Niebieskiemu mojà trosk´.

Nasz zbór w zwiàzku z nabo˝eƒstwem dla umar-
∏ych postanowi∏ wywiesiç na tablicy informacyjnej

zdj´cia bliskich, aby o nich pami´taç w modlitwach.
Ja wywiesi∏am zdj´cia USG moich troje nienaro-
dzonych dzieci, poniewa˝ tylko to posiada∏am.

Na nabo˝eƒstwie dla umar∏ych, w którym uczes-
tniczy∏am korzystajàc z transmisji, nasz G∏ówny
Aposto∏ nadmieni∏ trzy grupy, o których szczególnie
myÊla∏:
- pierwsza: ci, którzy w wyniku przemocy utracili
˝ycie,
- druga: ci, którzy nigdy nie zastanawiali si´ nad
swoim ̋ yciem wiecznym,
- trzecia: ci, którzy zmarli na skutek chorób.

W tych nadmienionych grupach nie by∏o grupy,
do której nale˝à moje dzieci. Gdy jednak˝e G∏ówny
Aposto∏ udziela∏ chrztu wodnego duszom z tamtego
Êwiata, to szczególnie nadmieni∏ dzieci, które nie
ujrza∏y Êwiat∏a Êwiata, po czym stwierdzi∏, ̋ e teraz
majà imi´!

Chocia˝ nadal jeszcze nie wiem, jak moje dzieci
wyglàdajà, to teraz jestem pewna, ̋ e Bóg wys∏ucha∏
moich modlitw, a ja poznam moje dzieci, gdy spot-
kamy si´ w sali weselnej u Pana.

Prze˝ycie wiary zwiàzane z wizytà G∏ównego Aposto∏a w Pretorii
oraz nabo˝eƒstwem dla umar∏ych

Już nie bezimienne!

Główny Apostoł Leber i towarzyszące mu osoby przy grobie apostoła okręgowego Johanna R.
Kitchinga sen., który pochowany jest na cmentarzu West-Park. Na tym cmentarzu odbyła się
też uroczystość poprzedzająca nabożeństwo dla umarłych.

O S O B I S T E  P R Z E ˚ Y C I E



11

Pretoria jest spokojnym i przyjaznym
miastem. Stolica RPA znana jest te˝ jako
miasto drzew jakarandowych. Lawendo-
wo-niebiesko obficie kwitnàce jakarandy
rosnà wzd∏u˝ g∏ównych ulic miasta, które
zosta∏o za∏o˝one w 1855 roku. DziÊ stoli-
ca zwana jest te˝ Tshwane.

W niedziel´ 6 lipca G∏ówny Aposto∏
Wilhelm Leber przeprowadzi∏ nabo˝eƒ-
stwo dla umar∏ych w historycznym koÊ-
ciele centralnym w Pretorii. Budynek ten
jest trzecim z rz´du najstarszym koÊ-
cio∏em nowoapostolskim w RPA. Na
nabo˝eƒstwo dla umar∏ych zaprosi∏em
ponad 200 braci i sióstr, których bliscy
niedawno odeszli na tamten Êwiat. W ten
sposób zbór w doczesnoÊci by∏ szczegól-
nie blisko powiàzany z duszami w wiecz-
noÊci.

Dzie∏o Bo˝e dotar∏o do Pretorii w
1911 roku, gdy brat Jacobus Rembran-
dinus Kreunen poproszony zosta∏ o
zmian´ miejsca zamieszkania z Kap-
sztadu do Pretorii. Ów skromny cz∏owiek
pochodzàcy z Niderlandów by∏ piecz´to-
wany w 1907 roku przez aposto∏a Carla
Klibbe. Jego zadaniem by∏o za∏o˝enie
zboru w Pretorii. Krótko po przepro-
wadzce brat Kreunen zosta∏ ustano-
wiony diakonem. Niebawem te˝ powsta-
∏a wierzàca rzesza w Pretorii, zbierajàca
si´ na nabo˝eƒstwa w owczarni. Kiedy
liczba wiernych przybywa∏a, zbór prze-
niós∏ si´ do hali kupieckiej, a nast´pnie
do jeszcze wi´kszej hali. W roku 1912
diakon Kreunen zosta∏ ustanowiony
kap∏anem i otrzyma∏ polecenie s∏u˝enia
jako przewodniczàcy zboru.

W poczàtkowym okresie rozwoju
dzie∏a Bo˝ego w Afryce Po∏udniowej
zarzàd KoÊcio∏a mieÊci∏ si´ w Kapszta-
dzie. Dopiero w 1955 roku zosta∏ utwo-
rzony okr´g apostolski Pretoria, który

dziÊ stanowi podstaw´
KoÊcio∏a terytorialnego
Afryka Po∏udniowo-Wschod-
nia.

Trudne czasy w Pretorii
nasta∏y zw∏aszcza w okre-
sie pierwszej wojny Êwiato-
wej (1914-1918). Drastycz-
nie ograniczono prawo
poruszania si´ obcokra-
jowcom. Aposto∏ Wilhelm
Schlaphoff by∏ internowa-
ny w mieÊcie Pietermaritz-
burgu, a póêniej na osiem-
naÊcie miesi´cy przenie-
siony do Pretorii. Tam,
wraz ze swoim przewod-
niczàcym, zwanym „ojcem Kreunenem”
by∏ ˝ywà inspiracjà dla braci i sióstr
miejscowego zboru. W 1921 roku kap∏an
Kreunen otrzyma∏ urzàd starszego zbo-
rowego. Gdy aposto∏ Schlaphoff zmar∏ w
roku 1928, to do prowadzenia dzie∏a
Bo˝ego w Po∏udniowej Afryce zosta∏
upowa˝niony przez G∏ównego Aposto∏a
Johanna G. Bischoffa jego syn Heinrich
Franz Schlaphoff. W tamtym czasie
bracia i siostry z Pretorii wystàpili z
wnioskiem o zezwolenie na budow´ koÊ-
cio∏a. WczeÊniej nabyli odpowiednià
dzia∏k´ budowlanà.

Wybudowanie koÊcio∏a przez braci,
którzy na co dzieƒ byli kierowcami
ci´˝arówek, sprzàtaczami ulic lub urz´d-
nikami publicznymi, jednym s∏owem
ludêmi bez kwalifikacji budowlanych,
by∏o nie lada wezwaniem. Pod przewo-
dnictwem starszego Kreunena bracia i
siostry dobrowolnie poÊwi´cali swój czas
w s∏u˝bie Pana i wspólnie budowali
koÊció∏ na ponad 600 miejsc. Aposto∏ H.
F. Schlaphoff wyÊwi´ci∏ go 2 listopada
1930 roku. Gdy obecny wówczas bur-

mistrz Pretorii poproszony zosta∏ o
skierowanie kilku s∏ów do zboru, to
powiedzia∏: „Cz´sto przechodzi∏em
obok budowy i jà wizytowa∏em, ale nigdy
nie mog∏em stwierdziç nawet ma∏ych
oznak jakiejÊ niefachowej pracy”. Rze-
mieÊlniczo wybudowany koÊció∏ mo˝na
podziwiaç jeszcze dziÊ.

W∏aÊnie ten obiekt sakralny na nabo-
˝eƒstwie dla umar∏ych, 6 lipca 2008 roku,
sta∏ si´ miejscem ∏aski i zbawienia dla
dusz ze sfer tamtego Êwiata.

Johann R. Kitching

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

Apostoł okręgowy Johann R. Kitchingurodził się
23 lipca 1950 roku. Apostołem okręgowym został
ustanowiony 2 października 1988 roku i tym samym
objął prowadzenie Kościoła terytorialnego Afryka
Południowo-Wschodnia. Poza kilkoma prowincjami
RPA obsługuje też braci i siostry w Botswanie, Lesoto,
Mozambiku, na Madagaskarze i w Suazi.

Kościół centralny w Pretorii
– miejsce łaski

Kościół
w Pretorii

wyświęcony
w 1930 roku 

Główny Apostoł z apostołami okręgowymi: Kitchingem, De Bruijnem
i Freundem (od lewej), jak i apostołem okręgowym pomocniczym

Lubasi (2 z lewej) za ołtarzem kościoła w Pretorii
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Ameryka Północna / Afryka Południowa
USA: Pomoc dla obszarów kryzysowych
Spontanicznymi i planowanymi akcjami bracia i siostry w USA reagowali na doniesienia o katastrofach w minionych
miesiàcach. Z 16 na 17 maja br. zbór Akron (Ohio) uczestniczy∏ w nocnej sztafecie na rzecz wspierania chorych na
nowotwór. Do tej akcji nie tylko przy∏àczyli si´ bracia i siostry z sàsiednich zborów, ale te˝ biskup Ronald Whited i jego
˝ona Michelle, która w ubieg∏ym roku zachorowa∏a na nowotwór. Podczas innej podobnej akcji zebrano ok. 13 000
dolarów amerykaƒskich. Kwot´ t´ 28 maja przedstawiciele KoÊcio∏a terytorialnego USA przekazali na rzecz
Czerwonego Krzy˝a, celem wsparcia ofiar trz´sienia ziemi w Chinach. Aposto∏ okr´gowy Richard Freund powiedzia∏
z tej okazji: „Wszystkich dotkni´tych tym tragicznym trz´sieniem ziemi nosimy w naszych sercach i w modlitwach”.
Przy tej okazji podzi´kowa∏ te˝ za wczeÊniejszà akcj´ zwiàzanà z jego wezwaniem  do niesienia pomocy ludziom w Kenii,
którzy z powodu rozruchów politycznych na poczàtku roku znaleêli si´ w tragicznej sytuacji materialnej.

NASZA RODZINA czasopismo kościoła nowoapostolskiego; Wydawca: Administracja Centralna Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce,
PL 81-520 Gdynia; ul. Akacjowa 50/50 A-B; tel.: 058 621 9401; tel./fax: 058 664 9288; e-mail: acnak@nak.org.pl; internet: http://www.nak.org.pl

W sprawie otrzymywania czasopisma oraz innych publikacji i informacji o Kościele Nowoapostolskim prosimy zwrócić się do Wydawcy.
Wszelkie prawa zastrzeżone; Indeks 366579; Nakład do 4500 egzemplarzy.

Zdjęcie tytułowe: Jakarandy na tle słynnego Union Building w Pretorii/RPA

Kanada: Francuskie nabo˝eƒstwo w Ontario
Nabo˝eƒstwo dla francuskoj´zycznych braci i sióstr w zborze
Brampton, w niedziel´ po po∏udniu 15 czerwca br., przeprowadzi∏
aposto∏ okr´gowy pomocniczy Michael Deppner. 106 wiernych, w
tym 21 goÊci, pochodzàcych z Burundi i Haiti cieszy∏o si´ z tego, ̋ e po
raz pierwszy aposto∏ s∏u˝y∏ we francuskoj´zycznym zborze tego
 regionu. Aposto∏ okr´gowy pomocniczy mieszka i dzia∏a w
 Demokratycznej Republice Konga. Po nabo˝eƒstwie wszyscy
skorzystali z okazji, aby podczas posi∏ku porozmawiaç z aposto∏em.

Apostoł okręgowy
Deppner za ołtarzem
kościoła w Brampton

Kanada: Rozwój zboru chiƒskiego
Dla braci i sióstr pochodzenia chiƒskiego, a mieszkajàcych w okr´gu Toronto, niedziela
18 maja 2008 r. by∏a szczególnym dniem. W zborze Willowdale aposto∏ okr´gowy
 pomocniczy Frank Dzur piecz´towa∏ szeÊcioro wiernych i ustanowi∏ kap∏anem brata
Josepha Bazala. Pasterz XiFan Chen t∏umaczy∏ nabo˝eƒstwo na mandaryƒski. Muzycznà
opraw´ nabo˝eƒstwa zapewni∏ chór chiƒski. Miesiàc wczeÊniej w zborze Port Credit do
Êwi´tego piecz´towania przystàpi∏o pi´cioro wiernych równie˝ pochodzàcych z Chin.

RPA: Drzewa na przysz∏oÊç
„Save a tree vor me” (Zachowaj drzewo dla
mnie) to temat do˝ynek 2008 roku w KoÊciele
terytorialnym Kapsztad. Aposto∏ okr´gowy
Noel Barnes w pewnym piÊmie okólnym popro-
si∏ przewodniczàcych okr´gów i zborów, aby ten
temat zaprezentowali we wszystkich zborach.
We wspó∏pracy z lokalnymi szkó∏kami bracia i
siostry mieli wyhodowaç m∏ode drzewka, które
nast´pnie mia∏y byç ozdobà o∏tarza do˝ynko-
wego, a potem wspólnie zasadzone w plenerze.
Akcja ta mia∏a przyczyniç si´ do zachowania
Êrodowiska i ochrony przyrody.

Ta grupa cieszy się
niezmiernie z
sadzonki, którą
pielęgnuje na
nabożeństwo
dożynkowe


