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Działalność Ducha Bożego

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E

Samuel otrzyma∏ polecenie namaszczenia Saula na
króla. Przy tym zapowiedzia∏ przysz∏emu królowi, co
go spotka w przysz∏oÊci: „I zstàpi na ciebie Duch

Pana, i wespó∏ z nimi ogarnie ci´ zachwycenie…”. To
wype∏ni∏o si´, gdy Saul spotka∏ grup´ proroków. Saula
ogarn´∏o „zachwycenie” i wraz z nimi prorokowa∏.

Poj´cie „zachwycenie” kojarzy si´ z ekstazà, ale te˝
mo˝e byç prze∏o˝one jako „entuzjazm”. Prorok powie-
dzia∏: „i przemienisz si´ w innego cz∏owieka”. To sà skutki
dzia∏ania Ducha Âwi´tego: Entuzjazm, przemienienie w
innego cz∏owieka.

˚ywo wspominam jeszcze entuzjazm Europejskich Dni
M∏odzie˝y. Na ten entuzjazm z∏o˝y∏o si´ wiele rzeczy.
Ka˝dy si´ zaanga˝owa∏, ka˝dy wi´c czu∏ si´ przyj´ty. Nikt
nie musia∏ pozostaç „na zewnàtrz”. W koƒcu te˝ ka˝dy
chcia∏ si´ radowaç. Takiego entuzjazmu z Ducha Bo˝ego
˝yczy∏bym sobie w ka˝dym zborze.

Dzia∏anie Ducha Âwi´tego sprawia przemian´, stanie
si´ innym cz∏owiekiem. Z jednej strony sà sprawy ˝ycia
ziemskiego, które stawiajà przed nami okreÊlone
wymagania. Gdy jednak dzia∏a Duch Âwi´ty, to nast´puje
proces przemiany, ̋ e to, co wieczne, coraz bardziej stoi w
centrum i okreÊla nasze ˝ycie. Pod wp∏ywem dzia∏ania
Ducha Âwi´tego wzbudza si´ pragnienie bycia b∏ogos∏a-
wieƒstwem dla innych. Egoizm staje si´ coraz mniejszy, a
˝yczenie s∏u˝enia pomocà innym coraz wi´ksze. To jest
proces przemiany. Czasami polega si´ na w∏asnej sile,
b´dàc przekonanym, ̋ e wszystkiemu podo∏a si´ samemu.
Pod wp∏ywem Ducha Âwi´tego jednak to si´ zmienia.
Zachodzi zmiana i polega si´ na Bogu. Czasami si´
z∏oÊcimy, to jest ludzkie. Pod wp∏ywem dzia∏ania Ducha

Bo˝ego nast´puje zmiana. Z∏oÊç ust´puje, a rodzi si´
˝yczenie harmonii i pojednania. Czasami jesteÊmy przy-
gn´bieni i to z ró˝nych powodów. Wówczas Duch Âwi´ty,
Ten, który wszystko przemienia, dodaje nowej odwagi do
duszy. Wszystko to jest procesem zmiany, który zawdzi´-
czamy Duchowi Âwi´temu. Takie przemiany nast´pujà
tam, gdzie si´ otwiera serce Duchowi Âwi´temu i prze˝ywa
Jego dzia∏anie.

Je˝eli dopuszczamy do siebie ten proces przemiany,
wtedy stajemy si´ innym cz∏owiekiem. Na przyk∏ad
mo˝emy staç si´ cz∏owiekiem pokoju.

Abraham by∏ cz∏owiekiem wiary, ale te˝ m´˝em pokoju,
poniewa˝ gdy dosz∏o do sporu pomi´dzy jego pasterzami
i pasterzami Lota, to by∏ gotowy do takiego rozwiàzania,
które zapewnia∏o pokój, nawet kosztem utraty przywile-
jów. Pi´knie jest, kiedy mo˝na to te˝ powiedzieç o nas: Ten
brat jest m´˝czyznà pokoju, ta siostra jest kobietà pokoju.

KimÊ innym jest te˝ cz∏owiek nadziei, zdolny do 
cierpliwego oczekiwania. Takim cz∏owiekiem by∏ Symeon
w Êwiàtyni. On oczekiwa∏ z nadziejà na obiecanego
Mesjasza. Cz∏owiek ten by∏ m´˝em nadziei. Jego ˝ycie
zdeterminowane by∏o ˝yczeniem zobaczenia Pana. Bóg
nie przeszed∏ obok tej proÊby, ale pozwoli∏ mu prze˝yç
spe∏nienie nadziei.

My tak˝e chciejmy staç si´ innymi ludêmi, a mianowicie:
ludêmi wiary, ludêmi pokoju, ludêmi silnej nadziei.
Duchowi Âwi´temu dawajmy coraz to wi´kszà przestrzeƒ,
aby te zmiany stawa∏y si´ widoczne oraz by proces
przemiany sprawi∏, ˝e staniemy si´ innymi ludêmi i
dostàpimy udoskonalenia.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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„Bardzo si´ radowa∏em z m∏odzie˝y, któ-
ra nas wyjàtkowo przywita∏a i przypomnia∏a
Europejskie Dni M∏odzie˝y” – powiedzia∏
G∏ówny Aposto∏ na zakoƒczenie nabo˝eƒ-
stwa – „…mo˝na by∏o odczuç, jak bardzo
jest aktywna. Mi∏a m∏odzie˝y, niech tak
pozostanie”. Tymi s∏owami G∏ówny Apos-
to∏ zrelacjonowa∏ sposób, w jaki m∏odzie˝ z
okr´gu Miluza przywita∏a go przed nabo-
˝eƒstwem.

Oko∏o 60 m∏odych chrzeÊcijan ubranych

w koszulki z Europejskich Dni M∏odzie˝y
czeka∏o przed koÊcio∏em na G∏ównego
Aposto∏a i towarzyszàce mu osoby. Z wiel-
kim entuzjazmem zaÊpiewali pieÊƒ „Unity”,
która by∏a te˝ Êpiewana podczas EDM.
M∏odzie˝ tym samym przypomnia∏a cztery
wyjàtkowe dni maja w Düsseldorfie, które
przewy˝szy∏y wszelkie oczekiwania. Na do-
wód wdzi´cznoÊci m∏odzi bracia i siostry
przekazali G∏ównemu Aposto∏owi koszul-
k´ z EDM opatrzonà swoimi podpisami.

Poza aposto∏em okr´gowym Jeanem-
Lucem Schneiderem i aposto∏em Raymon-
dem Estrade (obaj z Francji) G∏ównemu
Aposto∏owi towarzyszyli tak˝e aposto∏owie:
Wilhelm Hoyer (Nadrenia Pó∏nocna-West-
falia), Manuel Luiz (Portugalia) i Edmund
Stegmaier (Niemcy Ârodkowe). Natomiast
aposto∏ Alain Dubois (Francja) nie móg∏
uczestniczyç w nabo˝eƒstwie, poniewa˝
zachorowa∏a jego ˝ona i musia∏a zostaç
odwieziona do szpitala.

G∏ówny Aposto∏ w Miluzie - Francja

W niedziel´ 6 wrzeÊnia 2009 roku
G∏ówny Aposto∏ s∏u˝y∏ braciom

i siostrom w Miluzie.
W nabo˝eƒstwie, które by∏o
transmitowane satelitarnie

do zborów Francji,
wzi´∏o udzia∏ ponad 4900

braci i sióstr.

Młodzież z okręgu Metz
podczas powitania Głównego Apostoła

Skansen w Alzacji



– Filipian 2, 14. 15 –

„Czyńcie wszystko bez szemrania
i powątpiewania, abyście się stali

nienagannymi i szczerymi”.

Mili bracia i siostry, przypomn´
s∏owo b∏ogos∏awieƒstwa z oka-
zji Zielonych Âwiàt: „Ale Bogu

niech b´dà dzi´ki, który nam daje zwy-
ci´stwo przez Pana naszego, Jezusa
Chrystusa”. Z tego s∏owa wynosz´ mot-
to: „Ka˝dego dnia ma∏e zwyci´stwo!”.
We wszystkich zwyci´stwach, które od-
nosimy, pami´tajmy stale o tym, ˝e to
Bóg zawsze daje zwyci´stwo. Wcià˝ jes-
teÊmy przekonani, ̋ e to nasze osiàgni´-
cie, gdy zwyci´˝amy. Pami´tajmy jednak,
˝e chodzi o dzie∏o Bo˝e. Aposto∏ Pawe∏
powiedzia∏: „Lecz Bogu niech b´dà
dzi´ki, który daje […] gorliwoÊç […] do
serca Tytusa”. (2. Koryntian 8, 16) Mo˝-
na powiedzieç, ̋ e gdy ktoÊ jest gorliwy, to
to jest jego sprawa. Aposto∏ Pawe∏ mówi
coÊ innego: „Dzi´ki nale˝à si´ Bogu,
który to sprawia”. Bóg wszystko czyni i
nikt nie mo˝e bazowaç tylko na swoich
osiàgni´ciach, ale zawsze nale˝y wszyst-
ko przypisaç Panu. Kiedy to spostrze-
gamy, wtedy stajemy si´ wdzi´cznymi.

Bàdêmy te˝ wdzi´czni za KoÊció∏. On
tak˝e jest darem Bo˝ym. Aposto∏ Pawe∏
mówi w LiÊcie do Koryntian, ˝e jest
wdzi´czny za dary, które sà w KoÊciele.
(por. 1. Koryntian 1, 4-9) Czytajàc te s∏o-
wa mo˝na mieç przekonanie, ̋ e zbór w
Koryncie by∏ nader wzorowy! Tak jednak
nie by∏o. Tam si´ k∏ócili, tam by∏y trud-
noÊci, tam by∏y ró˝ne stronnictwa, tam
nie by∏o harmonii. (por. 1. Koryntian 1,
10-17) Pomimo to Aposto∏ by∏ wdzi´czny
i dzi´kowa∏ Bogu za ten zbór. Wzywam
nas: Wykazujmy wi´cej wdzi´cznoÊci za
zbory. Dobrze wiemy, ̋ e tu i tam sà bra-
ki, ˝e sà ludzkie niedoskona∏oÊci. Bar-
dziej jednak zwa˝ajmy na dary Bo˝e, na
to, co dobre. Wówczas b´dziemy wdzi´-
czni, a ta wdzi´cznoÊç b´dzie przyjemna
naszemu Ojcu Niebieskiemu.

Przeczyta∏em s∏owo biblijne, które
mnie szczególnie poruszy∏o: „Czyƒcie
wszystko bez szemrania i powàtpiewa-
nia”. Cieszy∏em si´ te˝ z tego, ̋ e w prze-
k∏adzie francuskim brzmienie tego s∏owa

jest nieco inne ni˝ w niemieckim. Tu nie
jest mowa o powàtpiewaniu, ale o ocià-
ganiu si´. To odnosi si´ do sedna wypo-
wiedzi Aposto∏a: Szemranie i ociàganie
si´ sà wrogami naszego czasu. W∏aÊnie to
czasami utrudnia ˝ycie w zborach. Tu i
tam pozbawia nas to b∏ogos∏awieƒstwa.
Nie szemraç, nie ociàgaç si´! To jest moje
przes∏anie tego nabo˝eƒstwa.

Aposto∏ Pawe∏ powiedzia∏: „abyÊcie
si´ stali nienagannymi i szczerymi”. Sze-
mranie i ociàganie si´ nie podoba si´
Panu. Kto chce si´ ostaç przed Panem,
ten musi wyzbyç si´ tego, ten musi zdys-
tansowaç si´ od trendu tego czasu. Co
sk∏ada si´ na „wszystko”, co mamy czyniç
bez szemrania i ociàgania si´? Wszystko,
co jest wa˝ne w dziele Bo˝ym. Sprawdê-
my si´ sami, a jeÊli stwierdzimy, ˝e coÊ
jest nie tak, jak powinno, to skorygujmy
siebie.

Co jest wa˝ne w dziele Bo˝ym? Na
pierwszym miejscu wiara. W sprawach
wiary nie chciejmy szemraç ani si´ ocià-
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gaç. Szybko mo˝na zaczàç si´ ociàgaç w
wierze i mówiç: „Je˝eli mi∏y Bóg mi tego
nie udowodni, wtedy nie mog´ uwie-
rzyç”. Pami´tajmy o Apostole Tomaszu,
który stawia∏ warunki: „Nie uwierz´, ̋ e
Pan zmartwychwsta∏ dopóki Go rzeczy-
wiÊcie nie zobacz´ i nie dotkn´”. Pan mu
powiedzia∏ wyraênie: „b∏ogos∏awieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli”. (por.
Ew. Jana 20, 24-29) W∏aÊnie tak mo˝na
si´ ociàgaç! To nie jest dobrze. Powinno
si´ ca∏kowicie oddaç Panu i odsunàç
wszystkie zastrze˝enia i wàtpliwoÊci. Tak
jak to uczyni∏ Abraham albo jak to czyni-
li inni m´˝owie Bo˝y, którzy przyjmowa-
li to, co Bóg mówi∏. Taka postawa jest
b∏ogos∏awiona.

W sprawach wiary szybko mo˝na sze-
mraç. MyÊl´ o narodzie izraelskim, który
wyszed∏ na pustyni´ i dotar∏ do wód.
Mo˝na sobie wyobraziç, jak si´ radowa-
li, ̋ e nareszcie znaleêli wod´. Chcieli si´
napiç, ale stwierdzili, ̋ e woda jest gorz-
ka. Wtenczas szemrali: Dlaczego mi∏y

Bóg do tego dopuÊci∏? (por. 2. Moj˝e-
szowa 15, 23) Niejeden i dziÊ ma takie
nastawienie i mówi: „Dlaczego mi∏y Bóg
dopuÊci∏ do tego, dlaczego musz´ to
prze˝ywaç?”. Szemrze si´ odnoÊnie tego,
co Bóg czyni lub dopuszcza. To nie jest
dobrze. Szemranie jest trendem tego
czasu. Spójrzmy na ró˝ne dziedziny
wspó∏czesnego ̋ ycia. Przesiàkamy tym,
co si´ dzieje, na przyk∏ad w polityce lub w
innych dziedzinach ˝ycia. MyÊl´, ˝e we
Francji jest nie inaczej jak w Niemczech
czy w Szwajcarii. Wszyscy ludzie sà nie-
zadowoleni. Jak szemrzà! Trzeba zauwa-
˝yç, ̋ e za tym stoi okreÊlony duch, który
sk∏ania do niezadowolenia i niepokoju.
Podobnie mo˝e byç w wierze. W koƒcu
nie jest si´ zadowolonym z mi∏ego Boga,
a to ogranicza nas w wierze. Nie dopuÊç-
my do tego, abyÊmy zmierzali w takim
kierunku. Nie chciejmy si´ ociàgaç lub
szemraç w sprawach wiary.

Z wiary wywodzi si´ naÊladownictwo,
naÊladownictwo i pos∏uszeƒstwo sà z so-

bà ÊciÊle powiàzane. Tu tak˝e mo˝na si´
ociàgaç i szemraç. Ociàganie si´ w naÊla-
downictwie by∏o ju˝ problemem za cza-
sów Jezusa, który wzywa∏: „Chodê, zo-
staw wszystko, pójdê za mnà, naÊladuj
mnie”. A co odpowiadali ludzie? „Naj-
pierw musz´ jeszcze to i tamto uczyniç, a
potem ch´tnie pójd´ z Tobà, b´d´ Ci´
naÊladowa∏, ale teraz, natychmiast, to nie
idzie”. (por. Ew. ¸ukasza 9, 57-62) JeÊli
poznaje si´ to, co w∏aÊciwe, jeÊli pod S∏o-
wem Bo˝ym czuje si´ z∏apanym, wtedy
dobrze, gdy odpowiednio si´ postàpi i
natychmiast uczyni si´ to, co nale˝y – bez
ociàgania si´. Kto si´ ociàga w naÊlado-
wnictwie, ten tak naprawd´ nie naÊladu-
je. Wówczas traci si´ wszystko. NaÊlado-
waç oznacza te˝ zawsze czyniç wszystko
ca∏ym sercem!

W naÊladownictwie mo˝na te˝ szem-
raç. Jest si´ niezadowolonym i uwa˝a, ̋ e
mi∏y Bóg powinien inaczej prowadziç
sprawy. MyÊl´ o Hiobie. Prowadzi∏ bogo-
bojne ̋ ycie, stara∏ si´ byç Panu pos∏usz-
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nym, a w jednej chwili straci∏ wszystko.
Sk∏ania∏ si´ do szemrania i handryczenia
wobec Boga: „Mi∏y Bo˝e, przecie˝ Tobie
s∏u˝y∏em i czyni∏em wszystko, a Ty dopuÊ-
ci∏eÊ do utraty mojego ca∏ego majàtku”.
(por. Joba 3) Czy czasami nie jest po-
dobnie u nas: S∏u˝yliÊmy Bogu, pos∏usz-
nie kroczyliÊmy Jego drogà, a pomimo to
wszystko biegnie inaczej ni˝ myÊleliÊmy.
Nie chciejmy szemraç, nie chciejmy byç
niezadowolonymi z prowadzenia Bo˝e-
go, ale ufajmy mi∏emu Bogu. Kto Bogu
ufa, ten nie szemrze. Zaufanie do Boga
ujawnia si´ w ten sposób, ̋ e si´ nie szem-
rze i nie jest si´ niezadowolonym z Bo-
˝ego prowadzenia.

Wa˝na jest nasza aktywnoÊç, nasza
wspó∏praca w dziele Bo˝ym. Czasami i
pod tym wzgl´dem dochodzi do ociàga-
nia si´ w przekonaniu: „Niech to uczyni
ktoÊ inny”. Chce si´ pozostaç z ty∏u. To
nie przynosi b∏ogos∏awieƒstwa. Nie ocià-
gajmy si´, ale s∏u˝my Panu ca∏ym sercem.

Nie szemrajmy. Do tego mo˝e dojÊç
wówczas, gdy szukamy ludzkiego po-
klasku i uznania, gdy czyniàc coÊ w dzie-
le Bo˝ym stwierdzamy, ˝e nie ka˝dy to
docenia. Wówczas mo˝e dojÊç do nies-
nasek w zborze, a wtedy si´ szemrze i jest
si´ niezadowolonym. My s∏u˝ymy Bogu,
a on zna wszystko. Nawet gdy do g∏osu
dochodzà ludzkie trudnoÊci, to nie ocià-

gajmy si´. S∏u˝my Panu bez szemrania.
Pan Jezus da∏ przyk∏ad, w którym jest

mowa o szemraniu. Mówi∏ o pracowni-
kach winnicy, którzy zostali zatrudnieni
o ró˝nym czasie. Pod wieczór ka˝dy
otrzyma∏ t´ samà zap∏at´. W PiÊmie
Âwi´tym jest napisane, ̋ e pierwsi, którzy
d∏ugo pracowali, szemrali i byli niezado-
woleni. (por. Ew. Mateusza 20, 1-16)
Sàdzi si´, ̋ e jeÊli si´ du˝o pracowa∏o, to
nale˝y si´ te˝ szczególna nagroda. To jest
ludzki sposób myÊlenia. My nie chcemy
szemraç i nie chcemy byç niezadowo-
lonymi. Decydujàce jest to, ̋ e Pan nam
wszystkim da nagrod´ wiernoÊci.

Nie chciejmy si´ ociàgaç i szemraç w
wyznawaniu wielkoÊci Bo˝ej. Czasami
byç mo˝e prze˝yliÊmy, ˝e moglibyÊmy
z∏o˝yç Êwiadectwo wiary, a jednak si´
ociàgaliÊmy i pytaliÊmy siebie: „Jak nasze
Êwiadectwo zostanie przyj´te? Czy cz∏o-
wiek, któremu chcemy je z∏o˝yç jest go-
towy to zaakceptowaç, czy nas wyÊmie-
je?”. Jak post´powali pierwsi aposto∏o-
wie? Oni stwierdzili: „My bowiem nie
mo˝emy nie mówiç o tym, co widzieliÊmy
i s∏yszeliÊmy”. (Dz. Ap. 4, 20)

Gdy serce jest nape∏nione tym, co od
Boga, wtedy si´ nie ociàga. Wtenczas nie
ma si´ zastrze˝eƒ, ale si´ dzia∏a. Tak wi´c
bez ociàgania czyƒmy to, co do nas na-
le˝y. JeÊli zaÊ nadarzy si´ okazja, to ch´t-

nie sk∏adajmy Êwiadectwo wiary, mówiàc
o tym, ̋ e jesteÊmy w∏asnoÊcià Boga i ̋ e
staramy si´ ̋ yç zgodnie z Jego wolà.

Czasami nawet pomimo podejmowa-
nia tych staraƒ mo˝na szemraç. Czy ju˝
nie prze˝yliÊmy, ̋ e bracia i siostry mówi-
li: „U nas w zborze jest tak mizernie, tak
ci´˝ko, brakuje przyjemnej atmosfery.
Tu nikogo nie mog´ zaprosiç!”. Oczy-
wiÊcie takà myÊl mo˝na rozumieç, a na-
szym staraniem i ̋ yczeniem jest, ̋ eby we
wszystkich zborach rzeczywiÊcie by∏a 
radoÊç i by∏o ˝ycie. Niedobrze by∏oby
jednak, gdybyÊmy stan rzeczy oceniali
tylko z punktu widzenia ludzkiego i z
tego powodu wstrzymywali si´ od za-
praszania innych. Przecie˝ Bóg jest tym,
który sprawia wszystko. To jest Jego
dzie∏o. On te˝ mo˝e poruszyç serca. Tak
wi´c pomimo tej czy owej sytuacji z od-
wagà Êwiadczmy o tym, co w nas ˝yje.
Gdzie takie przekonanie panuje w ser-
cach, tam nie ma ociàgania ani szemra-
nia z powodu istniejàcych sytuacji, ale
Panu oddaje si´ chwa∏´ i czyni wszystko,
aby wywy˝szaç Jego imi´.

Pozwólcie, ̋ e jeszcze raz powróc´ do
sprawy s∏u˝enia. Pod tym wzgl´dem rów-
nie˝ si´ nie ociàgajmy. MyÊl´ przy tym o
mi∏osiernym Samarytaninie. On si´ nie
ociàga∏ od pomocy cz∏owiekowi, który
pad∏ ofiarà zbójców. Ociàganie si´ za-
wsze pochodzi od diab∏a. Na temat mi∏o-
siernego Samarytanina jest mowa, ˝e
ujrza∏ pobitego, ulitowa∏ si´ nad nim i mu
pomóg∏. (por. Ew. ¸ukasza 10, 33) B∏o-
gos∏awiona postawa to taka, gdy si´ bez
ociàgania s∏u˝y Panu i innym.

Gdy si´ ociàgamy w wierze, w naÊla-
downictwie, w s∏u˝eniu, w wyznawaniu
wiary, wtedy nie przynosi to b∏ogos∏a-
wieƒstwa. Tak˝e szemranie jako wyraz
niezadowolenia nie przynosi zysku.
Wszystko, co czynimy w dziele Bo˝ym,
chciejmy czyniç bez szemrania i bez ocià-
gania. To zapewnia wieczny zysk.

Idêmy wi´c do przodu, wype∏niajmy
nasze miejsce i zadania wed∏ug woli Bo-
˝ej. Czyƒmy wszystko bez ociàgania si´ i
szemrania.
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˚yczeniem naszego G∏ównego Aposto∏a jest, aby
ka˝de dziecko Bo˝e dobrze czu∏o si´ w zborze. To jest
wymowny cel, gdy si´ pomyÊli, jakie ró˝ne sà roszczenia
jednostki. OczywiÊcie KoÊció∏ nie mo˝e spe∏niaç
wszystkich roszczeƒ i oczekiwaƒ. Nie mo˝liwà rzeczà
jest wszystkim dogodziç. Do tego dochodzi to, ̋ e trzeba
uwzgl´dniaç regionalne i lokalne zwyczaje. We Francji
nasze mo˝liwoÊci cz´stokroç sà ograniczone z powodu
wielkoÊci zborów i odleg∏oÊci, a w Kongo przede
wszystkim z powodu braku Êrodków finansowych.

To, ̋ e wspó∏czeÊnie przywiàzujemy wag´ do dobrego
samopoczucia braci i sióstr w zborach nie jest akceptacjà
obecnego trendu spo∏ecznego, w którym wszystko
zaczyna si´ kr´ciç wokó∏ jednostki. Nasze zbory nie sà
instytucjà us∏ugowà, pomagajàcà wiernym przyjemniej
kszta∏towaç swoje ̋ ycie. Naszym celem jest, aby nasze
zbory by∏y miejscem schronienia, w którym ka˝dy
znajdzie to, czego szuka: mi∏oÊç, przychylnoÊç, 
zrozumienie.

Miejsca schronienia nie potrzebujemy te˝ po to, aby
wyizolowaç si´ z ˝ycia spo∏ecznego. Nasza wiara nie
zabrania nam prowadzenia normalnego ˝ycia, tak˝e
spo∏ecznego i publicznego. Âwiadomi jednak jesteÊmy
te˝ tego, ̋ e podj´cie decyzji o naÊladownictwie Jezusa
oznacza cierpienie. Fakt ten czasami jest odsuwany,

poniewa˝ wià˝e si´ z tym, co ma∏o przyjemne. Pan
jednak uzmys∏owi∏ swoim uczniom, ̋ e z powodu S∏owa
Bo˝ego trzeba liczyç si´ z uciskiem. (por. Ew. Mateusza
13, 21) O tym mówi te˝ Aposto∏ Pawe∏ (por. Dz. Ap.
14, 22) i podkreÊla, ̋ e wszyscy, którzy chcà ̋ yç pobo˝nie
w Chrystusie, doznajà przeÊladowaƒ. (por. 2. Tymote-
usza 3, 12) Kto chce ̋ yç w zgodzie z ewangelià, ten musi
przyjàç na siebie te˝ niejeden problem. ¸atwiej jest
k∏amaç i oszukiwaç ani˝eli pozostaç uczciwym. ̧ atwiej
jest ignorowaç cierpienia innych ani˝eli je z innymi
dzieliç.

Zaanga˝owaç si´ dla Chrystusa oznacza wytoczyç
wojn´ Jego wrogowi – diab∏u. On  u˝ywa wszystkiego, co
s∏u˝y∏oby za or´˝, aby zakwestionowaç BoskoÊç Jezusa
Chrystusa, umniejszyç Jego ofiar´, jak i zamydliç Jego
nauk´. Listy Aposto∏a Jana Êwiadczà o tym jedno-
znacznie, jak drastycznie antychryst b´dzie sobie po-
czyna∏ w ostatnim czasie. Stwierdzamy, ̋ e wiara chrzeÊ-
cijaƒska zagro˝ona jest dziÊ ze wszystkich stron. Nawet
jej podstawy sà kwestionowane. Ewangelia traktowana
jest jak katalog pomys∏ów, z których ka˝dy mo˝e wybraç
to, co mu si´ osobiÊcie podoba. W takim Êrodowisku, ci,
którzy rzeczywiÊcie chcà ˝yç zgodnie z naukà Jezusa,
czasami czujà si´ zagubieni. Dobrze wi´c jest, jeÊli zbór
b´dzie swoistym miejscem schronienia! Jest to wa˝ne
tym bardziej dla tych, którzy przygotowujà si´ na
ponowne przyjÊcie Chrystusa, poniewa˝ diabe∏ atakuje
ich jeszcze bardziej.

JeÊli nasze zbory rzeczywiÊcie majà byç miejscami
schronienia, nie wystarczy tylko „przyjemna atmo-
sfera”. Musimy sobie uzmys∏owiç, czym rzeczywiÊcie
jest zbór, a mianowicie zgromadzonà wokó∏ Chrystusa
wspólnotà dzieci Bo˝ych, która dla Niego si´ anga˝uje i
razem z Nim walczy. W takim zborze ∏atwo si´ czuç
dobrze, odnosiç zwyci´stwa i si´ radowaç.

Jean-Luc Schneider

Zbór jako schronienie

Apostoł okręgowy Jean-Luc Schneider urodził się 18 września 1959
roku. Apostołem został ustanowiony 22 czerwca 2003 roku, a od 26 
września 2004 roku jako apostoł okręgowy prowadzi Kościół terytorialny
Francja.

Apostoł okręgowy Schneider żegna się z braćmi i siostrami
po pewnym nabożeństwie

L I S T  A P O S T O L S K I
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N A U K A I P O Z N A N I E

przez ofiar´ Chrystusa.
Urzàd apostolski jako urzàd prowadzàcy do spra-

wiedliwoÊci, przeciwstawiany jest starotestamento-
wemu urz´dowi kap∏aƒskiemu jako urz´dowi prowa-
dzàcemu do pot´pienia. Aposto∏ Pawe∏ pisze: „JeÊli
tedy s∏u˝ba Êmierci, wyryta literami na tablicach
kamiennych takà mia∏a chwa∏´, ̋ e synowie izraelscy
nie mogli patrzeç na oblicze Moj˝esza z powodu
przemijajàcej wszak jasnoÊci oblicza jego, czy nie
daleko wi´cej chwa∏y mieç b´dzie s∏u˝ba ducha? JeÊli
bowiem s∏u˝ba pot´pienia ma chwa∏´, daleko wi´cej
obfituje w chwa∏´ s∏u˝ba sprawiedliwoÊci”. (2. Koryn-
tian 3, 7-9)

Jak wynika z tej wypowiedzi, to urzàd apostolski
personalizuje: istot´ ewangelii, wolnoÊç od zakonu
oraz zdanie na ∏ask´ Bo˝à. Ponadto aposto∏ jest tym,
który prezentuje fundamentalnà odr´bnoÊç pomi´-
dzy starym a nowym przymierzem, pomi´dzy Zako-
nem Moj˝eszowym a Zakonem Chrystusowym.

JednoczeÊnie Aposto∏ Pawe∏ wskazuje, ˝e urzàd
apostolski jest s∏u˝bà (diakonià) w ró˝nym zakresie:
– zwiastowania ewangelii, (2. Koryntian 4, 5)
– poselstwa w miejsce Chrystusa, (2. Koryntian 5, 20)
– Ducha i pojednania. (2. Koryntian 3, 8; 5, 18)

W s∏u˝bie aposto∏a, jak to jasno przedstawia Pawe∏,
nie chodzi o w∏adz´. Tak te˝ on nie jest w∏adcà w zbo-
rze, ale s∏ugà. Konkretnie ta s∏u˝ba wyra˝a si´ tym, ̋ e
pod ka˝dym wzgl´dem chce doprowadziç ludzi do
Chrystusa. (por. 2. Koryntian 11, 2)

Kazanie nie jest samoprezentacjà cz∏owieka, ale
zwiastowaniem Jezusa Chrystusa, czyli ewangelii:
„Albowiem nie siebie samych g∏osimy, lecz Chrystusa
Jezusa, ˝e jest Panem, o sobie zaÊ, ˝eÊmy s∏ugami 
waszymi dla Jezusa”. (2. Koryntian 4, 5)

S∏owo g∏oszone przez aposto∏ów s∏u˝y do doprowa-
dzenia ludzi do pojednania z Bogiem poprzez po-
Êwiadczanie pojednawczego czynu Chrystusa. Ka-
zanie aposto∏a, podobnie jak kazanie Jezusa, wzywa

W niniejszym wydaniu zajmiemy si´ wypowiedziami Aposto∏a Paw∏a zawartymi w 2. LiÊcie
do Koryntian oraz w LiÊcie do Efezjan. Nast´pnie przedstawione zostanà rozwa˝ania

dotyczàce wspó∏czesnego urz´du apostolskiego i jego biblijnego uzasadnienia.

Urząd apostolski według świadectwa
Nowego Testamentu

Rozumienie poj´cia „aposto∏” przez Paw∏a
Aposto∏ Pawe∏ jest jedynym aposto∏em pierwot-

nego KoÊcio∏a, który pisze, jak widzi swój urzàd i
swojà pozycj´ wÊród innych aposto∏ów.

W LiÊcie do Galacjan 2, 7-9 przedstawia ró˝nic´
wobec Aposto∏a Piotra, a tak˝e nieodzownoÊç swego
apostolatu: „gdy zobaczyli [inni aposto∏owie], ˝e
zosta∏a mi powierzona ewangelia mi´dzy nieobrzeza-
nymi, jak Piotrowi mi´dzy obrzezanymi – bo Ten,
który skutecznie dzia∏a∏ przez Piotra w apostolstwie
mi´dzy obrzezanymi, skutecznie dzia∏a∏ i przeze mnie
mi´dzy poganami – otó˝, gdy poznali okazanà mi
∏ask´, Jakub i Kefas, i Jan, którzy sà uwa˝ani za filary,
podali mnie i Barnabie prawic´ na dowód wspólnoty,
abyÊmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych”.
Aposto∏owie Jakub, Piotr i Jan, uwa˝ani za filary,
uznali wi´c Paw∏a i Barnab´ za aposto∏ów. Tak te˝
Pawe∏ widzi swój urzàd jako aposto∏ dla pogan.

Poj´cie „aposto∏” w 2. LiÊcie do Koryntian
Znaczàce wskazówki co do znaczenia urz´du 

apostolskiego zawiera 2. List do Koryntian. W wielu
wypowiedziach Aposto∏ Pawe∏ uzasadnia siebie i swój
urzàd.

Najpierw urzàd apostolski przedstawiany jest jako
zasadniczy urzàd nowego przymierza. W zwiàzku z
tym zostaje oddzielony od urz´du starego przymierza
– urz´du kap∏aƒskiego. O ile kap∏aƒstwo starego
przymierza pe∏ni∏o s∏u˝b´ na rzecz Zakonu Moj˝e-
szowego, o tyle apostolat nowego przymierza s∏u˝y
Duchowi Chrystusa i ewangelii. Elementarne ró˝nice
pomi´dzy urz´dem nowego a starego przymierza
uwidacznia wypowiedê z 2. Koryntian 3, 6: „bo litera
zabija, duch zaÊ o˝ywia”. „Litera” oznacza Zakon
Moj˝eszowy, a „Duch” ewangeli´, której dzia∏alnoÊç
zbawienna opiera si´ na bezwarunkowej ∏asce Bo˝ej.
Wed∏ug Paw∏a Zakon nie prowadzi do zbawienia, lecz
do Êmierci, podczas gdy zbawienie mo˝liwe jest tylko

– część druga –



cz∏owieka do ca∏kowitej pokuty i nawrócenia. Za
postanowieniem Bo˝ym aposto∏ sprawuje urzàd,
który g∏osi pojednanie. „A wszystko to jest z Boga,
który nas pojedna∏ z sobà przez Chrystusa i poruczy∏
nam s∏u˝b´ pojednania, to znaczy, ̋ e Bóg w Chrystu-
sie Êwiat z sobà pojedna∏, nie zaliczajàc im ich upad-
ków, i powierzy∏ nam s∏owo pojednania. Dlatego w
miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby
przez nas Bóg upomina∏; w miejsce Chrystusa prosi-
my: Pojednajcie si´ z Bogiem”. (2. Koryntian 5, 18-
20)

Poj´cie „aposto∏” w LiÊcie do Efezjan
O urz´dzie apostolskim mówi te˝ List do Efezjan,

a przy tym jeszcze raz uwypukla znaczenie apostolatu
dla KoÊcio∏a Chrystusa. W LiÊcie do Efezjan 2, 20-22
jest mowa o tym, ̋ e aposto∏owie i prorocy sà funda-
mentem KoÊcio∏a, dlatego ̋ e KoÊció∏ jest zbudowany
na „fundamencie aposto∏ów i proroków, którego
kamieniem w´gielnym jest sam Chrystus Jezus, na
którym ca∏a budowa mocno spojona roÊnie w
przybytek Êwi´ty w Panu, na którym i wy si´ wespó∏
budujecie na mieszkanie Bo˝e w Duchu”.

W LiÊcie do Efezjan 3, 3-7 objawione zostaje
powo∏anie pogan do wspólnoty z Jezusem Chrystu-
sem. Zatem urzàd apostolski otrzymuje objawienia z
Ducha Bo˝ego i je obwieszcza: „przez objawienie
zosta∏a mi ods∏oni´ta tajemnica, jak to powy˝ej
krótko opisa∏em. Czytajàc to, mo˝ecie zrozumieç
moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie
by∏a znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a
teraz zosta∏a przez Ducha objawiona jego Êwi´tym
aposto∏om i prorokom, mianowicie, ˝e poganie sà
wspó∏dziedzicami i cz∏onkami jednego cia∏a i wspó∏-
uczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez
ewangeli´, której s∏ugà zosta∏em wed∏ug daru ∏aski
Bo˝ej, okazanej mi przez jego wszechmocne dzia∏a-
nie”. Z tej wypowiedzi wyraênie wynika, ˝e urzàd
apostolski posiada te˝ w∏aÊciwoÊci prorocze. (por. te˝
1. Tesaloniczan 4, 15)

Zgodnie z Efezjan 4, 11-13 aposto∏owie majà za
zadanie budowaç KoÊció∏ Chrystusa: „I On ustanowi∏
jednych aposto∏ami, drugich prorokami, innych
ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami,
aby przygotowaç Êwi´tych do dzie∏a pos∏ugiwania, do
budowania cia∏a Chrystusowego, a˝ dojdziemy wszys-
cy do jednoÊci wiary i poznania Syna Bo˝ego, do
m´skiej doskona∏oÊci, i doroÊniemy do wymiarów
pe∏ni Chrystusowej”.

Aposto∏owie poprzez swojà s∏u˝b´ budujà KoÊció∏

Chrystusa. Pracujà nad tym, aby cia∏o Chrystusa si´
rozwija∏o, a celem tego jest, aby wszyscy wierni doszli
do jednoÊci w Jezusie Chrystusie.

Apostolstwo i aposto∏owie
W Nicejsko-Konstantynopolitaƒskim Wyznaniu

Wiary z 381 r. n.e. KoÊció∏ Chrystusa okreÊlony jest
jako: „Jeden, Êwi´ty, powszechny i apostolski”, co
oznacza, ̋ e zwiastowanie ewangelii musi byç zgodne
ze zwiastowaniem pierwszych aposto∏ów oraz ̋ e ten
urzàd koÊcielny ma swój punkt wyjÊcia w pierwotnym
urz´dzie apostolskim.

Podczas gdy apostolskie zwiastowanie ewangelii
rozumiane jest jako norma wspó∏czesnego zwias-
towania, to osoba aposto∏a, a˝ do dziÊ, przez ogó∏
chrzeÊcijan rozumiana jest czysto historycznie.

Natomiast apostolstwo w naszym rozumieniu
oznacza uto˝samienie nauki KoÊcio∏a z apostolskim
zwiastowaniem ewangelii i jednoczeÊnie personali-
zacjà urz´du apostolskiego w ̋ yjàcym apostole.

Przedstawione poni˝ej wszechczasowe trzy s∏u˝by
apostolatu mo˝na wynieÊç ze Êwiadectw nowotesta-
mentowych. Symbolizujà trzy urz´dy Chrystusa: król,
kap∏an i prorok.
– S∏u˝ba rzàdzàca – odpowiedzialnoÊç za KoÊció∏.

(por. 1. Koryntian 9, 1. 2; 1. Tymoteusza 3, 1-12)
– S∏u˝ba kap∏aƒska – szafarstwo sakramentów

(udzielanie chrztu Êwi´tego, por. Ew. Mateusza 28,
19; udzielanie Ducha Âwi´tego, Dz. Ap. 8, 17; Êwi´-
ta wieczerza, por. 1. Koryntian 11, 17-26) i odpusz-
czenie grzechów. (por. Ew. Jana 20, 23)

– S∏u˝ba prorocza – g∏oszenie ewangelii i Êwiadczenie
o tym, ̋ e Jezus jest Chrystusem. (Dz. Ap. 4, 10-12)
Bez tych s∏u˝b niewyobra˝alne jest budowanie

KoÊcio∏a Chrystusa wed∏ug woli Bo˝ej.
Polecenie pos∏annictwa, tak jak jest wyra˝one w

Ew. Mateusza 28, 18-20, obowiàzuje a˝ do ponowne-
go przyjÊcia Chrystusa. Tak wi´c urzàd apostolski nie
jest ograniczony czasowo.

To, ˝e w∏aÊnie urzàd apostolski ma zgromadziç
oblubienic´ Chrystusa, wskazuje te˝ na eschatolo-
giczny charakter urz´du.Urzàd apostolski w czasach
bezapostolskich co prawda nie by∏ obsadzony, ale
zawsze obecny, poniewa˝ zawsze zwiàzany jest z
KoÊcio∏em. Personalnego urzeczywistnienia zazna∏ w
okresie poczàtkowym i koƒcowym KoÊcio∏a.

Aposto∏owie wspó∏czeÊnie majà za zadanie poÊred-
niczenia w zbawieniu przez Chrystusa poprzez s∏owo
i sakrament, zgromadzenia zboru oblubieƒczego i
przygotowania na dzieƒ Chrystusa.

9
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Pozdrowienia z tamtego świata

Z powodu Êmierci na-
szej babci odczuwaliÊmy
g∏´boki smutek. Nasz oj-
ciec pociesza∏ nas i za-
troszczy∏ si´ o zorganizo-
wanie pogrzebu. Miesiàc
póêniej jednak, podczas
pracy w lesie, zas∏ab∏ z po-
wodu migotania serca.
Spacerowiczka, z zawodu
piel´gniarka, próbowa∏a
go reanimowaç. Up∏yn´∏y
jednak cenne minuty za-
nim przyby∏ ambulans me-
dyczny. Nasz ojciec zapad∏
w Êpiàczk´. Ten, który by∏
centrum ̋ ycia rodzinnego,
teraz bez ruchu le˝a∏ na
∏ó˝ku. Moja matka, moi
trzej m∏odsi bracia i ja 
byliÊmy przera˝eni.

Lekarze w swoich diag-
nozach byli jednoznaczni. Nasta∏ dla nas trudny
czas. ByliÊmy targani wte i wewte, mi´dzy nadzie-
jà a rezygnacjà. W styczniu stan zdrowia ojca do
tego stopnia si´ poprawi∏, ˝e od czasu do czasu
próbowa∏ nam coÊ powiedzieç. Widaç jednak by∏o
jego radoÊç, gdy przybywali s∏udzy, aby obchodziç
z nim uroczystoÊç Êwi´tej wieczerzy. My tak˝e 
mogliÊmy odczuwaç mi∏oÊç, jakà nas darzyli. W
tym czasie bardzo z˝yliÊmy si´ jako rodzina.

Po czteromiesi´cznej chorobie mój ojciec
zmar∏, na krótko przed jego 60 urodzinami.
Ka˝dy, kto utraci∏ bliskiego cz∏owieka, zna t´
zmiennoÊç uczuç, których doÊwiadczaliÊmy. Z
jednej strony radoÊç, ˝e naszemu ojcu teraz w
wiecznoÊci wiedzie si´ dobrze, bez obcià˝eƒ
choroby, a z drugiej strony g∏´boki smutek i ból
rozstania.

W kolejnych miesiàcach nie najlepiej toczy∏o
si´ moje ̋ ycie. Moje dzieci równie˝ ubolewa∏y z
powodu utraty dziadka. Nie mia∏am te˝ wystar-

czajàco czasu dla nich, po-
niewa˝ akurat w miejscu
pracy sta∏y przede mnà
wyjàtkowe wyzwania. W
koƒcu musia∏am skorzys-
taç z pomocy terapeutycz-
nej.

Wkrótce w naszym zbo-
rze nieuleczalnie zachoro-
wa∏ te˝ jeden z diakonów.
Gdy us∏ysza∏am, ̋ e jego dni
˝ycia sà ograniczone, posta-
nowi∏am go odwiedziç. Co
prawda nie byliÊmy za bar-
dzo z˝yci, ale znaliÊmy si´
przecie˝ ze zboru, a ja sama
te˝ doÊwiadczy∏am, jakà
wdzi´cznoÊç odczuwa si´ w
takich trudnych dniach za
ka˝de mi∏e s∏owo, za ka˝dy
znak sympatii.

Z ci´˝kim sercem uda-
∏am si´ w drog´. Z radoÊcià zosta∏am przyj´ta.
Nasz brat promienia∏ ufnoÊcià i zaufaniem do
Boga. D∏ugo rozmawialiÊmy o krainach tamtego
Êwiata, a tak˝e o moim ojcu. Przy tym nadmie-
ni∏am, ˝e moja matka i ja by∏ybyÊmy szcz´Êliwe,
gdybyÊmy otrzyma∏y jakiÊ znak od ojca.

Gdy wraca∏am do domu, to po d∏ugim czasie
nareszcie czu∏am si´ dobrze. Póêniej jeszcze raz
odwiedzi∏am ob∏o˝nie chorego diakona. Ponow-
nie by∏o tak, ̋ e nie ja jego, ale on mnie pociesza∏.
Pewnego piàtkowego wieczoru otrzymaliÊmy wia-
domoÊç o Êmierci diakona. Nast´pnego dnia za-
telefonowa∏a do mnie moja mama, która jeszcze
nic nie wiedzia∏a o odejÊciu do wiecznoÊci diako-
na. Opowiada∏a mi, ̋ e ubieg∏ej nocy widzia∏a ojca.
Nasze wzruszenie by∏o wielkie. MieliÊmy bez-
poÊredni dowód naszego powiàzania z tamtym
Êwiatem. Radujemy si´ na ten dzieƒ, kiedy pono-
wnie zobaczymy si´ ze wszystkimi bliskimi, którzy
odeszli ju˝ do wiecznoÊci.

O S O B I S T E  P R Z E ˚ Y C I E

W paêdzierniku po krótkiej
i ci´˝kiej chorobie nasza babcia

odesz∏a do wiecznoÊci.
Majàc 84 lata pozostawi∏a za sobà

b∏ogos∏awionà drog´ ˝ycia.
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USA: Seminarium dla nauczycieli zaj´ç koÊcielnych
Nauczyciele szkó∏ki niedzielnej oraz zaj´ç religii i nauki
konfirmacyjnej ze stanu Pensylwania spotkali si´ 29
sierpnia 2009 roku na seminarium. Celem szkolenia by∏o
wskazanie braciom i siostrom dróg do efektywnej pracy z
dzieçmi. Po przerwie obiadowej przedstawiona by∏a
ró˝norodna metodyka zaj´ç, mi´dzy innymi te˝ prowa-
dzenie nauki on-line. Ponadto przedstawiono wa˝noÊç i
znaczenie interaktywnej formy nabo˝eƒstw dla dzieci
celem umo˝liwienia im zrozumienia ewangelii odpowied-
nio do wieku. Pod tym wzgl´dem wa˝nà sprawà te˝ jest,
aby na zaj´ciach poÊwi´caç nieco czasu na przybli˝enie
tematu nabo˝eƒstw niedzielnych.

Kanada: Stratford obchodzi∏ urodziny
Zbór Stratford w dniach 29-30 sierpnia 2009 roku obchodzi∏
swoje urodziny. UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ radosnym
piknikiem w sobot´. W niedziel´ przed po∏udniem biskup
Esser przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo. Szczególnà uwag´
licznych goÊci przyciàga∏a te˝ galeria fotograficzna,
dokumentujàca histori´ zboru.

Zambia: Darowizna dla sierociƒca
Aposto∏ okr´gowy Charles Ndandula 15 sierpnia 2009 roku przekaza∏ dar dla
sierociƒca w Lusace. Kierownictwo placówki bardzo si´ ucieszy∏o ze 110 koszul i
swetrów, 50 pieluch, 25 Êpioszków, 123 puszek mleka w proszku, 36 opakowaƒ
pudru dla dzieci i 36 pude∏ek wazeliny. Sierociniec „Moses Orphanage” zapewnia
schronienie dzieciom od noworodka do pó∏tora roku ̋ ycia. Sierociniec ten istnieje
od 30 lat, a obecnym kierownikiem jest Alfred Shawa, który tak si´ radowa∏ z
darowizny, jakby by∏a przeznaczona dla niego osobiÊcie.

Szwajcaria: Dzieƒ dla dzieci niepe∏nosprawnych
W niedziel´ 16 sierpnia br. w koÊciele w Bülach odby∏ si´ drugi „dzieƒ dla dzieci niepe∏nosprawnych”. Przed po∏udniem
biskup Paul Imhof przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo s∏owem z Psalmu 139, 5, przy czym nawiàza∏ do szczególnej sytuacji ̋ yciowej
rodziców i dzieci niepe∏nosprawnych. Nabo˝eƒstwo upi´ksza∏ swoim Êpiewem chór m∏odzie˝owy z okr´gu Szafuza. Po
obiedzie mia∏y miejsce wspólne zaj´cia. Dzieci mog∏y majsterkowaç, rozwijaç zmys∏ dotyku, graç w futbol sto∏owy, czy te˝
rzucaç puszkami. Podczas tego dnia dzieçmi troskliwie opiekowa∏a si´ m∏odzie˝, natomiast rodzice uczestniczyli w forach
dyskusyjnych i wymiany doÊwiadczeƒ. Na zakoƒczenie spotkania podano jeszcze napoje i ciasto.

Apostoł okręgowy Ndandula podczas przekazywania darów kierownikowi sierocińca, Alfredowi Shawie

Szkocja: W sierpniu 2009 roku biskup David Middleton s∏u˝y∏
w zborze Glasgow. Nabo˝eƒstwo upi´kszy∏ chór dzieci´cy.

Bracia i siostry wykorzystujàc wizyt´ biskupa zaplanowali na ten
dzieƒ kilkugodzinne spotkanie do umocnienia wspólnoty.

Dzieci mia∏y te˝
swojà radoÊç

z udzia∏u w grach
i zabawach.
Szczególne

zainteresowanie
wzbudzi∏ bieg
„trójno˝ny”,

polegajàcy na
zwiàzaniu lewej i prawej nogi dwóch uczestników. W ten

sposób dwie osoby biegnà jakby na trzech nogach.
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Kazachstan: Nabo˝eƒstwo dla umar∏ych
Aposto∏ okr´gowy Wolfgang Nadolny (Berlin) przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla umar∏ych, w niedziel´ 5 lipca br. w
Pietropaw∏owsku na pó∏nocy Kazachstanu. W przededniu przed po∏udniem aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏ spotkanie

dla s∏ug przygotowujàce t´ wyjàtkowà uroczystoÊç. Po po∏udniu tego dnia w  koÊciele
w Pietropaw∏owsku odby∏ si´ koncert nastrajajàcy na uroczystoÊç niedzielnà. Po 
koncercie s∏udzy wraz z chórem zborowym udali si´ na cmentarz centralny. Na styku
cz´Êci muzu∏maƒskiej i chrzeÊcijaƒskiej zgromadzili si´ na modlitw´. W uroczystoÊci
niedzielnej uczestniczy∏o 115 braci i sióstr oraz 25 goÊci. Aposto∏ okr´gowy s∏u˝y∏
s∏owem biblijnym z Listu do Rzymian 10, 12. 13.

Na cmentarzu centralnym w Pietropawłowsku

D O O K O ¸ A  Â W I A T A

Rosja: Wyjàtkowe dni w Irkucku
„Âwi´ty, Êwi´ty, Êwi´ty jest nasz Pan” by∏o mottem trzydniowego spotkania s∏ug ze zborów wschodniosyberyjskich w Irku-
cku. Aposto∏ Sergej Bastrikow zaprosi∏ ich w dniach 3-5 lipca 2009 roku na seminarium, którego tematem by∏o
„Nabo˝eƒstwo”. W niedziel´ aposto∏ przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla
umar∏ych z udzia∏em braci i sióstr z Irkucka i Angarska. Ponad 70 wiernych
skorzysta∏o ze s∏u˝by aposto∏a. Podczas nabo˝eƒstwa zosta∏ ustanowiony te˝
diakon dla zboru Brack. Na t´ niedziel´ przypad∏a te˝ uroczystoÊç zborowa,
przygotowana przez braci i siostry. Po obiedzie wszyscy z wielkim
zainteresowaniem wys∏uchali relacji pewnej m∏odej siostry i m∏odego brata
na temat ich prze˝yç zwiàzanych z Europejskimi Dniami M∏odzie˝y w
Düsseldorfie.

Australia: UroczystoÊci w Box Hill i Werribee
Aposto∏ Andrew Andersen w ostatni weekend sierpnia 2009 roku odwiedzi∏ braci i siostry w Box Hill
i Werribee. W sobot´ odby∏ si´ koncert w Box Hill, po którym bracia i siostry jeszcze doÊç d∏ugo

pozostali w koÊciele, aby radowaç si´ we
wspólnocie dzieci Bo˝ych. Nabo˝eƒstwo
niedzielne odby∏o si´ w Werribee. Podczas tej
uroczystoÊci mia∏o miejsce Êwi´te piecz´-
towanie, jak i ustanowienie dwóch ewan-
gelistów dla zborów Ballarat i Braybrook. Po
po∏udniu tego dnia w koÊciele w Werribee
mia∏o te˝ miejsce nabo˝eƒstwo dla s∏ug.

Ordynacja diakona dla zboru Brack

Odwiedziny apostoła okręgowego Andersena


