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„Ogień ewangelii”
ezus Chrystus roznieci∏ ogieƒ ewangelii i poleci∏ swoim aposto∏om, aby ten ogieƒ roznieÊli na ca∏y Êwiat. Z tego powodu wcià˝
jeszcze p∏onie „ogieƒ ewangelii” na Êwiecie. Gdzie stykamy si´ z
tym ogniem, tam odczuwamy, ˝e rozgrzewa nasze serca. Ogieƒ
ten te˝ daje Êwiat∏o, które oÊwietla nasze otoczenie.
Wolà naszego Ojca Niebieskiego jest, aby „ogieƒ ewangelii” nie tylko
by∏ rozprzestrzeniany tu na ziemi, ale te˝ i w krainach tamtego Êwiata.
Ju˝ w wyniku tego, ˝e „ogieƒ ewangelii” w nas p∏onie, mo˝emy byç
pomocà. Gdy ciep∏ym sercem pami´tamy o duszach z tamtego Êwiata,
gdy w duchowym sensie p∏oniemy, wtedy ten ogieƒ przeniesie si´ dalej
i wiele dusz na tamtym Êwiecie zostanie obj´tych „ogniem ewangelii”.
Wówczas przyjmà zaproszenie, aby przybyç do o∏tarza i przyjàç sakramenty.
„Ogieƒ ewangelii”, który w nas p∏onie ma ró˝ne formy. Przyjrzyjmy
si´ na przyk∏ad setnikowi z Kafarnaum z czasów Jezusa. W nim p∏onà∏
„ogieƒ wiary”. Rozmawia∏ z Jezusem, wstawia∏ si´ za swoim chorym
s∏ugà i powiedzia∏: „Panie, nie jestem godzien, abyÊ wszed∏ pod dach
mój, ale powiedz tylko s∏owo, a b´dzie uzdrowiony s∏uga mój”.
Sprawdêmy siebie, czy p∏onie w nas taki „ogieƒ wiary”.
„Ogieƒ mi∏oÊci” p∏onà∏ w Jezusie Chrystusie. Jego najg∏´bszym ˝yczeniem by∏o niesienie pomocy wszystkim ludziom, poniewa˝ ich mi∏owa∏. Gdy ogieƒ Bo˝y p∏onie w naszych sercach, wtedy oÊwietla te˝
sfery tamtego Êwiata, a dla wielu dusz oÊwietli i wska˝e drog´ do
o∏tarza.
„Ogieƒ mi∏osierdzia” jest ÊciÊle zwiàzany z „ogniem mi∏oÊci”. „Ogieƒ
mi∏osierdzia” dochodzi do g∏osu w podobieƒstwie o mi∏osiernym
Samarytaninie, kiedy to pewien cz∏owiek pad∏ ofiarà zbójców. By∏
ranny i opuszczony, i nie mia∏ szansy sobie pomóc. Nadszed∏ kap∏an,
widzia∏ bezradnego cz∏owieka, ale nic nie przedsi´wzià∏, lecz poszed∏
dalej. Przechodzàcy Lewita postàpi∏ podobnie. W koƒcu nadszed∏
Samarytanin. O nim jest mowa: „i ujrzawszy…”, rannego i opuszczonego cz∏owieka, „ulitowa∏ si´ nad nim”. Pe∏en mi∏osierdzia zaoferowa∏
swojà pomoc i uczyni∏ wszystko, aby poszkodowany powróci∏ do zdrowia. Je˝eli w nas p∏onie „ogieƒ mi∏osierdzia”, to modlimy si´ za dusze
potrzebujàce pomocy na tamtym Êwiecie.
„Ogieƒ nadziei”. Czekamy na dzieƒ ponownego przyjÊcia Chrystusa. Ten „ogieƒ nadziei” nie powinien w nas zgasnàç. Gdy b´dzie w
nas p∏onà∏, to b´dzie si´ rozprzestrzenia∏, obejmie innych i wyka˝e
cudowny skutek, a mianowicie, ˝e wielu b´dzie oczekiwa∏o i pok∏ada∏o
nadziej´ na ponowne przyjÊcie Pana.
Na koniec zwróçmy uwag´ na „ogieƒ radoÊci i entuzjazmu”. Móc byç
dzieckiem Bo˝ym jest czymÊ wielkim; jest to najwi´kszy stan, jaki dziÊ
mo˝emy osiàgnàç! To jest „ogieƒ radoÊci”. Gdy prze˝ywamy bliskoÊç
Pana, gdy zbieramy si´ na nabo˝eƒstwo, aby s∏yszeç S∏owo Bo˝e, to jest
radoÊç! Gdy jesteÊmy zgromadzeni przy o∏tarzu, to s∏yszymy g∏os naszego Ojca Niebieskiego, a nie s∏owo ludzkie. To nape∏nia nas radoÊcià.
Ten ogieƒ powinien w nas p∏onàç. Wówczas b´dziemy wzorem dla tamtego Êwiata i ten ogieƒ b´dzie móg∏ zap∏onàç w tamtych duszach.
Badajmy siebie wcià˝ na nowo, czy w nas p∏onie „ogieƒ ewangelii”.
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(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
2

N A B O ˚ E ¡ S T W O
Park stanowy Adirondack
- Lake Placid w stanie Nowy Jork/USA

Chór i orkiestra okręgu Nowy Jork
swoją muzyką i śpiewem sprawiły radość
Głównemu Apostołowi i jego towarzyszom

Nabo˝eƒstwo w Purchase,
w stanie Nowy Jork,
z ustanowieniem aposto∏a
oraz s∏owem pocieszenia
dla rodzin ofiar ataku z 11 wrzeÊnia 2001 roku by∏o kulminacyjnym
punktem podró˝y G∏ównego Aposto∏a Wilhelma Lebera do USA,
jesienià 2006 roku.

G∏ówny Aposto∏
w Purchase - USA
Ogó∏em 12000 braci i sióstr, w niedziel´ 10 wrzeÊnia 2006 roku, uczestniczy∏o w nabo˝eƒstwie G∏ównego
Aposto∏a Lebera w Purchase. Podczas tej uroczystoÊci G∏ówny Aposto∏
powo∏a∏ na urzàd aposto∏a dotychczasowego biskupa Karla Orlofskiego
(44 lata), który b´dzie obs∏ugiwa∏
wiernych na Karaibach i w Gujanie
oraz w USA, w trzech okr´gach
Chicago i w Saint Louis.
„DziÊ jeszcze modlimy si´ za tysiàce dusz, które straci∏y ˝ycie. DziÊ jeszcze wspó∏czujemy rodzinom, które
straci∏y wtedy swoich bliskich i jeszcze
dziÊ cierpià z tego powodu”. Tymi s∏o3

wami podczas nabo˝eƒstwa G∏ówny
Aposto∏ upami´tni∏ tragedi´ z 11
wrzeÊnia 2001 roku. Ponadto wezwa∏
w szczególnoÊci zbór w Nowym Jorku, aby z zaufaniem i odwagà kroczy∏
w przysz∏oÊç.
W przededniu, 9 wrzeÊnia, odby∏
si´ koncert chóru i orkiestry okr´gu
Nowy Jork. Na t´ uroczystoÊç zaproszeni te˝ byli bracia i siostry z Buffalo, Cleveland i Erie. 400 s∏uchaczy
skorzysta∏o z bogatego programu
muzycznego, który obejmowa∏ fragmenty muzyki amerykaƒskiej, poczàwszy od folkloru poprzez muzyk´
klasycznà do religijnej.

N A B O ˚ E ¡ S T W O

„Przeto pomyślcie o Tym, który od
grzeszników zniósł tak wielkie
sprzeciwy wobec siebie, abyście nie
upadli na duchu, utrudzeni”.
– Hebrajczyków 12, 3 –

oi mili bracia i siostry zgromadzeni tu w hali, jak i
korzystajàcy z transmisji.
Raduj´ si´ bardzo, ˝e mog´ byç u was. ˚yczymy sobie wszyscy, aby
nasz Ojciec Niebieski wstàpi∏ do naszych
serc, abyÊmy zyskali pokój, radoÊç i si∏´
oraz wszystko, czego potrzebujemy do
udoskonalenia w wierze. Mam wam do
przekazania coÊ szczególnego: W minionych dniach telefonowa∏em do G∏ównego Aposto∏a w stanie spoczynku Richarda Fehra i on przekazuje wam serdeczne
pozdrowienia. Cz´sto rozmawialiÊmy o
jego odwiedzinach w Atlancie sprzed
pi´ciu laty. By∏o to krótko po 11 wrzeÊnia 2001 roku. Jego podró˝ odby∏a si´ z
licznymi przeszkodami, ale pomimo to
zdo∏a∏ do was przybyç. MyÊl´, ˝e tamto
nabo˝eƒstwo by∏o nadzwyczajne.
DziÊ równie˝ patrzymy wstecz na
wydarzenia sprzed pi´ciu lat. ˚yjemy
przecie˝ na tym Êwiecie i wiemy, co si´

M

zdarzy∏o. Cz´sto o tym myÊlimy. Jeszcze
dziÊ jest si´ wstrzàÊni´tym, gdy si´ widzi
zdj´cia p∏onàcych wie˝. Musz´ wyznaç,
˝e nie znajduj´ s∏ów, aby wyraziç to, co
mnie porusza. MyÊl´, ˝e wam idzie nie
inaczej. W zasadzie nic nie mo˝na powiedzieç, gdy widzi si´ te zdj´cia. Jest to
takie niewiarygodne, ˝e d∏awi g∏os. DziÊ
jeszcze modlimy si´ za tysiàce dusz, które straci∏y ˝ycie. DziÊ jeszcze wspó∏czujemy rodzinom, które straci∏y wtedy
swoich bliskich i jeszcze dziÊ cierpià z
tego powodu.
Budzi si´ pytanie: Jakie wnioski wyciàgamy z tego jako chrzeÊcijanie nowoapostolscy? Dla nas to oznacza: „Blisko
byç Boga chc´”. Wiemy o tym, i tego
stale doÊwiadczamy, ˝e na tym Êwiecie
nie ma absolutnego bezpieczeƒstwa.
Zawsze dziejà si´ rzeczy, z którymi si´
nie liczyliÊmy, które nas zaskakujà i
wprawiajà w os∏upienie. Stàd te˝ trzymajmy si´ Pana i wszystko w∏ó˝my do
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Jego ràk. Tam znajdziemy pokój i spokój. Równie˝ i my jako chrzeÊcijanie
nowoapostolscy nie mamy wyjaÊnienia
tego, co si´ wydarzy∏o. Kto ju˝ ma wyjaÊnienie? Tak d∏ugo, jak b´dziemy tu na
ziemi, zaistniejà wydarzenia, które nami
wstrzàsnà. Je˝eli zajrzymy do Pisma
Âwi´tego, to w LiÊcie do Hebrajczyków 12, 28 jest mowa: „Przeto oka˝my
si´ wdzi´cznymi, my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone, i oddawajmy czeÊç Bogu tak, jak Mu to mi∏e: z
nabo˝nym szacunkiem i bojaênià”. To
jest niewzruszone Królestwo!
Tak d∏ugo, jak b´dziemy tu na ziemi,
b´dà wyst´powaç wydarzenia, które nami wstrzàsnà. Podà˝amy drogà do Królestwa, które nie podlega wstrzàsowi ani
wzruszeniu, poniewa˝ Bóg je ustanowi∏.
Na to Królestwo ukierunkowana jest
nasza nadzieja i nasza radoÊç. Stàd te˝
jeszcze bardziej dà˝ymy do osiàgni´cia
tego Królestwa. Dlatego, ˝e otrzymu-

jemy niewzruszone Królestwo, jesteÊmy
wdzi´czni i chcemy s∏u˝yç Bogu. Nie
nale˝y przeoczyç tego, co istotne: s∏u˝enia Bogu. Czyƒmy to z bojaênià Bo˝à.
Je˝eli nape∏nia nas bojaêƒ Bo˝a, to te˝
determinuje nasze ˝ycie.
S∏u˝my Bogu. Pod tym wzgl´dem
szczególnie zwracam si´ do m∏odzie˝y i
dzieci: S∏u˝cie Bogu. Gdy jest mowa, ˝e
otrzymujemy niewzruszone Królestwo,
to wynika z tego, ˝e ci, którzy wchodzà
do tego Królestwa, równie˝ charakteryzujà si´ niewzruszonoÊcià. Sà stanowczy, a wiara ich si´ nie chwieje. Ich
mi∏oÊç do Boga oraz braci i sióstr tak˝e
nie ulega zachwianiu. Ich nadzieja na
dzieƒ Paƒski jest mocna i niewzruszona.
Pozwólcie, aby te myÊli g∏´boko trafi∏y w
wasze serca, mili bracia i siostry, poniewa˝ takà postaw´ musimy wykazywaç
jako dzieci Bo˝e. JeÊli chcemy wejÊç do
niewzruszonego Królestwa, to nasz stan
serca musi byç taki, ˝e nic, co jest na tym

Êwiecie, nie wzruszy naszej wiary, naszej
mi∏oÊci do Boga i naszej nadziei na dzieƒ
Paƒski.
Nasza wiara, nasza mi∏oÊç do Boga i
nasza nadzieja sà niewzruszone. Na tych
kilku s∏owach zaprzestan´, ale prosz´
s∏ugów Bo˝ych, aby do wypowiedzi z
Listu do Hebrajczyków póêniej powrócili w zborach: „Przeto oka˝my si´ wdzi´cznymi, my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone, i oddawajmy czeÊç
Bogu tak, jak Mu to mi∏e: z nabo˝nym
szacunkiem i bojaênià”. Czasami mam
wra˝enie, ˝e autor Listu do Hebrajczyków domniemywa∏, co wszystko wydarzy
si´ w przysz∏oÊci. Nie chc´ powiedzieç,
˝e domniemywa∏, co wydarzy si´ w Nowym Jorku, ale mia∏ przypuszczenia, ˝e
nastanie czas, w którym b´dzie si´ dzia∏o
wiele rzeczy, które wzruszà ludzi.
Zwróçmy teraz uwag´ na nasze s∏owo
biblijne: „Przeto pomyÊlcie o Tym (Jezusie Chrystusie), który od grzeszników
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zniós∏ tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyÊcie nie upadli na duchu, utrudzeni”. To jest nasze zadanie na dziÊ.
Nasz Ojciec Niebieski chce nam powiedzieç, abyÊmy nie upadali na duchu
strudzeni i nie tracili odwagi. To jest program na przysz∏oÊç.
Przeanalizujmy to. W dniu powszednim mo˝na staç si´ znu˝onym, kiedy nie
ma si´ jedzenia albo si´ nie je. Znu˝eni i
utrudzeni stajemy si´ te˝ wtedy, kiedy
pracujemy bez przerwy przez ca∏y dzieƒ,
kiedy nie mamy chwili wypoczynku.
Duchowo jest podobnie. Gdy nie otrzymujemy duchowego pokarmu, stajemy
si´ znu˝eni. Zatem udajemy si´ na nabo˝eƒstwa, poniewa˝ tam otrzymujemy
pokarm dla duszy. Je˝eli nasza dusza nie
ma okazji do zaznania spokoju i pokoju,
to staje si´ strudzona. Mili bracia i siostry, wykorzystujmy okazj´, kiedy mamy
powiàzanie z naszym Ojcem Niebieskim,
aby otrzymaç pokój i spokój. W tym
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nabo˝eƒstwie równie˝ us∏yszymy s∏owa:
„…sà wam odpuszczone grzechy”.
Cudowna chwila, w której otrzymujemy
pokój i spokój. DziÊ bardzo wa˝ne jest,
aby stale zaznawaç spokoju i pokoju.
Nawet Jezus szuka∏ takich okazji. Czytamy, ˝e udawa∏ si´ do Betanii, do rodzeƒstwa, które mi∏owa∏: ¸azarza, Marty i
Marii. Mo˝emy przypuszczaç, ˝e tam
znajdywa∏ spokój i pokój. (por. Ew. ¸ukasza 10, 38; Ew. Jana 11, 1) Je˝eli ju˝
Jezus dà˝y∏ do tego, aby zaznawaç spokoju i pokoju, to tym bardziej jest to
wa˝ne dla nas. Ka˝dego dnia wygospodarujmy sobie czas i wykorzystujmy ka˝dà okazj´, aby naszego Ojca Niebieskiego prosiç o pokój i spokój, ˝ebyÊmy nie
stali si´ znu˝eni, utrudzeni i nie stracili
odwagi, jak jest o tym mowa w naszym

s∏owie biblijnym. W∏aÊnie ta myÊl mnie
szczególnie poruszy∏a.
Nie traçcie odwagi mili bracia i siostry. To jest nasz program.
Co jest powodem utraty odwagi? Po
pierwsze przyt∏aczajàce problemy; one
mogà sprawiç utrat´ odwagi. Po drugie,
kiedy na coÊ czekamy, a to nie nast´puje.
Czas up∏ywa, a nic si´ nie dzieje. Rozczarowujàce jest to, kiedy na przyk∏ad
mamy jakieÊ wyobra˝enie o czymÊ, a
potem okazuje si´ to zupe∏nie inaczej ni˝
si´ spodziewaliÊmy. Wówczas jest si´
rozczarowanym do tego stopnia, ˝e si´
mówi: Dajcie mi spokój! To sà niebezpieczeƒstwa naszego czasu. Dlatego
chc´ wam dodaç si∏ i udzieliç b∏ogos∏awieƒstwa, aby nikt z was nie straci∏
odwagi. My jako aposto∏owie, te˝ chce6

my byç pod tym wzgl´dem dla was
przyk∏adami.
Przyjrzyjmy si´ nieco bli˝ej temu, o
czym mówi∏em. Pierwsza rzecz, jakà
wymieni∏em, to przyt∏aczajàce problemy. CoÊ takiego istnia∏o te˝ za czasów
Jezusa. Faryzeusze i uczeni w PiÊmie
chcieli zabiç Jezusa. Byli jego zaciek∏ymi wrogami. Jezus mia∏by doÊç powodów, aby zrezygnowaç i powiedzieç: „W
tych okolicznoÊciach nic ju˝ wi´cej nie
robi´”. O czymÊ takim nie ma mowy w
Biblii. Nawet przez chwil´ o tym nie myÊla∏. Nie traci∏ odwagi. Owszem, wiem,
˝e mo˝na by powiedzieç: „No tak, ale
On by∏ przecie˝ Jezusem Chrystusem”.
Istniejà jeszcze inne przyk∏ady biblijne. MyÊl´ o zwiadowcach wys∏anych do
obiecanego kraju. Gdy wrócili, to wi´kszoÊç utraci∏a odwag´: „Nie mo˝emy
wyruszyç na ten lud, gdy˝ jest on od nas
silniejszy”. By∏o tylko dwóch m´˝ów,
Jozue i Kaleb, którzy wykazywali ufnoÊç
i nadziej´: „Gdy wyruszymy na nià (ziemi´), to jà zdob´dziemy, gdy˝ jà przemo˝emy”. (por. 4. Moj˝eszowa 13, 1714, 9) Spójrzcie bracia i siostry, jaka ró˝nica. Niektórzy mo˝e sà tak zrezygnowani, ˝e mówià: „Celu wiary nie osiàgniemy, nie podo∏amy”, zaÊ inni mówià: „Z
pomocà Bo˝à podo∏amy”. Takà postaw´ wykazujmy. Pe∏ni odwagi i si∏ kroczmy naszà drogà wiary a˝ do koƒca,
abyÊmy w dniu Paƒskim byli zwyci´zcami. My nie rezygnujemy.
Po drugie wspomnia∏em, ˝e czas up∏ywa i nic si´ nie dzieje. To równie˝ mo˝e
sk∏oniç do rezygnacji. MyÊl´ o narodzie
izraelskim, który mia∏ wyjÊç z Egiptu. W
koƒcu wyszed∏, ale dopiero po dziesi´ciu
plagach, jakie Pan zes∏a∏ na Egipcjan.
Mog´ sobie wyobraziç, ˝e jednemu lub
drugiemu z narodu izraelskiego si´
d∏u˝y∏o. Byç mo˝e niejeden te˝ mówi∏:
„Zostawmy t´ spraw´. Faraon i tak nie
pozwoli nam wyjÊç”.
Mili bracia i siostry czasami mam odczucie, ˝e jednemu czy drugiemu zbyt
d∏ugo trwa czekanie na przyjÊcie Pana.
Mo˝e budzi si´ pytanie: Dlaczego jesz-

cze nie przyszed∏? Na to nie mam odpowiedzi, ale ufam i polegam na Panu, ˝e
przyjdzie we w∏aÊciwym czasie. Polegajmy na tym, ˝e Pan dotrzyma swej obietnicy. Nadejdzie dzieƒ, w którym przyjdzie ponownie i swoich zabierze do siebie. Nie rezygnujmy. Nie traçmy odwagi,
ale przeciwnie, bàdêmy pe∏ni ufnoÊci i
m´stwa.
Po trzecie nadmieni∏em, ˝e mo˝e
dochodziç do rozczarowaƒ, jeÊli sprawy
toczà si´ inaczej ni˝ myÊleliÊmy lub si´
spodziewaliÊmy. Mili bracia i siostry, kto
tego ju˝ nie prze˝y∏? Nasuwa mi si´ przyk∏ad uczniów z Emaus. Gdy Pan Jezus
si´ do nich przy∏àczy∏, to powiedzieli,
dlaczego sà smutni i rozczarowani: „A
myÊmy si´ spodziewali, ˝e On (Jezus)
odkupi Izraela”. (Ew. ¸ukasza 24, 21)
Byli gorzko rozczarowani i poszli swojà
drogà.
Zasmuca mnie, kiedy widz´, ˝e siostry
i bracia sà rozczarowani. Mo˝e latami
prosili o pomoc i nic si´ nie dzia∏o. Rozczarowani Panem mówià: „Nie ma nadziei”. To jest b∏àd. Zawsze jest dla nas
korzyÊcià i b∏ogos∏awieƒstwem, kiedy
wykazujemy odwag´ i trwamy przy tym,
czego si´ nauczyliÊmy i co s∏yszeliÊmy,
kiedy zachowujemy obietnic´: Nasz Pan
przyjdzie wkrótce!
„Przeto pomyÊlcie o Tym, który od
grzeszników zniós∏ tak wielkie sprzeciwy
wobec siebie, abyÊcie nie upadli na duchu, utrudzeni”. Jak zapobiegamy temu,
abyÊmy „nie upadli na duchu, utrudzeni”? W s∏owie biblijnym jest mowa:
„Przeto pomyÊlcie o Tym…”. Spójrzmy
na Pana, On zniós∏ wiele, On jest wzorem – wzorem odwagi i konsekwentnego
kroczenia swojà drogà.
Nigdy nie dopuszczajmy myÊli: „Nie
podo∏am”. Z pomocà Bo˝à podo∏amy na
pewno. Nigdy nie dopuÊçmy odczucia, ˝e
wszystko trwa zbyt d∏ugo, czas p∏ynie i
nic si´ nie dzieje. W∏ó˝my wszystko do
r´ki Bo˝ej. Nie znamy czasu, ale Bóg go
zna. On okreÊli∏ czas, w którym ponownie poÊle swego Syna.
Nie traçmy odwagi! Co prawda w ˝y-

ciu dziejà si´ rzeczy, które sà nie do przewidzenia, ale nie odrzucajmy zaufania,
lecz trwajmy mocno przy obietnicy Bo˝ej. Zawsze te˝ przyjmujmy pokarm dla
duszy i wykorzystujmy chwile, z których
czerpiemy pokój i spokój oraz nowe si∏y.
Mili bracia i siostry wykazujmy odwag´, aby jako nowoapostolscy chrzeÊcijanie ˝yç zgodnie z naszà wiarà. Czasami
do tego potrzebna jest odwaga, poniewa˝ niejedno jest sprzeczne z tym, co
ludzie zwykle czynià, a mianowicie prowadzà swoje ˝ycie wed∏ug w∏asnych potrzeb i wyobra˝eƒ. My natomiast przeciwnie, prowadêmy nasze ˝ycie wed∏ug
woli Bo˝ej. Niezb´dna te˝ jest odwaga
do wyznawania, ˝e jesteÊmy dzieçmi
Bo˝ymi, które czekajà na ponowne
przyjÊcie Chrystusa, podczas którego
Pan zabierze nas do siebie. Do tego potrzebna jest odwaga.
Jeszcze raz zwracam si´ do m∏odzie˝y i
dzieci. Wiem z w∏asnego doÊwiadczenia,
˝e czasami troch´ trudno przychodzi
wyznanie, ˝e jesteÊmy nowoapostolskimi,
˝e ˝yjemy nieco inaczej kierujàc si´ wolà
Bo˝à. Gdy jednak podo∏acie, gdy jednak
wyka˝ecie odwag´, to gwarantuj´ wam,
˝e doÊwiadczycie b∏ogos∏awieƒstwa naszego Ojca Niebieskiego. On b∏ogos∏awi
tych, którzy wykazujà odwag´. Zatem
okazujmy odwag´, ˝yjàc zgodnie z naszà
wiarà i wyznajàc jej cel.
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Istnieje jeszcze jeden punkt, a tym
samym wracam do poczàtku nabo˝eƒstwa: Miejmy odwag´ s∏u˝yç Bogu!
Niekiedy s∏ysz´, jak m∏odzie˝ mówi: „No
dobrze, kiedyÊ tam b´d´ s∏u˝y∏ Bogu,
mo˝e gdy b´d´ starszy”.
Mili bracia i siostry, gdy widzimy, ˝e
jesteÊmy potrzebni, a bracia proszà nas
o wspó∏prac´, to dobrze jest, gdy podà˝ymy za tym wezwaniem i powiemy: „Tak,
ja si´ zaanga˝uj´. Ja chc´ s∏u˝yç Panu!”.
Post´pujmy w∏aÊnie w ten sposób, poniewa˝ oznacza to dla nas b∏ogos∏awieƒstwo
i radoÊç. Mo˝na przytoczyç liczne przyk∏ady, gdzie wymagana jest odwaga.
Odwaga wià˝e si´ z nadziejà. Gdy ma si´
odwag´, ma si´ te˝ nadziej´, i na odwrót.
Nie utraçcie nadziei, nie porzucajcie jej.
Wyka˝my odwag´ do czynienia tego,
czego oczekuje od nas Ojciec Niebieski.
Wówczas w dniu Pana zostaniemy z ∏aski
przyj´ci. DziÊ wa˝ne jest, abyÊmy mieli
odwag´ i si∏´. Wa˝ne to te˝ jest w odniesieniu do tego dnia sprzed pi´ciu lat, o
którym mówi∏em na poczàtku nabo˝eƒstwa.
Nasz wniosek: My chcemy wejÊç do
niewzruszonego Królestwa Bo˝ego. Tam
nic ju˝ nas nie b´dzie mog∏o wzruszyç.
To co jest nam obiecane, nie mo˝e nam
zostaç odebrane. Wyka˝my odwag´ i
kroczmy dalej drogà wiary a˝ osiàgniemy
nasz cel.

N A U K A

I

P O Z N A N I E

Ksi´gi apokryficzne Starego Testamentu
nie wyst´pujà we wszystkich wydaniach
biblijnych, niemniej sà wià˝àce dla naszej
wiary, podobnie jak pozosta∏e ksi´gi biblijne. Wypowiedzi, dotyczàce nauki KoÊcio∏a
Nowoapostolskiego, zgodnie z postanowieniem Konferencji Aposto∏ów Okr´gowych
z paêdziernika 2005 roku, mogà byç popierane cytatami z apokryfów.

Apokryfy

1. Wprowadzenie

sów), to w∏adali greckim (j´zykiem Êwiatowym staro˝ytnoÊci), który stawa∏ si´ j´zykiem powszechnego u˝ytku.
Wy∏àcznie w synagogach u˝ywano tekstów hebrajskich i
t∏umaczono je ustnie na grecki. Ponadto w greckoj´zycznym Êrodowisku w Egipcie (szczególnie w akademiach i bibliotekach aleksandryjskich) chciano zaistnieç pod wzgl´dem intelektualnym oraz nauczaç dzieci
˝ydowskie w urz´dowym j´zyku greckim.
Legenda
Stary Testament zosta∏ przet∏umaczony na grecki,
aby ˚ydzi mogli rozumieç Pismo Âwi´te. T∏umaczenie
zwane jest Septuagintà (siedemdziesiàt). Zgodnie z
podaniem, zawartym w tzw. LiÊcie Arysteasza (prze∏om
II i I w. p.n.e.), t∏umaczenia dokonano w III w. p.n.e. w
Aleksandrii, w Egipcie. Na polecenie egipskiego w∏adcy
Ptolemeusza II Filadelfosa (panowa∏ w latach 285-246
p.n.e.) 72 uczonych z Jerozolimy i Aleksandrii mia∏o si´
zgromadziç na wyspie Faros i w ciàgu 72 dni dokonaç
przek∏adu Pi´cioksi´gu Moj˝eszowego na grecki. Podczas przek∏adu mia∏a panowaç ca∏kowita zgodnoÊç. W
rzeczywistoÊci jednak przek∏ad zosta∏ dokoƒczony w
II w. p.n.e. Póêniej stopniowo dokonywano te˝ przek∏adu na grecki ksiàg proroczych i nauczajàcych Starego Testamentu. Proces ten trwa∏ a˝ do czasów Jezusa.
Ksi´gi greckie
Nie tylko przek∏ady hebrajskich pism Starego Testamentu, ale te˝ nowe, pisane po grecku ksi´gi zosta∏y
przyj´te do Septuaginty. Chodzi∏o przy tym o takie pisma, które w czasach powstania Septuaginty uznawano
za doÊç wa˝ne, aby zosta∏y zachowane dla ˚ydów, a ponadto by∏y rozpowszechniane wÊród ˚ydów greckoj´zycznych. W∏aÊnie te ksi´gi Septuaginty, które nie posiadajà orygina∏u hebrajskiego, a których przekaz wyst´puje tylko w j´zyku greckim, zosta∏y nazwane przez
Marcina Lutra apokryfami (tajemnymi ksi´gami). Dok∏adnego uporzàdkowania ksiàg Septuaginty nigdy nie
dokonano, tak wi´c zale˝nie od przekazu, jest ró˝ne.
Septuaginta u chrzeÊcijan i ˚ydów
Septuaginta (a ÊciÊlej niektóre jej wersje) jest Starym
Testamentem pierwszych chrzeÊcijan; pisma Moj˝esza i
proroków znali w zasadzie tylko w j´zyku greckim. Ta
popularnoÊç greckiej Biblii u chrzeÊcijan doprowadzi∏a

Historia apokryfów jest bardzo z∏o˝ona. Si´ga wczesnego judaizmu i uwzgl´dnia specyficznoÊç wyznaniowà.
Ponadto istnieje znaczna liczba wydaƒ biblijnych, w
których zakres i uporzàdkowanie apokryfów, po cz´Êci
te˝ pod wzgl´dem treÊci, sà bardzo ró˝ne. Nawet oznaczenie tych ksiàg jest ró˝ne: apokryfy, pisma deuterokanoniczne lub pseudoepigrafy.
W Biblii Lutra i w New King James Version (uwspó∏czeÊniona Biblia Króla Jakuba) apokryfy znajdujà si´
mi´dzy Starym a Nowym Testamentem. W Bibliach
KoÊcio∏ów reformowanych z regu∏y brakuje tych ksiàg.
Natomiast w Bibliach katolickich i prawos∏awnych apokryfy sà sta∏à cz´Êcià Starego Testamentu i do∏àczone sà
do ró˝nych miejsc, odpowiednio do tematyki zasadniczych ksiàg biblijnych. Stàd te˝ nie tworzà odr´bnego
dzia∏u biblijnego i nie sà te˝ bezpoÊrednio rozpoznawalne jako apokryfy.

2. Co to sà apokryfy?
Apokryfy starotestamentowe sà pismami ˝ydowskimi, zredagowanymi mi´dzy III w. p.n.e. a I w. n.e. Nie
zosta∏y przyj´te do hebrajskiej Biblii, ale zosta∏y w∏àczone do jej greckiego przek∏adu – Septuaginty. Apokryfy by∏y pisane zaraz w j´zyku greckim lub na grecki
t∏umaczone.

3. Septuaginta
Kulisy
Po zburzeniu Jerozolimy (587-586 p.n.e.) wielu ˚ydów, obawiajàc si´ niewoli babiloƒskiej, uciek∏o do
Egiptu, gdzie utworzy∏o koloni´. Od V w. p.n.e. tamtejsze zbory ˝ydowskie rozrasta∏y si´ z powodu sta∏ego
nap∏ywu ludnoÊci z Judei. Nasili∏o si´ to szczególnie po
za∏o˝eniu Aleksandrii przez greckiego króla Aleksandra. ˚ydzi osiedlali si´ tam w sposób masowy. W III w.
p.n.e. wielu ˚ydów ˝yjàcych w Aleksandrii prawie nie
rozumia∏o ju˝ j´zyka hebrajskiego Starego Testamentu.
O ile nie w∏adali aramejskim (j´zykiem urz´dowym Per8

pisma apokryficzne w postaci zintegrowanej.
KoÊció∏ Prawos∏awny na soborze w Jerozolimie w
1672 r. zadecydowa∏ o przyj´ciu apokryfów. Zakres tych
pism jest jednak szerszy ni˝ w Bibliach protestanckich.

do tego, ˝e ˚ydzi ok. 70 r. n.e. odstàpili od Septuaginty.
Nawet w tamtym czasie treÊç i kolejnoÊç ksiàg Septuaginty nie by∏a jednoznacznie ustalona. W∏aÊnie z powodu korzystania chrzeÊcijan z Septuaginty oraz zburzenia
Êwiàtyni przez Rzymian pod przywództwem syna
cesarza Tytusa w 70 r. n.e. ˚ydzi ca∏kowicie skoncentrowali si´ na hebrajskim Starym Testamencie. Ten zbiór
pism dopiero w 135 r. n.e. otrzyma∏ kszta∏t, jaki do dziÊ
obowiàzuje w judaizmie.
Natomiast Septuaginta w póêniejszym czasie by∏a
przekazywana prawie wy∏àcznie przez pisarzy chrzeÊcijaƒskich.

5. Jakie istniejà apokryfy?
Apokryfy, które przyjà∏ Luter do swojej niemieckiej
Biblii, to:
• Ksi´ga Judyty
• Ksi´ga MàdroÊci Salomona
• Ksi´ga Tobiasza
• Ksi´ga Syracha
• Ksi´ga Barucha
• 1. Ksi´ga Machabejska
• 2. Ksi´ga Machabejska
• Ksi´ga Estery
• Fragmenty do Ksi´gi Daniela
– OpowieÊç o Zuzannie
– OpowieÊç o Belu i w´˝u
– Bel i smok
– Modlitwa Azariasza
– PieÊƒ trzech m∏odzieƒców
• Modlitwa Manassesa
Pozosta∏ych apokryfów Marcin Luter nie do∏àczy∏ do
swego przek∏adu. W Septuagincie istnieje wi´c wi´cej
ksiàg apokryficznych ni˝ w Biblii Lutra. Tak wi´c Biblia
Lutra nie zawiera∏a lub obecnie ju˝ nie zawiera np.
takich ksiàg, jak:
• 3. i 4. Ksi´ga Machabejska
• 3. i 4. Ksi´ga Ezdrasza
• PieÊni (Ody) Salomona
• Psalmy Salomona
WÊród apokryfów sà wi´c pisma o ró˝nym charakterze gatunkowym:
• Pisma historyczne, jak 1. i 2. Ksi´ga Machabejska;
• Pisma religijno-duchowe, jak: Ksi´ga Tobiasza, Ksi´ga Estery, PowieÊci Daniela lub Modlitwa Manassesa;
• Pisma nauczajàce, jak: Ksi´ga MàdroÊci Salomona,
Ksi´ga Syracha i Ksi´ga Barucha.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e w Biblii brakuje samodzielnych
pism proroczych. Zgodnie ze stanowiskiem ˝ydowskim
proroctwa koƒczà si´ wraz z Ezdraszem i Nehemiaszem. ˚ydowski historyk Flawiusz Józef (37-100
n.e.) stwierdza, ˝e od czasów króla perskiego Artakserksesa I (ok. 465-425 p.n.e.) „zabrak∏o kolejnoÊci powo∏aƒ proroczych”. (Flawiusz Józef, „Contra Apionem
I, 8” – „Przeciw Apinowi”) Dopiero Jan Chrzciciel ponownie zostaje wyraênie nazwany prorokiem. (por. Ew.
¸ukasza 16, 16)

4. Przek∏ady biblijne
Biblia Lutra
Reformator Marcin Luter (1483-1546) do przek∏adu
Pisma Âwi´tego na j´zyk niemiecki za podstaw´ przyjà∏
hebrajski Stary Testament. Prze∏o˝y∏ te˝ wi´kszoÊç apokryfów i do∏àczy∏ w postaci dodatku do Starego
Testamentu. Te ksi´gi, które pochodzi∏y z greckiego
Starego Testamentu nazwa∏ apokryfami. Starogreckie
s∏owo „apokryf” oznacza „tajemny”. W myÊl zaleceƒ
Lutra z tych ksiàg nie nale˝a∏o korzystaç na
nabo˝eƒstwach. „To sà ksi´gi, które nie sà równe
Pismom Âwi´tym, ale po˝yteczne i dobrze jest je czytaç”
– wypowiedê nieco dwuznaczna.
Biblia katolicka
KoÊció∏ Katolicki przyjà∏ Bibli´ rozszerzonà o starotestamentowe apokryfy w IV w. n.e. W roku 1546 na
Soborze Trydenckim KoÊció∏ Katolicki uzna∏ apokryfy,
czy te˝ ksi´gi deuterokanoniczne, gdy˝ takie jest katolickie nazewnictwo tych ksiàg, a dos∏ownie oznacza:
„obok kanonu, drugorz´dne kanonu”, pe∏nowartoÊciowymi ksi´gami Pisma Âwi´tego. Wyst´pujà wi´c jako
równorz´dne obok kanonicznych ksiàg Starego Testamentu. Stàd te˝ w Biblii katolickiej nie istnieje ró˝nica
co do rangi mi´dzy apokryfami a pozosta∏ymi ksi´gami.
Inne Biblie
KoÊcio∏y reformowane, nawiàzujàce do tradycji po∏udniowoniemieckich, szwajcarskich i francuskich reformatorów, takich jak: U. Zwingli i J. Kalwin, poczàtkowo nawiàzywa∏y do poglàdu Lutra i do∏àczy∏y apokryfy
jako dodatek do Starego Testamentu. Póêniej, po
wewn´trznych sporach reformacyjnych, opowiedziano
si´ przeciwko przyj´ciu apokryfów do Pisma Âwi´tego.
W angielskoj´zycznych krajach apokryfy równie˝
zosta∏y wy∏àczone z Biblii (Westminsterskie Wyznanie
Wiary 1647). Biblia New King James Version, wydawana przez KoÊció∏ Nowoapostolski w Ameryce, zawiera
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Młodzież – aktywna i zaangażowana
W Stanach Zjednoczonych od pewnego czasu mo˝na zaobserwowaç
szczególny rozwój. Nasi m∏odzi bracia i siostry, wykazujàc radosnego
ducha, stali si´ prawdziwymi aktywistami w swoich zborach i w dziele
Bo˝ym. Rozwój ten wià˝e si´ z wizytà
grupy 50 m∏odzie˝y w Afryce Po∏udniowej w maju 2004 roku oraz z póêniejszym spotkaniem m∏odzie˝y w
Estes Park, w stanie Kolorado, w tym
samym roku. Pierwszy ogólnokrajowy zjazd m∏odzie˝y, w którym uczestniczy∏o 1800 m∏odych braci i sióstr z
USA nosi∏ motto: „Catch the spirit!”,
co w dos∏ownym t∏umaczeniu oznacza: „Daj si´ zaraziç radoÊcià i entuzjazmem, wykazuj duchowe ˝ycie”. W
kolejnym roku to motto zosta∏o
rozszerzone: „Share the spirit”, co
oznacza dos∏ownie: „Dziel swoje
˝ycie, swojà radoÊç, swój entuzjazm z
innymi”. To wszystko odtàd stale si´
pot´gowa∏o. DziÊ 32 podokr´gi w
USA liczà ponad 2500 aktywnej
m∏odzie˝y, która jest obs∏ugiwana
przez zaanga˝owanych i zmotywowanych opiekunów.
W jaki sposób m∏odzie˝ zamienia
w czyn motto „Share the Spirit”,
niech uka˝à podane przyk∏ady:
Po pewnym spotkaniu m∏odzie˝y
znaczna grupa m∏odych braci i sióstr
czeka∏a na lotnisku na odlot, który si´
opóênia∏ a˝ do póênych godzin nocnych. Z powodu d∏ugiego oczekiwania wielu podró˝nych by∏o zm´czonych i zirytowanych. Nie namyÊlajàc
si´ d∏ugo, m∏odzie˝ utworzy∏a chór,
który zaczà∏ Êpiewaç w hali lotniska.
Krótko po starcie do naszej m∏odzie˝y podesz∏a stewardesa i zapyta∏a, czy
nie chcieliby dalej Êpiewaç. Tym pomys∏em zafascynowani byli te˝ wszyscy pasa˝erowie. Nasi bracia i siostry
Êpiewali przez ca∏y lot. Po wylàdowa-

niu stewardesa wyzna∏a, ˝e z powodu
opóênienia bardzo si´ z∏oÊci∏a, ˝e
akurat by∏a przydzielona do tego
lotu. Teraz jednak z powodu radoÊci
braci i sióstr by∏a tak poruszona, ˝e
lot ten okaza∏ si´ najbogatszym we
wra˝enia w ca∏ej jej karierze.
Innym razem pewien m∏ody brat,
który od pewnego czasu nie ucz´szcza∏ regularnie na nabo˝eƒstwa, po
spotkaniu m∏odzie˝y zatelefonowa∏
do daleko mieszkajàcej matki z zapytaniem, czy w Êrod´ wieczorem
b´dzie na nabo˝eƒstwie. Odpowiedzia∏a, ˝e z powodu odleg∏oÊci do
pokonania to ma∏o prawdopodobne.
Wówczas zaoferowa∏, ˝e przyjedzie i
zawiezie jà na nabo˝eƒstwo. Matka
by∏a dog∏´bnie wzruszona uczynnoÊcià swego syna.
Inny przyk∏ad: W pewnym wi´kszym zborze, z powodu niewielkiej
liczby s∏ugów, nie mog∏y si´ odbywaç
regularne odwiedziny rodzin. Trzej
m∏odzi bracia z w∏asnej inicjatywy
zwrócili si´ do starszego okr´gowego
proponujàc pomoc. W wyniku ogólnej aktywnoÊci m∏odzie˝y czuli si´
sk∏onieni do pomagania tam, gdzie
pomoc by∏a potrzebna. Za tà inicjatywà sz∏y nast´pne. M∏odzie˝ sta∏a si´
najwi´kszym aktywistà w tamtym
zborze. W wielu regionach USA
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grupy m∏odzie˝owe podejmujà ró˝ne
dzia∏ania muzyczne. W ten sposób
sprawiajà radoÊç w zborach i przyczyniajà si´ do wzmocnienia wspólnoty.
Patrzàc w przysz∏oÊç dominujà odwiedziny naszego G∏ównego Aposto∏a z okazji Dnia M∏odzie˝y w Estes
Park, w stanie Kolorado. Podczas
pi´ciodniowego spotkania poza próbami orkiestry i chórów odb´dà si´
ró˝ne inne dzia∏ania i seminaria.
Ponad wszystko jednak dla naszej
m∏odzie˝y b´dzie to jednorazowa
mo˝liwoÊç spotkania si´ z naszym
G∏ównym Aposto∏em. Na tym Dniu
M∏odzie˝y zgromadzi si´ ponad 2500
braci i sióstr.
M∏odzie˝ tworzy tylko cz´Êç zboru,
niemniej nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e
stanowi przysz∏oÊç dzie∏a Bo˝ego.
Nasi m∏odzi bracia i siostry majà
wielkie zdolnoÊci i dary do rozniecania radoÊci i entuzjazmu w zborach.
Zadajmy sobie pytanie: W jaki
sposób my moglibyÊmy si´ przyczyniç
do tego, abyÊmy mieli b∏ogos∏awionà
przysz∏oÊç, a obfite b∏ogos∏awieƒstwo
Bo˝e by∏o z nami gdziekolwiek b´dziemy? (por. Psalm 1, 3 oraz Jozuego 1, 7) Niech dzie∏o Bo˝e b´dzie
zawsze w centrum naszego ˝ycia.
Richard C. Freund

Apostoł okręgowy Richard C. Freund urodził
się 2 listopada 1939 roku. Apostołem został ustanowiony 9 listopada 1993 roku, a urząd apostoła
okręgowego sprawuje od 14 maja 2000 roku.
Obszarem jego działania jest Kościół terytorialny
USA oraz państwa i wyspy w Ameryce Południowej, Północnej i Środkowej, a także kraje w Europie,
Afryce, Oceanii i Azji.

D O O K O ¸ A

Â W I A T A

Europa
Holandia: Nowy przek∏ad Biblii
Od 1 wrzeÊnia br. KoÊció∏ terytorialny Holandia korzysta z nowego
przek∏adu Biblii: „Nieuwe Bijbel Vertaling” (NBV). Ju˝ w maju aposto∏ okr´gowy Theodor de Bruijn skierowa∏ list do zborów, w którym
przygotowa∏ braci i siostry na nadchodzàcà zmian´.

Szkocja: Spotkanie zborowe w Perth
Starszy okręgowy Dulck z jubileuszową parą
Suzanne i Alfredem Harterami

Francja: ˚elazne gody
Suzanne i Alfred Harter, nale˝àcy do
zboru Illkirch-Graffenstaden w okr´gu Strasburg, 13 sierpnia 2006 r. otrzymali b∏ogos∏awieƒstwo z okazji 65lecia zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego.
Starszy okr´gowy Jean-Marc Dulck, w
przemowie przed udzieleniem b∏ogos∏awieƒstwa, szczególnie uwypukli∏
cierpliwoÊç – cnot´, która cechowa∏a
jubileuszowà par´. Ich hobby by∏y
podró˝e, w szczególnoÊci do Palestyny, do ró˝nych miejsc, w których
dzia∏a∏ Jezus. Podró˝ od Syrii po Morze Czerwone brat Harter wspomina
jeszcze dziÊ. Âlub para wzi´∏a 16 sierpnia 1941 r., a piecz´towania Êwi´tego
dostàpili w roku 1955. Z ma∏˝eƒstwa
pochodzi troje dzieci, w tym córka,
która zmar∏a w 1942 roku jako pi´ciomiesi´czne dziecko. Majà te˝ dwoje
wnuków i czworo prawnuków.

Na jeden dzieƒ wspólnoty i nabo˝eƒstwo
w Perth, 9 lipca 2006 roku, spotka∏y si´
zbory Dunfermline i Glasgow. Biskup
David Middleton nawiàza∏ do nabo˝eƒstwa G∏ównego Aposto∏a z Birmingham z 18 czerwca 2006 r. i zapyta∏: „Jaki
jest nasz wewn´trzny rozwój? Czy mamy
wi´cej mi∏oÊci, zrozumienia i gotowoÊci
do przebaczania ni˝ wczeÊniej?”. ZaÊ w
nawiàzaniu do s∏owa biblijnego z Ew. Jana 6, 28. 29 stwierdzi∏, ˝e intensywna
wiara nie zna granic i umo˝liwia rozwój.
Po nabo˝eƒstwie bracia i siostry urzàdzili piknik oraz prze˝ywali wiele radoÊci
podczas quizu biblijnego i innych przyjemnoÊci.

Grupa flecistów
gra przed nabożeństwem

Francja/Szwajcaria: Zuryscy seniorzy odwiedzajà Alzacj´
56 braci i sióstr z okr´gu Zurych-Wiedikon/Szwajcaria w dniach 6-8
czerwca br., uda∏o si´ autobusem do Alzacji/Francja. Podró˝ wiod∏a
przez Colmar i Riquewihr do Strasburga. Pod fachowym przewodnictwem seniorzy zwiedzili miasto i katedr´. Ponadto skorzystali z przeja˝d˝ki po rzece Ill. W trakcie podró˝y powrotnej przez Wogezy zatrzymali si´ w Hartmannsweiler Kopf, gdzie zwiedzili cmentarz
poleg∏ych w pierwszej wojnie Êwiatowej.

Rumunia: Wzrost w Europie Po∏udniowej
Aposto∏ okr´gowy Armin Studer (Szwajcaria) w po∏owie
lipca br. uda∏ si´ do Rumunii. Towarzyszyli mu biskupi:
Hanspeter Nydegger i Jean-Francois Perret. Podczas pobytu aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwa w zborach: Timisoara, Sebes, Sighisoara i Sybin. Ogó∏em obs∏u˝y∏ 500 braci i sióstr, ochrzci∏ dziecko, piecz´towa∏ 16 wiernych, ustanowi∏ pi´ciu kap∏anów i pi´ciu diakonów oraz
przeniós∏ w stan spoczynku kap∏ana. W Rumunii ˝yje oko∏o
6000 braci i sióstr, którym przewodniczy aposto∏ Vasile
Cone oraz dwaj biskupi: I. Radulescu i G. Sapintan.

Przemowa
przed świętym
pieczętowaniem
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Afryka
Angola: WyÊwi´cenie dwóch koÊcio∏ów i Dzieƒ
M∏odzie˝y
Aposto∏ okr´gowy Armin Brinkmann (Nadrenia Pó∏nocna-Westfalia/Niemcy), 23 lipca 2006 r. s∏u˝y∏ ok. 2500 m∏odym braciom i siostrom w Luandzie, stolicy Angoli. Udzieli∏ im rady s∏owami z Hebrajczyków 10, 35: „Nie porzucajcie wi´c ufnoÊci waszej”. Po po∏udniu m∏odzie˝ prezentowa∏a programy, wywierajàce wra˝enia i sk∏aniajàce do refleksji. W przededniu aposto∏ okr´gowy wyÊwi´ci∏ nowy
koÊció∏ w okr´gu Luanda-Kwanza Bengo, który zosta∏ wybudowany przy wielkim wspó∏udziale braci i sióstr. Zbór zosta∏ za∏o˝ony w roku 1986. Pierwsze nabo˝eƒstwo przeprowadzili ówczeÊni aposto∏owie
Brinkmann i Ronsard pod go∏ym niebem. Równie˝ zbór Kinkanga Sala w okr´gu Bengo powsta∏ w ci´˝kich warunkach wojennych. Nowy koÊció∏ wyÊwi´ci∏ aposto∏ Alfonso Avelino.

Na Dzień Młodzieży do Luandy
przybyło 2500 młodzieży

Apostoł okręgowy Brinkmann
(pośrodku) z rodzimymi sługami
przed nowo wyświęconym kościołem
w Kwanza Bengo

Chór dziecięcy wita apostoła okręgowego Latorcai (pośrodku)
i apostoła okręgowego pomocniczego Dzura (z prawej)
w Brazzaville/Republika Konga

Afryka Ârodkowa/Kanada: Dwa tygodnie podró˝y przez Afryk´
Aposto∏ okr´gowy Leslie Latorcai i aposto∏ okr´gowy pomocniczy Frank Dzur
(Kanada) od poczàtku do po∏owy lipca br. odwiedzili wiele afrykaƒskich krajów.
W Republice Ârodkowoafrykaƒskiej po raz pierwszy aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla umar∏ych, w którym uczestniczy∏ równie˝ prezydent
kraju. Po nabo˝eƒstwie w Kigali, stolicy Rwandy, dzieci szkó∏ki niedzielnej i chór
zaprezentowa∏y program muzyczno-poetycki. W Demokratycznej Republice
Konga, w Matadi, aposto∏ okr´gowy Latorcai s∏u˝y∏ s∏ugom Bo˝ym, a nast´pnie ponad 6000 braci i sióstr. W Kinszasie
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla 2000 m∏odzie˝y. W sàsiadujàcej Republice Konga w trakcie nabo˝eƒstwa, w którym
uczestniczy∏o prawie 6000 braci i sióstr, ustanowi∏ wielu starszych okr´gowych i ewangelistów okr´gowych. W stolicy kraju,
Brazzaville, aposto∏ okr´gowy przeniós∏ w stan spoczynku pewnego ewangelist´ okr´gowego. Na zakoƒczenie podró˝y
mia∏a miejsce konferencja 25 aposto∏ów i 31 biskupów z tej cz´Êci Demokratycznej Republiki Konga, która obs∏ugiwana
jest przez KoÊció∏ terytorialny Kanada.
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