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Mili Bracia i Siostry,
podczas pewnego nabo˝eƒstwa wskaza∏em, ˝e odpuszczenie grzechów zwiàzane
jest z urz´dem apostolskim. Stàd chcia∏bym wyjaÊniç mój punkt widzenia.
Pe∏nomocnictwo odpuszczenia grzechów najdobitniej sformu∏owane jest w Ew.
Jana 20, 23: „Którymkolwiek grzechy odpuÊcicie, sà im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, sà zatrzymane”. Istnieje pewna paralela w Ew. Mateusza 18, 18:
„Zaprawd´ powiadam wam: Cokolwiek byÊcie zwiàzali na ziemi, b´dzie zwiàzane i
w niebie; i cokolwiek byÊcie rozwiàzali na ziemi, b´dzie rozwiàzane i w niebie”. W
obydwu przypadkach jednak˝e grono adresatów nie jest dok∏adnie ograniczone; w
zasadzie te wypowiedzi skierowane sà do uczniów, a nie ÊciÊle do aposto∏ów. Co
prawda na podstawie innych wypowiedzi biblijnych mo˝na wywnioskowaç, ˝e gdy
jest mowa o uczniach , to w zasadzie chodzi o aposto∏ów, ale w oparciu o zacytowane
wersety nie mo˝na tego jednoznacznie ustaliç.
Istniejà zasadniczo dwa przeciwstawne zapatrywania. Jedno mówi o tym, ˝e to
pe∏nomocnictwo niejako zwiàzane jest z KoÊcio∏em, a wi´c nie jest zwiàzane z
urz´dem. Drugie zapatrywanie jest takie, ˝e chodzi o pewne specjalne pe∏nomocnictwo urz´du. KoÊció∏ Nowoapostolski prezentuje t´ ostatnià interpretacj´.
Mój punkt widzenia jest nast´pujàcy: Pierwsze
zapatrywanie, które zak∏ada, ˝e pe∏nomocnictwo odpuszczenia grzechów zwiàzane jest z KoÊcio∏em,
bezpoÊrednio prowadzi do wniosku, ˝e w istocie rzeczy
zb´dne jest rozgrzeszenie i istnienie urz´du zwiastujàcego odpuszczenie grzechów, a wystarczy bezpoÊrednie powo∏anie si´ na ofiar´ Chrystusa. Czy Pan mia∏ to
na myÊli? Przecie˝ w szczególnych sytuacjach Pan sam zwiastowa∏ odpuszczenie grzechów. Te wydarzenia niewàtpliwie
pami´tali uczniowie, kiedy Jezus Chrystus wypowiedzia∏ powy˝ej zacytowane s∏owa. Moim zdaniem wi´c nie ma
poparcia zapatrywanie, które neguje potrzeb´ wyraênego odpuszczenia grzechów. Dlatego te˝ nale˝y prezentowaç
drugie zapatrywanie, wed∏ug którego pe∏nomocnictwo odpuszczenia grzechów zwiàzane jest z urz´dem, a jedynym
urz´dem, który wówczas istnia∏, to by∏ urzàd apostolski. Zatem to stanowisko zostaje podkreÊlane przez nasz KoÊció∏.
Dodaç mo˝na jeszcze jeden argument: Zanim Pan, wed∏ug Ew. Jana 20, 23, udzieli∏ pe∏nomocnictwa odpuszczenia
grzechów, to „…tchnà∏ na nich i powiedzia∏ im: Weêmijcie Ducha Âwi´tego”.
(werset 22) Z tego wi´c wynika, ˝e odpuszczenie grzechów mo˝liwe jest tylko z
mocy Ducha Âwi´tego. Moc Ducha Âwi´tego jest niewàtpliwie szczególnie
skoncentrowana w urz´dzie apostolskim. Urzàd apostolski w 2. Koryntian 3, 8
Moi serdecznie umi∏owani Bracia i Siostry,
okreÊlony jest jako „s∏u˝ba ducha”.
z okazji moich urodzin otrzyma∏em z WaStary Testament poÊwiadcza, ˝e Pan z mi∏osierdziem traktowa∏ grzesznika, kiedy
szego grona wiele dobrych ˝yczeƒ. Wiem
ten powa˝nie prosi∏ i stara∏ si´ iÊç Jego drogà. W starym przymierzu nie by∏o jednak
te˝, ˝e jestem ujmowany w Waszych
jeszcze pe∏nowartoÊciowej ofiary Chrystusa. Teraz budzi si´ pytanie, co jest z tymi
codziennych modlitwach. Ta ÊwiadomoÊç
stale jest dla mnie powodem do wielkiej
wszystkimi ludêmi, którzy nie doÊwiadczyli rozgrzeszenia poprzez aposto∏a lub
wdzi´cznoÊci. W duchu podaj´ Wam r´k´
przez kogoÊ, przez niego upowa˝nionego? Na to musz´ odpowiedzieç: Nie wiem.
i
wzywam Was: Idêmy odwa˝nie naprzód.
Mog´ jednak podkreÊliç, ˝e mamy jasne rozumienie co do znaczenia nabo˝eƒstw
Pomimo
zmartwieƒ i pokus chciejmy mieç
dla umar∏ych. Zgodnie z naszà wiarà równie˝ w sferach tamtego Êwiata mogà
codziennie otwarte oczy i czu∏e serce, aby
zostaç odpuszczone grzechy.

Odpuszczenie grzechów
i urząd apostolski

dostrzegaç tak˝e ma∏e dowody mi∏oÊci
Pana.
Z serdecznymi pozdrowieniami i z najlepszymi ˝yczeniami b∏ogos∏awieƒstwa
Wasz Wilhelm Leber

Wasz
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Główny Apostoł wraz ze sługami Bożymi
w pokoju dla sługów

Krajobraz stanu
Kalifornia Dolna w Meksyku

Pod koniec maja 2008 roku
G∏ówny Aposto∏ po raz
pierwszy odwiedzi∏ dzieci Bo˝e
w Meksyku. W niedziel´ 25
maja przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo w zborze Misión
del Sol w Tijuanie, podczas
którego przeniós∏ w stan
spoczynku biskupa Eduarda
R. Buistrago (65 l.).

G∏ówny Aposto∏ w Meksyku
Ogó∏em trzydzieÊci szeÊç lat Eduardo Buistrago jako s∏uga Bo˝y s∏u˝y∏ w
KoÊciele Nowoapostolskim, w tym
osiem lat jako biskup. „Z wielkim
b∏ogos∏awieƒstwem s∏u˝y∏eÊ w wielu
krajach Ameryki Centralnej”, tymi
s∏owami w swojej przemowie G∏ówny
Aposto∏ doceni∏ prac´ biskupa.
Biskup, który pochodzi z Argentyny,
pozna∏ dzie∏o Bo˝e dzi´ki swojej ˝onie
Elenie i w 1972 roku w wieku 30 lat w
USA zosta∏ piecz´towany. Na proÊb´
aposto∏a Johna Wendta sen. dwa lata

póêniej przeniós∏ si´ ze swojà rodzinà
do Portoryko. Tam, jak równie˝ w sàsiednim kraju, Dominikanie, Eduardo
Buistrago wspiera∏ rozwój KoÊcio∏a
Nowoapostolskiego. Ponadto odwiedza∏ te˝ zbory w Hondurasie, jak i w
Gwatemali. W roku 1987 Eduardo
Buistrago, ponownie na proÊb´ zarzàdu KoÊcio∏a, przeniós∏ si´ na pó∏noc
Meksyku. Od tego czasu dzia∏a∏ w tym
kraju, jak i w kilku krajach sàsiednich.
W lutym 2000 roku, z polecenia G∏ównego Aposto∏a Richarda Fehra, apos3

to∏ okr´gowy Erwin Wagner (Kanada)
w Santa Cruz/Boliwia powo∏a∏ go na
urzàd biskupa. G∏ówny Aposto∏ Leber
serdecznie podzi´kowa∏ odchodzàcemu biskupowi za wszelkà mi∏oÊciwà
prac´.
W nabo˝eƒstwie w Tijuanie uczestniczy∏o oko∏o 300 wiernych. G∏ównemu Aposto∏owi towarzyszyli aposto∏owie okr´gowi Norberto R. Batista
(Argentyna) i Richard C. Freund
(USA), który obs∏uguje braci i siostry
w Meksyku.
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„Pouczę ciebie i wskażę ci drogę,
którą masz iść; Będę ci służył radą,
a oko moje spocznie na tobie”.
– Psalm 32, 8 –

ili bracia i siostry, mili przyjaciele i goÊcie. Ciesz´ si´, ˝e
jestem tutaj, i ciesz´ si´, ˝e
wszyscy zechcieliÊcie przybyç. S∏ysza∏em, ˝e czasami udanie si´ na nabo˝eƒstwo wià˝e si´ dla was z trudnoÊciami, i
˝e niekiedy drogi sà bardzo dalekie.
Ale teraz jesteÊcie tutaj; wszyscy jesteÊmy tutaj, a wasz wszelki trud zostanie
ukoronowany b∏ogos∏awieƒstwem.
Za czasów Jezusa tak˝e nie zawsze
by∏o ∏atwo dojÊç do Pana. MyÊl´ tu o
sparali˝owanym, który zosta∏ zaniesiony do Jezusa, do Kafarnaum. Dom, w
którym zatrzyma∏ si´ Jezus, by∏ pe∏en
ludzi, tym samym dla m´˝czyzn, którzy
nieÊli chorego, nie by∏o ˝adnej szansy
przedrzeç si´ do Pana. Wpadli na pomys∏: Weszli na dach i przez otwór wraz
z ∏o˝em spuÊcili go przed Jezusa. Jezus
widzia∏ wiar´ m´˝czyzn i uzdrowi∏ sparali˝owanego. Mog´ sobie wyobraziç,
˝e to Go bardzo poruszy∏o, kiedy widzia∏, jaki trud sobie zadali, ˝eby chorego donieÊç do Niego. (por. Ew. Marka
2, 1-12) Czy nie powinno tak te˝ byç i w
naszym czasie?
Wszyscy, którzy szukajà Pana, ci na-

M

prawd´ zadajà sobie trud, ˝eby móc byç
blisko Niego, Jego prze˝ywaç, doÊwiadczaç Jego pomocy i Jego b∏ogos∏awieƒstwa oraz otrzymywaç wszystko, co jest potrzebne do osiàgni´cia
celu wiary.
Kiedy z ca∏ego serca szukamy bliskoÊci i pomocy Pana, wtenczas poruszamy serce Ojca. Wówczas Pan otwiera nam drzwi do b∏ogos∏awieƒstwa. A
ja ˝ycz´ wam wszystkim wiele b∏ogos∏awieƒstwa, nowej si∏y i nowej odwagi, a
tym samym dzie∏o naszego Ojca tak˝e
tu b´dzie si´ rozwija∏o i ostatecznie
b´dzie mog∏o byç dokoƒczone.
Przeczyta∏em s∏owo z Psalmu – a jest
to wielka obietnica Pana – „Poucz´ ciebie i wska˝´ ci drog´, którà masz iÊç”.
Pan zawsze wskazuje drog´ – u Niego
nie ma Êlepych zau∏ków, nie ma beznadziejnych sytuacji, nawet wtedy, kiedy
nie od razu to widzimy. PomyÊlmy o
narodzie izraelskim, kiedy wyszed∏ z
Egiptu. Izraelici doszli do Morza
Czerwonego – tam droga si´ skoƒczy∏a.
Wojsko faraona podà˝a∏o za nimi i by∏o
ju˝ bardzo blisko. Przed nimi by∏o
morze, a za nimi przeÊladowcy. Jak
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okiem si´gnàç ˝adnego wyjÊcia. Bóg
jednak˝e pokaza∏ drog´. Na Jego polecenie Moj˝esz rozdzieli∏ morze i Izraelici mogli przez nie przejÊç. (2. Moj˝eszowa 14) Tam by∏a droga, której nikt
wczeÊniej nie widzia∏. Tak dzia∏a nasz
Ojciec Niebieski. Kiedy jest si´ przekonanym, ˝e nasta∏ koniec, ˝e nie ma ju˝
wyjÊcia, wtedy jest to tylko nasz ograniczony ludzki punkt widzenia. Nasz
Ojciec Niebieski zawsze zna drog´ i jak
tu jest mowa pouczy nas i wska˝e nam
drog´, którà mamy iÊç.
On nie tylko wskazuje nam drog´,
ale idzie razem z nami: „…B´d´ ci
s∏u˝y∏ radà, a oko moje spocznie na
tobie”. To oznacza, ˝e On zawsze jest
obecny. On czuwa nad nami i jest dla
nas o ka˝dym czasie, nawet wtedy,
kiedy tego nie dostrzegamy. Czy˝ to nie
jest cudowna obietnica Pana? On
wskazuje nam drog´. On nas uczy i
poucza. A nast´pnie czuwa nad nami
swoim okiem i towarzyszy nam w
drodze!
Co to oznacza, jeÊli Bóg mówi, ˝e nas
pouczy? Odnios´ to do tego, co Pan
Jezus powiedzia∏ o dwóch drogach i

dwóch bramach. Po pierwsze jest szeroka brama i przestronna droga, którà
wielu idzie. To jest droga zatracenia –
naprawd´ to nie jest pi´kna droga.
Istnieje jednak jeszcze inna droga,
która jest wàska i trudna. To jest droga,
która prowadzi do ˝ycia wiecznego. O
niej powiedzia∏ Pan Jezus, ˝e niewielu
jà znajdzie. (por. Ew. Mateusza 7, 14)
To jest droga, na której Pan chce nas
uczyç.
Dlaczego tak trudno jà znaleêç?
Dlatego ˝e zale˝y to od ∏aski Boga. Kto
chce iÊç tà drogà, musi byç pokorny i z
szacunkiem spoglàdaç na Boga. To dla
wi´kszoÊci ludzi jest trudne. Naszym
˝yczeniem stale powinno byç to, aby
Bóg nas poucza∏, wskazywa∏ nam swojà
drog´, nawet wtedy, gdy jest trudna i
ucià˝liwa.
Punktem wyjÊcia, jeÊli chcielibyÊmy
to tak nazwaç, by∏o nowonarodzenie z
wody i z Ducha. Wtedy zacz´liÊmy iÊç
tà wàskà drogà; ona prowadzi nas do
˝ycia wiecznego. Powstaje tylko pytanie, czy posuwamy si´ naprzód na tej
drodze? Czy idziemy do przodu? Czy
nieco si´ oddalamy i b∏àdzimy? Z

pewnoÊcià wszyscy chcemy pozostaç na
tej wàskiej drodze. Niekiedy jednak˝e
musimy popatrzeç, czy czasem odrobin´ nie zboczyliÊmy, czy mo˝e nie zbli˝amy si´ do drogi zatracenia.
Pozwólcie, ˝e w odniesieniu do tego
wska˝´ kilka cech wàskiej drogi, na
której mo˝emy si´ sprawdzaç.
Wàska droga jest drogà zaufania do
Boga. To droga pokory i skromnoÊci. A
po trzecie to jest droga cierpliwoÊci.
MyÊl´, ˝e teraz rozumiemy, dlaczego
jest tak trudno iÊç tà drogà, poniewa˝
nie∏atwo jest mieç zawsze zaufanie do
Pana. Kiedy wszystko idzie tak, jak sobie tego ˝yczymy, wtedy oczywiÊcie
∏atwo jest ufaç. My wszak˝e musimy
udowadniaç, ˝e rzeczywiÊcie ufamy
Ojcu Niebieskiemu i to we wszystkich
okolicznoÊciach.
Niekiedy znajdujemy si´ w sytuacjach, które si´ nam nie podobajà.
Czasem jest to cierpienie, choroba,
k∏opot, które zachwia∏y zaufaniem do
Bo˝ej pomocy – to zapewne wszyscy ju˝
kiedyÊ prze˝yliÊmy. Pomimo to zachowaliÊmy nasze zaufanie do Boga! Sk∏adajmy wszystko do ràk Boga!
5

Kiedy naród izraelski szed∏ przez
pustyni´, to w∏aÊciwie by∏a to taka
„szko∏a zaufania”. Izraelitom si´ to nie
uda∏o. Stale byli niezadowoleni; raz nie
mieli co jeÊç, potem brakowa∏o wody –
zawsze mieli na co narzekaç. Powodem
tego by∏ brak zaufania.
Czy dziÊ wiele si´ zmieni∏o? Wszyscy
musimy si´ uczyç zaufania do Boga we
wszelkich sytuacjach. Mili bracia i siostry, nigdy nie traçcie zaufania! To jest
to, czego chce nas uczyç Ojciec Niebieski. DziÊ daje nam nowà si∏´, dzi´ki
czemu pozostaniemy na tej drodze i nie
utracimy zaufania do Niego.
Nast´pnym punktem jest pokora i
skromnoÊç. Obecnie na Êwiecie nie
bardzo jest to cenione. DziÊ si´ mniema, ˝e nie potrzeba Boga, ˝e mo˝na
ignorowaç Jego wol´. „W ka˝dà niedziel´ iÊç na nabo˝eƒstwo, to przecie˝
nie musi tak byç! Owszem, raz czy dwa
razy w roku, ale nie co niedziel´”. W
Objawieniu Jana czytamy, co mówili
ludzie: „Bogaty jestem i wzbogaci∏em
si´, i niczego nie potrzebuj´”. (Obj.
Jana 3, 17) To jest droga, która prowadzi do zatracenia. My chcemy po-
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zostaç na drodze, która prowadzi do
˝ycia wiecznego. Chcemy pozostaç pokornymi, ze ÊwiadomoÊcià, ˝e bez Pana
nic nie mo˝emy uczyniç, i ˝e potrzebujemy nabo˝eƒstw. Wtenczas sk∏ania to
nas te˝ do modlitwy, wtenczas pragniemy ∏aski. To tak˝e zalicza si´ do pokory.
Pozostaƒmy pokornymi i miejmy ÊwiadomoÊç, ˝e bez Niego, bez naszego
Ojca Niebieskiego, nic nie jesteÊmy w
stanie uczyniç!
Trzecim punktem jest cierpliwe czekanie na Pana. To tak˝e jest cechà wàskiej drogi. My czekamy na ponowne
przyjÊcie Chrystusa. Niektórzy byç
mo˝e ju˝ lata lub dziesi´ciolecia. Mimo
to dotychczas Pan jeszcze nie przyszed∏.
To wymaga cierpliwoÊci. Pan nie dostosowuje si´ do wyobra˝eƒ cz∏owieka, ale
wszystko dzieje si´ wed∏ug Jego Êwi´tej
woli. Dlatego z cierpliwoÊcià poddawajmy si´ Jego woli.
W przypowieÊci Jezus mówi o s∏udze,
który rzek∏ w swoim sercu: „Pan mój
zwleka z przyjÊciem”. (Ew. ¸ukasza 12,
45) Kiedy taka myÊl ma miejsce, wtenczas nie ma cierpliwoÊci. Wówczas jest
si´ na drodze, która prowadzi do zatracenia. ˚aden duch nie powinien nas
pozbawiç cierpliwoÊci.
Trzy cechy okreÊlajà drog´, która
prowadzi do ˝ycia wiecznego: Zaufanie
do Pana, którego si´ trzymamy nawet
wtedy, kiedy okolicznoÊci nie odpowiadajà naszym wyobra˝eniom. Po drugie

pokora i ÊwiadomoÊç, ˝e bez Pana nic
nie mo˝emy uczyniç.
Do tego chcia∏bym te˝ do∏àczyç
skromnoÊç. Z takim nastawieniem
serca zawsze jesteÊmy gotowi do s∏u˝enia drugiemu. Prosz´ was, czyƒcie tak.
Kiedy s∏u˝ymy drugiemu i pozostajemy
skromnymi, wtenczas mamy silne zbory. Spoglàdajmy jeden na drugiego z
szacunkiem. To przynosi szczególne
b∏ogos∏awieƒstwo. To te˝ b´dzie zauwa˝ane na zewnàtrz. OczywiÊcie jesteÊmy realistami i wiemy, ˝e nie przyjdà do
nas tysiàce, ale jeden czy drugi z pewnoÊcià do∏àczy do zboru Pana, tak˝e tu
w Meksyku, a wówczas i tu dzie∏o Bo˝e
b´dzie mog∏o byç dokoƒczone.
Po trzecie bàdêmy cierpliwi i nigdy
nie mówmy: „Pan mój zwleka z przyjÊciem”. Czekajmy codziennie na Pana.
Gdy nie przyjdzie dziÊ, to byç mo˝e
przyjdzie jutro. Bàdêmy gotowi ka˝dego dnia. Tego nas nauczy∏. (por. Ew.
Mateusza 24, 42)
Na tej drodze Bóg towarzyszy nam ze
swojà obietnicà: „B´d´ ci s∏u˝y∏ radà, a
oko moje spocznie na tobie”.
On nie b´dzie nas prowadzi∏ na
drodze, która prowadzi do zatracenia,
lecz na drodze prowadzàcej do ˝ycia
wiecznego.
Nie dawajmy ˝adnemu duchowi
okazji do zburzenia naszego zaufania.
˚aden duch nie powinien obróciç wniwecz naszej cierpliwoÊci i skromnoÊci,
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czy te˝ pozbawiç nas cierpliwoÊci.
To jest moje or´dzie, mili bracia i
siostry. Z jednej strony brzmi prosto i
zwyczajnie, a z drugiej strony jest
wymagajàce. Cz∏owiek sk∏ania si´ do
czynienia tego, co si´ mu podoba.
Jednak˝e to nie jest droga, którà
wskazuje nam Bóg, i na której chce nas
prowadziç.
Pozwólcie mi jeszcze raz powróciç do
s∏ów: „B´d´ ci s∏u˝y∏ radà, a oko moje
spocznie na tobie”. Ja widz´ w tym
szczególnà obietnic´ b∏ogos∏awieƒstwa. Kto ufa Bogu, ten zauwa˝y to
b∏ogos∏awieƒstwo. Kto jest pokorny,
ten otrzymuje ∏ask´. Tak jest napisane
w PiÊmie Âwi´tym. (por. Przyp. Salom.
3, 34) Bóg daruje ∏ask´ pokornym, a
pokorne oczekiwanie si´ spe∏ni. Nie
rezygnujmy! Z powodu rezygnacji nie
staje si´ zwyci´zcà. To nie jest droga,
która prowadzi do nieba. To jest szeroka droga, którà mo˝e iÊç ka˝dy.
My jednak chcemy pozostaç na drodze prowadzàcej do nieba, do wiecznego ˝ycia.
Ciesz´ si´, ˝e jest tak jak wsz´dzie na
Êwiecie. Wsz´dzie jest aktywny Duch
Bo˝y. A tam gdzie Ducha dzia∏a, prowadzi do nieba, nawet kiedy droga jest
ucià˝liwa. Wyobra˝am sobie, ˝e wy tu
w Meksyku postrzegacie to tak samo,
jak to prze˝ywa si´ te˝ w innych miejscach na Êwiecie. Wsz´dzie, gdzie si´
zabiega o to, aby byç prowadzonym
przez Ducha Âwi´tego, trzeba stwierdziç, ˝e niekiedy jest to trudne.
Czasem ˝yczy si´ sobie, ˝eby ta droga
by∏a szersza i wygodniejsza, i ostatecznie opuszcza si´ wàskà drog´. Wtenczas jednak˝e tracimy bliskoÊç Pana i
prze˝ywanie Jego ∏aski, a to mamy tutaj, w domu naszego Ojca Niebieskiego, a to zapewnia nam w∏aÊciwy kierunek na drodze Paƒskiej.
Pozostaƒmy na w∏aÊciwej drodze, a
wtenczas wszyscy b´dziemy mogli
wziàç udzia∏ w dniu Pana i na zawsze
zostaniemy zjednoczeni z Panem Jezusem. To jest nasz cel.

L I S T

A P O S T O L S K I

Dzieci w zborze Nazareno/Meksyk śpiewają na powitanie

Zdrowy rdzeń
Kiedy s∏ysz´ s∏owo „rdzeƒ”, to od˝ywajà mi w pami´ci wspomnienia z
dzieciƒstwa: Pewnego razu obserwowa∏em mojà matk´, jak spo˝ywa∏a ca∏e
jab∏ko ∏àcznie z rdzeniem i pestkami.
Twierdzi∏a, ˝e to jest zdrowe. Spróbowa∏em tak zjeÊç jedno jab∏ko, ale mi nie
smakowa∏o. Jednak˝e moja matka do
dziÊ cieszy si´ dobrym zdrowiem.
W Meksyku, który nale˝y do mojego
obszaru dzia∏ania, przez lata ukszta∏towa∏ si´ pi´kny „rdzeƒ” wiernych dzieci
Bo˝ych. Pomimo to ciàgle jeszcze jest
to ma∏a rzesza w tym wielkim i zaludnionym kraju. Z odwiedzinami G∏ównego Aposto∏a zwiàzane b∏ogos∏awieƒstwo w cudowny sposób wzmacnia ten
rdzeƒ. Umo˝liwia to nowe ˝ycie i
rozwój.
Jak takie ˝ycie mo˝e si´ ujawniç,
dowiedzia∏em si´ w ubieg∏ym roku przy
okazji nabo˝eƒstwa ofiarno-dzi´kczynnego.
Na to nabo˝eƒstwo udaliÊmy si´ do
odleg∏ego rolniczego regionu Meksy-

ku, gdzie jest zasadniczo bardzo sucho.
Przed nabo˝eƒstwem tamtejszy kap∏an
poinformowa∏ mnie, ˝e dwie siostry z
doÊç oddalonego sàsiedniego zboru
równie˝ planowa∏y byç obecne na tym
nabo˝eƒstwie. Niestety nie mog∏y jednak przybyç, tak wi´c swojà ofiar´
dzi´kczynnà przekaza∏y innej rodzinie,
aby ta dostarczy∏a jà kap∏anowi. Ofiara
nie mieÊci∏a si´ jednak˝e do skrzynki
ofiar. Moje zdumienie by∏o wielkie, gdy
pokazano mi dwie plastikowe torby wype∏nione po brzegi monetami o ró˝nej
wartoÊci.
Niewàtpliwie obie siostry przez ca∏y
rok z myÊlà o nabo˝eƒstwie ofiarnodzi´kczynnym ka˝dego dnia odk∏ada∏y
po kilka monet na rzecz ofiary. Zapa∏ i
radoÊç tych sióstr Êwiadczy∏a o zdrowej
wierze.
Wa˝ne jest, abyÊmy strzegli naszej
zdrowej wiary przed szkodliwymi wp∏ywami, takimi jak: z∏oÊç, zazdroÊç, zarozumia∏oÊç, czy ziemski sposób myÊlenia. Wszystko to mo˝e zaszkodziç lub
7

zniszczyç rdzeƒ wiary.
Nie zawsze mo˝emy uniknàç takich
szkodliwych wp∏ywów albo zapobiec
sytuacjom, które wstrzàsajà nami do
g∏´bi. Oparcie i przyrzeczenie pomocy
znajdujemy w obietnicy, którà Pan da∏
kiedyÊ Piotrowi. Pan powiedzia∏, ˝e szatan po˝àda, aby „przesiaç jak pszenic´.
Ja zaÊ prosi∏em za tobà, aby nie usta∏a
wiara twoja”. (por. Ew. ¸ukasza 22, 31.
32) Dlatego ˝e Chrystus wstawia si´ za
nami u naszego Ojca Niebieskiego i nas
wzmacnia S∏owem i sakramentem, to
mo˝emy pozostaç zachowani i zdrowi
w wierze. Takiej wiary Pan nie pozostawi bez wynagrodzenia w dniu swego
ponownego przyjÊcia.
Thomas R. Schmidt

Apostoł Thomas R. Schmidt urodził się 5 listopada
1960 roku. Apostołem został ustanowiony 16
września 2001 roku. Obsługuje braci i siostry w
Kościele terytorialnym USA oraz w Meksyku.

N A U K A

I

Droga, prawda, ˝ywot – tymi
trzema poj´ciami Chrystus
okreÊli∏ swoje usposobienie i swojà
misj´. Nas interesuje, co oznacza
ta autoprezentacja Jezusa.

P O Z N A N I E

Jezus Chrystus –
droga, prawda, żywot

Wprowadzenie

prawdà by∏ zakon. W Ewangeliach jest nià kazanie
Jezusa. Jezus Chrystus otwiera ludziom wol´ Bo˝à.
Zgodnie z tym Syn Bo˝y oznajmia swojà Êmierç i
powrót do Ojca jako wydarzenia niezb´dne do
zbawienia: „Lecz ja wam mówi´ prawd´: Lepiej dla
was, ˝ebym ja odszed∏. Bo jeÊli nie odejd´, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeÊli zaÊ odejd´, poÊl´
go do was”. (Ew. Jana 16, 7)
RównoczeÊnie wskazuje, ˝e zes∏anie Pocieszyciela, Ducha Âwi´tego, oznacza trwa∏à obecnoÊç prawdy Bo˝ej poÊród ludzi: „Ja prosiç b´d´ Ojca i da
wam innego Pocieszyciela, aby by∏ z wami na wieki
– Ducha prawdy, którego Êwiat przyjàç nie mo˝e,
bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa
wÊród was i w was b´dzie”. (Ew. Jana 14, 16. 17)
Jezus Chrystus nie jest wi´c tylko ucieleÊnionym
S∏owem, ale te˝ prawdà w postaci osoby. Jest nià
dlatego, poniewa˝ w Nim S∏owo i czyn stanowià
jednoÊç.

W swoich mowach koƒcowych Jezus mówi do
swoich uczniów, ˝e odchodzi, aby przygotowaç
miejsce dla swoich, a przy tym stwierdzi∏: „I dokàd
Ja id´, wiecie, i drog´ znacie. Rzek∏ do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokàd idziesz, jak˝e mo˝emy znaç drog´? Odpowiedzia∏ mu Jezus: Ja jestem
droga i prawda, i ˝ywot, nikt nie przychodzi do
Ojca, tylko przeze mnie”. (Ew. Jana 14, 4-6) Wypowiedê ta nale˝y do znamiennych s∏ów Jezusa: „Ja
jestem”, w których konkretne poj´cie (droga) powiàzane zostaje z dwoma w∏aÊciwoÊciami (prawda,
˝ywot). W wypowiedziach „Ja jestem” Jezus objawia uczniom swojà Bo˝à istot´ i swojà zbawiennà
misj´.

Jezus Chrystus – droga
Motyw drogi znajduje si´ ju˝ w Starym Testamencie. Dla pobo˝nych ˚ydów drogà do Boga jest
zakon. Akurat gdy pomyÊli si´ o olbrzymim znaczeniu, jakie mia∏ Zakon Moj˝eszowy dla wiernych w
czasach starotestamentowych, wtedy dobitnie poznaje si´ roszczenie Jezusa w u˝ytej metaforze o
drodze. DojÊcie do Boga nie jest mo˝liwe poprzez
wype∏nienie Zakonu Moj˝eszowego, ale wy∏àcznie
przez Niego, Jezusa Chrystusa. Kto chce dojÊç do
Boga, ten musi uwierzyç w Jezusa Chrystusa i Go
naÊladowaç.

Jezus Chrystus – ˝ywot
Jezus, jako nowy Adam, jest zarazem tym, który
poczàtkuje nowy ˝ywot, a mianowicie ˝ywot z Bogiem i u Boga. (por. Rzymian 5, 21; 1. Koryntian
15, 20) Nowe ˝ycie, które przyby∏o w Jezusie Chrystusie ma teraêniejszy i przysz∏y wymiar. Jest ˝yciem
w Duchu, (por. Galacjan 5, 25) aczkolwiek nie sta∏o si´ jeszcze pe∏nà rzeczywistoÊcià. (por. Kolosan
3, 3) W pe∏ni ujawni si´ to dopiero w przysz∏oÊci,
gdy wierny b´dzie zjednoczony z ponownie przychodzàcym Chrystusem. Zatem Jezus Chrystus jest
˝ywotem wiecznym, gwarantujàcym niez∏omnà
spo∏ecznoÊç z Bogiem.
W Ewangelii Jana jest mowa: „W nim by∏o ˝ycie,
a ˝ycie by∏o Êwiat∏oÊcià ludzi”. (Ew. Jana 1, 4) Celem ucz∏owieczenia S∏owa jest zbawienie od
Êmierci i udost´pnienie nieprzemijajàcego, czyli
wiecznego ˝ycia. Wiara umo˝liwia dost´p do tego
˝ycia, które jest obecne w Jezusie Chrystusie.
Jakie dalekosi´˝ne konsekwencje ma wiara w

Jezus Chrystus – prawda
Na poczàtku Ewangelii Jana widnieje wypowiedê: „Zakon bowiem zosta∏ nadany przez Moj˝esza, ∏aska zaÊ i prawda sta∏a si´ przez Jezusa
Chrystusa”. (Ew. Jana 1, 17) Jezus Chrystus naucza ludzi prawdy, a poniewa˝ to czyni, dlatego jest
zakonodawcà nowego przymierza. PoÊwiadczajà to
s∏owa g∏oszone przez Jezusa, chocia˝by w „Kazaniu
na górze”. Dla wiernych starego przymierza
8
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dziç ze Êwiata ciemnoÊci, odkupienie z grzechu i
˝ywot wieczny: „Owce moje g∏osu mojego s∏uchajà
i Ja znam je, a one idà za mnà. I Ja daj´ im ˝ywot
wieczny, i nie ginà na wieki, i nikt nie wydrze ich z
r´ki mojej. (Ew. Jana 10, 27. 28)
To, ˝e w Jezusie Chrystusie obecna jest moc Bo˝a
przezwyci´˝ajàca Êmierç i stwarzajàca nowe ˝ycie,
uwidacznia si´ podczas wskrzeszenia ¸azarza.
Jezus mówi: „Jam jest zmartwychwstanie i ˝ywot;
kto we mnie wierzy, choçby i umar∏, ˝yç b´dzie. A
kto ˝yje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki”.
(Ew. Jana 11, 25. 26) Jezus Chrystus nie tylko jest
gwarantem przysz∏ego ˝ycia, urzeczywistnionego
poprzez zmartwychwstanie umar∏ych i przemienienie ˝yjàcych, ale o wiele wi´cej, w Nim ju˝ tu i teraz
jest obecny ˝ywot wieczny. Wierzàcy dost´puje tego
˝ywota i nie utraci go, jeÊli tylko pozostanie w wiernym naÊladownictwie.

Syna Bo˝ego poÊwiadcza wypowiedê z Ew. Jana
5, 24: „Zaprawd´, zaprawd´, powiadam wam, kto
s∏ucha s∏owa mego i wierzy temu, który mnie pos∏a∏,
ma ˝ywot wieczny i nie stanie przed sàdem, lecz
przeszed∏ z Êmierci do ˝ywota”. Wierzàcy w Boga,
Syna i Ojca, nie stanie wi´c przed sàdem, ale ju˝
teraz ma udzia∏ w tym, co przyniesie przysz∏oÊç, a
mianowicie wiecznà spo∏ecznoÊç z Bogiem. Zarazem widoczne staje si´ to, ˝e Êmierç, oddzielenie od
Boga, mo˝e byç przezwyci´˝ana wy∏àcznie przez
wiar´ w Jezusa Chrystusa.
Gdy Jezus okreÊla siebie jako „Êwiat∏oÊç” i „Êwiat∏o ˝ycia”, wtedy daje do zrozumienia, ˝e udost´pnia
ludziom ˝ywot odmienny od tego, który wyst´puje
na Êwiecie, w sferze oddalenia od Boga. W obliczu
tego ˝ycia poznajemy, ˝e cz∏owiek w istocie rzeczy
znajduje si´ w stanie Êmierci. Z tego powodu Pan
przyrzeka swoim, czyli tym, którzy dajà si´ wyprowa-

Niewidoma przyjaciółka
W koƒcu zmar∏a, a
poniewa˝ zawodowo
przebywa∏am poza
miejscem zamieszkania nie mog∏am wziàç
udzia∏u w jej pogrzebie. Nie wiedzia∏am,
gdzie zosta∏a pochowana, ale za nià si´
modli∏am.
Mija∏y lata. Musz´
si´ przyznaç, ˝e nieco
zapomnia∏am o mojej zmar∏ej przyjació∏ce. Pewnego dnia w innej dzielnicy naszego miasta
odwiedzi∏am wymagajàcà opieki siostr´. Wysz∏am z
nià w wózku inwalidzkim na spacer i uda∏yÊmy si´ na
cmentarz. Nagle zauwa˝y∏am skromny, drewniany
krzy˝. Gdy przeczyta∏am imi´ i nazwisko, to ju˝
wiedzia∏am: Tu jest pochowana moja przyjació∏ka
Krystyna! RównoczeÊnie uÊwiadomi∏am sobie, ˝e w
najbli˝szà niedziel´ b´dzie mia∏o miejsce nabo˝eƒstwo dla umar∏ych. Krystyna teraz nie potrzebowa∏a
mojego wzroku, ale niewàtpliwie moich modlitw.

Zmar∏a moja matka, z którà razem mieszka∏am.
By∏am bardzo smutna, a ponadto czu∏am si´ osamotniona i niepotrzebna. Przez pewien czas rozmyÊla∏am, co teraz poczn´ z moim dodatkowym
wolnym czasem, jak go po˝ytecznie wykorzystam.
Modli∏am si´ w tej sprawie do Boga. Nagle pomyÊla∏am, ˝e udam si´ do znajdujàcego si´ niedaleko
domu opieki dla niewidomych, czy byç mo˝e tam
mnie ktoÊ nie potrzebuje.
Powzi´ty zamiar zamieni∏am w czyn. W domu
opieki usiad∏am w kafeterii i obserwowa∏am goÊci.
By∏o wielu niewidomych, ale nikt nie przychodzi∏ sam.
Wydawa∏o si´, ˝e wszyscy majà dobrà opiek´. Przed
powrotem do domu, chcia∏am jeszcze obejrzeç sobie
pi´knie urzàdzony ogród. Nagle z otoczonego bluszczem zakàtka us∏ysza∏am g∏os. KtoÊ mnie prosi∏,
˝ebym podesz∏a. By∏a to pensjonariuszka domu
opieki, która rzeczywiÊcie potrzebowa∏a kogoÊ do
pomocy. Jak˝e pragn´∏am tego, aby komuÊ byç
us∏u˝nà! Odtàd cz´stokroç, tak dobrze jak potrafi∏am,
stara∏am si´ s∏u˝yç drobnymi uczynkami. Z biegiem
lat mi´dzy mnà a Krystynà nawiàza∏a si´ pi´kna
przyjaêƒ. Moja niewidoma przyjació∏ka by∏a bardzo
wierzàca i mieliÊmy wiele wspólnych zainteresowaƒ.
9
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Zaufaj Bogu i pozostań…
my dróg Pana.
Gdy Dawid ponownie i to kilkakrotnie pod rzàd przychodzi do domu ze
z∏ymi ocenami jesteÊmy rozgoryczeni z
powodu niepowodzenia i braku pomocy
Bo˝ej. MyÊlimy: „Mi∏y Bo˝e tak dalej
nie mo˝e iÊç”. Dodatkowo nie mamy ju˝
si∏, aby przed ch∏opcem nie okazywaç
naszego rozczarowania. Przecie˝ nie ma
straciç nadziei. Nie mieliÊmy ju˝ nawet
ochoty, aby zajrzeç do Pisma Âwi´tego i
przeczytaç sobie pocieszajàce i budujàce
s∏owa. Pragn´liÊmy jednak jakiejÊ wskazówki od Boga.
Gdy wzi´∏am do r´ki ostatnie wydanie czasopisma „Nasza Rodzina”, to
mój wzrok przyku∏ artyku∏ zatytu∏owany: „Zaufaj
Bogu”. Zaraz pokaza∏am to m´˝owi i wspólnie odczuliÊmy, ˝e to jest odpowiedê Bo˝a i spe∏nienie
naszego ˝yczenia. W artykule by∏a mowa o pewnym
bracie w wierze, który znalaz∏ si´ w podobnej sytuacji
i jakie odpowiedzi zawsze na nowo otrzymywa∏ od
Pana. ZrozumieliÊmy, ˝e te odpowiedzi dotyczà te˝ i
nas. Tamten brat w trudnych problemach zawodowych mia∏ nadziej´ na pomoc Boga. Nie otrzyma∏ jej
tak jak myÊla∏ i musia∏ odejÊç z pracy. RozwÊcieczony
i zfrustrowany nawet odwróci∏ si´ od Boga. Pan
jednak pozosta∏ mu wierny i upomina∏ s∏owem:
„Zaufaj Bogu i pozostaƒ przy swoim powo∏aniu”.
Przestrzeganie tej rady Bo˝ej sprawi∏o, ˝e stopniowo
zmienia∏a si´ sytuacja tamtego brata.
Relacja ta wywar∏a na nas g∏´bokie wra˝enie i
pozwoli∏a zrozumieç, ˝e i w naszej sytuacji wymagana
jest wiara i zaufanie, oraz ˝e nie mamy prawa z∏oÊciç
si´ na Pana i uzale˝niaç naszego stosunku do niego od
sukcesów w nauce naszego dziecka. Zatem dalej
b´dziemy si´ modlili i cierpliwie ufali mi∏emu Bogu.
Wówczas te˝ pomo˝e naszemu Dawidowi.
Przeczytanie relacji z „Naszej Rodziny” sta∏o si´ dla
nas pi´knym prze˝yciem wiary. Artyku∏ ten sprawi∏,
˝e pozyskaliÊmy w∏aÊciwy sposób widzenia, dostàpiliÊmy wzmocnienia i pocieszenia oraz uzyskaliÊmy nowà
nadziej´. Naszemu Dawidowi to w∏o˝ymy do serca,
aby pozna∏, ˝e mi∏y Bóg zna jego starania i je wynagrodzi. Takiego poznania, s∏u˝ebnego na ca∏e ˝ycie,
nie zdob´dzie w gimnazjum.

D∏ugo zastanawialiÊmy si´ nad w∏aÊciwym wyborem szko∏y dla naszego syna Dawida. ProsiliÊmy te˝
mi∏ego Boga o pomoc i jà te˝ otrzymaliÊmy. Nasz
ch∏opak zaczà∏ ucz´szczaç do gimnazjum, do którego
bardzo chcia∏ byç przyj´ty.
Dawidowi nauka nie przychodzi ∏atwo. Wiedz´
zdobywa tylko ci´˝kà pracà i wielkà pilnoÊcià.
Niewiele pozostaje czasu na inne przedsi´wzi´cia,
takie jak: nauka gry na organach, czy uprawianie
nieco sportu. Szko∏a coraz wi´kszy wp∏yw wywiera na
nasze ca∏e ˝ycie rodzinne. Niewiele mamy spokoju i
harmonii. Pomimo to rezultaty w ˝adnej mierze nie sà
adekwatne do staraƒ naszego syna.
Z inicjatywy nauczycielki religii, w KoÊciele, w
pokoju dla s∏ugów, wisi kalendarz, na którym dzieci
zapisujà terminy swoich klasówek. W ten sposób
s∏udzy Bo˝y mogà o tym pami´taç w swoich modlitwach. Dawid równie˝ ch´tnie z tego korzysta, ale
tylko sporadycznie mo˝e swojemu kap∏anowi przekazaç wiadomoÊç o pozytywnym rezultacie.
Z ka˝dà negatywnà ocenà coraz bardziej zostaje
wystawiane na prób´ nasze przekonanie, ˝e wybraliÊmy w∏aÊciwà szko∏´ dla Dawida. O jej zmianie nasz
ch∏opak nie chce nawet s∏yszeç. Uczy si´ z jeszcze
wi´kszym zapa∏em. Wyniki jednak sà coraz gorsze. W
tej sytuacji zacz´liÊmy wewn´trznie szemraç i stawiaç
zarzuty Bogu. Czy nie poÊwi´caliÊmy niejednego
wieczoru dla sprawy dzie∏a Bo˝ego, zamiast dodatkowo uczyç si´ z naszym synem? Nie kierujemy si´
przecie˝ b∏´dnymi ambicjami, po prostu nie rozumie10
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Europa / Afryka
W∏ochy: RadoÊç w zborze Atripalda

W∏ochy: WyÊwi´cenie pomieszczenia sakralnego

Bodziec do umacniania serdecznej wspólnoty w
zborach, który G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber
przekaza∏ na tegorocznym nabo˝eƒstwie zielonoÊwiàtkowym, podchwycili bracia i siostry ze zboru
Atripalda na po∏udniu W∏och. Zaraz po nabo˝eƒstwie postanowili si´ spotkaç na wspólnym
grillowaniu. Przy posi∏ku i wspólnych przedsi´wzi´ciach razem sp´dzili ca∏e popo∏udnie.

W niedziel´ 4 maja br. aposto∏ Orando Mutti wyÊwi´ci∏ nowe
pomieszczenie koÊcielne dla zboru Busto Arsizio. Zbór ten
zosta∏ wydzielony ze zboru Somma Lombardo. Dotychczas w
Busto Arsizio nabo˝eƒstwa odbywa∏y si´ w mieszkaniu pewnej
rodziny, której praca misyjna z biegiem lat przynios∏a obfite
plony. Przewodniczàcym nowego zboru Busto Arsizio jest
ewangelista Renato De Marco, który te˝ dalej przewodzi
zborowi Somma Lombardo. Podczas nabo˝eƒstwa wyÊwi´cajàcego m∏oda
para otrzyma∏a
równie˝ b∏ogos∏awieƒstwo zar´czynowe. Po
nabo˝eƒstwie
osiemdziesi´ciu
czterech uczestników, w tym
Pomieszczenie kościelne zboru Busto Arsizio
dwunastu goÊci
pozosta∏o razem
na wspólny posi∏ek.

Pielęgnacja wspólnoty w zborze Atripalda

Afryka Po∏udniowo-Wschodnia: Odwiedziny aposto∏a okr´gowego na
Madagaskarze
Przygotowanie si´ na nabo˝eƒstwa, piel´gnacja duszpasterska oraz ofiary, to
tematy seminarium, które przeprowadzi∏ na Madagaskarze aposto∏ okr´gowy
Johann Kitching (Afryka Po∏udniowo-Wschodnia) w dniach 18-19 kwietnia br. W
tym celu w stolicy Antananarywie zebrali si´ obaj dzia∏ajàcy na wyspie aposto∏owie
Albert Rasolo i Fally Randriakasy, jak i wszyscy przewodniczàcy okr´gów. W
niedziel´ rano aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w Tomasinie, podczas
którego przeniós∏ w stan spoczynku ewangelist´ okr´gowego Jeana Michela, a w
jego miejsce ustanowi∏ ewangelist´ okr´gowego Samy’ego Emmanuela. Po
po∏udniu przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w Antananarywie, gdzie ustanowi∏ dwóch
ewangelistów okr´gowych. Na zakoƒczenie swojej wizyty spotka∏ si´ jeszcze raz z
obydwoma aposto∏ami dzia∏ajàcymi na Madagaskarze.
Apostoł okręgowy Kitching z przewodniczącymi
okręgów podczas seminarium

Chór w Tomasinie
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RPA: Akcent w Brixton
Bracia i siostry oraz goÊcie
zostali zaproszeni do Brixton na
wyst´p chóru mieszanego i
dzieci´cego, prezentacj´ fotograficznà i odczyty, które odby∏y si´ 18 kwietnia 2008 r. Poza
znajomymi i przyjació∏mi w
uroczystoÊci uczestniczyli te˝
bracia i siostry, którzy sporadycznie ucz´szczajà na nabo˝eƒstwa. Szczególnym akcentem spotkania by∏ duet i solo
oÊmioletniego dziecka. Biskup
Cecil Petersen, który zakoƒczy∏
spotkanie modlitwà, stwierdzi∏:
„PieÊni wychodzàce z serca
docierajà do nieba”.

D O O K O ¸ A

Â W I A T A

Afryka / Europa
RPA: Piecz´towanie 102 wiernych
Z polecenia aposto∏a okr´gowego Johanna Kitchinga (Afryka Po∏udniowo-Wschodnia), 6 kwietnia 2008 r., w Shoshanguve, niedaleko
Pretorii, aposto∏ Michael Dimba przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo, podczas którego 102 wiernym udzieli∏ Ducha Âwi´tego. Wierni pochodzà
z okr´gów Shoshanguve Pó∏noc i Po∏udnie, w których KoÊció∏
Nowoapostolski od lat notuje wielki wzrost. Z siedmiu zborów w roku
2000, liczba wzros∏a obecnie do dziewi´tnastu zborów.

Apostoł okręgowy
Kitching (z prawej)
z bratem Dariusem
Wyngaardtem,
burmistrzem
ds. młodzieży
Pretorii

RPA: Aposto∏ okr´gowy podejmuje burmistrza m∏odzie˝y

Po nabożeństwie apostoł Michael Dimba i biskup Daniel Radebe
z braćmi i siostrami w zborze Shoshanguve

Przedstawiciele ośrodka
edukacyjnego i szkolenia
zawodowego niepełnosprawnej młodzieży
(z przodu) z czekiem,
który przekazał apostoł
okręgowy Fehlbaum
(2. z prawej) w obecności
apostoła Kainza
(z prawej) i biskupa
Bleckenwegnera (z lewej)

Pod koniec marca 2008 roku brat Darius
Wyngaardt ze zboru Pretoria-Gezina otrzyma∏ nominacj´ na szczególny urzàd publiczny: „Deputy Junior Mayor”, burmistrza ds.
m∏odzie˝y, a tym samym przewodniczy
„Junior City Concil”, frakcji rady miejskiej,
sk∏adajàcej si´ z przedstawicieli trzydziestu
szkó∏ z Pretorii i okolicy. Ponadto Darius
Wyngaardt w czerwcu br. zosta∏ wybrany
ambasadorem m∏odzie˝y Po∏udniowej
Afryki i zakwalifikowany do wzi´cia udzia∏u
w dwutygodniowym programie edukacyjnym dla szczebla kierowniczego, zorganizowanym w USA. Podczas wizyty brata Dariusa Wyngaardta w administracji koÊcielnej w Johannesburgu, aposto∏ okr´gowy Johann Kitching ˝yczàc pomyÊlnoÊci
wr´czy∏ mu ksià˝k´ Roberta K. Greenleafa
„The Power of Servant Leadership”.

Czechy: Pierwsze odwiedziny nowego aposto∏a okr´gowego
Aposto∏ okr´gowy Markus Fehlbaum (Szwajcaria) w dniach 17-18 maja br. po raz pierwszy odwiedzi∏ Czechy.
Towarzyszy∏ mu aposto∏ Rudolf Kainz i biskup Josef Bleckenwegner (obaj z Austrii). Na nabo˝eƒstwie w O∏omuƒcu,
Libercu i Pradze uczestniczyli te˝ s∏udzy oraz bracia i siostry z Niemiec i Austrii, którzy wspierajà tam prac´ misyjnà.
W Libercu ma∏y chór wykonanymi pieÊniami sprawi∏ dodatkowà radoÊç zborowi. Po nabo˝eƒstwie w Pradze aposto∏
okr´gowy Fehlbaum przekaza∏ dar w formie czeku na rzecz oÊrodka edukacyjnego i kszta∏cenia zawodowego
niepe∏nosprawnej m∏odzie˝y.

Zdjęcie tytułowe: Główny Apostoł Leber (pośrodku) z apostołami okręgowymi Freundem (z lewej) i Batistą w gronie dzieci w Tijuanie
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