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 Prezydium Obszaru ma wspa-
niałą wizję wzrostu Kościoła 

w Europie. Jak napisano w 
Planie Obszaru na ten rok, ist-
nieje wielkie prawdopodobień-
stwo, że do 2019 roku podwoi 
się liczba członków obecnych 
na spotkaniach sakramental-
nych. U podstaw tej wizji leży 
wiara, nadzieja, miłość bliźniego 
i ciężka praca. Myślimy często 
o dużych liczbach i wielkich 
zgromadzeniach członków, 

się do swojego wiernego syna 
Sziblona, użył kilku pełnych 
mocy słów: zrównoważenie, 
oddanie, ciągłe przestrzega-
nie przykazań, wytrwanie do 
końca 1. W tych słowach i ich 
znaczeniu kryje się wielkie 
szczęście i dobroć. Najważniej-
szym celem naszej ziemskiej wę-
drówki jest przyjęcie obrzędów 
świątynnych oraz powiązanych 
z nimi przymierzy i wierność 
tym przymierzom na wieczność. 
Są one przecież wiecznymi przy-
mierzami zawartymi z samym 
Ojcem. Te obrzędy i przymie-
rza są kluczowym elementem 
naszego wiecznego szczęścia, 
które przewyższa wszystkie 
wyzwania i pozornie nierozwią-
zywalne problemy, które często 
nas osaczają.

Zbawiciel Jezus Chrystus 
„wyprowadził nas” z naszego 
„Egiptu” — naszych problemów, 
grzechów, obaw — „aby nas 
wprowadzić” w pokój i radość, 
wieczne szczęście i nadzieję 2. 
Jego obietnice są prawdziwe. Są 
niezmienne. Są osobiste. Nigdy 
nie zawiodą. Przez wieczność 
będzie On wyciągał do nas Swe 
ramiona, byśmy mogli zawrzeć 
z Nim przymierze w naszych 
sercach. On żyje, byśmy mogli 
wziąć na siebie Jego imię, prze-
strzegać Jego przykazań i służyć 
ludziom.

Dla większości z nas najtrud-
niejsza wydaje się rezygnacja 
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oddających razem cześć. Takie 
wydarzenia zawsze są wspa-
niałe. Wzmacniamy siebie 
nawzajem i pomagamy jeden 
drugiemu. Ale być może waż-
niejsza jest łagodna rozmowa, 
która trwa w sercu każdego z 
nas oraz moc tkwiąca w rodzinie 
ku ochronie, sile i dosłownemu 
zbawieniu każdego członka.

W czasie tego wspaniałego 
roku służby widzę i czuję w 
Obszarze Europy moc Ducha 
Pana, który dociera do serc i do-
mów członków w wielu krajach. 
Osobiście czuję Jego miłość do 
każdej osoby. Czasem wydaje mi 
się, że można zrobić więcej do-
brego podczas osobistej wizyty 
u kogoś, kto ma problemy, niż 
słowami wypowiadanymi pod-
czas wszystkich przemówień 
sesji ogólnej konferencji palika. 
Oczywiście spotkania są ważne, 
ponieważ każdy uczestnik może 
wtedy czuć podtrzymujący 
wpływ Ducha, który przystoso-
wuje przesłania do indywidual-
nych potrzeb.

Być może największym wy-
zwaniem dla każdego jest pozo-
stać wiernym. Widziałem wiele 
osób, które postanowiły wziąć 
sobie „wolne” od aktywności 
w Kościele. Nawet gdy wracają, 
nie jest im łatwo nadrobić to, 
czego mogłyby się nauczyć, co 
mogłyby poczuć i kim mogłyby 
się stać przez czas nieobec-
ności. Prorok Alma, zwracając 
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z tego, co posiadamy: czasu i 
dóbr materialnych. Być może 
dlatego Pan postanowił, że 
dziesięcina i ofiary są normą 
zawartego przymierza i nie-
złomnej wierności. Ale Jego 
błogosławieństwa i zapewnienia 
obiecane wraz z przykazaniami 
są tak słodkie, że przesłaniają 
wszelką niedogodność. Co naj-
ważniejsze, umacnia się nasza 
wiara. Jesteśmy szczęśliwsi. Nie 
mamy wątpliwości, że On nas 
zna i troszczy się o nas.

„Tam też będziecie przynosić 
wasze […] dziesięciny i dary 
ofiarne […] dobrowolne […]. 
Tam, przed obliczem Pana, 
Boga waszego, będziecie je 
spożywać i radować się całym 
waszym dobytkiem, wy i wasze 
rodziny, którymi błogosławił 
cię Pan, Bóg twój” 3 […] „gdyż 
to Pan, wasz Bóg, wystawia 
was na próbę, aby poznać, czy 
miłujecie Pana, Boga swego, z 
całego serca swego i z całej du-
szy swojej. Za Panem, waszym 
Bogiem, pójdziecie i jego bę-
dziecie się bać [czcić Go], i jego 
przykazań przestrzegać. Jego 
głosu będziecie słuchać i jego 
się trzymać” 4. Te słowa cały czas 
obowiązują i zawierają prawdę, 
mimo że zostały wypowie-
dziane przez proroków tysiące 
lat temu. On pragnie naszych 
serc i naszych przymierzy, by 
móc nam błogosławić ponad 
wszelką miarę. ◼
PrzyPiSy

 1. Zob. Alma 38:2
 2. Zob. V Ks. Mojzeszowa 6:23
 3. Zob. V Ks. Mojżeszowa 12:6-7
 4. Zob. V Ks. Mojżeszowa 13:4-5

 Pierwszy tydzień maja w 
Świątyni we Freibergu z reguły 

jest zarezerwowany dla Polaków. 
Co roku grupa Świętych z Polski 
spędza święta majowe właśnie 
tam. Jednak tego roku Polacy 
nie tylko pogłębiali swoją więź 

w i a d o m o ś c i  l o K a l n e

Majówka we Freibergu
aleksandra zań, gmina wrocław

z Ojcem w Niebie i swoimi 
przodkami, dokonując za nich 
obrzędów. Zostali bowiem zapro-
szeni przez członków Kościoła z 
Niemiec na potańcówkę połą-
czoną z koncertem i uroczystą 
kolacją w gminie Freiberg.

Ostatni taniec przed misją Siostry Antkowiak
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Polscy Święci bawią się na potańcówce we Freibergu
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Tego wieczoru wystąpił 
chór, który ma długą tradycję 
wśród tamtejszych Świętych. 
Członkowie Kościoła we 
Freibergu zbierają się już od 
ponad dwudziestu lat – w 
każdy wtorek o godz. 18.00 
– na próby chóru, przygoto-
wując rozmaite prezentacje 
muzyczne. Tym razem chór 
wystąpił ze świeckim repertu-
arem, wykonując tradycyjne 
niemieckie pieśni majowe. 
Publiczność siedziała przy 
uroczyście nakrytych stołach, 
oczekując na kolację.

Następnie przyszedł czas 
na potańcówkę. O dziwo 
starsze pokolenie jako pierw-
sze wkroczyło na parkiet, 
przypominając dawne czasy, 
kiedy to „panowie prosili 
panie”. Potem bawili się 
wszyscy – dzieci i dorośli, 
Polacy i Niemcy, odważni i 
mniej śmiali. Salę przepełniała 
radosna atmosfera, w której 
wszyscy czuli się swobodnie. 
Serca przepełniała radość 
ze wzmocnionej przyjaźni 
polsko-niemieckiej.

Freiberg zachęca do sie-
bie wieloma atrakcjami. O 
każdej porze roku można 
bezpłatnie wejść do mini 
zoo (Tierpark) oddalonego 
od Świątyni o kilometr. 100 
metrów za Tierparkiem znaj-
duje się wspaniała pływalnia 
– Johannesbad, podobna do 
tych, które w Polsce nazy-
wamy aquaparkami. Jednak 
ceny są porównywalne do 
opłat na zwykłym basenie. ◼

 „Zaprawdę, zaprawdę, po-
wiadam wam, jako rzekłem 

moim uczniom, tam gdzie 
dwóch lub trzech zbierze się 
w moje imię jako jedność, tam 
ja będę pomiędzy nimi – jakom 
jest pomiędzy wami” (NiP 6:32).

Podczas Konferencji Młodych 
Kobiet w Warszawie naprawdę 
mogłam przekonać się o praw-
dziwości tych słów. Na spotka-
niu, które odbyło się w dniach 
31 maja – 2 czerwca 2013, było 
około dwudziestu osób. Dziew-
częta przybyły na konferencję z 
całej Polski – m. in. z Bydgoszczy, 
Krakowa, Poznania i Wrocławia. 
Czasami odczuwam smutek, 
gdy patrzę na to, jak mało jest 
Młodych Kobiet w poszczegól-
nych gminach, w tym także i w 
mojej. Jednak na tym spotkaniu 
zobaczyłam liczne znajome twa-
rze. Zawarłam też nowe przy-
jaźnie i przekonałam się, że nie 
jestem sama. Nie ma nas wiele, 
ale liczy się to, że jesteśmy, że 
wierzymy, że staramy się, że „[sto-
imy]” na świętych miejscach, i nie 
[dajemy] się poruszyć” (NiP 87:8).

Lekcje Siostry Moszczyńskiej 
– o przestrzeganiu zasad ewan-
gelii; Siostry Jarosz – o normach 
ubioru w Kościele; Siostry i 
Prezydenta Nielsonów – o mod-
litwie i wytrwaniu do końca, 
były niezmiernie podbudo-
wujące. W przerwach między 
naukami dla ducha znalazł się 
czas na zabawy i na spożycie 

konferencja Młodych kobiet w warszawie
cindy call, gmina wrocław

czegoś dla ciała. Brałyśmy udział 
w wielu grach mających na celu 
zapoznanie nas ze sobą. Podczas 
posiłków jadłyśmy m.in. pizzę, 
dania z grilla i, oczywiście, deser 
– lody, ciastka i tosty francuskie. 
Był też bekon jedzony przez 
niektóre z nas ze słodką polewą 
do tostów francuskich.

Konferencja była bardzo ra-
dosnym, a zarazem duchowym 
przeżyciem i na pewno jako ta-
kie pozostanie w mojej pamięci. 
Serdecznie zapraszam wszyst-
kie Młode Kobiety z Polski na 
konferencję, która odbędzie się 
w przyszłym roku. ◼

Młode Kobiety 
przed domem 
misyjnym
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 29 czerwca 2013 r. swoją trzyletnią misję  
w Polskiej Warszawskiej Misji zakończyli 

Prezydent i Siostra Nielson.
Na początku 2010 roku do domu Brata 

Nielsona przyjechał Prezydent Eyring, aby po-
rozmawiać na jakiś ważny temat. Po kilku chwi-
lach Prezydent Eyring wyjawił cel swojej wizyty, 
którym było powołanie na misję, jednak zaszło 
pewne nieporozumienie. Brat Nielson źle zrozu-
miał nazwę misji, którą podał Prezydent Eyring 
i był przekonany, że został powołany do służe-
nia w Misji Portland w Stanach Zjednoczonych. 
Mocno się zdziwił, kiedy pod koniec długiej 
rozmowy na temat obowiązków i zadań, jakie 
będzie miał jako Prezydent Misji, Prezydent Eyring 
zaczął go przekonywać, że jakoś poradzi sobie z 
językiem. Brat Nielson uznał, że jako Amerykanin 
zna całkiem dobrze język angielski, więc musiało 
zajść nieporozumienie. Po chwili wszystko było 
już jasne, a zatem Brat i Siostra Nielson zaczęli 
przygotowywać się do wyjazdu do Polski.

Od początku swojej misji Prezydent Nielson 
kładł bardzo duży nacisk na studiowanie pism 
świętych. Przygotował rozplanowany na cztery 
miesiące kalendarz studiowania Księgi Mormona. 
Pierwotnie był on przeznaczony dla misjonarzy, 
ale przy każdej okazji nakłaniał on członków, 
aby dołączyli do studiowania i dzielili się swoimi 
przemyśleniami.

Jedną z rzeczy, które regularnie powtarzał 
Prezydent Nielson, było to, że jeśli chcemy, aby 
Kościół w Polsce się rozwijał, to już teraz wszyscy 
członkowie powinni się nauczyć, jak powinien 
funkcjonować, bo wzrost nie nadejdzie, zanim nie 
będziemy na niego gotowi. Częścią tego przygoto-
wania powinna być umiejętność skupienia się na 
właściwych rzeczach, o czym mówił między innymi 
w swoim przemówieniu 16 października 2011:

Nehemiasz ze Starego Testamentu jest wspania-
łym przykładem bycia oddanym i skupionym na 
ważnym zadaniu. Nehemiasz był Izraelitą, który 
żył na wygnaniu w Babilonie i służył królowi. 
Pewnego dnia król zapytał Nehemiasza, dlaczego 
się smuci. Nehemiasz odpowiedział: „Jakże nie 
mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby 
moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez 
ogień strawione?” (Ks. Nehemiasza 2:3).

Gdy król to usłyszał, jego serce zmiękło i po-
zwolił Nehemiaszowi wrócić do Jerozolimy i 
odbudować miasto. Jednak nie każdy się cieszył 
z tego planu. Kilku władców, którzy mieszkali nie-
daleko Jerozolimy, zmartwiło się tym niezmiernie, 
„że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o 
pomyślność synów izraelskich” (Neh. 2:10). Ludzie 
ci „bardzo się [oburzyli], i [zaczęli] drwić z Żydów” 
(Neh. 4:1) .

Nieustraszony Nehemiasz nie pozwolił przeciw-
nikom, aby mu przeszkodzili. Zamiast tego zorga-
nizował zasoby i siłę roboczą, i popchnął naprzód 
odbudowę miasta, a „lud zaś ochoczo pracował” 
(Neh. 4:6).

Jednak gdy mury miasta zaczęły się wznosić, 
przeciwności się nasiliły. Wrogowie Nehemiasza 
grozili mu, spiskowali i naśmiewali się z niego. Ich 
groźby były bardzo realne i stały się tak straszne, 
że Nehemiasz wyznał: „Wszyscy oni […] straszyli 
nas” (Neh. 6:9). Wbrew zagrożeniu i ciąg łym 
groźbom ataku, prace postępowały naprzód. To 
były trudne chwile, gdyż „każdy [budowniczy] 
miał miecz przypasany do boku i tak budował” 
(Neh. 4:18).

Gdy kontynuowali pracę, wrogowie Nehemia-
sza stali się bardziej zdeterminowani. Cztery razy 
błagali go, żeby opuścił bezpieczne miasto i spo-
tkał się z nimi pod pozorem rozwiązania konfliktu, 
ale Nehemiasz wiedział, że zamierzali go skrzyw-
dzić. Za każdym razem, kiedy do niego podcho-
dzili, odpowiadał tak samo: „Wykonuję wielką 
pracę i nie mogę zejść” (Neh. 6:3).

Co za niezwykła odpowiedź! Z tym jasnym i 
niezmiennym zamiarem serca i umysłu, z silnym 
postanowieniem, mury Jerozolimy rosły, aż zostały 

Pożegnanie Prezydenta 
i siostry Nielson
andrzej wencel, gmina bydgoszcz
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odbudowane w ciągu zdumiewających 52 dni 
(Neh. 6:5).

Nehemiasz nie pozwolił, aby zakłócenia odcią-
gnęły go od robienia tego, co Pan chciał od niego. 
„Lecz my odbudowywaliśmy mur i naprawiano 
uszkodzenia całego muru do połowy, a lud miał 
zapał do roboty” (Neh. 3:38).

Tak samo my budujemy świątynię. Indywidu-
alnie i w rodzinach budujemy swoją małą część. 
Kiedy każdy członek buduje silne świadectwo 
o ewangelii, żyje zgodnie z przykazaniami i jest 
posłuszny Panu, zbieramy te małe kawałki i łą-
czymy je razem. Gdy mamy silnych członków i 
silną podstawę, razem stajemy się silni i nie można 
nas zbić z tropu.

Jak budowniczowie muru, musimy mieć „zapał 
do roboty”. „Wykonujemy wielką pracę i nie mo-
żemy zejść” do rzeczy tego świata. Są przeciwności 
i nie możemy się dać zbić z tropu. Gdy poszuku-
jemy spraw Boga, odnajdujemy je, bo jesteśmy 
pilni i pokazujemy Panu, że jesteśmy gotowi na 
większe błogosławieństwa.

Pomyślcie przez chwilę, co można by osiągnąć 
w naszym życiu prywatnym, w naszych rodzinach, 
w naszych gminach i w Polsce. Pomyślcie o tym, 
jak królestwo Boga rozwinęłoby się na ziemi, 
gdybyśmy wszyscy uczynili nasz mur silnym, a 
następnie połączyli go z innymi. Pomyślcie, jak 
silni możemy się stać, jeśli będziemy przychodzić 
do kościoła co tydzień i czerpać siłę od siebie 
nawzajem; jeśli będziemy mogli polegać na sobie 
wzajemnie i czuć wsparcie oraz miłość od innych. 
Pomyślcie, jaki to może mieć wpływ na osoby 
spoza Kościoła i przyjaciół, którzy przychodzą 
i czują, co mamy do zaoferowania. Właśnie takie 
znaczenie może mieć dla nas życie według ewan-
gelii Jezusa Chrystusa.

Prezydent i Siostra Nielson nauczyli nas wielu 
rzeczy i sami również dziękowali przed odjaz-
dem za to, czego mogli się nauczyć od członków 
Kościoła w Polsce.

Dziękujemy im za ich służbę i jesteśmy pewni, 
że Pan ich sowicie pobłogosławi za oddanie i 
wierność, z jaką służyli. ◼

i w dalszym ciągu polegaliśmy 
na radzie i pocieszeniu naszych 
przyjaciół z Mielca.

Trudno w kilku słowach opi-
sać wdzięczność za wieloletnią 
służbę Prezydenta Pawlika i jego 
rodziny w naszym dystrykcie, za 
wiedzę przekazaną podczas spo-
tkań rady gminy, przemówień, 
konferencji, ognisk i zwyczajnych 
rozmów. Pawlikowie dali nam 
wspaniałą lekcję z przywództwa, 
pracy misjonarskiej, poświęcenia 
i rozwijania powołań. Dzięki nim 
nauczyliśmy się rozwiązywać 
problemy z uśmiechem.

- Aleksandra Zań, gmina Wrocław

Do Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich 
przystąpiłam kilka lat temu. 
Po otrzymaniu świadectwa 
moje serce przepełniała radość 
i wdzięczność – za przywró-
coną ewangelię i przywrócony 
Kościół, za proroka przywróce-
nia, Józefa Smitha, oraz misjona-
rzy, którzy służą z oddaniem w 
wielu krajach na całym świecie, 
głosząc tę wspaniałą nowinę. 
Jestem też wdzięczna wszystkim 
członkom Kościoła w Polsce. 
Wtedy było to dla mnie bardzo 
ważne, że są wśród Polaków ci, 
którzy przyjęli te święte nauki 
i przywrócone prawdy, którzy 
przyjęli powołania oraz służyli 
i nadal służą wiernie w budo-
waniu Kościoła w kraju. Radość 

G ł o S y  ś w i ę t y c h

Zmiana w Prezydium Dystryktu 
katowickiego
28 kwietnia 2013, po dzie-

więciu latach wiernej 
służby, Prezydent Katowickiego 
Dystryktu, Grzegorz Pawlik, został 
odwołany ze swojej funkcji. Jego 
miejsce zajął Brat Radosław Zań.

W 2004 r. wróciłam z misji. 
Pamiętam swoją niepewność i 
poczucie zagubienia związane 
z budowaniem życia na nowo. 
Niedługo po powrocie znalazłam 
się na sylwestrowej imprezie 
dla Młodych Dorosłych Stanu 
Wolnego w Krakowie. Obok sali 
tanecznej znajdował się pokój, 
do którego była ustawiona 
kolejka innych MDSW, szukają-
cych rady i pocieszenia swojego 
prezydenta dystryktu. Prezydent 
Pawlik tego wieczora pocieszył 
i mnie, mówiąc, że właśnie 
zaczęły się najlepsze lata mojego 
życia, których mogę wyglądać 
z radością. Później kiedy niebo 
rozświetlały kolorowe fajerwerki, 
zastanawiałam się, jak to jest 
możliwe, że nasz prezydent dys-
tryktu poświęcił ten wieczór dla 
nas, podczas gdy jego rodzina 
cierpliwie czekała na niego w 
domu w Mielcu. To był dla mnie 
przykład poświęcenia.

Potem już niedługo należałam 
do MDSW, bo za kilka miesięcy 
zostałam żoną wspaniałego 
człowieka, oddanego członka 
Kościoła. Prezydent Pawlik był 
pierwszą osobą, którą powiado-
miliśmy o naszych zaręczynach. 
Nasze rodziny zaprzyjaźniły się 
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moja była tym większa, iż w tej 
świętej pracy brało udział wielu 
młodych ludzi.

Wśród nich był wtedy 
nowo powołany Prezydent 
Katowickiego Dystryktu – 
Grzegorz Pawlik. Ten młody 
mężczyzna zawsze dawał 
wspaniałe świadectwo o przy-
wróconej ewangelii i o swoim 
nawróceniu. Jako przywódca 
wykazał się troską o braci i 
siostry w Kościele, służył z miło-
ścią, pokorą i oddaniem.

Pragę z całego serca podzię-
kować mu za tę troskę, miłość 
i serdeczność dla nas, za wszyst-
kie natchnione i w pokorze skła-
dane świadectwa, przemówienia, 
rozmowy, za szczere zwierze-
nia ze swoich doświadczeń 

Dziękuję Ci, Prezydencie 
Pawlik i Twojej rodzinie, za 
Wasz wspaniały przykład 
w wierze i służbie dla Boga. ◼

- Urszula Kuchno, gmina Wrocław

duchowych. Jego wiara i wiedza 
jako przywódcy wszystkim nam 
była potrzebna i pomocna. Dał 
on przykład, wraz ze swoją żoną 
i swoimi dziećmi, jak można być 
szczęśliwym, żyjąc ewangelią.

Przywódcy  
Kościoła pod-
czas konferencji 
Dystryktu 
Katowickiego
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Prawdziwy Przyjaciel jest w niebie…
radosław zań, gmina wrocław

 Heinrich o przywróconej ewangelii dowiedział 
się w Berlinie od żony mleczarza, u którego 

pracował. Z zaciekawieniem przeczytał otrzy-
mane broszury, porównał z cytowanymi frag-
mentami Biblii, zwrócił się z zapytaniem do Boga 
i wszystko stało się dla niego jasne jak słońce. 
Przesłaniem ewangelii podzielił się z przyjaciółką 
Anną Weisshaupt i razem badali doktryny, aż 

przekonali się o ich prawdziwości. 9 marca 1893 
zostali ochrzczeni w rzece Spree koło Berlina. 
Gdy Anna weszła do wody, z zarośli koło rzeki 
wyłoniło się kilku policjantów. Podeszli do 
brzegu, ale nie byli w stanie wypowiedzieć słowa 
do czasu, aż obrzęd został zakończony. Następnie 
zapytali: „Co się tu dzieje?”. Misjonarz odpowie-
dział: „Chrzcimy dla odpuszczenia grzechów!”, 

Heinrich Wilhelm Rubow urodził się 2 sierpnia 1868 w See Buckow czyli w Bukowie Morskim koło Koszalina. Ten 
mężczyzna, który mając 8 tygodni został osierocony przez matkę, pod koniec XIX w. przyczynił się do powstania gmin 
Kościoła w Berlinie, Szczecinie i Wrocławiu.
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po czym policjanci zostawili 
ich w spokoju. Heinrich  
opisał uczucia towarzyszące 
mu po otrzymaniu daru 
Ducha Świętego: „Widziałem 
innymi oczyma, słyszałem 
innymi uszami, a pisma święte 
stały się dla mnie jaśniejsze 
i łatwiejsze do zrozumienia. 
Czułem się, jakbym był najbo-
gatszym człowiekiem na świe-
cie”. Po miesiącu członkostwa 
w Kościele, Heinrich został 
powołany na nauczyciela. 
Choć początkowo nauczanie 
napełniało go strachem, po 
pewnym czasie zaczął rozma-
wiać o ewangelii ze znajo-
mymi i przyjaciółmi. 5 marca 
1894, po roku narzeczeństwa, 
Heinrich poślubił Annę. Spo-
tkania kościelne odbywały się 
w wynajmowanym przez nich 
domu w Charlottenburgu, a 
jednej z konferencji przewod-
niczył Apostoł Anton H. Lund 
będący Prezydentem Misji 
Europejskiej. Obecni na tej konferencji dziennika-
rze napisali bardzo pozytywne artykuły i od tego 
czasu gmina Berlin zaczęła szybko wzrastać.

We wrześniu 1894 Heinrich i Anna przepro-
wadzili się do Szczecina, gdzie mieszkało trzech 
wujków Heinricha, z którymi chcieli podzielić 
się ewangelią. Heinrich pracował i jednocześnie 
szukał sposobności misjonarskich. Pewnego dnia 
spotkał na ulicy młodego mężczyznę o nazwisku 
Kolin. Duch Święty podszepnął mu, żeby rozpo-
czął rozmowę. Usiedli na ławce przy promena-
dzie, a Heinrich zaczął nauczać pierwszej zasady 
ewangelii. Nie upłynęło dużo czasu, gdy Heinrich 
mógł poprosić o przyjazd misjonarzy z Berlina, 
aby dokonali chrztu. Wkrótce Brat Kolin podzie-
lił się ewangelią ze swoim współpracownikiem 
o nazwisku Reich, który miał dużo dzieci. Cała 

rodzina przystąpiła do Kościoła i 
w krótkim czasie powstała gmina 
w Szczecinie. Podobnie jak miało 
to miejsce w Berlinie, również tu 
spotkania kościelne odbywały się 
w mieszkaniu Heinricha i Anny 
do czasu, gdy gmina była na 
tyle duża, aby wynająć osobne 
pomieszczenia na kaplicę. Choć 
Heinrich i Anna doświadczali 
wielu smutnych zdarzeń i pro-
blemów, ich nastawienie było 
następujące: „Cała cześć należy 
się Panu. Stał przy naszym boku 
w czasach strachu i pomagał 
nam przezwyciężyć wszelkie 
trudności”.

Po dwóch latach, we wrześniu 
1896 Heinrich i Anna przepro-
wadzili się do Wrocławia, by tym 
razem podzielić się ewangelią 
z krewnymi Anny. Heinrichowi 
udało się znaleźć przyjaciół, 
którzy byli zainteresowani 
Kościołem. Wielu z nich Heinrich 
ochrzcił osobiście. Przez krótki 
czas Heinrich pracował w serwi-

sie tramwajów, co wiązało się z koniecznością 
pracy w niedzielę. Ponieważ było to sprzeczne 
z jego naturą, Heinrich zrezygnował z tej pracy i 
znalazł taką, w której mógł świętować dzień Pana. 
Stwierdził: „Przybyłem do Wrocławia nauczać 
ludzi ewangelii, a nie służyć kapitalistom”.

Prześladowania wobec Kościoła wzrastały. 
Heinrich wielokrotnie był wzywany na poste-
runek policji, aby składać zeznania przeciwko 
misjonarzom. Stawał przed wyborem: donosić na 
misjonarzy, co kończyłoby się ich wydaleniem, 
lub milczeć, co sprowadzałoby na niego kary 
za niezgłoszenie ich obecności. Dwa razy nało-
żono na niego wysokie grzywny: raz za to, że 
nie zgłosił przybycia misjonarzy, a drugi raz za 
to, że rozdawano ulotki. Tuż przed wybuchem 
I Wojny Światowej Heinrich został zmuszony do 

Heinrich  
Rubow
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podpisania oświadczenia, że nie będzie więcej 
prowadził Szkoły Niedzielnej. I wtedy usłyszał 
szept Ducha: „Podpisz, to już nie potrwa długo”. 
Mimo wszystko kontynuował nauczanie Szkoły 
Niedzielnej. Gdy wybuchła wojna, wszyscy 
misjonarze musieli opuścić kraj, a Heinrich został 
powołany na prezydenta gminy i służył w tym 
powołaniu do 1927 roku. Jesienią 1918, kiedy 
został obalony niemiecki rząd, Heinrich uzyskał 
wolność. Miasto umożliwiło mu korzystanie z 
sal w szkołach. Swoją wdzięczność opisał w 
słowach: „Dziękowałem Ojcu w Niebie za Jego 
wsparcie w potrzebie i za wolność”.

W czasie I Wojny Światowej we Francji po-
legł jego syn Henry, zaś w 1922 roku zmarła 
ukochana żona Anna. Pomimo tych wszystkich 
ciężarów, które spadały na Heinricha, wiernie 
dzielił się ewangelią, a w roku 1927, gdy miał 59 
lat, został powołany na pełnoetatowego misjona-
rza, służąc między innymi w Gdańsku. Po zakoń-
czeniu misji, wraz z dwoma córkami Charlotte i 
Sentą, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie mieszkał już jego syn Walter. Zmarł 17 
marca 1961 w Chicago, dożywszy prawie 93 lat.

Heinrich Rubow, który doświadczył wielu 
ciężkich chorób, głodu i prześladowań, stał się 
narzędziem w rękach Pana. Żył ewangelią i niósł 
ją innym. Niech ten krótki artykuł, opracowany 
na podstawie wybranych fragmentów z po-
żółkłego maszynopisu autobiografii Heinricha, 
będzie dobrym przypomnieniem, „że jeśli Bóg  
za nami, któż przeciwko nam”. ◼

Możecie nadsyłać własne artykuły na temat du-
chowych doświadczeń i przeżyć związanych z 

pracą misjonarską, świątynią, służbą, nawróceniem 
itp. na adres: ZanAl@ldsmail.net termin nadsyłania 
materiałów do wydania na kwiecień 2014 upływa 
05 stycznia 2014. ◼
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Obecnie na polu misyjnym służą następujący misjonarze z Polski:

marta antkowiak 
illinois chicago Mission 
1319 butterfield suite 522  
Downers grove, iL 60515 
usA

Karol wilkosz 
London south Mission 
west Park Road 
New chapel, surrey RH7 6 Nb 
uNitED kiNgDOM

wiktor Sławiński 
Michigan Detroit Mission 
33505 state st. #101 
Farmington, Mi 48335 
usA

dominik łyżwiński 
washington tacoma Mission 
4007-D bridgeport way  
west university Place,  
wA 98466-4330 
usA

adam nowak 
England birmingham Mission 
187 Penns Lane 
sutton coldfield 
west Midlands b76 1Ju 
uNitED kiNgDOM

Prośba o artykuły


