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Znana màdroÊç ludowa: „Choç pomoc nie o ka˝dym
czasie, to jednak wtedy, kiedy jest konieczna”,
sprawdza si´ wcià˝ na nowo, poniewa˝ mi∏y Bóg
ch´tnie pomaga. Cz´sto jednak tak naprawd´ wcale

nie zauwa˝amy, ˝e nam pomóg∏. Kiedy mamy sytuacje, które si´
nam nie podobajà, na przyk∏ad choroby, obcià˝enia i smutki,
wtedy jesteÊmy nieszcz´Êliwi i niezadowoleni. W takich
sytuacjach jednak Pan równie˝ jest nam bliski, a bez Jego
pomocy mog∏oby byç jeszcze gorzej.

Pomoc Bo˝a ma ró˝nà postaç. PomyÊlmy o s∏u˝bie anielskiej.
Pan jà nam daruje. Nierzadko dopiero póêniej poznajemy, ˝e w
niektórych sytuacjach nie tylko mieliÊmy szcz´Êcie, ale ˝e anio∏o-
wie Pana zachowali nas przed szkodà. Bàdêmy za nià wdzi´czni!

Gdy czujemy si´ osamotnieni i opuszczeni, to jednak mo˝emy
byç pewni, ˝e Pan jest z nami. Syn Bo˝y przyrzek∏ swoim aposto-
∏om: „Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni a˝ do skoƒczenia
Êwiata”. Spe∏nienie tej obietnicy mo˝emy prze˝ywaç we wspólno-
cie z aposto∏ami. Nawet jeÊli jesteÊmy ca∏kowicie pozostawieni
samym sobie, to jednak Pan jest z nami i chce nam pomagaç.
Godne polecenia jest szukanie pomocy Pana, czy to w choro-
bach, kolejach losu, doÊwiadczeniach, czy w zmartwieniach, a
tym bardziej w kryzysach w wierze, potrzebach duchowych lub
kiedy jesteÊmy zasmuceni. Je˝eli serdecznie prosimy: „Panie,
bàdê moim wspomo˝ycielem!”, to we w∏aÊciwym czasie ingeruje
i daruje nam swojà pomoc.

Pomoc Bo˝a zawarta te˝ jest w Jego s∏owie. S∏owo Bo˝e jest
Êwiat∏oÊcià, ˝yciem i si∏à. Pokrzepia nas, kiedy jesteÊmy
zrezygnowani i nie znamy wyjÊcia, czy rozwiàzania.

Jaka pomoc zaÊ tkwi w ∏asce, kiedy z mocy ofiary Jezusa zos-
tajà odpuszczone wszystkie winy i grzechy oraz zostaje anulo-
wane wszystko, co stanowi∏oby podstaw´ do roszczeƒ duchów z
niskoÊci wobec nas. ¸aska chrztu wodnego towarzyszy nam na
naszej pielgrzymce ziemskiej. Chrzest duchowy sprawia, ˝e
jesteÊmy dziedzicami wspania∏oÊci. Âwi´ta wieczerza daje nam
serdecznà spo∏ecznoÊç z Jezusem Chrystusem. Wszystko to jest
wielkà pomocà Bo˝à, która sprawia, ˝e nasze ˝ycie nabiera
wartoÊci i staje si´ godnym ˝yciem.

Pomoc Bo˝a, której wielokrotnie doÊwiadczamy, prowadzi
przez przeró˝ne sytuacje do celu wiary, dostarcza pokój i
pocieszenie, ufnoÊç i nadziej´. ÂwiadomoÊç, ˝e nasz Pan
przyjdzie, tak˝e jest z niczym nieporównywalnym êród∏em si∏y.
Nic nie jest takie pewne, jak ponowne przyjÊcie Chrystusa, celem
zabrania swojej oblubienicy! Nie tylko w to wierzymy, ale to
wiemy. ÂwiadomoÊç ta ˝yje w nas i sk∏ania do tego, ˝eby w mo-
dlitwie wcià˝ na nowo Pana prosiç: „Ze swojej wielkiej ∏aski
pomagaj nam, s∏abym ludziom, staç si´ godnymi i doskona∏ymi,
aby w dniu Paƒskim ujrzeç Twojà wspania∏oÊç!”. Mo˝emy byç
pewni, ˝e Pana nas wys∏ucha.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Pomoc Boża
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G∏ówny Aposto∏
w Livingstone - Zambia
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DziÊ KoÊció∏ terytorialny Zambia i
Malawi liczy 1,3 mln braci i sióstr. Kilka
tysi´cy z nich z wielkà radoÊcià i entu-
zjazmem powita∏o G∏ównego Aposto∏a
oraz aposto∏a okr´gowego Noela Bar-
nesa (RPA/Kraj Przylàdkowy, Richarda
Freunda (USA), Johanna R. Kitchinga
(Afryka Po∏udniowo-Wschodnia), Les-
lie Latorcai (Kanada), a tak˝e gospo-
darza - aposto∏a okr´gowego Duncana
B. Mfune.

Aposto∏ okr´gowy Mfune przygoto-
wa∏ specjalny program jubileuszowy.
Jeden z punktów programu obejmowa∏
chwil´ pami´ci przy grobie aposto∏a
Henwooda i jego ˝ony Nellie. Oboje sà
pochowani w Chomie, miejscowoÊci
oddalonej o 150 kilometrów na pó∏noc-
ny-wschód od Livingstone. Do Chomy
G∏ówny Aposto∏ i wszyscy towarzyszàcy
mu aposto∏owie udali si´ dwoma ma∏y-
mi samolotami, wczesnym rankiem w

sobot´. W uroczystym spotkaniu przy
grobie G∏ówny Aposto∏ wyrazi∏ wdzi´-
cznoÊç za prac´ aposto∏a Henwooda i
wraz z aposto∏ami okr´gowymi z∏o˝y∏
wiàzank´ kwiatów. ˚ycie i dzia∏alnoÊç
aposto∏a Henwooda by∏y tak˝e tema-
tem popo∏udniowego programu. Na t´
uroczystoÊç zebra∏y si´ dziesiàtki tysi´cy
braci i sióstr na terenie „Villa Park
Grounds” w Livingstone. Tam te˝ pod
go∏ym niebem w niedziel´ rano odby∏o
si´ nabo˝eƒstwo z udzia∏em 37500 braci
i sióstr. W nabo˝eƒstwie tym transmito-
wanym na ca∏y kraj przez radio i tele-
wizj´, G∏ówny Aposto∏ ustanowi∏ oÊmiu
aposto∏ów i oÊmiu biskupów dla takich
krajów jak: Demokratyczna Republika
Konga, Mozambik, Zambia i Afryka
Po∏udniowo-Wschodnia. Ponadto G∏ó-
wny Aposto∏ udzieli∏ aposto∏owi okr´-
gowemu Noelowi Barnesowi i jego ˝o-
nie Miriam b∏ogos∏awieƒstwa Êlubnego.

KoÊció∏ Nowoapostolski w Zambii i Malawi
w 2003 roku obchodzi 75-lecie.
Z tej okazji G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr
w dniach 8-11 sierpnia br., by∏ w Livingstone,
miejscowoÊci, w której w 1928 roku póêniejszy

aposto∏ George Mkandawire Henwood za∏o˝y∏
pierwszy nowoapostolski zbór.

Uroczystości
jubileuszowe
w Livingstone Przybycie

Głównego
Apostoła
i osób jemu
towarzyszących
do Livingstone

CChhóórr  nnaa  ccmmeennttaarrzzuu
ww  CChhoommiiee



- Ew.Marka 13,13 -

„Kto wytrwa do końca,
będzie zbawiony”.

Umi∏owani bracia i siostry z
bliska i z daleka. Ka˝dego
poranka wschodzi s∏oƒce i
mamy nowy dzieƒ. Dzisiaj

odczuwamy, ˝e s∏oƒce wzesz∏o w ca∏kiem
szczególnym dniu. Kiedy patrzymy w
przysz∏oÊç, wtedy widzimy jeszcze wi´k-
szy dzieƒ, a mianowicie dzieƒ, kiedy
Jezus Chrystus przyjdzie ponownie i za-
bierze swój zbór oblubieƒczy.

Teraz chcia∏bym ka˝demu bratu i ka˝-
dej siostrze w Zambii i Malawi po-
gratulowaç z okazji jubileuszu 75-lecia
KoÊcio∏a Nowoapostolskiego w tych kra-
jach i ˝yczyç na przysz∏oÊç wiele b∏ogo-
s∏awieƒstwa i radoÊci. Pan darowa∏ wiele
∏ask. Poczàwszy od jednego jedynego
cz∏owieka, który przyby∏ tu z Afryki
Po∏udniowej, który póêniej dzia∏a∏ jako
aposto∏, wywodzi si´ liczba 1.250.000
nowoapostolskich chrzeÊcijan. Pami´ta-
my o tym pionierze w myÊl s∏ów Pisma
Âwi´tego: „Pami´tajcie na wodzów wa-
szych, którzy wam g∏osili S∏owo Bo˝e, a
rozpatrujàc koniec ich ˝ycia, naÊladujcie
wiar´ ich”. (Hebrajczyków 13,7) Odesz∏y
do wiecznoÊci aposto∏ George Henwood
by∏ szczególnym cz∏owiekiem z dzieci´cà
wiarà, a przez jego wiar´ móg∏ prze˝yç

wiele cudów. Dzisiaj chcia∏bym nadmie-
niç tylko o jednym takim cudzie, o
którym czyta∏em w kronice, jakà wr´czy∏
mi wasz aposto∏ okr´gowy.

Podczas gdy aposto∏ Henwood by∏ w
podró˝y misyjnej, na skutek choroby
zmar∏a jego szwagierka, siostra w wierze
i dyrygentka Melissa Moono. Dlatego ˝e
ju˝ by∏ póêny wieczór, pogrzeb zosta∏
przesuni´ty na nast´pny dzieƒ. Rodzony
brat aposto∏a Henwooda, tak˝e s∏uga
Bo˝y, zaleci∏ czekaç na przyjazd aposto∏a
Henwooda, który mia∏ te˝ wydaç dalsze
rozporzàdzenia. Pozosta∏a rodzina z tego
faktu nie by∏a zadowolona. Nie widzieli
powodu, dla którego mieliby czekaç z
pogrzebem. Gdy Aposto∏ Henwood
nast´pnego dnia otrzyma∏ telegram z
wiadomoÊcià o Êmierci, przerwa∏ swojà
podró˝ i niezw∏ocznie uda∏ si´ do
Chomy. Zw∏oki Melissy by∏y ju˝ zawini´-
te w chusty pogrzebowe, a tak˝e by∏ ju˝
wykopany grób. Aposto∏ po przybyciu
wezwa∏ wszystkich, aby opuÊcili pomiesz-
czenie. Nast´pnie przywo∏a∏ Meliss´ do
˝ycia. Na zewnàtrz by∏o tylko s∏ychaç
g∏osy zaskoczenia, zdziwienia i szemra-
nia, poniewa˝ wyraênie s∏yszano modlit-
w´ aposto∏a. Gdy aposto∏ w modlitwie

b∏aga∏ Pana, tak jak to w starym czasie
czynili wierzàcy m´˝owie, to na zewnàtrz
niejedni si´ z∏oÊcili i szydzili z niego.
Aposto∏ modli∏ si´ trzykrotnie. Po trze-
ciej modlitwie Melissa poruszy∏a palcami
u nóg, a nast´pnie ca∏kowicie powróci∏a
do ˝ycia i ˝yje do dziÊ. Wielki cud Bo˝y
móg∏ prze˝yç aposto∏ Henwood. Pami´-
tamy o nim z wdzi´cznoÊcià i radujemy
si´ z rozwoju dzie∏a Bo˝ego.

Niemniej dla nas te˝ jeszcze pozostaje
coÊ niecoÊ do uczynienia, a mianowicie
to, o czym jest mowa w s∏owie biblijnym:
„Kto wytrwa do koƒca, b´dzie zbawio-
ny”. Wytrwaç, oznacza te˝ zachowaç
wiernoÊç a˝ do koƒca. Mili bracia i sios-
try, co jest naszym koƒcem? Ponowne
przyjÊcie Jezusa Chrystusa, udzia∏ w we-
selu Baranka. Ka˝dy, kto wytrwa do
koƒca, ju˝ dziÊ staje si´ b∏ogi i jest b∏ogo-
s∏awiony. Kiedy osiàgniemy cel wiary
zostaniemy przemienieni. Dlatego wa˝nà
rzeczà jest dla nas, abyÊmy wytrwali w
wierze, w pierwszej mi∏oÊci i w niewzru-
szonej nadziei. Z wiary przechodzi si´ do
zobaczenia w chwili osiàgni´cia celu. Na-
dzieja si´ spe∏nia, a mi∏oÊç trwa na wieki.

Trwajmy te˝ w wiernoÊci. WiernoÊç
wywodzi si´ z mi∏oÊci. Co by nam da∏o,
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gdybyÊmy przez kilka lat kroczyli drogà
wiary, a nast´pnie jà opuÊcili? Wszyscy ci,
którzy nie wytrwajà do koƒca, w dniu
Paƒskim b´dà tylko widzami. My chce-
my trwaç w wiernoÊci. Chcemy trwaç w
naÊladownictwie. NaÊladownictwo wy-
wodzi si´ z wiary, a kto b´dzie naÊlado-
wa∏ a˝ do koƒca, ten ju˝ dziÊ zyska b∏o-
goÊç i b∏ogos∏awieƒstwo, a w dniu Paƒ-
skim wspania∏oÊç. Chcemy te˝ trwaç w
przyjmowaniu s∏owa i ∏aski. Pami´tajcie o
tym, ˝e s∏owo Bo˝e nas przygotowuje i
czyni godnymi, ˝ebyÊmy jako dzieci Bo˝e
osiàgn´li wspania∏à wiecznoÊç. ¸aska
zakrywa wszelkie niedoskona∏oÊci i grze-
chy, tak ˝e wcià˝ na nowo dost´pujemy
zbawienia. Trwajmy te˝ tak w ∏asce Bo˝ej,
jak aposto∏ Henwood. DziÊ mo˝emy
oglàdaç to, co zosta∏o dokonane w ciàgu
75 lat. Liczba 75 niezbyt cz´sto wyst´puje
w Biblii. W 1. Ksi´dze Moj˝esza czytamy
o tym, ˝e gdy Abraham mia∏ 75 lat wy-
szed∏ z Haranu do nowego kraju, który
Pan chcia∏ mu wskazaç. Abraham w
dos∏ownym t∏umaczeniu oznacza rów-
nie˝ „Wznios∏y ojciec”. My jesteÊmy
wznios∏ymi dzieçmi Bo˝ymi. Czekamy na
to, aby przejÊç do innego kraju, do wiecz-
nej wspania∏oÊci naszego Ojca w niebie.

To jest i pozostaje naszym celem wiary.
Stàd te˝ chcemy wytrwaç do koƒca.

Trwaç te˝ chcemy w godnym przyjmo-
waniu Êwi´tej wieczerzy. W niej zawarte
sà si∏y niebiaƒskie. Wa˝ne jest tak˝e, aby
trwaç w ˝yciu modlitewnym. Kto si´ mo-
dli, ten trwa pod ochronà Bo˝ej mi∏oÊci i
uczy si´ pojmowaç wol´ Bo˝à, uczy si´
rozumieç Pana. Kto si´ nie modli, ten jest
niezdolny, aby si´ tego nauczyç.

Chcemy te˝ trwaç w ofiarnoÊci. Sk∏a-
danie ofiar przynosi b∏ogos∏awieƒstwo.
Do dzisiejszego nabo˝eƒstwa musia∏y
zostaç z∏o˝one wielkie ofiary. Wszystko
musia∏o zostaç przygotowane. Zosta∏y
te˝ pokonane dalekie odleg∏oÊci. Jaki jest
tego skutek? RadoÊç z tego dnia, a dziÊ
obfitoÊç b∏ogos∏awieƒstwa. Modlitwy i
ofiary przynoszà b∏ogos∏awieƒstwo. Kie-
dy patrzymy w przysz∏oÊç, wtedy pozosta-
je tylko jedno: Trwaç i wytrwaç w oczeki-
waniu na przyjÊcie Chrystusa, aby w tym
wielkim dniu byç godnym i doskona∏ym
oraz z ∏aski zostaç przyj´tym.

Mili bracia i siostry, dziÊ ka˝dy z nas
ma okazj´ odnowiç przymierze, które
zawarliÊmy podczas naszego chrztu i
piecz´towania. Nasze „tak” ma pozostaç
„tak” i to tak d∏ugo, jak ˝yjemy. Bóg

dochowuje swego przymierza z nami
ka˝dego dnia a˝ do koƒca. My tak˝e
chcemy zachowaç przymierze. Cudow-
nie b´dzie traç w przymierzu na wieki
wieków. Prze˝ywajmy wi´c dzisiejszy
uroczysty dzieƒ jako dzieci Bo˝e w
wielkiej wdzi´cznoÊci wobec Boga! Z
mi∏oÊci do Pana Jezusa dajemy Duchowi
Âwi´temu przestrzeƒ w naszych sercach,
aby móg∏ w nas dzia∏aç i nas pobudzaç do
podà˝ania naprzód i osiàgni´cia celu
wiary. Kiedy osiàgniemy cel, wtedy
b´dziemy mieli wi´cej czasu do Êwi´to-
wania. Z Pisma Âwi´tego wiadomo, ˝e
wesele Baranka b´dzie trwa∏o trzy i pó∏
czasu. Czy to sà lata, tego nie wiadomo.
Jak to b´dzie, kiedy ju˝ nikt nie b´dzie
chorowa∏? Jak to b´dzie, kiedy ju˝ nikt
nie b´dzie g∏odowa∏? Jak to b´dzie, kiedy
ju˝ nie b´dzie bólu ani Êmierci, która
rozdziela? Tam te˝ ju˝ nie b´dzie roniona
˝adna ∏za, lecz b´dzie tylko pokój i
radoÊç w Duchu Âwi´tym. To jest nasz
koniec. A je˝eli ktoÊ wczeÊniej odejdzie
do wiecznoÊci, wtedy nie jest to koniec.
Jest to tylko punkt zwrotny w ˝yciu. Nasi
mili w wiecznoÊci czekajà wraz z nami na
wielki koniec. Trwajà wraz z nami i
pozostajà we wspólnocie dzieci Bo˝ych.
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W niedziel´, 16 lutego 2003 roku,
przeprowadzi∏em nabo˝eƒstwo w zbo-
rze Mine Church. Jako s∏owo biblijne
s∏u˝y∏ werset z Izajasza 54,10, a chór
Êpiewa∏ pieÊƒ: „Heavenly Father send
Thy blessing” (Ojcze Niebieski, zsy∏aj
b∏ogos∏awieƒstwo). Gdy dyrygent dyry-
gowa∏ chórem podczas wykonywania tej
pieÊni, pewna siostra w zborze pomyÊ-

la∏a: „Ach, gdyby do tej pieÊni chórem
dyrygowa∏ zmar∏y ju˝ aposto∏ Shadreck
Mikandu, to brzmia∏aby o wiele pi´k-
niej i bardziej by mnie uj´∏a, ˝e nie-
wàtpliwie odczuwa∏abym dreszczyk”. W
Êlad za tymi myÊlami nagle zobaczy∏a
zmar∏ego aposto∏a, jak dyryguje chó-
rem. Zdumiona nie mog∏a uwierzyç w
to, co widzia∏a i zamkn´∏a na chwil´
oczy. Kiedy jednak znowu spojrza∏a na
chór, nadal widzia∏a dyrygujàcego apos-
to∏a. Ponownie zamkn´∏a oczy i uszczy-
pn´∏a si´ w r´k´, poniewa˝ myÊla∏a, ˝e
Êni. Po otwarciu oczu aposto∏ nadal
dyrygowa∏ chórem.

Widzia∏a to, czego sobie ˝yczy∏a, a
mianowicie, ˝eby aposto∏ Mikandu dy-
rygowa∏ chórem. By∏o to dla niej pi´kne
prze˝ycie. Wiara jednak nie oznacza, ˝e
wszystko idzie zgodnie z naszymi ˝ycze-
niami, i ˝e natychmiast otrzymujemy
widoczne dowody.

Od nas, którzy ˝yjemy w czasie ∏aski,
oczekuje si´ tego, aby wierzyç, ˝e s∏owo
Bo˝e jest prawdziwe, a Jego drogi sà
w∏aÊciwe, nawet wtedy, gdy nie potra-
fimy pojàç pewnych zale˝noÊci. Nawet,
je˝eli nie wszystko widzimy, w co wie-
rzymy, to jednak powinniÊmy s∏owo Bo-
˝e przyjàç i w nie wierzyç. Do Tomasza

Zmartwychwsta∏y rzek∏: „B∏ogos∏awie-
ni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
(Ew.Jana 20,29)

Wielu ludzi post´puje zgodnie ze
starym powiedzeniem: „Wierz´ tylko w
to, co widz´”. Najpierw chcà widzieç, a
potem wierzyç. My przeciwnie, naj-
pierw chcemy przyjàç w wierze s∏owo
Bo˝e i zaakceptowaç drogi Bo˝e.

Gdy czas si´ dope∏ni, wtedy ujrzymy
Pana takim, jakim jest i b´dziemy Jemu
podobni. To jest wspania∏oÊç, która sta-
nie si´ dzia∏em tych, którzy wytrwajà w
wierze i w naÊladownictwie. Za póêno
by∏oby dopiero w dniu Paƒskim uwie-
rzyç Bogu, po Jego zobaczeniu. Takie
podejÊcie by∏oby bardzo niemàdre, po-
niewa˝ Boga widzieç b´dà tylko ci, i do
Niego dojdà tylko ci, którzy w Niego
wierzà. Kto zaÊ wierzy w Niego oraz
wierzy w Jezusa Chrystusa i w pos∏an-
nictwo aposto∏ów, ten wszystko uczyni
do osiàgni´cia zbawienia swojej duszy, a
mianowicie, aby s∏owo Bo˝e us∏yszeç, je
przyjàç, zachowaç i wed∏ug niego
post´powaç.

Ka˝dy, niezale˝nie czy to s∏uga, czy
dziecko Bo˝e, kto chce zostaç ocalony,
kto si´ koncentruje na to, aby z wiary
przejÊç do zobaczenia, ten swoje dary,
jakie otrzyma∏ od Pana, b´dzie anga˝o-
wa∏ w dziele Bo˝ym. Bàdêmy wierni a˝
do Êmierci, a Pan da nam koron´ ˝ycia.
(por. Obj.Jana 2,10)

Charles Sakavumbi Ndandula

Apostoł okręgowy pomocniczy Charles
Sakavumbi Ndandula urodził się 26 grudnia 1953
roku.Na urząd apostoła został powołany 28 czerwca
1987 roku. Od 26 listopada 1995 roku działa jako
apostoł okręgowy pomocniczy i służy dzieciom
Bożym w Zambii.

W co dziś wierzymy,
to kiedyś ujrzymy

Zambijscy bracia i siostry po nabożeństwie

Apostoł okręgowy pomocniczy Charles S. Ndandula
z żoną przed kościołem w zambijskim mieście Kabwe

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



7

N A U K A I P O Z N A N I E

ale obejmowaç b´dzie wszystkie narody. W koƒ-
cu w wersetach Ksi´gi Izajasza od 52,13 do 53,12
wyraênie jest mowa, ˝e pos∏annictwo tego S∏ugi
dope∏ni si´ w niewinnych cierpieniach i Êmierci.

CCiieerrppiiààccyy  SS∏∏uuggaa  BBoo˝̋yy

O poni˝eniu S∏ugi Bo˝ego mowa jest w Ksi´-
gach proroka Izajasza: „Nie mia∏ postawy ani
urody, które by pociàga∏y nasze oczy i nie by∏ to
wyglàd, który by nam si´ móg∏ podobaç. Wzgar-
dzony by∏ i opuszczony przez ludzi, mà˝ boleÊci,
doÊwiadczony w cierpieniu jak ten, przed którym
zakrywa si´ twarz, wzgardzony tak, ˝e nie zwa˝a-
liÊmy na Niego”. (Izajasza 53,2.3) W tych s∏o-
wach Izajasza na setki lat wczeÊniej znajdujemy
wyraênà wskazówk´ odnoÊnie samouni˝enia
Syna Bo˝ego, który nie upiera∏ si´ zach∏annie
przy postaci Bo˝ej i przyjà∏ postaç s∏ugi. (por.
Filipian 2,6.7)

Uni˝enie tego S∏ugi Bo˝ego pot´guje si´ jesz-
cze bardziej w wyniku Jego gorzkiego cierpienia i
m´czeƒskiej Êmierci. (por. Izajasza 53,4.5) S∏owa
proroka Izajasza wskazujà na drog´ cierpieƒ
Chrystusa i Jego Êmierç ofiarnà, w wyniku której
wzià∏ na siebie ci´˝ar grzechu ludzkoÊci. We
wszystkich czterech Ewangeliach jest mowa o
tym, jak Jezus by∏ bity, szydzony, upokarzany i jak
ostatecznie zginà∏ potwornà Êmiercià krzy˝owà.

MMeessjjaasszz  --  CChhrryyssttuuss

Mesjasz i Chrystus oznaczajà jedno i to samo.
„Chrystus” jest ∏aciƒskà formà greckiego s∏owa
„Christos”, które jest t∏umaczeniem hebrajskiego
„Masziach”. Masziach, czyli Mesjasz, oznacza
namaszczony.

To, ˝e Jezus jest Mesjaszem, jest Chrystusem,
jednomyÊlnie poÊwiadcza Nowy Testament. Za-
szczytny tytu∏ „Chrystus” tak mocno zwiàzany
jest z Jezusem, ˝e sta∏ si´ nazwà w∏asnà: Jezus
Chrystus. Nale˝y przy tym zwróciç uwag´ na

IImmmmaannuueell

Hebrajskie imi´ Immanuel, „Bóg z nami”, jest
niczym motyw przewodni w dziejach zbawienia.
Jest wyrazem przychylnoÊci Boga wobec narodu.
W czasie ucisku Bóg obieca∏ narodowi Izrael-
skiemu, ˝e sam da znak: „Oto panna pocznie i
porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel”.
(Izajasza 7,14) Hebrajskie poj´cia „panna” oraz
„dziewica” sà identyczne. W Ewangeliach Mate-
usza i ̧ ukasza jednoznacznie jest mowa o pannie
oraz o tym, ˝e Maria by∏a dziewicà i bez udzia∏u
m´˝czyzny pocz´∏a Syna Bo˝ego.

Imi´ Immanuel wskazuje na istot´ i zadania
Jezusa Chrystusa, a mianowicie, ˝e jest Tym,
poprzez którego Bóg jest bezpoÊrednio obecny i
prze˝ywalny! Przed swoim wniebowstàpieniem
Pan, zgodnie z dos∏ownym znaczeniem imienia
Immanuel, obiecuje swoim uczniom: „Oto Ja
jestem z wami po wszystkie dni a˝ do skoƒczenia
Êwiata”. (Ew.Mateusza 28,20)

SS∏∏uuggaa  BBoo˝̋yy

W Starym Testamencie m´˝owie Bo˝y, proro-
cy, kap∏ani, a nawet naród izraelski jako ca∏oÊç,
nazwani sà s∏ugami Bo˝ymi. (por. Psalm 113,1;
Izajasza 44,1) Nie inaczej jest w Nowym Testa-
mencie. Tam aposto∏owie Jezusa Chrystusa okre-
Êlajà si´ s∏ugami Boga lub Chrystusa. (por. np.
Rzymian 1,1; 2.Piotra 1,1; Jakuba 1,1; Judy 1)

Prorok Izajasz jako pierwszy u˝y∏ poj´cia
„s∏uga Bo˝y” do okreÊlenia szczególnej i jednora-
zowej osoby, którà zasadniczo nale˝y odró˝niç
od pozosta∏ych m´˝ów Bo˝ych. Opisuje jej istot´,
usposobienie i pos∏annictwo. Z polecenia Boga
mówi: „Oto s∏uga mój, którego popieram, mój
wybrany, którego ukocha∏a moja dusza. Na-
tchnà∏em go moim duchem, aby nada∏ narodom
prawo”. (por. Izajasza 42,1-4) Ju˝ w tym werse-
cie zaznaczone jest, i˝ dzia∏alnoÊç tego S∏ugi
Bo˝ego nie b´dzie ograniczona tylko do Izraela,

W tym artykule omówione sà dzieje
i znaczenie imion:

Immanuel, S∏uga Bo˝y,
Mesjasz i Chrystus.

Imiona
Jezusa
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cz´sto niedostrzegany fakt, ˝e okreÊlenie „Chrys-
tus” jest wyrazem wyznania wiary w Jezusa z
Nazaretu, czyli w Mesjasza oczekiwanego przez
Izraelitów, w Zbawiciela pos∏anego przez Boga.
To wyznanie Szymon Piotr wià˝e z poznaniem, ̋ e
Mesjasz jest Synem Bo˝ym: „TyÊ jest Chrystus,
Syn Boga ˝ywego”. (Ew.Mateusza 16,16) Po-
wróçmy jeszcze do Starego Testamentu.

OOcczzeekkiiwwaanniiee  MMeessjjaasszzaa
ww  SSttaarryymm  TTeessttaammeenncciiee

Jednà z najstarszych wskazówek poÊwiadczajà-
cych oczekiwanie na Zbawiciela znajdujemy w
wypowiedziach proroka Izajasza. (por. 9,1-6)
Tam obiecane sà narodziny Dzieci´cia, któremu
Bóg przeka˝e w∏adz´. Tak˝e przepowiednia
zawarta w 11 rozdziale Izajasza odnosi si´ do
namaszczonego W∏adcy, który b´dzie panowa∏
sprawiedliwie, zapewni pokój dla ca∏ego stworze-
nia Bo˝ego, tak˝e dla ludzi i zwierzàt. „I b´dzie
wilk goÊciem jagni´cia, a lampart b´dzie le˝a∏
obok koêl´cia, ciel´ i lwiàtko, i tuczne byd∏o b´dà
razem, a ma∏y ch∏opiec je poprowadzi”. (Izajasza
11,6)

Zgodnie z relacjami proroka Izajasza i innych
proroków dzia∏alnoÊç Mesjasza, W∏adcy pos∏a-
nego przez Boga, nie ogranicza si´ do Izraela,
lecz dotyczy ca∏ego Êwiata. „Wtedy b´dà miesz-
kaç w spokoju, gdy˝ Jego moc b´dzie si´gaç a˝ po
kraƒce ziemi”. (Micheasza 5,3) Zatem widzimy,
˝e Mesjasz jest namaszczonym królem, przez
którego ca∏y Êwiat dostàpi ca∏kowitego odno-
wienia.

JJeezzuuss  CChhrryyssttuuss

Wyznanie wiary w Jezusa z Nazaretu, jako w
Mesjasza, nale˝y do podstaw zarówno Nowego
Testamentu, jak i wiary chrzeÊcijaƒskiej. Gdzie-
kolwiek w Nowym Testamencie jest mowa o Je-
zusie, to zawsze chodzi te˝ o Chrystusa, o Mes-
jasza. Tym samym podkreÊlona zostaje znaczàca
ró˝nica: Podczas gdy wielu pobo˝nych Judejczy-
ków oczekuje w przysz∏oÊci przyjÊcia Mesjasza, to
dla Nowego Testamentu obietnica przyjÊcia
Mesjasza wype∏nia si´ w Jezusie. Zgodnie z tym
Ewangelia Marka rozpoczyna si´ wa˝kà wypo-
wiedzià: „Poczàtek ewangelii o Jezusie Chrystu-
sie, Synu Bo˝ym”. (Ew.Marka 1,1) Chrystus jest

centrum ewangelii. Wyznanie wiary w Chrystusa
oznacza te˝ zawsze wyznanie wiary w Niego jako
Syna Bo˝ego. Takie oczywiste, jak to si´ nam dziÊ
wydaje, nie by∏o jednak w tamtym czasie,
poniewa˝ Mesjasz postrzegany by∏ przede
wszystkim jako cz∏owiek wybrany przez Boga.

Wielu pobo˝nych Judejczyków oczekiwa∏o w
tamtym czasie przede wszystkim tego, aby Mes-
jasz uwolni∏ ich spod panowania rzymskiego i
ustanowi∏ paƒstwo ˝ydowskie w granicach Kró-
lestwa Dawidowego. Tym oczekiwaniom Jezus
przeciwstawi∏ poselstwo: „Wype∏ni∏ si´ czas i
przybli˝y∏o si´ Królestwo Bo˝e, upami´tajcie si´
i wierzcie ewangelii”. (Ew.Marka 1,15) Zatem
polityczne odnowienie Izraela nie wchodzi∏o w
gr´. Tak˝e nadziejom na Mesjasza jako pot´˝-
nego, niepokonanego ziemskiego króla, Jezus
przeciwstawia wyraênà, odmownà odpowiedê.
Namaszczony Boski Król musia∏ cierpieç, zostaç
odrzucony, zabity, a ostatecznie po trzech dniach
zmartwychwsta∏. (por. Ew.Mateusza 16,21; Ew.
Marka 8,31)

Zwiàzek pomi´dzy poleceniem Mesjasza (pa-
nowanie królewskie), a Êmiercià ofiarnà cierpià-
cego S∏ugi Bo˝ego znajdujemy nader wyraênie
tak˝e w pismach Aposto∏a Paw∏a: „...albowiem
na naszà wielkanoc jako baranek zosta∏ ofiaro-
wany Chrystus” (czyli namaszczony Król). (1.
Koryntian 5,7) G∏oszenie ukrzy˝owanego Chrys-
tusa jest zasadniczà treÊcià ewangelii. (por. 1.Ko-
ryntian 1,23) Wiar´ w umar∏ego i zmartwych-
wsta∏ego znajdujemy przyk∏adowo w treÊci
1.Koryntian 15,3-5.

Z Chrystusem plan zbawienia Bo˝ego wszed∏ w
stadium dokoƒczenia. (por. Ew.Jana 4,34) Stàd
zrozumia∏e jest, ˝e Jezus mówi o warunku
zbawienia, jako o poznaniu Jego jako Chrystusa:
„A to jest ˝ywot wieczny, aby poznali ciebie,
jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa,
którego pos∏a∏eÊ”. (Ew.Jana 17,3)

Jezus Chrystus nie tylko dla nas umar∏ i
zmartwychwsta∏, ale te˝ przyjdzie ponownie we
wspania∏oÊci. Podczas Jego ponownego przyjÊcia,
celem ustanowienia Królestwa Pokoju, ujawni
si´, ˝e jest Mesjaszem, W∏adcà Przynoszàcym
Pokój. Królestwo Chrystusa to nie jest tylko jakiÊ
kraj, jakiÊ kontynent albo kula ziemska, lecz ca∏e
stworzenie Bo˝e. Ostateczny cel doskona∏ego
królewskiego panowania osiàgni´ty zostanie
wraz z nastaniem nowego stworzenia.
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WW∏∏oocchhyy:: Aposto∏ Orando Mutti w dniach 28-29
czerwca br. odby∏ podró˝ na Sardyni´, aby s∏u˝yç
tamtejszym braciom i siostrom. Przeprowadzi∏
trzy nabo˝eƒstwa: jedno w sobot´ w Bari Sardo i
dwa w niedziel´ w Oristano, dla dzieci i zboru, a
potem dla s∏ug i ich ̋ on. Po nabo˝eƒstwach bracia
i siostry wraz z aposto∏em udali si´ do „La Giara”,
przepi´knej pagórkowatej okolicy Sardynii. Tam
wspólnie spo˝yli obiad i udali si´ na w´drówk´
krajoznawczà.

UUSSAA:: Aposto∏ okr´gowy Richard C. Freund,
14 czerwca br., przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo
dla dzieci w zborze Clifton, w stanie New
Jersey, s∏u˝àc s∏owem biblijnym z 1.Jana 4,4.
Popo∏udnie dzieci sp´dzi∏y na posesji
koÊcielnej w zborze Paramus. Tam dla dzie-
wczynek i ch∏opców przygotowany by∏ piknik.

Nast´pnie dzieci
uczestniczy∏y w
ró˝nych grach i
zabawach.

RRoossjjaa:: Aposto∏ Alexandr Kondraszow i biskup Josef
Bleckenwegner, 16 maja 2003 roku w Saraƒsku, stolicy
Mordwiƒskiej Republiki Autonomicznej, przekazali
mikrobus dla centrum rehabilitacyjnego dla dzieci. Ten dar
KoÊcio∏a terytorialnego Szwajcaria mia∏ wartoÊç 7000
dolarów amerykaƒskich. Podczas skromnej uroczystoÊci
klucze od samochodu zosta∏y przekazane pani Fainie
Sergejewnej, dyrektorowi centrum „Raduga”. Wicemi-
nister do spraw socjalnych Republiki Mordwiƒskiej, pani
Ludmi∏a W∏adimirowna, podzi´kowa∏a za s∏u˝ebny
podarunek.

Mikrobus dla dzieci

Dzień Dziecka w New Jersey

9

Zabawy i przyjemności
popołudniowe w Paramus

Zdjęcie grupowe z apostołem okręgowym po nabożeństwie

Dzieci i ich opiekunowie radują się wraz z apostołem Kondraszowem (3 z prawej)
i biskupem Bleckenwegnerem (2 z prawej) z nowego mikrobusu

Apostoł służy „Bambini”

W otoczeniu
dzieci

„Bambini"
z Oristano
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UUSSAA:: W niedziel´, 25 maja br., aposto∏ okr´gowy pomocniczy Karl H. Hoffman przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla 230
m∏odych braci i sióstr w Panama City na Florydzie. Podczas nabo˝eƒstwa porówna∏ naszà drog´ ˝ycia z samochodem,
który korzysta z GPS „Global Positioning System” (Globalny System Nawigacyjny). System ten za pomocà sygna∏ów
satelitarnych pozwala na dok∏adnà co do metra lokalizacj´ pojazdu. M∏odzie˝ tak˝e winna korzystaç ze „swego systemu
GPS”, ale w sensie „Godly Positioning System” (Pobo˝ny System Nawigacyjny). Pomocnymi „satelitami” do tego sà
s∏udzy Bo˝y. M∏odzie˝ z szeÊciu okr´gów przyby∏a do Panama City ju˝ w piàtek, 23 maja, wraz z aposto∏em okr´gowym
pomocniczym Hoffmanem, aposto∏em Reinhardem Hechtem i biskupem Kennethem Speranzà, aby razem sp´dziç
weekend na aktywnoÊci sportowej i rozmowach ze s∏ugami Bo˝ymi. Punktem kulminacyjnym pobytu by∏o nabo˝eƒstwo.

WW∏∏oocchhyy:: W Martano, na po∏udniu regionu
Apulia, w dniach 17-18 maja 2003 roku spotka∏a
si´ m∏odzie˝ z po∏udniowej cz´Êci W∏och. W
sobot´ wieczorem starszy okr´gowy Mario De
Zotti przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo. Wezwa∏
m∏odzie˝, aby nie zajmowa∏a si´ s∏aboÊciami
braci i sióstr, lecz zatroszczy∏a si´ o radoÊci w
swoich zborach. Kolacja i zakwaterowanie
m∏odzie˝y mia∏y miejsce u braci i sióstr.
Nast´pnego dnia zwiedzano Otranto, najbar-
dziej orientalne miasto W∏och. Najpierw udano
si´ na pla˝´, potem m∏odzie˝ zwiedzi∏a
nadbrze˝ne jaskinie. Nast´pnie przechadza∏a si´
historycznymi uliczkami miasta i rozkoszowa∏a
si´ widokiem malowniczej przystani. Pobyt
zakoƒczy∏ si´ wspólnym obiadem.

Weekend młodzieżowy na Florydzie

Spotkanie młodzieży
z Południowych Włoch

Młodzież przy nadbrzeżnych jaskiniach w Otranto

RRPPAA:: Ponad 1400 m∏odzie˝y i s∏ug z obszaru dzia∏ania
biskupa Mintoora, w dniach 13-15 czerwca 2003 roku,
przyby∏o do pewnej szko∏y w Kuils River/Kraj Przylàdkowy.
Tematem spotkania by∏y ró˝nice w kulturze afrykaƒskiej.
Pochodzàca z ró˝nych plemion m∏odzie˝ odgrywa∏a role,
przedstawiajàc przy tym swoiste cechy danej kultury.
Spotkanie zakoƒczy∏o si´, przeprowadzonym przez biskupa,
niedzielnym nabo˝eƒstwem.

Różnice kulturowe

Za pomocą
odgrywanych
ról młodzież
przedstawiała
zwyczaje
i obyczaje
plemion
afrykańskich

Radość wśród
uczestników
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UUSSAA:: 1037 braci i sióstr w Panama City, we
Wniebowstàpienie uczestniczy∏o w nabo˝eƒstwie
aposto∏a okr´gowego Richarda C. Freunda (USA).
Nast´pnego dnia aposto∏ okr´gowy omawia∏ z
aposto∏ami i braçmi rozwój dzie∏a Bo˝ego w krajach
Ameryki ¸aciƒskiej. Aposto∏ okr´gowy pomocniczy
Karl Hoffman ponadto przeprowadzi∏ seminarium na
temat „TreÊciwe nabo˝eƒstwo”.

Seminarium dla sług

RRPPAA:: Poczàwszy od nabo˝eƒstwa przeprowadzonego
przez aposto∏a okr´gowego Noela E. Barnesa, 1
czerwca 2003 roku, zbór Phoenix zaczà∏ si´ zgro-
madzaç w nowo wyremontowanym obiekcie. Budynek
pierwotnie by∏ w posiadaniu spó∏ki telekomu-
nikacyjnej. Na zakoƒczenie jednorocznych prac
remontowych radowa∏o si´ 280 braci i sióstr. Teraz
obiekt koÊcielny, zapewniajàcy oko∏o 500 miejsc
siedzàcych, odpowiada potrzebom nowoczesnego ˝ycia
zborowego.

Nowe życie w starych pomieszczeniach

Apostoł okręgowy Noel E. Barnes
(z prawej) gratuluje pasterzowi
Derrickowi Bloemsteinowi
z okazji nowego kościoła

Chór dziecięcy
podczas nabożeństwa

DDeemmookkrraattyycczznnaa  RReeppuubblliikkaa  KKoonnggaa:: Od 8 do 22 lipca br.
biskup Christian Merli odby∏ podró˝ do Kanangi, Mueki
i Mikalayi. Po powrocie biskup opowiada∏ o radoÊci braci
i sióstr, jakà prze˝yli w wyniku tego, ˝e ich pi´ciu rodzi-
mych aposto∏ów mog∏o uczestniczyç w nabo˝eƒstwie
G∏ównego Aposto∏a, 22 czerwca, w Nantes/Francja. W
tym nabo˝eƒstwie starszy okr´gowy Jean-Luc Schneider
ze Strasburga otrzyma∏ urzàd aposto∏a i zosta∏ powo∏any
na aposto∏a okr´gowego pomocniczego. W tym urz´dzie
obs∏uguje te˝ braci i siostry w Demokratycznej Republice
Konga, gdzie z t´sknotà jest oczekiwany. Aposto∏
Raymond Estrade i biskup Jean Hanisch (Francja) rów-
nie˝ odwiedzili Demokratycznà Republik´ Konga w
dniach od 20 maja do 3 czerwca. Najpierw spotkali si´ z
aposto∏ami Imoa Bindu i Shamamba J. Muhindo w
Gomie. W Kisangani, aposto∏ Estrade i biskup, prawie
codziennie przeprowadzali nabo˝eƒstwa, mi´dzy innymi
dla s∏ug i m∏odzie˝y. Aposto∏owi i biskupowi towarzyszyli
te˝ inni bracia z Francji, którzy przeprowadzali seminaria
oraz regulowali sprawy administracyjne.

Podróż do Afryki

Przybycie apostoła Estrade do zboru Kabondo w Kisangani

Apostoł Remy
Kazengu pokazuje

braciom
z Administracji

Kościelnej zdjęcie
nowego apostoła

okręgowego
pomocniczego

Schneidera
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AArrggeennttyynnaa:: Z okazji 60-lecia
istnienia koÊcio∏a Boca w Buenos

Aires, w sobot´ 7 czerwca br, aposto∏ okr´gowy Mario Fiore przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo jubileuszowe dla 623
uczestników. Nast´pnego dnia, w niedziel´ zielonoÊwiàtkowà, zbór Boca, jako jeden z 300 zborów, dysponujàcych
instalacjà odbioru satelitarnego, uczestniczy∏ w transmitowanym nabo˝eƒstwie G∏ównego Aposto∏a z Dortmundu.
KoÊció∏ Boca zosta∏ wyÊwi´cony przed 60 laty przez aposto∏a Eduarda Gantnera. Pierwsze nabo˝eƒstwa odbywa∏y si´
od 1930 roku w prywatnym domu, póêniej w wynajmowanym pomieszczeniu, gdzie w sierpniu 1934 roku G∏ówny
Aposto∏ Pomocniczy Heinrich W. Schlaphoff po raz pierwszy przeprowadzi∏ Êwi´te piecz´towanie oraz dokona∏
ustanowienia s∏ug Bo˝ych. W paêdzierniku 1938 roku bracia i siostry nabyli dwie dzia∏ki budowlane i we w∏asnym
zakresie, wieczorami po pracy, budowali koÊció∏. Po pi´ciu latach budowy koÊció∏, zapewniajàcy 500 miejsc siedzàcych,
by∏ gotowy i zosta∏ wyÊwi´cony.

UUSSAA:: Zbór Rawenna, w stanie
Ohio, 25 maja 2003 roku, Êwi´-
towa∏ 30-lecie swego istnienia.
Pasterz Terrence McClelland
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo, w
którym wzi´∏o udzia∏ 80 braci i
sióstr oraz 6 goÊci. W wigili´ Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia 1972 roku
zbór Rawenna otrzyma∏ prezent:
Po kilku przeprowadzkach w mi-
nionych latach bracia i siostry
ostatecznie otrzymali nowy obiekt
sakralny, który tego samego dnia
wyÊwi´ci∏ ówczesny biskup Wilbert
Vovak.

HHaaiittii:: W wielu zborach s∏u˝y∏ ewangelista Steven Tilders podczas swojej
kilkudniowej podró˝y po Haiti. W Freres bracia i siostry wykorzystali podwórze,
którego prowizorycznym zadaszeniem by∏a plandeka. Pomimo to w nabo˝eƒ-
stwie uczestniczy∏o 20 goÊci. Na Gonave wÊród 105 uczestników nabo˝eƒstwa
by∏o 76 goÊci. Ewangelista dowiedzia∏ si´, ˝e od 12 lat by∏y to pierwsze odwie-
dziny s∏ugi Bo˝ego z USA. Ostatnim s∏ugà z USA by∏ starszy okr´gowy George
Schmidt, który w 1991 roku odwiedza∏ zbory archipelagu karaibskiego. Ostatnie
nabo˝eƒstwo tej podró˝y ewangelista Tilders przeprowadzi∏ w zborze St.
Martin, w centrum stolicy kraju
Port-au-Prince. Z tego powodu,
˝e tamtejsi bracia i siostry nie
posiadajà w∏asnego koÊcio∏a,
wynajmujà pomieszczenia w
szko∏ach.

Nabożeństwo pod plandeką

Nabożeństwo w zborze Freres
odbyło się na podwórzu

Na wyspie Gonave, należącej do Haiti,
znajduje się zbór La Gonave

30 lat życia zborowego

Kościół w Buenos Aires
ma 60 lat
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Zdjęcie tytułowe:  Uroczystość przy grobie apostoła Henwooda


