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Diabelska strategia
zatan, przeciwnik od samego poczàtku, prowadzi diabelskà strategi´. To uwidoczni∏o si´ ju˝ w ogrodzie Eden.
Tam przez w´˝a, ucieleÊnionego szatana, dosz∏o do g∏osu
pytanie: „Czy rzeczywiÊcie Bóg powiedzia∏”. W ten
sposób chcia∏ os∏abiç wewn´trznego cz∏owieka. Jednoznacznie
sformu∏owane przez Boga przykazanie zosta∏o poddane w wàtpliwoÊç, a jego znaczenie umniejszone.
Gdy Pan Jezus by∏ kuszony na pustyni, szatan zadzia∏a∏ podobnie: Dawa∏ takie zach´ty, które na pierwszy rzut oka nie wydawa∏y si´ zgubne. Jednak˝e z tym zwiàzany by∏ zamiar os∏abienia
wewn´trznego cz∏owieka. Szatan powiedzia∏: „JeÊli jesteÊ Synem
Bo˝ym, powiedz kamieniowi temu, aby si´ sta∏ chlebem”. Przez
to chcia∏ podkopaç Jezusa jako Mesjasza. Pan po d∏ugim poÊcie
z pewnoÊcià by∏ bardzo g∏odny; jednak nie bra∏ udzia∏u w tej grze
i zdystansowa∏ si´ od u˝ycia swojej mocy na ˝àdanie kusiciela.
Gdy szatan w mgnieniu oka pokaza∏ Panu wszystkie królestwa
Êwiata, to poprzez pot´g´ wra˝eƒ chcia∏ zaskoczyç Jezusa
Chrystusa, aby Ten go uwielbi∏. Syn Bo˝y jednak si´ nie ugià∏, nie
skorzysta∏ z oferty, gdy˝ os∏abi∏oby to wewn´trznego cz∏owieka.
W obecnym czasie istnieje wiele wp∏ywów, które mogà os∏abiç
wewn´trznego cz∏owieka. Ró˝norodnoÊç przekonaƒ i poglàdów
religijnych sta∏a si´ prawdziwym rynkiem, na którym ka˝dy oferuje to, co wydaje si´ mu odpowiednie. Nie ma ju˝ jasnego przekonania, nie ma ostrej linii podzia∏u pomi´dzy tym, co Boskie, a
tym, co ludzkie. Dobitne dla tego czasu jest to, ˝e nas wszystkich
absorbuje to, co ziemskie. Wyst´pujà liczne trudnoÊci i problemy
dnia codziennego; zauwa˝alne jest to na przyk∏ad na rynku
pracy. Codziennie jesteÊmy te˝ zalewani strumieniami wiadomoÊci. Wszystko to mo˝e os∏abiç wewn´trznego cz∏owieka. Pan
wszak˝e chcia∏by, jak to pisze Aposto∏ Pawe∏, abyÊmy „byli przez
Ducha Jego mocà utwierdzeni w wewn´trznym cz∏owieku”.
Zatem nie wdawajmy si´ w gierki szatana. Zamiast tego naszym
mottem niech b´dzie stawanie si´ silnym w duszy poprzez Ducha
Bo˝ego.
Oznakà wewn´trznej si∏y jest posiadanie pokoju i promienienie tym pokojem nawet wtedy, gdy w otoczeniu jest niepokój i
niezadowolenie. To charakteryzowa∏o te˝ Jezusa Chrystusa: Kiedy wszyscy byli niespokojni, gdy Go oskar˝ano i domagano si´
wyt∏umaczenia, wtedy pozosta∏ cichym i nic nie mówi∏. To jest
si∏a wewn´trznego cz∏owieka.
Dalszà oznakà si∏y jest posiadanie radoÊci. RadoÊç niech nie
s∏abnie nawet wtedy, gdy sà problemy, uciskajà potrzeby i troski,
lub gdy wpada si´ w zewn´trzne tarapaty. Gdy si´ raduje z tego,
˝e jest si´ zaliczanym do pierworodnych i zapisanych w niebie,
gdy z ca∏ego serca si´ raduje, ˝e jest si´ bezpiecznym w r´ku
Bo˝ym, to jest w∏aÊnie ta radoÊç, którà mo˝na wykazywaç we
wszystkich obcià˝eniach.
Sprawdêmy si´, czy jesteÊmy wewn´trznie s∏abi czy silni.
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(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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Główny Apostoł Leber z osobami towarzyszącymi w Marapodi-Farm.
Chór gestami podkreśla tekst pieśni

Główny Apostoł wraz z apostołami w pokoju dla sługów

Wyjàtkowe dni b∏ogos∏awieƒstwa prze˝y∏ G∏ówny Aposto∏
Wilhelm Leber na poczàtku lipca 2006 roku w Zambii.
Punktem kulminacyjnym jego pobytu w stolicy kraju, Lusace,
by∏o nabo˝eƒstwo w niedziel´ 9 lipca, które odby∏o si´
na stadionie, a uczestniczy∏o w nim 36 000 braci i sióstr.

G∏ówny Aposto∏
w Lusace - Zambia
Nabo˝eƒstwo na ˝ywo transmitowa∏y
zambijska telewizja i radio. Skorzysta∏y
z tego ponad 3000 nowoapostolskich
zborów w Zambii i Malawi. Ogólna
liczba uczestników nabo˝eƒstwa wynios∏a 998 000, nie liczàc widzów i s∏uchaczy nie zgromadzonych w koÊcio∏ach.
G∏ówny Aposto∏ Leber na tym nabo˝eƒstwie przeniós∏ w stan spoczynku
aposto∏a Zaccheusa Mweetw´ i biskupa Godfrey’a Keny´, dzi´kujàc im serdecznie za wiernà s∏u˝b´. Obydwaj
szeÊçdziesi´ciopi´cioletni m´˝owie odpowiednio 19 i 15 lat s∏u˝yli w swoich
urz´dach obs∏ugujàc dziesiàtki tysi´cy
braci i sióstr na po∏udniu Zambii.
G∏ówny Aposto∏ ustanowi∏ te˝ nowego
aposto∏a, dotychczasowego ewange3

list´ okr´gowego Bakera Chakwan´,
natomiast urz´du biskupa dostàpi∏ dotychczasowy starszy okr´gowy George
Fwalo. Swój pobyt w Lusace G∏ówny
Aposto∏ wykorzysta∏ do pokrzepienia
aposto∏ów z Zambii i Malawi. Ponadto
odwiedzi∏ administracj´ KoÊcio∏a terytorialnego, którà kieruje aposto∏ okr´gowy Charles S. Ndandula, a tak˝e
wzià∏ udzia∏ w koncercie, który mia∏
miejsce w koÊciele centralnym w Lusace. We wtorek, 11 lipca, G∏ówny Aposto∏ wraz z osobami towarzyszàcymi
uda∏ si´ do Chipaty, na wschodzie
kraju, gdzie wyÊwi´ci∏ nowy koÊció∏.
„Przez szeÊç dni mieliÊmy niebo na
ziemi”, stwierdzi∏ z radoÊcià aposto∏
okr´gowy Ndandula, reasumujàc d∏ugà
wizyt´ G∏ównego Aposto∏a.
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„Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę
Bożą, która wam jest dana w Chrystusie
Jezusie, iżeście w Nim ubogaceni
zostali we wszystko, we wszelkie słowo
i wszelkie poznanie”.
- 1. Koryntian 1, 4. 5 -

ili bracia i siostry zgromadzeni tu w zborze oraz
wsz´dzie tam, gdzie powiàzani jesteÊcie z nami
poprzez transmisj´. Bardzo si´ raduj´,
˝e jestem tutaj, ˝e mam z wami spo∏ecznoÊç, i ˝e was widz´. Moje serce bije
mocniej i jestem dumny z tego, ˝e tak
wielu braci i sióstr jest w tym kraju. To
jest pi´kne uczucie, gdy si´ wie, ˝e jest
tak wiele dzieci Bo˝ych. Modlimy si´
wzajemnie za siebie, dà˝ymy do wiekuistego celu i jesteÊmy powiàzani
poprzez Ducha Âwi´tego.
˚ycz´ wam dzisiaj szczególnego b∏ogos∏awieƒstwa. B∏ogos∏awieƒstwa na
przysz∏oÊç, abyÊcie mogli prze˝yç, ˝e ten
dzieƒ da∏ wam nowà si∏´ i wzmocnienie.
B∏ogos∏awieƒstwo jednak˝e nie przychodzi tak po prostu, lecz ˝eby rzeczywiÊcie mog∏o wp∏ynàç do naszego serca,
musimy si´ do tego przyczyniç.
B∏ogos∏awieƒstwo jest darem Bo˝ym,

M

ale b∏ogos∏awieƒstwo nie jest darowane
ka˝demu. PomyÊlmy o czasach Jezusa.
Faryzeuszy Jezus nie b∏ogos∏awi∏.
Handlarzy w Êwiàtyni tak˝e nie b∏ogos∏awi∏. W∏aÊciwie b∏ogos∏awi∏ tylko dwie
grupy, jak mo˝emy wnioskowaç z Pisma
Âwi´tego. On b∏ogos∏awi∏ dzieci. A druga grupa, która by∏a przez Niego b∏ogos∏awiona, to Jego aposto∏owie. B∏ogos∏awi∏ ich na krótko przed tym, jak
opuÊci∏ ziemi´ i wstàpi∏ do nieba. Te
dwie grupy zosta∏y b∏ogos∏awione.
Dzisiaj tak˝e jest tak, ˝e nie ka˝dy
mo˝e doÊwiadczaç b∏ogos∏awieƒstwa
Bo˝ego. To zale˝y od naszego usposobienia. B∏ogos∏awieni mo˝emy byç wtedy, kiedy jesteÊmy jak dzieci. Pan Jezus
powiedzia∏: „JeÊli si´ nie nawrócicie i
nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie
do Królestwa Niebios”. (Ew. Mateusza
18, 3) Dzieci ufajà i wierzà. Mówimy o
dzieci´cej wierze. Kiedy mamy dzieci´cà wiar´, wtedy b∏ogos∏awieƒstwo
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mo˝e wp∏ywaç do naszego serca. Dzieci
majà te˝ czyste serce.
Mili bracia i siostry, posiadajmy czyste serce, posiadajmy dzieci´cà wiar´,
wówczas strumieƒ b∏ogos∏awieƒstwa
wp∏ynie do naszych serc, i tego dzisiaj
wam ˝ycz´.
Wspomnia∏em, ˝e Pan, na krótko
przed swoim wniebowstàpieniem, b∏ogos∏awi∏ swoich aposto∏ów. Co to
oznacza dla nas aktualnie? To oznacza,
˝e my tak˝e mo˝emy byç b∏ogos∏awieni,
kiedy pozostajemy we wspólnocie z
aposto∏ami i ich naÊladujemy. Pozostaƒmy w naÊladownictwie, ufajmy zawsze
aposto∏om, wtenczas strumieƒ b∏ogos∏awieƒstwa mo˝e p∏ynàç. A kiedy
jesteÊmy b∏ogos∏awieni przez naszego
Ojca Niebieskiego, to sprawia, ˝e jesteÊmy szcz´Êliwi. B∏ogos∏awieƒstwo nie
tylko jest po˝yteczne dla naszego ziemskiego ˝ycia, ˝e mamy doÊç jedzenia, ˝e
jesteÊmy zdrowi – za co te˝ jesteÊmy

wdzi´czni, ale to nie wszystko. My pragniemy duchowego b∏ogos∏awieƒstwa.
Gdy odczuwamy pokój w naszych sercach, gdy odczuwamy, ˝e nasz Ojciec
Niebieski nas mi∏uje, gdy czujemy, ˝e
zbli˝amy si´ do celu wiary – to jest
b∏ogos∏awieƒstwo z góry. Dà˝my do
tego, abyÊmy mogli przyjmowaç b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e. Ka˝dy, kto ma takà
dzieci´cà wiar´, kto ma czyste serce i
naÊladuje aposto∏ów, mo˝e dostàpiç
b∏ogos∏awieƒstwa.
Przeczyta∏em s∏owo biblijne, w którym Aposto∏ Pawe∏ kiedyÊ powiedzia∏:
„Dzi´kuj´ Bogu zawsze za was, za ∏ask´
Bo˝à, która wam jest dana w Chrystusie
Jezusie”. Jak Aposto∏ Pawe∏ wdzi´czny
by∏ za ówczesne zbory, tak ja dzisiaj
jestem wdzi´czny za te niezwykle pi´kne zbory w Zambii. Jestem wdzi´czny
za to, ˝e tak mog∏o si´ tu rozbudowaç
dzie∏o Bo˝e. Jestem wdzi´czny, ˝e jest
tak wiele silnych zborów. Jestem

wdzi´czny za ka˝dà dusz´. Jestem
wdzi´czny za s∏ugów Bo˝ych, którzy
dzia∏ajà z wiarà. Jestem wdzi´czny za
jednoÊç. Jestem wdzi´czny za wiele
darów w zborach. To wszystko nie jest
naszà zas∏ugà, to zawdzi´czamy ∏asce
Bo˝ej.
Mili bracia i siostry, miejmy zawsze
ÊwiadomoÊç tego, ˝e to ∏aska Bo˝a
pozwoli∏a nam znaleêç drog´, która
prowadzi do dokoƒczenia. Bàdêmy
wdzi´czni za zbory, w których mamy
wspólnot´. Bàdêmy wdzi´czni za dary w
urz´dach, które da∏ nam Bóg. Bàdêmy
wdzi´czni za dar Ducha Âwi´tego.
Bàdêmy wdzi´czni za to, ˝e mamy taki
cudowny cel, wdzi´czni za ∏ask´, którà
daruje nam nasz Ojciec Niebieski.
W s∏owie biblijnym dalej jest mowa:
„…i˝eÊcie w Nim ubogaceni zostali we
wszystko”. To rzeczywiÊcie jest zamiarem naszego Ojca Niebieskiego. On
chce nas ubogaciç – nie pod wzgl´dem
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ziemskim, ale ubogaciç duchowymi dobrami. Aposto∏ Pawe∏ wymienia s∏owo i
poznanie. Jednak˝e ja chcia∏bym to
nieco rozszerzyç i was zapytam: Czy
jesteÊcie bogaci w dobra Bo˝e?
Pozwólcie, ˝e porusz´ kilka punktów:
Punkt pierwszy: Czy jesteÊcie bogaci
w wiar´? To jest czymÊ szczególnym,
kiedy jesteÊmy bogaci w wiar´. MyÊl´ o
Apostole Tomaszu. On by∏ ubogi w
wiar´, poniewa˝ powiedzia∏: „JeÊli nie
ujrz´ na r´kach Jego znaku gwoêdzi i
nie w∏o˝´ palca mego w miejsce gwoêdzi, i nie w∏o˝´ r´ki mojej w bok Jego,
nie uwierz´”. (Ew. Jana 20, 25) Uboga
wiara! ˚ycz´ wam, abyÊcie byli bogaci w
wiar´! Co to oznacza, byç bogatym w
wiar´? Byç bogatym w wiar´ oznacza,
˝e ka˝dego dnia czynimy wszystko z
Bogiem, z Bogiem podejmujemy decyzje, a to nam wzbogaca wiar´ i daje nam
cudowne ˝ycie. Gdy jesteÊmy bogaci w
wiar´, wtedy wiemy, ˝e nasz Ojciec
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Niebieski zawsze jest nam bliski.
Dlatego te˝ dà˝my do tego, aby byç
bogatymi w wiar´.
Punkt drugi: Nieodzownà rzeczà jest
byç bogatym w mi∏oÊç. Bóg chce nas
wzbogaciç w mi∏oÊç, do Niego i do bliêniego. Co to oznacza byç bogatym w
mi∏oÊç? To, ˝e jesteÊmy gotowi do
s∏u˝enia i sk∏adania ofiar. Czy ka˝dego
dnia jesteÊcie gotowi do s∏u˝enia i ofiarnoÊci? S∏ysza∏em ju˝, jak niektórzy
mówili: „W przysz∏ym roku z∏o˝´
ofiar´”. „B´d´ s∏u˝y∏ Panu wtedy, kiedy
pewne sprawy zostanà rozwiàzane i
za∏atwione ku mojemu zadowoleniu”.
Je˝eli s∏u˝enie i sk∏adanie ofiar uzale˝nia si´ od okreÊlonych warunków, to nie
jest si´ bogatym w mi∏oÊç. Byç bogatym
w mi∏oÊç oznacza w ka˝dym czasie
s∏u˝yç Panu i Jemu sk∏adaç ofiary.
Punkt trzeci: Bóg chce nas wzbogaciç
w nadziej´. Co to oznacza byç bogatym
w nadziej´? Przypomn´ s∏owo b∏ogos∏awieƒstwa z Zielonych Âwiàt: „Lecz my
nie jesteÊmy z tych, którzy si´ cofajà”.
(Hebrajczyków 10, 39) To oznacza byç
bogatym w nadziej´.
Punkt czwarty: Bóg chcia∏by nas
wzbogaciç w zaufanie do Niego, jak i do
prowadzenia przez Ducha Âwi´tego. Co
to oznacza Jemu ufaç? Przypominam
trzech m´˝ów w piecu ognistym. Król
grozi∏ im karà Êmierci przez spalenie,

jeÊli nie b´dà mu pos∏uszni. Oni jednak
byli pos∏uszni Bogu i powiedzieli do
króla: „Je˝eli nasz Bóg, któremu s∏u˝ymy, mo˝e nas wyratowaç, wyratuje nas z
rozpalonego pieca ognistego i z twojej
r´ki, o królu. A je˝eli nie, niech ci
b´dzie wiadome, o królu, ˝e twojego
boga nie czcimy i z∏otemu posàgowi,
który wznios∏eÊ, pok∏onu nie oddamy”.
(Daniela 3, 17. 18) Moi mili bracia i siostry, w∏aÊnie to oznacza byç bogatym w
zaufanie. Gdy jesteÊmy bogaci w zaufanie, wtedy ca∏kowicie polegamy na
Panu. To stanowi bogactwo.
Punkt piàty: Bóg chce nas wzbogaciç
w pokój, abyÊmy go mieli w sercu nawet
wtedy, gdy wokó∏ panuje niepokój.
Bogaci w pokój jesteÊmy wtedy, gdy
panuje on w naszym sercu. Dzieci Bo˝e
bogate w pokój sà cudowne.
Kolejny punkt: Bóg chce nas wzbogaciç w radoÊç, abyÊmy zawsze mieli
radoÊç w dziele Bo˝ym. Chciejmy byç
bogatymi pod tym wzgl´dem, czyli nie
tylko czasami mieç radoÊç, mo˝e z okazji Bo˝ego Narodzenia, Zielonych
Âwiàtek lub z wi´kszego nabo˝eƒstwa,
takiego jak dziÊ. Byç bogatym w radoÊç
oznacza stale mieç radoÊç w dziele
Bo˝ym. Bóg chce, abyÊmy pod tym
wzgl´dem byli bogaci.
Ostatni punkt: Bóg chce nas wzbogaciç w odwag´, abyÊmy zawsze byli zdol6

ni post´powaç zgodnie z Jego wolà; a to
niekiedy wymaga odwagi. Spójrzmy na
Aposto∏a Piotra. Gdy Pan Jezus wstàpi∏
do nieba, to Piotr i pozostali aposto∏owie zostali atakowani przez zwierzchnoÊç i zakazano im g∏oszenia ewangelii
Chrystusa. Aposto∏ Piotr wszak˝e
powiedzia∏: „Trzeba bardziej s∏uchaç
Boga ni˝ ludzi”. (Dz. Ap. 5, 29) Nie
zwa˝a∏ na to, co mówi∏a zwierzchnoÊç,
lecz s∏ucha∏ Boga. Naprawd´ mia∏
odwag´. Czy tak˝e macie odwag´ do
post´powania zgodnie z wolà Bo˝à,
nawet wtedy, kiedy inni mówià coÊ innego lub majà w∏asne zdanie? Bàdêmy
bogaci w odwag´.
Mili bracia i siostry, w∏aÊnie na to
zwróci∏ nam dziÊ uwag´ Duch Âwi´ty.
Bóg chce nas ubogaciç. Daje nam swoje
S∏owo. Daje nam swoje b∏ogos∏awieƒstwo. Daje nam swojà ∏ask´. JeÊli to
przyjmiemy, to b´dziemy bogaci we
wszystko. Istnieje te˝ mo˝liwoÊç bycia
bogatym w to, co Bogu si´ nie podoba.
Przypomn´ tylko bogatego cz∏owieka, o
którym Pan Jezus powiedzia∏, ˝e zebra∏
obfite plony. Ten cz∏owiek powiedzia∏:
„Uczyni´ tak: Zburz´ moje stodo∏y, a
wi´ksze zbuduj´ i zgromadz´ tam
wszystko zbo˝e swoje i dobra swoje. I
powiem do duszy swojej: Duszo, masz
wiele dóbr z∏o˝onych na wiele lat;
odpocznij, jedz, pij, wesel si´. Ale rzek∏
mu Bóg: G∏upcze…”. (Ew. ¸ukasza 12,
18-20) Ten cz∏owiek troszczy∏ si´ tylko o
˝ycie ziemskie i zaniedbywa∏ swojà
dusz´. By∏ bogaty, ale tylko w ziemskie
dobra. Jego dusza nie by∏a bogata. My
natomiast chciejmy dà˝yç do tego, co
wzbogaca naszà dusz´.
Niechby Bóg darowa∏ nam wszystko,
czego potrzebujemy, abyÊmy b´dàc
wzbogaceni we wszystko, dà˝yli do celu
wiary.
Gdy Pan przyjdzie ponownie, wtedy
b´dzie chcia∏ znaleêç tych, którzy sà
bogaci w wiar´, bogaci w mi∏oÊç, bogaci
w nadziej´, bogaci w zaufanie, bogaci w
pokój, bogaci w Bo˝à radoÊç i bogaci w
odwag´.
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Godny do odziedziczenia Królestwa Bożego
Podczas podró˝y przez rolnicze
tereny mojego obszaru dzia∏ania spotka∏em brata, który opowiedzia∏ mi o
sporze spadkowym w jednej z wiosek.
Nie móg∏ zrozumieç, dlaczego w ogóle
mo˝na si´ spieraç z powodu tego, kto
ma odziedziczyç ziemi´ albo tytu∏. To
sk∏oni∏o mnie do refleksji. Zastanawia∏em si´ nad naszym dziedzictwem jako
dzieci Bo˝ych.
W wielu kulturach tytu∏ lub pozycja
spo∏eczna sà dziedziczne, tak jak np.
król, ksià˝´. WÊród wielu wartoÊci,
które dziedziczy
si´ w spadku,
tytu∏ lub stanowisko po zmar∏ym sà czymÊ
cennym. JeÊli
zmar∏y mia∏ prawo do szczególnej godnoÊci lub
honorowego tytu∏u, to ta godnoÊç i tytu∏ przechodzi na spadkobierc´ wraz ze
wszystkimi przywilejami wynikajàcymi z tego
statusu. Istnieje
jednak pewne
ograniczenie.
WejÊcie w posiadanie spadku
uzale˝nione jest
od gwarancji, ˝e
swoim zachowa-

niem nie splami si´ tytu∏u. Decydujàce
jest to, aby godnoÊç tytu∏u zosta∏a
zachowana.
Spójrzmy na Ezawa. Jako pierworodny by∏ prawowitym spadkobiercà
posiad∏oÊci swego ojca Izaaka i uprawnionym do przyj´cia ojcowskiego b∏ogos∏awieƒstwa. Ludzie wierzyli, ˝e to
b∏ogos∏awieƒstwo nie by∏o przepowiednià przysz∏oÊci, ale ˝e dobitnie
wp∏ywa∏o na przysz∏oÊç. To b∏ogos∏awieƒstwo by∏o niczym strza∏a – kiedy
jest wypuszczona, to ju˝ nie mo˝na jej

zatrzymaç ani zawróciç.
Niestety Ezaw straci∏ to b∏ogos∏awieƒstwo. Z powodu dotkliwego g∏odu
zlekcewa˝y∏ prawo pierworodztwa i
zamieni∏ je na potraw´ z soczewicy.
(por. 1. Moj˝eszowa 25, 29-34)
W dniu naszego Êwi´tego piecz´towania otrzymaliÊmy podstaw´ do wiecznej wspania∏oÊci. Poprzez stan dziecka Bo˝ego otrzymaliÊmy b∏ogos∏awieƒstwo oraz przyrzeczenie odziedziczenia Królestwa Bo˝ego. Ten fakt
wcià˝ na nowo wywo∏uje dr˝enie mojej
duszy. To, co jest nam obiecane, jest o
wiele wi´ksze od odziedziczenia ca∏ego
Êwiata.
DziÊ, podobnie jak za czasów Ezawa,
równie˝ proponowane sà „potrawy z
soczewicy”. Nie chciejmy jednak˝e
wykazywaç g∏odu wy∏àcznie ziemskich
rzeczy i goniç za rozkoszami, poglàdami lub ideami do tego stopnia, ˝e w
koƒcu zlekcewa˝ymy stan dziecka
Bo˝ego i zamienimy go na coÊ innego.
Je˝eli chcemy odziedziczyç ˝ywot
wieczny w Królestwie Bo˝ym i korzystaç ze skutków tego b∏ogos∏awieƒstwa,
to dobrze czynimy, kiedy umacniamy
nasze powo∏anie i wybranie. W ten
sposób poÊwiadczamy, jakie wa˝ne jest
dla nas obiecane nam dziedzictwo.
Chcàc wejÊç z ∏aski w posiadanie tego
dziedzictwa, wa˝ne jest zachowanie
godnoÊci stanu dziecka Bo˝ego, pozostanie wiernym, trzymanie si´ ràk
pos∏aƒców Bo˝ych i podà˝anie za
Barankiem a˝ do koƒca.
Ranford Simumbwe

Apostoł Ranford Simumbwe urodził się 12 listo-

Apostoł Simumbwe
wraz ze sługami
podczas pożegnania
z braćmi i siostrami

pada 1964 r. Urząd apostoła sprawuje od 13 marca
2005 roku.Obszarem jego działania jest Zambia.
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W tym artykule zajmiemy si´ prorokiem Ozeaszem, którego
Ksi´ga otwiera ksi´gozbiór, zaliczany do
tak zwanych „Mniejszych Proroków”.
W centrum ˝ycia i zwiastowania Ozeasza
jest oskar˝anie niewiernoÊci Izraela.

Prorok Ozeasz

˚ycie i dzia∏anie proroka

niewiernoÊç Izraela wobec swego Boga: „Poczàtek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzek∏ do
Ozeasza: Idê, weê sobie za ˝on´ nierzàdnic´ i
miej z nià dzieci z nierzàdu, gdy˝ kraj przez
nierzàd stale odwraca si´ od Pana. Poszed∏ wi´c i
pojà∏ Gomer´, córk´ Diblaima; a ona pocz´∏a i
urodzi∏a mu syna”. (1, 2. 3) ˚ona Ozeasza wyda∏a
na Êwiat troje dzieci, które otrzyma∏y wymowne
imiona:
Jezreel, imi´ pierwszego syna nawiàzuje do
krwawej walki o w∏adz´ w miejscowoÊci o tej
samej nazwie, Jezreel, podczas której Jehu
zagarnà∏ Królestwo: „I rzek∏ Pan do niego: Daj
mu na imi´ Jezreel, bo ju˝ wkrótce pomszcz´ si´
za przelew krwi w Jezreelu na domu Jehu i
po∏o˝´ kres królestwu domu Izraela. W owym
dniu z∏ami´ ∏uk Izraela na równinie Jezreel”.
(1, 4. 5)
Imi´ Lo-Ruchama, które otrzyma∏a córka,
urodzona jako drugie dziecko, równie˝ zawiera
przes∏anie. Imi´ oznacza Niemi∏owana, niemi∏osierdzie. „Daj jej na imi´ Niemi∏owana, bo ju˝ nie
b´d´ d∏u˝ej okazywa∏ mi∏oÊci domowi Izraela ani
im nigdy nie przebacz´”. (1, 6)
Trzecim potomkiem jest Lo-Ammi, którego
imi´ oznacza „Nie mój lud”. W ten sposób
ma∏˝eƒstwo Ozeasza staje si´ znamiennym znakiem zapowiadajàcym katastrof´ niewiernego
narodu i symbolizuje jego nierzàd. Ponownie
uwidacznia si´, jak prorok jako s∏uga Bo˝y
osobiÊcie ca∏ym swoim ˝yciem zostaje wciàgni´ty
w tragiczny los swego narodu. RównoczeÊnie za
s∏owami zwiastujàcymi nieszcz´Êcie, idzie obietnica zbawienna na dalekà przysz∏oÊç: „A liczba
synów Izraela b´dzie jak piasek morski, którego
nie mo˝na ani zmierzyç, ani zliczyç. I b´dzie tak,
˝e zamiast mówiç do nich: Wy nie jesteÊcie moim
ludem, b´dzie si´ do nich mówi∏o: Synami Boga
˝ywego jesteÊcie. (…) Mówcie do swoich braci:
Ludu mój! A do swoich sióstr: Umi∏owane! (…)
I zar´cz´ ci´ z sobà na wieki; zar´cz´ ci´ z sobà
na zasadzie sprawiedliwoÊci i prawa, mi∏oÊci i

Ozeasz jest jedynym prorokiem nie pochodzàcym z Judy, którego pisemne Êwiadectwa
zachowane zosta∏y w formie Ksi´gi. Dzia∏a∏ w
latach 750-722 p.n.e. za czasów panowania króla
Jeroboama II (787-747 p.n.e.), czyli równoczeÊnie z prorokiem Amosem, pochodzàcym z Judy,
z Królestwa Po∏udniowego, a dzia∏ajàcym
podobnie jak Ozeasz w Królestwie Pó∏nocnym.
Królestwo za panowania Jeroboama przechodzi∏o rozkwit. Izrael i Juda rozszerzy∏y swoje wp∏ywy
na narody sàsiednie i zdoby∏y strategicznie
wa˝ne miejscowoÊci. Pokój by∏ jednak pozorny.
Wewn´trznie grozi∏y walki o w∏adz´, a
zewn´trznie wojna z Asyryjczykami. Prorok
Ozeasz nie zostawia z∏udy co do tego, ˝e te
trudnoÊci i przemiany polityczne nale˝y rozumieç
jako sàd Bo˝y nad Izraelem, który w tamtym
czasie odwróci∏ si´ od Boga i sk∏oni∏ si´ ku
ba∏wochwalstwu.
Niejedna wypowiedê Ksi´gi Ozeasza dotyczy
politycznych zawirowaƒ, które wstrzàsn´∏y
Królestwem Pó∏nocnym po Êmierci Jeroboama.
Stàd te˝ mo˝na wnioskowaç, ˝e Ozeasz prze˝y∏
jeszcze czasy wojny asyryjskiej, która doprowadzi∏a do upadku Królestwa Pó∏nocnego. Nie
mo˝na jednak mieç pewnoÊci, ˝e ˝y∏ jeszcze w
czasie zwyci´stwa Asyryjczyków nad Królestwem
i zaj´cia Samarii po trzyletnim obl´˝eniu.
Ksi´ga Ozeasza sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci.
Biograficznej, obejmujàcej rozdzia∏y 1-3 oraz
proroczej, obejmujàcej rozdzia∏y 4-14, w której
prorok pi´tnuje obyczajowy i religijny upadek
Izraela, a tak˝e opisuje skutki od∏àczenia si´ od
Boga.

Ma∏˝eƒstwo i dzieci proroka
Specyfikà Ksi´gi Ozeasza jest to, ˝e czytelnik
niczego si´ nie dowiaduje na temat powo∏ania
proroka. Zamiast tego jest mowa, ˝e Ozeasz na
polecenie Bo˝e zawiera zwiàzek ma∏˝eƒski z
nierzàdnicà, aby w ten sposób poÊwiadczyç
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zawróçmy do Pana! On nas rozszarpa∏, On nas
te˝ uleczy, zrani∏ i opatrzy nasze rany! Po dwóch
dniach wskrzesi nas do ˝ycia, trzeciego dnia
podniesie nas i b´dziemy ˝yli przed Jego
obliczem”. (5, 15; 6, 1. 2) W tym proroctwie nie
do przeoczenia sà wzmianki dotyczàce nowotestamentowych wydarzeƒ zbawiennych, a
odnoszàce si´ do zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Kolejne s∏owa prorocze Ozeasza,
odnoszàce si´ do Syna Bo˝ego, bezpoÊrednio
wià˝à si´ z opisem z Ewangelii Mateusza: „Gdy
Izrael by∏ m∏ody, pokocha∏em go i z Egiptu
powo∏a∏em mojego syna”. (11, 1; por. Ew. Mateusza 2, 15) Niczym zakl´cie brzmià powtarzajàce
si´ apele do upami´tania i nawrócenia, które Bóg
kieruje do swego narodu: „Zgubi´ ci´, Izraelu,
któ˝ ci pomo˝e?”. (13, 9)
Pomimo bezbo˝noÊci i nieszczeroÊci Izraela,
(por. 10, 2) proroctwo Ozeasza zawiera przes∏anie, ˝e Bo˝a mi∏oÊç i wiernoÊç stoi ponad
wszelkimi ludzkimi wyst´pkami: „Jak˝e móg∏bym
ci´ porzuciç, Efraimie, zaniechaç ciebie, Izraelu?
Jak˝e móg∏bym zrównaç ciebie z Adam, postàpiç
z tobà jak z Seboim? Zadr˝a∏o we mnie serce,
by∏em do g∏´bi poruszony. Nie wylej´ mego
srogiego gniewu, nie chc´ ponownie zniszczyç
Efraima, bo Ja jestem Bogiem, a nie cz∏owiekiem, jestem poÊród ciebie jako Âwi´ty i nie
przychodz´, aby niszczyç”. (11, 8. 9) Chocia˝ w
Bo˝ej sprawiedliwoÊci uzasadnione jest odpuszczenie grzechów i wyst´pków, to miary Bo˝e stojà
dalece ponad miarami ludzkimi. Ostatecznie
tryumfuje nieskoƒczona ∏aska Bo˝a nad wszelkim grzechem.
Ksi´ga Ozeasza koƒczy si´ dobitnymi s∏owami:
„...gdy˝ drogi Pana sà proste, sprawiedliwi nimi
chodzà, lecz bezbo˝ni na nich upadajà”. (14, 9)

zmi∏owania. I zar´cz´ ci´ z sobà na zasadzie
wiernoÊci, i poznasz Pana. W owym dniu wys∏ucham - mówi Pan - wys∏ucham nieba, a ono wys∏ucha ziemi, a ziemia wys∏ucha zbo˝a, moszczu i
oliwy, a te wys∏uchajà Jezreela. I zasiej´ sobie lud
w kraju, i zmi∏uj´ si´ nad Niemi∏owanà, i powiem
do Nie-ludu: Ty jesteÊ moim ludem, a on powie:
Bo˝e mój!”. (2, 1. 3. 21-25)

NiewiernoÊç Izraela – wiernoÊç Boga
Obrazowym j´zykiem, który nie stroni od drastycznych relacji, prorok pi´tnuje ba∏wochwalstwo
Izraela. Haniebnie, jak nierzàdnica, goni za
obcymi kochankami, za bo˝kami i kpi sobie ze
swego dobroczyƒcy, ˝ywego Boga. Naród, który
odda∏ si´ kananejskiemu kultowi Baala, który
sk∏ada ofiary na wzgórzach, który wypytuje si´ w
drewnianych Êwiàtynkach, który pali kadzid∏a
pod „Êwi´tymi drzewami”, który w sercu nosi
ducha nierzàdu, którego kap∏ani zapomnieli
prawo Bo˝e, zostanie „zapomniany” przez Boga.
(por. 4, 6)
Nieuchronnie spada nieszcz´Êcie na Izrael.
Staje si´ niewolnikiem obcych narodów. Interesujàcà historycznà wskazówkà jest proroctwo,
dotyczàce zaj´cia Samarii przez Asyryjczyków
oraz okrucieƒstwo okupanta na ludnoÊci izraelskiej: „Samaria odpokutuje, gdy˝ zbuntowa∏a si´
przeciwko swojemu Bogu; padnà od miecza, jej
niemowl´ta b´dà roztrzaskane o ska∏´, a jej
brzemienne rozprute”. (13, 16) To zrzàdzenie
jednak nie oznacza ostatecznego odrzucenia
Izraela. Bóg nadal mi∏uje swój niewierny lud. Jak
kiedyÊ na pustyni, tak teraz Izrael musi zostaç
doÊwiadczony przez wyrzeczenia i trudne
sytuacje, zanim Bóg zajmie si´ nim na nowo:
„Zat´sknià za mnà w swojej niedoli. Chodêcie,
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Europa
Irlandia: Pierwszy chrzest
w Tullamore
Wielka radoÊç panowa∏a w Tullamore
7 maja 2006 r. W tym oko∏o pó∏tora
roku temu za∏o˝onym zborze pasterz
Daniel Focci ochrzci∏ dwoje dzieci
pewnej nowoapostolskiej rodziny.
By∏a to pierwsza czynnoÊç b∏ogos∏awieƒstwa w tym m∏odym zborze,
który po∏o˝ony jest oko∏o 90 kilometrów na zachód od Dublina, stolicy tej
„Zielonej Wyspy”.

Francja: Wizyta aposto∏a na Korsyce
W dniach 17-18 czerwca br. aposto∏ Raymond Estrade odwiedzi∏ zbory:
Bastia i Ajaccio na Korsyce. W sobot´, w Bastii, piecz´towa∏ trzy dusze,
a w niedziel´ w Ajaccio s∏u˝y∏ s∏owem z Dz. Ap. 4, 12. WÊród urlopowiczów, którzy uczestniczyli w tym nabo˝eƒstwie, by∏ te˝ aposto∏
okr´gowy Studer ze Szwajcarii z ma∏˝onkà.

Pierwszy święty chrzest wodny
w młodym zborze Tullamore
Zwyczajowe zdjęcie grupowe po nabożeństwie w Ajaccio; 2 od prawej apostoł okręgowy
Studer z małżonką, 6 od prawej (nieco przysłonięty) apostoł Estrade

Szwajcaria: Wytyczne do obchodzenia si´ z chorymi na AIDS

Anglia: Dwa nabo˝eƒstwa dla
m∏odzie˝y
W dwóch angielskich zborach jednoczeÊnie odby∏y si´ nabo˝eƒstwa
dla m∏odzie˝y. Do odnowionego
koÊcio∏a w Nottingham, gdzie nabo˝eƒstwo przeprowadzi∏ kap∏an
Mutombo, przyby∏o ponad 40
m∏odzie˝y z Manchesteru, Corby,
Bradford i Birmingham. Chór i orkiestra zapewni∏y muzycznà opraw´
nabo˝eƒstwa. Tego samego dnia w
oddalonym o 230 kilometrów na
pó∏noc Norwich, kap∏an Danny
Upson s∏u˝y∏ innej grupie m∏odzie˝y
ze zborów: Cambridge, Ipswitch i
Norwich. Po nabo˝eƒstwach w
obydwu miejscach sp´dzono jeszcze
wspólnie popo∏udnie.

KoÊció∏ Nowoapostolski International z siedzibà w Szwajcarii wyda∏
nowy przewodnik obchodzenia si´ z AIDS. Konferencja Aposto∏ów
Okr´gowych zatwierdzi∏a ten dokument 20 kwietnia 2006 roku w Karlsruhe. W przewodniku mi´dzy innymi jest mowa o tym, ˝e KoÊció∏ nie
traktuje chorób jako „kar´ Bo˝à”. Chorzy mile widziani sà na wszystkich
uroczystoÊciach koÊcielnych. Z inicjatywy G∏ównego Aposto∏a Richarda
Fehra (od 15 maja 2005 r. w st. sp.), pewna grupa robocza pod przewodnictwem aposto∏a okr´gowego Johanna Kitchinga (RPA) od 2001 roku
zajmuje si´ tematem HIV/AIDS, w szczególnoÊci w Afryce. Celem dokumentu i podj´tych dzia∏aƒ jest udzielanie pomocy dotkni´tym
chorobà, zminimalizowanie rozprzestrzeniania si´ choroby oraz uÊwiadamianie dróg zara˝eƒ i ochrona przed zara˝eniem. W tym celu KoÊció∏
ÊciÊle wspó∏pracuje te˝ z odpowiednimi instytucjami, zajmujàcymi si´
tym zagadnieniem na Êwiecie. Dokument ten w j´zyku angielskim nosi
tytu∏: „Church Policy AIDS and HIV”.

Anglia: Premiera w Manchesterze

Biskup Middleton przeprowadza
nabożeństwo dla Hindusów
i Pakistańczyków w Manchesterze
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W maju br. biskup David Middleton
przeprowadzi∏ w zborze Manchester
pierwsze nabo˝eƒstwo dla braci i sióstr
oraz goÊci pochodzàcych z po∏udniowowschodniej Azji. Biskup podkreÊli∏ znaczenie tego pierwszego kroku do rozwoju samodzielnego „azjatyckiego zboru”
w Manchesterze. Dwóch duchownych z
Pakistanu i Indii, tak˝e skierowa∏o kilka
s∏ów do zboru.

Ameryka Północna
Kanada: KoÊció∏ w Dundas Êwi´tuje 50-lecie
11 czerwca 2006 roku zbór Dundas, okr´g Hamilton, Êwi´towa∏ 50lecie wyÊwi´cenia swego koÊcio∏a. Aposto∏ okr´gowy pomocniczy
Mark Woll przeprowadzi∏ tam nabo˝eƒstwo, które zosta∏o muzycznie upi´kszone przez chór, orkiestr´ i chór dzieci´cy. PoÊród goÊci
by∏ te˝ przedstawiciel rady miejskiej, który w imieniu burmistrza
miasta wr´czy∏ przewodniczàcemu zboru dokument zatytu∏owany:
„50 lat w s∏u˝bie miasta Dundas”. Poczàtki zboru datuje si´ od roku
1948, kiedy William Emery i Harvey Thomson ze swoimi rodzinami, na ˝yczenie ówczesnego ewangelisty okr´gowego Michaela
Krausa, przeprowadzili si´ z Hamilton do Dundas. Na poczàtku
zbór zbiera∏ si´ na nabo˝eƒstwa w obiektach publicznych. W roku
1955 zosta∏a nabyta dzia∏ka i rozpocz´to budow´ koÊcio∏a.
WyÊwi´cenia dokona∏ aposto∏ Michael Kraus 8 stycznia 1956 roku.

Zabawy na Dniu Dziecka

USA: Dzieƒ Dziecka w Buffalo
Dzieciom z okr´gu Buffalo (Nowy Jork)
30 kwietnia 2006 roku w Cheektowaga
s∏u˝y∏ ewangelista okr´gowy F. Wagner.
Tematem nabo˝eƒstwa, w którym dzieci
pilnie wspó∏pracowa∏y, by∏o podobieƒstwo o bogaczu i ¸azarzu oraz o
„zaspokojeniu pragnienia”. Po po∏udniu
mia∏y miejsce gry i zabawy oraz wyst´py
muzyczne.

Zbór Dundas przed swoim 50-letnim kościołem
(pośrodku apostoł Woll)

USA: M∏odzie˝ odwiedza m∏odzie˝
Co roku m∏odzie˝ z okr´gu Saint Louis, w stanie Missouri, zje˝d˝a si´ na tzw. „Weekend przyjaêni”. Zaprasza si´ tam te˝ m∏odzie˝ z innych okr´gów i stanów.
Na spotkanie w Heits Point, w maju br., przybyli bracia
i siostry z okr´gu Pensylwania. Niestety, na kàpiel by∏o
zbyt zimno, a z powodu deszczu wypad∏y te˝ przewidziane rozmowy z biskupem Karlem Orlofskim przy
ognisku. Zamiast tego biskup wraz z m∏odzie˝à zorganizowa∏ quiz biblijny. Natomiast w niedziel´ biskup
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo.
Młodzież z Pensylwanii i Missouri
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Afryka
RPA: Nabo˝eƒstwo dla s∏ugów Bo˝ych
7500 s∏ugów z wielkiego okr´gu Kapsztad, 7 maja br., wzi´∏o udzia∏ w nabo˝eƒstwie aposto∏a okr´gowego Noela Barnesa (Kraj Przylàdkowy) w Good Hope Centre. Aposto∏ okr´gowy s∏u˝y∏ s∏owem biblijnym z Izajasza 62, 10: „Przechodêcie, przechodêcie przez bramy, gotujcie
drog´ ludowi! Torujcie, torujcie Êcie˝k´, usuwajcie
kamienie, podnieÊcie sztandar nad ludami!”. O
Êwiàtecznà atmosfer´ zatroszczy∏o si´ 3000 Êpiewaków i orkiestra. W nawiàzaniu do s∏owa biblijnego „Przechodêcie przez bramy” aposto∏ okr´gowy prosi∏ i zach´ca∏ s∏ugów, aby najpierw przechodzili przez bram´ pokory i uÊwi´cenia.
Nabo˝eƒstwo zakoƒczy∏o si´ kilkoma informacjami organizacyjnymi.
7500 sługów Bożych przed nabożeństwem
w Good Hope Centre

Tanzania: Krawaty dla s∏ugów w Tanzanii
Biskup Gary Morse (USA) uda∏ si´ do Tanzanii majàc w baga˝u 700
czarnych krawatów. W dniach 17-30 kwietnia 2006 roku odwiedzi∏
wiele miejsc: Masasi i Nachingwe´ na po∏udniu, stolic´ Daressalam
i Gairo oraz Kongw´ i Mpwapw´ na zachód od stolicy. Przeprowadza∏ nabo˝eƒstwa i seminaria dla s∏ugów, na których rozdawa∏ czarne krawaty, które by∏y darem od braci i sióstr z Wirginii (USA).
Radość sługów z nowych krawatów

Anglia: Nabo˝eƒstwo dla goÊci z Afryki
Zaproszenie Jezusa „Pójdêcie a zobaczycie!” (Ew. Jana
1, 39) by∏o centralnym punktem nabo˝eƒstwa dla goÊci,
które mia∏o miejsce 13 maja br. w Sheffield. Ewangelista
Nunes Ndombele z Dublina/Irlandia s∏u˝y∏ 22 braciom i
siostrom oraz szeÊciu goÊciom. Natomiast bracia i siostry
pochodzàcy z krajów afrykaƒskich tworzyli chór. Kolejnego dnia ewangelista odwiedzi∏ zbór Bradford. Tam równie˝ poÊród 39 uczestników nabo˝eƒstwa byli goÊcie.
Nabożeństwo dla afrykańskich gości w Sheffield;
w 2 rzędzie 4 od prawej ewangelista Ndombele

Zdjęcie tytułowe: Podniosła atmosfera przed nabożeństwem w Lusace
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