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Urzàd apostolski jest centralnym urz´dem w KoÊciele Jezusa
Chrystusa. My, nowoapostolscy chrzeÊcijanie wierzymy, ˝e jest
niezb´dnym i sta∏ym postanowieniem Bo˝ym. W Nowym

Testamencie dominujàca pozycja aposto∏ów podkreÊlona jest te˝ rela-
cjami o uzdrowieniach, a nawet wskrzeszeniach z martwych dokonanych
przez Boga. Z jednej strony budzi si´ pytanie, dlaczego Bóg wówczas
dokonywa∏ takich cudów przez aposto∏ów, a z drugiej, w jakiej relacji
wzajemnej sà aposto∏owie KoÊcio∏a pierwotnego i czasu koƒcowego.

Odpowiedê na pytanie dotyczàce uzdrowieƒ i wskrzeszeƒ mo˝e byç
udzielona tylko w powiàzaniu historycznym. Ju˝ Jezus Chrystus
umar∏ych przywraca∏ do ˝ycia, a tym samym pokazywa∏, ˝e jako Syn
Bo˝y ma równie˝ moc nad Êmiercià. Jezus Chrystus jest zwyci´zcà nad
Êmiercià. To dobre, radosne i pe∏ne nadziei poselstwo wymaga∏o rozsze-
rzenia, a tak˝e rzeczà niezb´dnà by∏o zachowanie ˝ywej wiary. W tym
celu te˝ przez pierwszych aposto∏ów w sporadycznych przypadkach
dzia∏y si´ wskrzeszenia. Cuda uzdrowienia i wskrzeszenia nie by∏y celem
samym w sobie, lecz znakiem zbawienia danym w czasach, w których
ludzie prawie bezradnie nara˝eni byli na wszelkie mo˝liwe choroby.

Wspó∏czesna sytuacja, w której dzia∏ajà aposto∏owie, zdecydowanie
jest odmienna od tej, w jakiej dzia∏ali pierwsi aposto∏owie. Ewangelia
zosta∏a rozszerzona na ca∏y Êwiat i nie musi ju˝ byç potwierdzana przez
nadmienione cuda. W wieku medycyny wskrzeszenia i uzdrowienia nie
s∏u˝y∏yby jako poÊwiadczenia mocy Syna Bo˝ego nad Êmiercià lub
pe∏nomocnictwa aposto∏ów, ale odbierane by∏yby jako sensacyjne
wydarzenia, które wnet posz∏yby w zapomnienie.

Aposto∏owie czasu koƒcowego majà za zadanie zgromadzaç zbór
Paƒski na Jego ponowne przyjÊcie. To jest legitymacja dzisiejszych apo-
sto∏ów. Nie tylko zwiastujà Êmierç i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
ale te˝ intensywnie przygotowujà wiernych na Jego ponowne przyjÊcie.
Choç dziÊ równie˝ wyst´pujà przypadki cudownych czynów jako znaki,
które towarzyszà dzia∏alnoÊci urz´du apostolskiego, to jednak tak bar-
dzo nie sà te cuda uwypuklane; raczej pozostajà w skryciu.

Widzimy zatem, ˝e mi´dzy aposto∏ami pierwotnego KoÊcio∏a, a apos-
to∏ami czasu koƒcowego istnieje ró˝nica zadaƒ. Wszyscy jednak sà
pos∏aƒcami Jezusa Chrystusa. Wszyscy majà pe∏nomocnictwo do zwia-
stowania odpuszczenia grzechów, chrzczenia Duchem Âwi´tym i
rozszerzania ewangelii na ca∏y Êwiat. Pod tym wzgl´dem nie ma wi´c
ró˝nic mi´dzy pierwotnymi a wspó∏czesnymi aposto∏ami.

Wasz

Urząd apostolski

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E

Mili Bracia i Siostry, niniejszym listem chcia∏bym przedstawiç
Wam kilka myÊli na temat urz´du apostolskiego. Wcià˝ na nowo

wyst´pujà sytuacje, gdzie w rozmowach na tematy wiary
i KoÊcio∏a Nowoapostolskiego niezb´dne sà wyjaÊnienia

dotyczàce urz´du apostolskiego. Niechby niniejszy przekaz
by∏ pomocny w takich sytuacjach.
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Wyspy Âwi´tego Tomasza i Ksià˝´ca
le˝à u zachodniego wybrze˝a Afryki i
przez wieki s∏u˝y∏y jako punkt prze∏a-
dunkowy niewolników.

W sobot´, o godz. 5.40 rano w São
Tomé, przy tropikalnej temperaturze i
wysokiej wilgotnoÊci powietrza, wylàdo-
wa∏ samolot z G∏ównym Aposto∏em i
towarzyszàcymi mu osobami. Zaraz po
wyjÊciu z samolotu G∏ówny Aposto∏
zosta∏ otoczony przez reporterów rodzi-
mej stacji telewizyjnej i poproszony o
wywiad.

W dalszej cz´Êci dnia goÊcie zwiedzili
niedawno wyÊwi´cony koÊció∏ w Monte
Café. Tu˝ przed po˝egnaniem, na dzie-
dziniec koÊcio∏a wbieg∏a zamaskowana
grupa ludzi z w∏asnor´cznie wykonany-
mi instrumentami i b´benkami, muzyku-
jàc i dziko taƒczàc. Jak si´ okaza∏o, by∏a
to nieplanowana ceremonia powitalna
sàsiedztwa.

Po po∏udniu G∏ówny Aposto∏ s∏u˝y∏
oko∏o 700 s∏ugom Bo˝ym i ich ˝onom w
Pantufo. S∏udzy ci obs∏ugujà 145 zbo-

rów, liczàcych oko∏o 20 000 wiernych.
Przy niezmiennej, wysokiej tempera-

turze G∏ówny Aposto∏, w niedziel´ rano
28 stycznia br., przeprowadzi∏ nabo-
˝eƒstwo z udzia∏em oko∏o 2000 braci i
sióstr w Santanie. Nabo˝eƒstwo to by∏o
nagrywane i emitowane przez telewizj´
na ca∏y kraj. Na wyspie zasadniczo nie
funkcjonuje komunikacja publiczna,
stàd te˝ bracia i siostry wynaj´li wszyst-
kie dost´pne ci´˝arówki, aby móc przy-
byç na nabo˝eƒstwo. Po ustanowieniu
nowego aposto∏a, G∏ówny Aposto∏ po-
dzi´kowa∏ aposto∏owi Antóniowi de
Jesus Rocha Semedo z Wysp Kanaryj-
skich, który dotychczas obs∏ugiwa∏ braci
i siostry na Wyspach Âwi´tego Tomasza i
Ksià˝´cej.

Po obiedzie podró˝ samolotem wiod-
∏a do Libreville/Gabon. Tam, na lotnis-
ku, honorowi goÊcie zostali radoÊnie
powitani przez aposto∏a Volkera Kühnle
(Niemcy Po∏udniowe) oraz chór. Podró˝
powrotna do Europy mia∏a miejsce w
poniedzia∏ek rano.

G∏ówny Aposto∏
w São Tomé - Wyspa Âw. Tomasza

W trakcie swojej wizyty na
Wyspach Âwi´tego Tomasza
i Ksià˝´cej, w dniach 27 i 28
stycznia 2007 roku, G∏ówny
Aposto∏ ustanowi∏ pierwszego
rodzimego aposto∏a w tym
kraju. Zosta∏ nim dotychczasowy

biskup Massamba Diambu Tuku (50 l.) Ponadto starszy okr´gowy
Jonas da Graça Cunha (61 l.) dostàpi∏ urz´du biskupa.

Grupa folklorystyczna zaskoczyła gości

„Boca de Inferno” (Usta piekieł)
Liczni niewolnicy skacząc z tych skał
odbierali sobie życie, aby uniknąć peł-
nej męki drogi do Ameryki
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„A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie,
że przyjęliście Słowo Boże, które od nas

słyszeliście nie jako słowo ludzkie,
ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże,

które też w was wierzących skutecznie działa”.

Moi serdecznie umi∏owani
bracia i siostry, z wielkà
radoÊcià przyby∏em do was i

jestem bardzo wdzi´czny, ˝e wspólnie
mo˝emy prze˝yç to nabo˝eƒstwo. Cel
tego nabo˝eƒstwa przed chwilà okreÊ-
li∏ chór swojà pieÊnià: „Chcemy byç
blisko Pana”. To winno mieç miejsce w
ka˝dym nabo˝eƒstwie, równie˝ i dziÊ.
Wykorzystajmy nasze dziÊ, aby Pan
nas pob∏ogos∏awi∏, i abyÊmy otrzymali
nowe si∏y.

Z naciskiem podkreÊl´: wykorzys-
tajmy nasze dziÊ! Sk∏ania mnie to do
zwrócenia uwagi na fakt, ˝e s∏owo
„dziÊ” równie˝ w PiÊmie Âwi´tym ma
szczególne znaczenie. Podam kilka
przyk∏adów.

Jezus wstàpi∏ kiedyÊ do Zacheusza.
Cz∏owiek ten chcia∏ zobaczyç Jezusa i
z tego powodu wszed∏ na drzewo, skàd
by∏o lepiej widaç. Jezus ujrza∏ go tam i

powiedzia∏: „Zacheuszu, zejdê Êpiesz-
nie, gdy˝ dziÊ musz´ si´ zatrzymaç w
twoim domu”. To musia∏o szczególnie
ucieszyç Zacheusza. Wszystko, co
mia∏o miejsce wczeÊniej, wszystko, co
niedobre, teraz mog∏o zostaç upo-
rzàdkowane. Tak wi´c Jezus móg∏ po-
wiedzieç do Zacheusza: „DziÊ zbawie-
nie sta∏o si´ udzia∏em domu tego”.
(Ew. ¸ukasza 19, 5. 9)

Gdy Jezus wisia∏ na krzy˝u, obok
niego by∏o dwóch, którzy równie˝ zo-
stali ukrzy˝owani. Jeden z nich pozna∏
Pana i wiedzia∏, ˝e nic z∏ego nie czyni∏,
zatem Go prosi∏: „I rzek∏: Jezu, wspo-
mnij na mnie, gdy wejdziesz do Kró-
lestwa swego”. Jezus odpowiedzia∏ do
niego: „Zaprawd´, powiadam ci, dziÊ
b´dziesz ze mnà w raju”. (Ew. ¸uka-
sza 23, 42. 43) S∏owo „dziÊ” odgrywa
wielkà rol´. Przypomina o wykorzysta-
niu czasu i korzystaniu z teraêniej-

szoÊci. Tak te˝ wa˝ne jest to dla nas
dziÊ tu zgromadzonych. Wykorzystuj-
my czas! S∏uchajmy tego, co Pan ma
nam do powiedzenia! Przyjmujmy
∏ask´, którà proponuje Pan, abyÊmy
byli ca∏kowicie wolnymi. Niechby ka˝-
dy prze˝y∏ w stosunku do swego domu
wype∏nienie si´ s∏ów: „DziÊ zbawienie
sta∏o si´ udzia∏em domu tego”. Zba-
wienie Bo˝e jest oferowane. Tym, któ-
rzy z niego korzystajà, zapewnia dob-
ro!

Przeczyta∏em pi´kne s∏owo biblijne.
Aposto∏ Pawe∏ by∏ bardzo wdzi´czny,
˝e zbór przyjà∏ S∏owo i to nie jako
s∏owo ludzkie, ale jako takie, jakie by-
∏o w rzeczywistoÊci, a mianowicie jako
S∏owo Bo˝e.

Mili, my aposto∏owie i dziÊ jesteÊmy
wdzi´czni z tego powodu, ˝e tu na
Wyspie Âwi´tego Tomasza wielu przy-
j´∏o S∏owo Bo˝e nie jako s∏owo ludz-
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kie, ale jako takie, jakie jest rzeczywiÊ-
cie – jako S∏owo od Boga. Nawet jeÊli
tu stoi cz∏owiek i przemawia, to jed-
nak nigdy nie zapominajmy, ˝e to, co
tu si´ objawia, jest S∏owem Bo˝ym.
Ka˝dy kto tu stoi z polecenia Bo˝ego,
g∏osi S∏owo Bo˝e. S∏owo to ma zostaç
przyj´te.

„A przeto i my dzi´kujemy Bogu
nieustannie, ˝e przyj´liÊcie S∏owo Bo-
˝e, które od nas s∏yszeliÊcie nie jako
s∏owo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie,
jako S∏owo Bo˝e, które te˝ w was wie-
rzàcych skutecznie dzia∏a”. Zatem
musi istnieç wiara. Inaczej S∏owo Bo-
˝e nie mo˝e skutecznie dzia∏aç. JeÊli
wyst´puje wiara, wtedy S∏owo sku-
tecznie w nas dzia∏a. Zajmijmy si´
wi´c dziÊ dzia∏aniem S∏owa Bo˝ego.

Co wi´c zdzia∏a S∏owo Bo˝e u tych,
którzy majà wiar´? Zdzia∏a dodatko-
wà wiar´. S∏owo Bo˝e daje te˝ zaufa-

nie do prowadzenia Bo˝ego. Daje po-
kój i sprawia, ˝e radoÊç wst´puje do
naszej duszy. S∏owo Bo˝e wzbudza
cierpliwoÊç, sprawia pokor´, ˝e jesteÊ-
my gotowi uni˝yç si´ przed Bogiem.
S∏owo te˝ sprawia t´sknot´ za dniem
Pana. My czekamy na ponowne przyj-
Êcie Chrystusa. To jest naszà wielkà
t´sknotà. Wszystko to S∏owo Bo˝e
zdzia∏a u tych, którzy wierzà.

Pytaniem jest, jak g∏´boko dzia∏a
S∏owo Bo˝e. To jest ró˝nie. Nie u ka˝-
dego w ten sam sposób dzia∏a S∏owo
Bo˝e. Dlaczego? Dlatego, ˝e sà ró˝ne
stany serca, nawet u tych, którzy majà
wiar´. Pan Jezus wyjaÊni∏ to kiedyÊ na
przyk∏adzie siewcy, który wysiewa∏
dobre nasienie. (por. Ew. Mateusza
13, 3) Nasieniem tym jest S∏owo Bo˝e.
Dotyczy to te˝ ró˝nych stanów serca.
Niejedno nasienie pad∏o na drog´. Na
drodze nic nie mo˝e wyrosnàç. Droga

jest udeptana. Nasienie nie mo˝e
wniknàç do gleby. Przylatujà ptaki i je
zjadajà. Czy istniejà takie serca? Mu-
sz´ niestety powiedzieç „tak”. Ozna-
cza to, ˝e s∏ucha si´ S∏owa Bo˝ego
uszami, a nie s∏ucha si´ sercem. Serce
jest szczelnie zamkni´te. Nie wpusz-
cza si´ do niego S∏owa Bo˝ego. Ju˝
Pan Jezus w swoim czasie ubolewa∏ z
tego powodu i powiedzia∏: „S∏uchajàc,
nie s∏yszà ani nie rozumiejà”. (Ew.
Mateusza 13, 13) Oznacza to, ˝e s∏u-
cha si´ akustycznie tego, co Pan mówi,
ale nie przyjmuje si´ do serca. W wy-
niku tego S∏owo nie wykazuje ˝adne-
go dzia∏ania. S∏owo musi wniknàç do
serca. Mili, nie dopuÊçmy, aby nasze
serce by∏o zatwardzia∏e i S∏owo Bo˝e
nie wywo∏ywa∏o ˝adnego skutku.

Nasienie mo˝e te˝ paÊç na grunt
skalisty. Mo˝e te˝ paÊç mi´dzy ciernie.
To tak˝e sà odpowiednie stany serca.
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Tylko cz´Êç nasienia pada na dobrà
rol´, gdzie S∏owo zostaje przyj´te i wy-
daje owoce. Mnie szczególnie zajmuje
ten drugi aspekt. JeÊli S∏owo pada na
grunt skalisty, to co si´ dzieje? Nasie-
nie co prawda wschodzi, ale tylko na
chwil´. Nasienie nie mo˝e si´ zakorze-
niç. Gdy zaÊwieci s∏oƒce to wyschnie.
Tak wi´c wysiew nie pozostawia ˝ad-
nych skutków. Pan Jezus powiedzia∏:
Grunt skalisty to tacy, którzy sà pe∏ni
entuzjazmu tylko przez chwil´. Co
prawda przyjmujà S∏owo, ale gdy przy-
chodzà uciski lub przeÊladowania i
troski, to szybko sà gotowi z wszystkie-
go zrezygnowaç. S∏owo Bo˝e nie jest
dostatecznie mocno zakotwiczone w
sercu. To jest niebezpieczeƒstwo na-
szego czasu. To jest niebezpieczeƒ-
stwo równie˝ w waszym kraju. Tu rów-
nie˝ jest wielu wierzàcych ludzi, którzy
sà gotowi prze˝yç nabo˝eƒstwo, a byç
mo˝e jeszcze powiedzà: „To by∏o pi´k-
nie g∏oszone S∏owo Bo˝e”. Zatem
S∏owo zostaje co prawda najpierw
przyj´te, ale potem przychodzà inne
poglàdy, a byç mo˝e ktoÊ nawet si´
zapyta: „Dlaczego chodzisz do KoÊ-
cio∏a Nowoapostolskiego?” albo „Czy
nale˝y wszystko traktowaç tak po-
wa˝nie?”. Wówczas niektórzy szybko
sà sk∏onni do odrzucenia swojej wiary.
Nie pozostaje w nich zakorzeniona.
Dzia∏anie S∏owa Bo˝ego szybko prze-
mija. To jest, jak powiedzia∏em, nie-
bezpieczeƒstwo wspó∏czesnego czasu.
Jak mo˝na stwierdziç, czy to, co Pan
przekazuje, rzeczywiÊcie jest g∏´boko
zakorzenione w sercu, czy szybko traci
na znaczeniu? W zasadzie o tym ju˝
by∏a mowa. Mo˝na to poznaç po pros-
tu po skutkach. Tam, gdzie rzeczywiÊ-
cie przyjmuje si´ S∏owo, tam te˝ jest
g∏´boka wiara. Tam nie pozwala si´
zbiç z tropu, jeÊli ktoÊ ma inne zdanie.
Tam pozostaje si´ mocnym w wierze.
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Apostołowie Schug, Rocha Semedo i Luiz
oraz apostołowie okręgowi Vilor i Brinkmann (od lewej)



byç zakorzeniona w sercu. Nawet
wtedy, gdy si´ styka z niesprawiedli-
woÊciami, gdy si´ widzi niejednà ludz-
kà niedoskona∏oÊç, nie wyst´puje si´
przeciwko temu przemocà, ale pozo-
staje si´ pokornym w Bogu.

Jako ostatnie nadmieni´ t´sknot´
za dniem Pana. Jak g∏´boko jest za-
kotwiczona? Czy jest to tylko sprawa,
o której s∏yszymy w niedziel´, a potem
zapominamy. T́ sknota za dniem Pana
musi nape∏niaç nasze serca, winna byç
dog∏´bna. Nie powinno byç tak, ˝e na-
tychmiast tracimy t´sknot´ za dniem
Paƒskim, gdy nam si´ spodoba coÊ
innego, co spotkamy w ˝yciu.

Sprawdêmy siebie. Gdy S∏owo Bo˝e
wnika g∏´boko do naszego serca, a nie
pozostaje tylko na powierzchni, wtedy

te˝ g∏´boko b´dzie zakorzeniona wia-
ra; wtedy b´dzie zaufanie do Pana i
Jego prowadzenia; wtedy zachowamy
pokój; wtedy b´dziemy mieli radoÊç w
dziele Pana; wtedy wyka˝emy cierpli-
woÊç; wtedy b´dziemy pokorni i za-
wsze pokornie uni˝ymy si´ przed Pa-
nem i te˝ g∏´boka b´dzie t´sknota za
dniem Paƒskim. Wszystko to tkwi w
s∏owie biblijnym, jakie nam przeczy-
ta∏em. Wszystko to jest dzia∏aniem
S∏owa Bo˝ego, kiedy je w∏aÊciwie
przyjmiemy i gdy padnie na dobry
grunt, czyli nie na drog´ ani na ska∏´.
S∏owo Bo˝e nie mo˝e w nas dzia∏aç
tylko przez chwil´, ale jego dzia∏anie
ma byç trwa∏e, czyli trwa∏a ma byç
wiara, zaufanie do Pana, pokój, ra-
doÊç, cierpliwoÊç, pokora i t´sknota za
dniem Paƒskim. Wszystko to wywodzi
si´ ze S∏owa Bo˝ego.

Niechby tak by∏o u nas, moi mili.
Niechby S∏owo Bo˝e wykazywa∏o
takie dzia∏anie. Nie bàdêmy s∏omia-
nym ogniem – dziÊ pe∏ni entuzjazmu,
a jutro ju˝ wszystko zapomnimy.
Niech wszystko, co wymieni∏em, w nas
pozostanie i niech b´dzie g∏´boko
zakorzenione. Zatem wykorzystajmy
nasze dziÊ. Niechby Pan darowa∏ do
tego swoje b∏ogos∏awieƒstwo!
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Gdy jednak pod∏o˝e serca jest kamie-
niste, to szybko ulega si´ wp∏ywom
innych poglàdów i odrzuca si´ wiar´.
Tak byç nie mo˝e.

Spójrzmy na spraw´ zaufania do
Pana. Jak g∏´boko jest ono zakorze-
nione w sercu? Jak jest wtedy, kiedy
nadchodzà niedole i zmartwienia, kie-
dy sprawy nie toczà si´ tak, jak to so-
bie wyobra˝aliÊmy? Czy wówczas mó-
wimy: „Ach, to wszystko nie ma sen-
su”. Czy jednak z zaufaniem zwra-
camy si´ do Pana i mówimy: „Mi∏y
Bo˝e, tak jak Ty czynisz, tak jest s∏usz-
nie”?

Jak g∏´boko zakorzeniony jest w nas
pokój? Szybko mo˝na si´ rozz∏oÊciç,
tak˝e w zborze. Widzi si´, ˝e brat i sio-
stra nie post´pujà w∏aÊciwie. Mo˝na
si´ z tego powodu rozz∏oÊciç i utraciç
pokój. Wówczas pokój nie jest dobrze
zakorzeniony w sercu. Gdzie jest moc-
no zakorzeniony, tam nie wyrwie go
równie˝ z∏oÊç i irytacja.

Jak jest z radoÊcià? Czy rzeczywiÊcie
mamy trwa∏à radoÊç z dzie∏a Bo˝ego?
Czy te˝ inne rzeczy sà dla nas wa˝niej-
sze w ˝yciu? Czy, gdy widzimy, ˝e inni
ludzie mogà ˝yç bez wiary, ginie
wówczas nasza radoÊç z Pana i z Jego
dzie∏a? Czy wtenczas przychylamy si´
do innych spraw? RadoÊç musi byç
g∏´boko zakorzeniona w sercu. Nie
mo˝emy sobie pozwoliç na jej utrace-
nie. Rola serca musi byç taka, ˝eby
˝adne kamienie nie blokowa∏y wzros-
tu.

PomyÊlmy o cierpliwoÊci. Jak g∏´bo-
ko zakotwiczona jest cierpliwoÊç w
sercu? Jak szybko cz∏owiek mo˝e si´
staç niecierpliwym. Gdy jednak S∏owo
Bo˝e g∏´boko jest zakotwiczone w ser-
cu, to i cierpliwoÊç b´dzie g∏´boko za-
kotwiczona. Wtenczas nie traci si´
cierpliwoÊci, ale pozostaje u Pana.

Podobnie te˝ jest z pokorà. Gdy
pokornie uni˝amy si´ przed Panem,
wtedy nie dotyczy to tylko nabo˝eƒ-
stwa, ale uwidacznia si´ we wszystkich
sytuacjach ˝yciowych. Pokora musi
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N A U K A I P O Z N A N I E

• Pochwa∏´ màdroÊci i bojaêni Bo˝ej – rozdzia∏y 1
i 2

• Przemow´ màdroÊci – rozdzia∏ 24
• Chwa∏´ Bo˝à w naturze – rozdzia∏y 42, 15-25 i 43
• Chwa∏´ Bo˝à w historii Izraela, wys∏awianie

m´˝ów Bo˝ych – rozdzia∏y 44-50
S∏owa z MàdroÊci Syracha 50, 22-24 zyska∏y

szczególne znaczenie dla chrzeÊcijaƒskiej pobo˝-
noÊci i sta∏y si´ podstawà pieÊni Martina Rinckarta
(1586-1649) „Nun danket alle Gott mit Herzen,
Mund und Händen” (Dzi´kujmy Bogu wraz i
sercem, i ustami, bo wielkoÊç Jego spraw objawia
si´ nad nami) i Paula Gerharda (1607-1676) „Nun
danket all und bringet Ehr” (Dzi´kujmy wszyscy i
oddajmy chwa∏´).

TreÊç
Wielkim tematem Syracha jest mi∏oÊç do

Zakonu Moj˝eszowego i bojaêni Bo˝ej. Proponuje
nauk´, która przekazuje màdroÊç oraz daje pomoc
i orientacj´ do w∏aÊciwego prowadzenia ˝ycia.

W pismach màdroÊciowych istniejà okreÊlone
tematy, które wyst´pujà równie˝ w MàdroÊci
Syracha, np. cierpliwoÊç w cierpieniach, wzglàd na
starszych, szczodroÊç wobec ubogich, us∏u˝noÊç,
uprzejmoÊç, goÊcinnoÊç.

Przemowa màdroÊci i prolog Ewangelii Jana
Syrach w sposób nowy wypowiada si´ na temat

màdroÊci, poniewa˝ wià˝e màdroÊç z Zakonem
Moj˝eszowym: „Tym wszystkim jest ksi´ga przy-
mierza Boga Najwy˝szego, Prawo, które da∏ nam
Moj˝esz. (…) Zalewa ono màdroÊcià”. (Màdr. Sy-
racha 24, 23-25) Ponadto màdroÊç zostaje przed-
stawiona jako to, co jest bliskie Bogu, ale jednak
od Niego ró˝ne. Tak wi´c w Ewangelii Jana przed-
stawiona jest jako Logos – S∏owo Bo˝e, które w
Jezusie Chrystusie sta∏o si´ cia∏em. (por. Ew. Ja-
na 1, 1-16) W Ksi´dze MàdroÊci Syracha màdroÊç
przedstawiona jest jako osoba, która przemawia:
„Wysz∏am z ust Najwy˝szego i niby mg∏a okry∏am

Autor i znaczenie
Nauczyciel ˝ydowski Jezus Syrach oko∏o

190 r. p.n.e. napisa∏ ksi´g´, którà jego wnuk
prze∏o˝y∏ z hebrajskiego na grecki ok. 132 r. p.n.e.
w Aleksandrii. Ksi´ga ta by∏a bardzo popularna
wÊród ˚ydów za czasów Jezusa Chrystusa. Po-
mimo to rabini w I wieku n.e. nie przyj´li tej ksi´gi
do ˝ydowskiego kanonu Pism Âwi´tych. Znajduje
si´ ona jednak w greckim przek∏adzie Pism Âwi´-
tych – w Septuagincie. Z niej przek∏ad ∏aciƒski
zosta∏ w∏àczony do Biblii katolickiej.

W KoÊciele ∏aciƒskim ok. III wieku n.e. jako
tytu∏ tej ksi´gi pojawi∏a si´ nazwa „Liber Ecclesias-
ticus” (Ksi´ga Eklezjastesa), co oznacza „Ksi´ga
KoÊcielna” i pokazuje jej wysokà pozycj´.

T∏o historyczne
T∏em Ksi´gi MàdroÊci Syracha jest rozprzestrze-

nianie si´ religii i obyczajów greckich na Bliskim
Wschodzie, czyli równie˝ w Judei i Jerozolimie.
Ten rozwój by∏ negowany przez Syracha, a w
zamian tego przedstawia∏ stare ˝ydowskie wartoÊci
i tradycje, takie jak zakon i màdroÊç.

Przemiany spo∏eczne pod wp∏ywem greckim z
jednej strony sà krytykowane przez Syracha, a z
drugiej strony wp∏ywy te jednak wyraênie widniejà
w jego ksi´dze. Na przyk∏ad w sposób typowy dla
ideologii greckiej Syrach zaleca podró˝e, jako
êród∏o doÊwiadczeƒ: „Mà˝, który podró˝owa∏, zna
wiele rzeczy i màdrze przemawiaç b´dzie, kto ma
wielkie doÊwiadczenie”. (Màdr. Syracha 34, 9;
39, 4) Podobnie do praktyk Êwiata greckiego od-
wo∏ujà si´ rady dotyczàce uczty. (por. Màdr. Sy-
racha 31, 12-31, 32, 1-13) Najwyraêniej Syrach zna∏
literatur´ greckà, filozofi´ greckà, jak i wspó∏-
czesne màdroÊci egipskie. Obeznany te˝ by∏ oczy-
wiÊcie w Pismach Biblijnych swego narodu.

MàdroÊç Syracha, jak ka˝de pismo màdroÊcio-
we, sk∏ada si´ z tematycznie nieuporzàdkowanych
pouczeƒ, poezji, modlitw i przypowieÊci.

Z ca∏okszta∏tu ksi´gi mo˝na wyró˝niç:

W Biblii istniejà ksi´gi zaliczane do
pism màdroÊciowych Starego

Testamentu. Do ksiàg màdroÊcio-
wych m.in. nale˝à: PrzypowieÊci
Salomona, Ksi´ga Kaznodziei Salomona,

PieÊƒ nad PieÊniami, MàdroÊç Syracha.

Księgi biblijne
- Mądrość Syracha
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ziemi´. Zamieszka∏am na wysokoÊciach, a tron
mój na s∏upie z ob∏oku. Okràg nieba sama
obesz∏am i przechadza∏am si´ po g∏´bi przepaÊci” i
„Owszem, wylej´ nauk´ jak proroctwo”.
(Màdr. Syracha 24, 3-5. 33)

Uczeni w PiÊmie i nauczyciele màdroÊci
Nauczanie màdroÊci podniesione jest do tej

samej rangi, co s∏owa prorocze. Proroctwa w
Starym Testamencie pod wzgl´dem kanonicznym
koƒczà si´ Ksi´gà Malachiasza. S∏owa prorocze nie
sà ju˝ wzbudzane przez Boga ani wyjawiane przez
anio∏ów. (zob. Ksi´ga Zachariasza) MàdroÊç w
rozumieniu Syracha ujawnia s∏owa, które pod
wzgl´dem znaczenia sà porównywalne z proroc-
twami. Nauczanie to nie jest ju˝ dokonywane przez
proroków, ale przez pobo˝nych nauczycieli màd-
roÊci, przez uczonych w PiÊmie. W tej grupie Sy-
rach widzi siebie jako g∏oszàcego màdroÊç, wierne
wype∏nianie zakonu i bojaêƒ Bo˝à.

M´˝owie Bo˝y, ojcowie jako przedstawiciele
bogobojnych

NowoÊcià w Ksi´dze MàdroÊci Syracha jest
historia zbawienia w powiàzaniu z ojcami narodu.
(„Chwa∏a Bo˝a w historii Izraela”, rozdzia∏y 44-49)
Syrach, patrzàc na histori´ zbawiennà, czerpie
ufnoÊç i nadziej´ dla teraêniejszoÊci i przysz∏oÊci.
Przedstawiajàc patriarchów rozpoczyna od Heno-

cha i koƒczy na Nehemiaszu. Pozostaje jednak w
obr´bie kanonu ̋ ydowskiego, jaki obowiàzuje dziÊ.
Królestwo Izraela ma dla Syracha trzy dominujàce
postacie: Dawida, Hiskiasza i Jozjasza. Prorok
Eliasz przedstawiony jest jako p∏onàcy gorliwoÊcià
dla Pana. (por. Màdr. Syracha 48, 1-11) Szczegól-
nie chwaleni sà arcykap∏ani z pokolenia Aarono-
wego. Na koƒcu przedstawiany jest arcykap∏an
Szymon, wspó∏czesny Syracha, w którym pok∏ada
szczególnà nadziej´. (por. Màdr. Syracha 50, 1-21)

Syrach w Nowym Testamencie
Szczególnie List Jakuba wielokrotnie odwo∏uje

si´ do biblijnych i pozakanonicznych pism màdroÊ-
ciowych, takich jak: PrzypowieÊci Salomona, Ksi´-
ga MàdroÊci i MàdroÊç Syracha. (por. np. Jakuba
1, 13 z Màdr. Syracha 15, 11-20; Jakuba 1, 19 z
Màdr. Syracha 5, 11) PoÊwiadcza to, ˝e autor Listu
Jakuba jest znawcà ˝ydowskiej literatury màdroÊ-
ciowej. Jakub na przyk∏ad mówi o mocy j´zyka.
Przy tym podsumowuje obserwacje Syracha. „…z
tych samych ust wychodzi b∏ogos∏awieƒstwo i
przekleƒstwo”. (Jakuba 3, 10; por. Màdr. Syracha
5, 13-15)

MàdroÊç Syracha jest ksi´gà podobnà do
pozosta∏ych màdroÊciowych pism biblijnych,
odwo∏ujàcych si´ do Salomona, powsta∏ych pod
koniec II wieku p.n.e. MàdroÊç Syracha stanowi
wzmocnienie wiary i bojaêni Bo˝ej.

Zamek Alkazar
w Segowii (Stara Kastylia), Hiszpania
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Nad równikiem, w Zatoce Gwinejskiej,
wÊród wód Atlantyku le˝à tropikalne
Wyspy Âwi´tego Tomasza i Ksià˝´ca. W
roku 1470 te niezamieszka∏e wyspy wulka-
niczne przypadkowo odkryli portugalscy
˝eglarze. Tym samym nasta∏ 500-letni
okres kolonizacji, zakoƒczony dopiero w
1975 roku wraz z uzyskaniem niepod-
leg∏oÊci przez to ma∏e paƒstewko wyspiar-
skie. W marcu 1983 roku na Wyspy
Âwi´tego Tomasza i Ksià˝´cà przyby∏o
dwóch ewangelistów. Jednym z nich by∏
obecny aposto∏ okr´gowy Armin Brink-
mann. Wówczas pisa∏: „Wyglàda tak,
jakby zaraz po ogrodzie Eden Bóg stwo-
rzy∏ Wyspy Âwi´tego Tomasza i Ksià˝´cà”.

U ówczesnych w∏adz aktywnoÊç nasze-
go KoÊcio∏a nie spotka∏a si´ z entuzjaz-
mem. Gdy ewangelista okr´gowy Brink-
mann prowadzi∏ rozmowy z panià mini-
ster w celu przedstawienia naszego KoÊ-
cio∏a, wtedy ona powiedzia∏a: „Co w∏aÊ-
ciwie tu chcecie? Tu wszyscy sà katolika-
mi”. Wtenczas odpowiedzia∏: „Akurat to
chcemy zmieniç”.

Od tego czasu zosta∏o za∏o˝onych 150
zborów, wi´kszoÊç na Rocas, charak-
teryzujàcej si´ wielkimi plantacjami

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

za∏o˝onymi w czasach kolonizacji portu-
galskiej. Aposto∏ Semedo z Republiki
Zielonego Przylàdka kilka razy do roku
przybywa na Wyspy Âwi´tego Tomasza i
Ksià˝´cà, aby piecz´towaç dusze, tak˝e w
odleg∏ych regionach.

W lutym 1996 roku odwiedzi∏ nasz kraj
G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr. Podczas
nabo˝eƒstwa ustanowi∏ pierwszego bisku-
pa dla Wysp Âwi´tego Tomasza i Ksià-
˝´cej. Od tamtej wizyty wypowiedê
„Marana tha”– „Nasz Pan przyjdzie”
znana jest wszystkim dzieciom Bo˝ym w
ca∏ym kraju.

Od odwiedzin G∏ównego Aposto∏a w
1996 roku punkt ci´˝koÊci pracy misyjnej
nie le˝a∏ ju˝ w zak∏adaniu nowych zborów,
lecz w umacnianiu i rozwijaniu istnie-
jàcych poprzez kszta∏cenie seminaryjne
s∏ugów Bo˝ych, nauczanie religii dzieci i
m∏odzie˝y oraz szkolenie dyrygentów,
organistów i chórów. Dzia∏ania te realizo-
wane sà z wielkim entuzjazmem.

Mieszkaƒcy wyspy sà ubodzy i zdani na
pomoc zewn´trznà. Z okazji paƒstwowe-
go uznania KoÊcio∏a Nowoapostolskiego
na wyspach w roku 1990 aposto∏ Brink-
mann przyrzek∏ wsparcie ze strony KoÊ-

ApostołMassambaDiambuTukuurodził się 6 ma-
ja 1955 roku w Angoli, skąd wyemigrował na Wyspy
Świętego Tomasza i Książęcą.W 1996 roku został usta-
nowiony biskupem, a 28 stycznia 2007 roku apo-
stołem.Jego obszarem działania są Wyspy Świętego
Tomasza i Książęca.

cio∏a na rzecz paƒstwowego systemu
kszta∏cenia i zdrowia. Otworzone zosta∏y
dwie placówki medyczne, centrum medy-
czne oraz szwalnia, a tak˝e wsparto liczne
projekty rolnicze.

Od kilku lat wszelka aktywnoÊç charyta-
tywna KoÊcio∏a skupiona jest w jednym
dziele misyjnym. SpoÊród 190 000 miesz-
kaƒców kraju ok. 20 000 to chrzeÊcijanie
nowoapostolscy. Wyst´pujà we wszystkich
sferach ˝ycia spo∏ecznego narodu. Dalszy
rozwój KoÊcio∏a rokuje pi´knà nadziej´
na przysz∏oÊç.

W paêdzierniku 2004 roku nasz kraj
odwiedzi∏ ówczesny aposto∏ okr´gowy
Wilhelm Leber. Z wielkà radoÊcià i na-
dziejà czekaliÊmy te˝ na odwiedziny G∏ó-
wnego Aposto∏a Lebera w styczniu 2007
roku, wiedzàc, ˝e ten dzieƒ, w którym
odwiedzi nas pierwszy s∏uga Bo˝y na
ziemi, zapisany jest w niebie i przyniesie
wielkie b∏ogos∏awieƒstwo. Oto si´ modli-
my, a majàc to na uwadze pracujemy w
dziele Bo˝ym. „Marana tha” – „Nasz Pan
przyjdzie”.

Massamba Diambu Tuku

Dzieło Boże na Wyspach
Świętego Tomasza i Książęcej 

Orzechy kokosowe

Apostoł Massamba
Diambu Tuku
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Âpieszy∏am si´. Po raz ostatni chcia∏am udaç
si´ do miasta, w którym si´ uczy∏am. Tym
razem tylko po to, aby nast´pnego ranka
poznaç wynik egzaminu i z nadziejà

odebrania Êwiadectwa. Zamierza∏am wi´c skorzys-
taç z ostatniego pociàgu i przenocowaç w inter-
nacie. To by∏ mój plan.

Choç przed czasem przyby∏am na dworzec, ku
mojemu zdziwieniu pociàg ju˝ sta∏. Szybko
wsiad∏am i pociàg zaraz ruszy∏, w zasadzie nieco
przed czasem. Zacz´∏am rozmow´ z pasa˝erami, a
poniewa˝ by∏o ciemno nie zauwa˝y∏am, ˝e prze-
je˝d˝a∏am przez miejscowoÊci, które nie le˝a∏y na
mojej trasie. Nagle jednak os∏upia∏am i pozna∏am,
˝e wsiad∏am do niew∏aÊciwego pociàgu. Wy-
siad∏am na najbli˝szej stacji. Tam posz∏am si´
dowiedzieç, jak mog´ dostaç si´ do mojego celu.

„Niestety, nie z tego dworca” – brzmia∏a
odpowiedê. Noc musia∏am sp´dziç w poczekalni
dworcowej. Wczesnym rankiem wezwa∏am tak-
sówk´, która mia∏a mnie zawieêç na inny dworzec.
Gdy chcia∏am zap∏aciç taksówkarzowi, zauwa˝y-
∏am, ˝e nie mam pieni´dzy. Prawdopodobnie
portmonetk´ zostawi∏am w budce telefonicznej, z
której dzwoni∏am po taksówk´. Natychmiast z

powrotem. Na szcz´Êcie portmonetka jeszcze tam
le˝a∏a. Poczu∏am wielkà ulg´. W koƒcu dotar∏am
do celu podró˝y, a gdy wesz∏am do szko∏y us∏y-
sza∏am, ˝e niestety nie zda∏am egzaminu. Po kilku
minutach powiadomiono mnie, ˝e zasz∏a pomy∏ka,
˝e jednak zda∏am. Gdy rusza∏am w drog´ po-
wrotnà do domu, nadal by∏am w szoku po wszyst-
kich prze˝yciach.

W domu zacz´∏am liczyç, ile kosztowa∏a mnie
moja b∏´dna przeja˝d˝ka. Gdy wyliczy∏am kwot´,
nagle uÊwiadomi∏am sobie, co si´ sta∏o. Kilka dni
wczeÊniej sprzedawczyni w sklepie wyda∏a mi za
du˝o reszty. Pieniàdze zatrzyma∏am i nawet si´ z
tego cieszy∏am. Dok∏adnie t´ kwot´ musia∏am
wydaç na sfinansowanie mojej podró˝y w nie-
w∏aÊciwym kierunku.

To prze˝ycie mia∏o miejsce kilka lat temu. Wów-
czas by∏am m∏oda w wierze, ale natychmiast zro-
zumia∏am, co mi∏y Bóg chcia∏ mi powiedzieç. W
kolejnych latach cz´sto znajdowa∏am si´ w sy-
tuacjach, w których mia∏am do czynienia z pie-
ni´dzmi, do których nie mia∏am prawa. Nigdy
wi´cej nie zatrzyma∏am takich pieni´dzy. Za
ka˝dym razem cieszy∏am si´, gdy ludzie dzi´kowali
mi za mojà szczerà postaw´.

Palec Boży

O S O B I S T E  P R Z E ˚ Y C I E
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Zdjęcie tytułowe: Dzieci witają Głównego Apostoła w Monte Café na Wyspie Świętego Tomasza

Demokratyczna Republika Konga: Podró˝ kanu
Biskup Gary Trautmann (Kanada) podczas kilkutygodniowej podró˝y w
ró˝nych regionach tego kraju przeprowadza∏ seminaria dla s∏ugów Bo˝ych. W
tym celu wraz z towarzyszàcymi mu braçmi pokonywa∏ znaczne odleg∏oÊci kanu
po rzece Tschuapa. Biskup nie tylko dozna∏ wra˝eƒ poznajàc warunki ̋ ycia ludzi
mieszkajàcych wzd∏u˝ brzegu rzeki, ale te˝ by∏ nara˝ony na nag∏e wichury.

D O O K O ¸ A  Â W I A T A

Europa/Afryka
Wielka Brytania: Wieczór z biskupem
Nowo za∏o˝ony zbór w Walthamstow na przedmieÊciu
Londynu, 25 stycznia br., prze˝y∏ nabo˝eƒstwo biskupa
Davida Middletona, który s∏u˝y∏ s∏owem biblijnym z Rzy-
mian 12, 9-13. Na nabo˝eƒstwie przypomina∏ wiernym o
odpowiedzialnoÊci, jakà ma chrzeÊcijanin wobec bliênie-
go, a tak˝e o zadaniu doprowadzenia do Pana ludzi szu-
kajàcych Boga.

Bracia i siostry z
Walthamstow
radowali się
z odwiedzin biskupa
Middletona (siedzący
pośrodku)

Wielka Brytania: Êwi´te piecz´towanie w Sheffield
120 wiernych zgromadzi∏o si´ 13 stycznia br. na nabo˝eƒstwo w
Sheffield, które przeprowadzi∏ aposto∏ Reinhard Hecht (USA).
Towarzyszy∏ mu biskup David Middleton. Dla obu by∏o to pierw-
sze nabo˝eƒstwo w tej placówce, za∏o˝onej w 2006 roku. Za-
proszeni byli tak˝e bracia i siostry z Bradford, Grimsby, Man-
chester, Nottingham i Northallerton. Zosta∏o piecz´towanych
dwunastu wiernych i ustanowiony kap∏an dla zborów Sheffield i
Barnsley. Dla zboru Bradford aposto∏ Hecht zatwierdzi∏ diako-
na , jak równie˝ ustanowi∏ kolejnego dla zboru Grimsby.

Apostoł Hecht (pośrodku) i biskup Middleton (3 z lewej)
z pieczętowanymi braćmi i siostrami

Francja: Dzieci z Châlons-en-Champagne zebra∏y dar dla dzieci
Zbór Châlons-en-Champagne w okr´gu Metz obchodzi∏ 25-lecie i z tej okazji odwiedzi∏ go aposto∏ Alain Dubois. Na
nabo˝eƒstwie s∏u˝y∏ s∏owem z Filipian 1, 6: „Majàc t´ pewnoÊç, ̋ e Ten, który rozpoczà∏ w was dobre dzie∏o, b´dzie je
te˝ pe∏ni∏ a˝ do dnia Chrystusa Jezusa”. Ten, w porównaniu z innymi, stosunkowo m∏ody zbór liczy 70 wiernych, którym
s∏u˝y ewangelista, dwóch kap∏anów i diakon. Po nabo˝eƒstwie dzieci przekaza∏y aposto∏owi zebrany dar pieni´˝ny z
przeznaczeniem dla dzieci ̋ yjàcych na wyspach Oceanu Indyjskiego, równie˝ obs∏ugiwanych przez aposto∏a Dubois’a.


