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Szczególnà rol´ w naturze odgrywa odnowa. W wielu szerokoÊciach
geograficznych zimà ˝ycie pozornie zamiera, ale na wiosn´ jest
odnowa – wszystko budzi si´ do nowego ̋ ycia. Odnowa jest stale

powtarzajàcym si´ procesem i ma miejsce ka˝dego roku.
W PiÊmie Âwi´tym poj´cie „odnowa” cz´sto wykorzystywane jest

przez Aposto∏a Paw∏a. Odnowa wià˝e si´ z pokutà i zmianà usposo-
bienia: „…si´ przemieƒcie przez odnowienie umys∏u swego”. W innym
miejscu Biblii jest mowa, ˝e zewn´trzny cz∏owiek niszczeje. To jest
zakon, który wszyscy znamy. Natomiast wewn´trzny cz∏owiek odnawia
si´ z ka˝dym dniem. Wynika z tego, ̋ e odnowa wewn´trznego cz∏owieka
z dnia na dzieƒ jest naszym zadaniem.

Co wymaga odnowy? Po pierwsze ukierunkowanie na dzieƒ Paƒski.
Nie jest tak, ̋ e jednorazowe ukierunkowanie trwa przez ca∏y czas. Je˝eli
zaniedbuje si´ pilnowanie kursu, wtedy zbacza si´ z drogi i grz´ênie si´
w naturalnych sprawach do tego stopnia, ̋ e nie ma si´ ju˝ czasu dla Pana.

Po drugie zachowanie w sercu pewnoÊci: Nasz Pan przyjdzie! To si´ nie
dzieje automatycznie.

Po trzecie radoÊç w Panu i w Jego dziele zbawienia. Spotyka nas to i
owo, i nagle stwierdzamy, ̋ e ju˝ nie mamy radoÊci. Zatem radoÊç w Panu
wymaga odnowy. W jaki sposób? Poprzez to, ˝e jest si´ obecnym i
aktywnym w dziele Pana. Wa˝ne przy tym jest, abyÊmy byli wierni i czynili
to, co do nas nale˝y, a tak˝e wcià˝ na nowo si´ odnawiali.

Odnowy wymaga te˝ pokój w sercu. Kto mo˝e ju˝ powiedzieç, ˝e
zawsze ma pokój w sercu. Istnieje niejedno, co zak∏óca, co pozbawia nas
pokoju. Mo˝na si´ z∏oÊciç z tego lub innego powodu. W jaki sposób
mo˝emy odnowiç pokój? Najlepszà mo˝liwoÊcià jest nabo˝eƒstwo.
Przyj´cie S∏owa Pana i ∏aski zapewnia odnow´.

Wola do zwyci´˝ania musi byç odnawiana. Trzeba od∏àczyç si´ od tego
i owego, co obcià˝a.

Wspólnota równie˝ wymaga odnowy. Ka˝da spo∏ecznoÊç podlega
pewnym wahaniom. Mo˝e si´ ju˝ zdarzyç, ̋ e nastrój i entuzjazm pryska,
radoÊç ginie, a wzajemne stosunki zostajà zmàcone.

Na koniec jeszcze jeden punkt wymagajàcy odnowy, a mianowicie
dobra wola do oddawania z tego, co si´ otrzyma∏o. Zatem te˝ do
sk∏adania Êwiadectwa wiary. To równie˝ wymaga odnowy. Zdumiewa-
jàce jest ilu ludzi wcià˝ jeszcze jest zainteresowanych. Czy ostatecznie
przyjdà na nabo˝eƒstwo, czy rzeczywiÊcie pozostanà, czy dalej b´dà
piel´gnowali wspólnot´, to ju˝ jest inne zagadnienie. To jest decyzja,
którà musi podjàç ka˝dy sam.

èród∏em mocy ku odnowie jest Duch Âwi´ty. W ekologii istnieje
interesujàce poj´cie: energia odnawialna. Dziesi´ç lat temu ma∏o kto
zna∏ to poj´cie, a dziÊ jest na ustach wszystkich. Energia odnawialna to
takie êród∏a, które bez u˝ywania surowców zapewniajà energi´. Wiatr i
woda stale umo˝liwiajà wytworzenie energii. Duch Âwi´ty równie˝ jest
energià odnawialnà. Nic si´ nie zu˝ywa. Gdzie rzàdzi Duch Âwi´ty, tam
jest doÊç si∏ do odnowy. Wykorzystujmy to i wyka˝my màdroÊç, aby si´
zmieniaç poprzez odnow´ naszego usposobienia.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Odnowa
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Na lotnisku w Montevideo, stolicy
Urugwaju, G∏ównego Aposto∏a i
towarzyszàcego mu aposto∏a okr´go-
wego Wilfrieda Klinglera (Niemcy
Ârodkowe) przywitali: aposto∏ okr´-
gowy Norberto Batista, aposto∏
okr´gowy pomocniczy Carlos Granja
(obaj Argentyna), a tak˝e dzia∏ajàcy
w Urugwaju aposto∏owie Carlos
Milioto i Raul Montes de Oca. Dal-
sza podró˝ autobusem wiod∏a wzd∏u˝
rzeki Rio de la Plata do odleg∏ego o
140 km Punta del Este, znanego
oÊrodka wczasowego nad urugwaj-
skim Atlantykiem.

Nast´pnego dnia G∏ówny Aposto∏
pokrzepi∏ duszpastersko aposto∏ów,
biskupów i s∏ugów okr´gowych, dzia-
∏ajàcych w tym po∏udniowoamery-
kaƒskim kraju.

W niedziel´ 13 stycznia oko∏o 4300
braci i sióstr zebra∏o si´ w Conven-
tion Center w Punta del Este. Wi´k-
szoÊç braci i sióstr przyby∏a z
prowincji Rio Negro. Ponadto nabo-
˝eƒstwo by∏o transmitowane sateli-
tarnie do niektórych zborów w Urug-
waju, Argentynie i Paragwaju. Tak
wi´c s∏u˝b´ G∏ównego Aposto∏a
prze˝y∏o ponad 48 000 wiernych.

G∏ówny Aposto∏
w Punta del Este - Urugwaj

Podczas swego drugiego,
d∏u˝szego pobytu w Ameryce
Po∏udniowej G∏ówny Aposto∏
Wilhelm Leber, w dniach

12-20 stycznia 2008 roku, odwiedzi∏ cztery kraje. Pierwszym
etapem podró˝y by∏o miasto Punta del Este w Urugwaju.
Nast´pnie odwiedzi∏ Chile, Peru i Kolumbi´.

Główny Apostoł pośród braci i sióstr

Przystań rybacka w Punta del Este

N A B O ˚ E ¡ S T W O



– 1. Koryntian 1, 6. 7 –

„Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało
utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego
daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia

Pana naszego Jezusa Chrystusa”.

Moi mili bracia i siostry, bar-
dzo si´ raduj´ z tego, ˝e
mog´ byç poÊród was i

serdecznie was witam w tej pi´knej
sali. Witam serdecznie równie˝
wszystkich, którzy powiàzani sà z na-
mi i korzystajà z transmisji nabo˝eƒ-
stwa. Przyjmijmy ten dzieƒ z r´ki
Bo˝ej. Niechby nasz Ojciec Niebieski
na nowo wzbogaci∏ nas darami nie-
biaƒskimi i obyÊmy byli wyniesieni
wzwy˝, zgodnie z pieÊnià chóru:
„Wzwy˝ idêmy do Syjonu”.

Wezwanie: „idêmy wzwy˝” odnosi
si´ z jednej strony do celu naszej
wiary, a z drugiej do nabo˝eƒstwa,
które zawsze powinno byç wyjÊciem z
niskoÊci na wy˝yny Syjonu, tak abyÊ-
my nie pozostawali uwik∏ani w spra-
wach ziemskich. Niechby to równie˝
dziÊ mia∏o miejsce.

Chcemy prze˝yç Pana, chcemy byç
szcz´Êliwymi pod Jego obs∏ugà z
Ducha Âwi´tego.

Przed nabo˝eƒstwem zajmowa∏em
si´ tym, w jaki sposób aposto∏owie w
swoich listach pozdrawiali zbory.
Aposto∏ Pawe∏ i Aposto∏ Piotr na
wst´pie swoich pism przekazywali
pozdrowienie b∏ogos∏awieƒstwa, któ-
re brzmia∏o: „¸aska i pokój wam”.

To chcia∏bym i wam przekazaç dziÊ
jako pozdrowienie z wysokoÊci, jako
dowód mi∏oÊci Bo˝ej. Dlatego te˝ mó-
wi´: ¸aska i pokój wam! Niechby
∏aska i pokój nape∏ni∏y wszystkie
serca!

¸aska jest przychylnoÊcià Bo˝à.
Odczuwa si´, ˝e Pan jest blisko. To
daje pewnoÊç, ̋ e On ka˝dego widzi i
chce obdarzyç swoimi obfitymi dara-
mi. Gdy si´ otworzy serce i ∏aska
wype∏ni ca∏e wn´trze, wtedy ma si´
pokój. JeÊli si´ ∏aski nie przyjmie,
wtedy te˝ pokoju nie b´dzie w sercu.
˚ycz´ wam obfitoÊci ∏ask, ale te˝ i
pokoju. W tym celu wszyscy otwórzmy
teraz serce, aby Pan móg∏ wstàpiç i nas

wzbogaciç.
Przedstawi´ to na przyk∏adzie: Do

Pana przyszed∏ kiedyÊ bogaty m∏o-
dzieniec i zapyta∏, co powinien uczy-
niç, aby odziedziczyç ˝ywot wieczny.
W PiÊmie Âwi´tym jest mowa, ̋ e Pan
spojrza∏ na niego z mi∏oÊcià. (por.
Ew. Marka 10, 21) Wyrazem ∏aski by-
∏a przychylnoÊç, jakà Pan okaza∏ temu
m∏odemu cz∏owiekowi. Niestety, ten
m∏odzieniec ostatecznie nie przyjà∏
Pana, gdy otrzyma∏ rad´: „Sprzedaj
wszystko, co masz, (…) naÊladuj
mnie”. Nie by∏ w stanie postàpiç
zgodnie z tym wezwaniem i odszed∏
zasmucony.

Czy ten cz∏owiek mia∏ pokój w ser-
cu? MyÊl´, ˝e nie. By∏ rozczarowany
spotkaniem z Panem. ¸aska Bo˝a
by∏a bardzo blisko, ale nie otworzy∏
swego serca. Nie przyjà∏ niczego, co
Pan mu powiedzia∏ i z tego powodu
zaprzepaÊci∏ okazj´ przyj´cia pokoju.

Pan przyst´puje do ka˝dego z nas i

N A B O ˚ E ¡ S T W O
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proponuje ∏ask´. Chce nas wzbogaciç,
ale to od nas zale˝y, czy Go wpusz-
czamy, czy stawiamy barier´. Pokój
zaznamy tylko wtedy, kiedy Go wpuÊ-
cimy, kiedy prawdziwie prze˝yjemy
obecnoÊç Pana i b´dziemy si´ starali
przyjàç to, co pochodzi z o∏tarza.
Pokój z kolei jest podstawà do tego,
abyÊmy naszà drogà wiary szli zgodnie
z wolà Bo˝à i w koƒcu osiàgn´li cel.
Niechby ∏aska i pokój ca∏kowicie
nape∏ni∏y nasze serce. Niechby ten
dzieƒ pozostawi∏ skutki na przysz∏oÊç,
a˝ osiàgniemy cel wiary.

S∏owem biblijnym, które przeczyta-
∏em, Aposto∏ Pawe∏ zwróci∏ si´ do
Koryntian: „Poniewa˝ Êwiadectwo o
Chrystusie zosta∏o utwierdzone w
was”. To by∏o pi´kne Êwiadectwo.
Aposto∏ Pawe∏ nast´pnie kontynuuje:
„…tak i˝ nie brak wam ̋ adnego daru
∏aski, wam, którzy oczekujecie obja-
wienia Pana naszego Jezusa Chrys-
tusa”.

Te s∏owa kieruj´ dziÊ tu do dzieci
Bo˝ych w Urugwaju, Argentynie i
Paragwaju, gdy˝ widz´ w waszych
oczach, ˝e Êwiadectwo o Chrystusie
jest w was utwierdzone.

Co nale˝y rozumieç przez poj´cie
„Êwiadectwo o Chrystusie”? Z jednej
strony jest to wyznanie, ˝e Chrystus
z∏o˝y∏ ofiar´ za wszystkich, a z drugiej,
˝e Chrystus dzia∏a te˝ obecnie w
swoim S∏owie i jest blisko nas. Osta-
tecznie w sk∏ad Êwiadectwa o Chrys-
tusie wchodzi te˝ wyznanie, ̋ e przyj-
dzie ponownie, aby swoich zabraç do
siebie. Te trzy punkty sà istotnymi
elementami Êwiadectwa o Chrystusie.

Budzi si´ pytanie, jak g∏´boko jest
to zakorzenione i utwierdzone w na-
szych sercach. Czy wcià˝ na nowo
wywiera na nas wra˝enie ∏aska Pana i
to, ˝e z∏o˝y∏ za nas ofiar´ oraz udo-
st´pni∏ drog´ do Boga? Czy jesteÊmy
przekonani, ˝e Pan wspó∏czeÊnie
dzia∏a? S∏owo g∏oszone na nabo˝eƒ-

stwie nie jest tylko s∏owem ludzkim,
ale za nim stoi moc Bo˝a. Ta wiara
musi byç w nas utwierdzona, i to
niezale˝nie od tego, kto tu stoi i prze-
mawia. Nie zawsze musi to byç G∏ów-
ny Aposto∏ lub aposto∏, ale dotyczy to
wszystkich, którzy tu stojà z polecenia
Bo˝ego i zwiastujà S∏owo Bo˝e. Pan
objawia si´ w swoim S∏owie. W koƒcu
chodzi te˝ o przysz∏oÊç, ̋ e Pan przyj-
dzie ponownie.

Jak mocno to poznanie jest utwier-
dzone w twoim sercu? Czy rzeczywiÊ-
cie jest to twoje przekonanie? Apos-
to∏ Pawe∏ mówi: „Êwiadectwo o Chrys-
tusie”, czyli te trzy sprawy, „zosta∏o
utwierdzone w was”, a to oznacza, ̋ e
tym samym  zosta∏a stworzona mocna
podstawa.

Je˝eli Êwiadectwo o Chrystusie jest
g∏´boko zakotwiczone w sercu, to
mo˝e si´ objawiaç b∏ogos∏awieƒstwo
Bo˝e. Wówczas mamy silne zbory,
wówczas, tak jak Êpiewa∏ chór, zmie-
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rzamy wzwy˝ do niebiaƒskiego po-
koju. Je˝eli jednak Êwiadectwo o
Chrystusie nie jest w nas utwierdzone,
wtedy tracimy znacznà cz´Êç si∏
Bo˝ych.

Pan z∏o˝y∏ za nas ofiar´. Jest obecny
na nabo˝eƒstwie i przyjdzie ponow-
nie, aby swoich zabraç do siebie.
Je˝eli to jest mocno zakorzenione w
naszych sercach, to nie mamy ̋ adne-
go braku w zakresie jakiegokolwiek
daru. Chcia∏bym przedstawiç kilka
darów Bo˝ych, które sà szczególnie
wa˝ne w tym czasie, abyÊmy si´ spraw-
dzili, czy w pe∏ni w nas wyst´pujà.

N A B O ˚ E ¡ S T W O

Je˝eli by tak nie by∏o, to oznacza, ˝e
mamy jeszcze braki.

Pierwszy dar, który chc´ wymieniç,
to jest zaufanie do Pana. Ono jest
nieskoƒczenie wa˝ne. Przekonany
jestem, ̋ e ka˝dy jest sprawdzany pod
wzgl´dem zaufania. Wszyscy prze˝y-
wamy sytuacje, które nas trwo˝à,
które obcià˝ajà, w których jesteÊmy
konfrontowani z problemami. Wów-
czas wa˝nà rzeczà jest zachowanie
zaufania do Pana. Gdy Êwiadectwo o
Chrystusie jest w nas utwierdzone,
wtedy mamy zaufanie.

Wyobraêcie sobie Dawida, jakie on

mia∏ zaufanie do Pana! Gdy Goliat,
ten silny cz∏owiek, stanà∏ naprzeciwko
niego, to Dawid si´ nie przestraszy∏,
lecz powiedzia∏:  „…ja wyszed∏em do
ciebie w imieniu Pana Zast´pów”.
(por. 1. Samuela 17, 45) Co za zaufa-
nie!

PomyÊlmy o Eliaszu. Wezwa∏ naród
do podj´cia decyzji opowiedzenia si´
za Bogiem lub za bo˝kiem Baalem.
Jakie zaufanie mia∏ ten mà˝! W∏aÊnie
ono sprawi∏o, ̋ e Bóg przyzna∏ si´ do
niego. Majàc zaufanie, szydzi∏ nawet
z kap∏anów Baala: „Wo∏ajcie g∏oÊniej,
wszak jest bogiem, ale mo˝e si´ za-
myÊli∏ lub jest czym innym zaj´ty, lub
mo˝e uda∏ si´ w drog´, albo mo˝e Êpi?
Niech si´ wi´c obudzi!”. (1. Królew-
ska 18, 27) Nast´pnie si´ modli∏ i
prosi∏, aby Bóg si´ objawi∏; i ogieƒ
spad∏ z nieba. Pot´˝ny znak Bo˝y! Co
za zaufanie mia∏ Eliasz! Przyp∏aci∏by
˝yciem, gdyby Bóg go nie wys∏ucha∏.

Czy my równie˝ mamy takie zaufa-
nie? Gdzie Êwiadectwo o Chrystusie
jest mocno utwierdzone, tam wyst´-
puje takie zaufanie. Wówczas si´
mówi: Oboj´tnie, co przyjdzie, nawet
jeÊli b´dzie inaczej ni˝ oczekuj´, to
jednak wiem, ̋ e jestem bezpieczny w
r´ku Boga. Nie cofn´ si´, nie odwróc´
si´. To jest zaufanie.

Gdy zwiadowcy, którzy penetrowali
obiecany kraj, powrócili, nie mieli ju˝
zaufania do Pana. Powiedzieli, ̋ e wi-
dzieli tam olbrzymów, i jak˝e mogà
si´ im przeciwstawiç? (por. 4. Moj˝e-
szowa 13, 33) Niestety, to wiàza∏o si´
dla nich z konsekwencjami.

Zaufanie do Pana jest bardzo i to
bardzo wa˝nà sprawà. Sprawdêmy
wi´c, jak wielkie jest nasze zaufanie
do Boga. Czy mamy zaufanie tylko
wtedy, kiedy nam si´ dobrze powo-
dzi? Czy te˝ mamy niez∏omne zaufa-
nie do Boga i niezale˝nie od wszyst-
kiego pozostajemy przy Panu?

Gdy ma si´ zaufanie, wtedy ma si´
te˝ odwag´. Gdy jeszcze raz pomyÊ-
limy o Dawidzie, wtedy musimy
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stwierdziç, ˝e ten ch∏opak mia∏ od-
wag´. Eliasz równie˝ mia∏ odwag´.

Je˝eli ma si´ utwierdzone zaufanie,
wtedy nie ulega si´ wra˝eniom jakich-
kolwiek duchów, ale odwa˝nie patrzy
si´ w przysz∏oÊç, poniewa˝ si´ wie, ̋ e
nasz Pan przyjdzie. Czy wówczas mo-
˝e nam jeszcze brakowaç zaufania i
odwagi?

Jeszcze inny wa˝ny dar chcia∏bym
wam dziÊ przedstawiç. A mianowicie:
radoÊç.

˚ycz´ radoÊci wszystkim zborom i
wszystkim sercom. Gdy Êwiadectwo o
Chrystusie jest mocno zakorzenione,
wtedy mo˝na si´ radowaç.

Spójrzcie na pierwszych aposto∏ów,
na pierwszy zbór w Jerozolimie. ̊ ycie
wtenczas nie by∏o ∏atwe. Aposto∏owie
musieli broniç si´ przed Radà Naj-
wy˝szà. Ich ̋ ycie by∏o zagro˝one, byli
wi´zieni i ch∏ostani. Wszystko to
jednak nie doprowadzi∏o do utraty
radoÊci. W PiÊmie Âwi´tym jest mowa:
„A oni odchodzili sprzed oblicza Ra-
dy Najwy˝szej, radujàc si´, ̋ e zostali
uznani za godnych znosiç zniewag´
dla imienia jego. (Jezusa Chrystusa)”.
(Dz. Ap. 5, 41)

Czy mamy radoÊç w wierze. Nasza
wiara musi byç przepe∏niona radoÊ-
cià, moi bracia i siostry. Pi´knie jest
widzieç w waszych oczach radoÊç.
RadoÊç jednak trzeba sobie zacho-
waç, poniewa˝ szybko mo˝na jà stra-
ciç, a wówczas ponownie nale˝y sobie
przypomnieç Êwiadectwo o Chrystu-
sie i odszukaç êród∏a radoÊci.

W dziele Bo˝ym istniejà cudowne
êród∏a radoÊci: Wspólnota, którà
mamy z sobà, cel wiary, do którego
zmierzamy, poznanie, ˝e wiecznoÊç
jest blisko nas.

Nie dopuÊçcie, aby radoÊç zanik∏a.
RadoÊç ma promieniowaç z naszych
oczu, a zbory majà byç miejscem
schronienia i radoÊci. Pami´tajcie, ̋ e
to nie pozostanie bez skutków zew-
n´trznych. Wielu to dostrze˝e. Je˝eli
zobaczà jakà radoÊcià promieniuje-

my, to przybli˝y ich do dzie∏a Bo˝ego.
Natomiast ci, którzy przestali szukaç
wspólnoty, ponownie powrócà. Za-
chowujmy wi´c radoÊç i rozwijajmy jà
w zborach. Jak pi´knie jest, kiedy
ka˝dy przyczynia si´ do tego i dopo-
maga, aby radoÊç nie mala∏a i nie
gas∏a.

Kolejnym wa˝nym na ten czas da-
rem jest poznanie, ̋ e Pan jest poÊród
nas, ˝e Pan ingeruje w twoje i moje
˝ycie. Od czasu do czasu spoglàdam
wstecz na mojà drog´ ̋ ycia i przy tym
poznaj´, jak Pan ingerowa∏, jakie
widoczne i odczuwalne by∏o prowa-
dzenie Pana. Czy równie˝ to ju˝
pozna∏eÊ?

To sà dary Bo˝e, mili bracia i siostry.
Je˝eli Êwiadectwo o Chrystusie jest w
nas utwierdzone, to nie brakuje nam
˝adnego daru. Wówczas mamy zaufa-
nie, mamy odwag´, mamy radoÊç w
dziele Bo˝ym, mamy te˝ poznanie i
coraz bardziej rozumiemy, co Pan
chce i co zamierza.

Istnieje jeszcze wiele innych darów
Bo˝ych, ale ja chcia∏bym poprzestaç
na tych czterech przyk∏adach, ponie-
wa˝ wydaje mi si´, ̋ e sà bardzo wa˝ne
we wspó∏czesnym czasie: zaufanie,
odwaga, radoÊç w Panu i w zborach
oraz donios∏e poznanie.

Je˝eli pod tym wzgl´dem nie mamy

braków, to jeszcze tylko czekamy na
objawienie si´ naszego Pana Jezusa
Chrystusa podczas Jego ponownego
przyjÊcia. Jaka to b´dzie wspania∏a
chwila! Czekajmy tylko cierpliwie.
Oczekiwanie zawsze wià˝e si´ z
cierpliwoÊcià. A pod tym wzgl´dem
te˝ chcemy wzrastaç, abyÊmy nie
stawali si´ niecierpliwymi.

Pismo Âwi´te Êwiadczy o Symeonie
i Annie, którzy wraz z innymi oczeki-
wali w Êwiàtyni na zbawienie Jeruzale-
mu. (por. Ew. ¸ukasza 2, 25-38) Ich
oczekiwanie zosta∏o wynagrodzone.
Prze˝yli chwil´, w której Jezus jako
ma∏e dziecko zosta∏ przyniesiony do
Êwiàtyni i poznali w Nim dar Bo˝y.

Moi mili, czekajmy cierpliwie ka˝-
dego dnia i nie stawajmy si´ niecierp-
liwymi. Mog∏aby si´ wzbudziç myÊl:
Tak d∏ugo ju˝ czekamy na Pana, dzie-
si´ç lat, dwadzieÊcia lat, a byç mo˝e
ju˝ ca∏e nasze ̋ ycie. Powiem na to: No
i có˝? Czekajmy dalej dziÊ, jutro, a˝
si´ wype∏ni obietnica, a ona si´ wy-
pe∏ni, to jest pewne!

Mili bracia i siostry, nie rezygnuj-
my, zachowujmy obietnic´ i trzymaj-
my si´ jej mocno. Âwiadectwo o
Chrystusie ma byç w nas utwierdzone,
a wówczas nie b´dzie nam brakowaç
jakiegokolwiek daru. Bàdêmy cierp-
liwi a˝ obietnica si´ wype∏ni.
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N A U K A I P O Z N A N I E

Bo˝e imi´ w czasach królewskich: Król, Pan Zast´pów
Postrzeganie Boga jako króla nie ma zwiàzku z króles-

twem izraelskim, ale z staroorientalnym Êwiatem otacza-
jàcym Izraelitów. W Mezopotamii lub w Syrii najwy˝szy Bóg
jest te˝ Królem Niebieskim. Izraelici, chcàc wyraziç, ˝e ich
Bóg jest jedyny i wszechmocny, pos∏ugiwali si´ poj´ciem
„Król”.

Imi´ Bo˝e dos∏ownie t∏umaczone te˝ jest jako „Pan Zast´-
pów”. Skrzynia Przymierza Bo˝ego zwana jest Skrzynià
„Pana Zast´pów” (1. Samuela 4, 4; 2. Samuela 6, 2) Bóg jako
Pan Zast´pów góruje wi´c nad anio∏ami, cherubami
strzegàcymi Skrzyni´ Przymierza. Niezale˝nie od Skrzyni
Przymierza, to imi´ Bo˝e o brzmieniu „Pan Zast´pów”
wyst´puje równie˝ w proroctwach i Psalmach. Odniesienie
do Skrzyni Przymierza i górowanie nad cherubami podkreÊla
moc Jahwe. Skrzynia jest znakiem pot´˝nej obecnoÊci Jahwe.

Unikanie wypowiadania imienia Jahwe
We wczesnym Judaizmie unikano wypowiadania imienia

Bo˝ego Jahwe. Czytajàc teksty biblijne zamiast s∏owa Jahwe
wypowiadano tylko s∏owo Adonaj. Z tego te˝ powodu w
greckim przek∏adzie Starego Testamentu, Septuagincie,
zrezygnowano z pos∏ugiwania si´ s∏owem Jahwe, a w zamian
u˝yto okreÊlenia Kyrios (Pan Bóg).

Nowy Testament przejmuje okreÊlenie Kyrios i stosuje je w
odniesieniu do Boga Ojca, do Boga Syna i do Boga Ducha
Âwi´tego.

W przypadku rozpowszechnionego imienia Bo˝ego
Jehowa, chodzi o b∏àd odczytu: zmieszane imiona Adonaj i
Jahwe. W pierwotnym, hebrajskim tekÊcie biblijnym nie
wyst´puje imi´ Jehowa.

Bo˝e imi´ „Ojciec” w Nowym Testamencie
Bóg, który objawi∏ si´ patriarchom jako Bóg Abrahama,

Izaaka i Jakuba, i który Moj˝eszowi poda∏ imi´ Jahwe
(„Jestem, który jestem”) jest jedynym i wy∏àcznym Bogiem,
poza którym nie ma ˝adnego innego. W Nowym Testamencie
jest Ojcem Jezusa Chrystusa. Pan, jak i pierwsi aposto∏owie
zwracali si´ do Boga s∏owem Ojciec (z aramejskiego
„Abba”), co wi´cej Jezus naucza swoich w modlitwie „Ojcze
nasz”, aby Boga zwali Ojcem. (por. Ew. Mateusza 6, 9 i ca∏y
rozdzia∏ 6; Ew. Marka 14, 36; Rzymian 8, 15)

Poprzez nowonarodzenie z wody i z Ducha Âwi´tego,
cz∏owiek wst´puje w stan dziecka wobec Boga i zwraca si´ do
Niego jako do mi∏ego Ojca Niebieskiego. 

Znaczenie imion
W starym czasie imiona, poza swoim brzmieniem, mia∏y

znaczenie sprawcze; tak te˝ imiona Bo˝e. Bóg obwieszcza
ludziom swoje imi´, aby mogli Go wzywaç.

Bo˝e imiona w czasach patriarchalnych
Patriarchom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jedyny

Bóg objawia∏ si´ pod ró˝nymi imionami. Imiona Bo˝e z
regu∏y sk∏ada∏y si´ z semickiego s∏owa „El” (Bóg) i dodatko-
wego okreÊlenia, na przyk∏ad: Najwy˝szy Bóg, Wszechmocny
Bóg. Ponadto Bóg zwany jest: „Bóg ojca mego” (por. 1.
Moj˝eszowa 31, 42. 53 lub „Bóg Abrahama”/Izaaka/Jakuba.
(por. 2. Moj˝eszowa 3, 6)

Bóg objawia si´ Abrahamowi i nadaje jego ˝yciu nowy
kierunek. Zawiera z nim przymierze, towarzyszy mu na
drodze ˝ycia i go b∏ogos∏awi. Bóg wyst´puje tu jako Bóg
Abrahama, którego te˝ przyjmuje rodzina Abrahama.

Zanim wi´c Bóg zwróci∏ si´ ku ca∏emu Izraelowi, (por.
2. Moj˝eszowa 3) objawi∏ si´ Abrahamowi, Izaakowi i
Jakubowi. Zanim objawi∏ si´ im Bóg, ich przodkowie s∏u˝yli
innych bogom: „I rzek∏ Jozue do ca∏ego ludu: Tak mówi Pan,
Bóg Izraela: Dawnymi czasy mieszkali za Rzekà ojcowie wasi
- Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i s∏u˝yli innym
bogom. Wtedy zabra∏em ojca waszego Abrahama zza
Rzeki…”. (Jozuego 24, 1-3; por. te˝ 1. Moj˝eszowa 31, 19.
34. 35)

Dopiero Moj˝eszowi zostaje objawione, ̋ e Bóg Abrahama
Izaaka i Jakuba jest tym samym Bogiem, który si´ zwraca do
niego pod imieniem „Jahwe”. Do tego czasu s∏owo „Bóg” nie
by∏o imieniem w∏asnym, lecz okreÊleniem.

Bo˝e imi´ w∏asne: Jahwe
Chocia˝ imi´ Jahwe po hebrajsku JHWH, bardzo

wczeÊnie pojawia si´ w Biblii (por. 1. Moj˝eszowa 2, 4: „Pan
Bóg” – co oznacza Jahwe), to znaczenie tego imienia zostaje
objawione dopiero Moj˝eszowi. Bóg ujawnia Moj˝eszowi i
Izraelitom swoje imi´ w∏asne.

˚ydzi od czasów wygnania babiloƒskiego (VI w. p.n.e.)
stronili od wymawiania tego imienia, obawiajàc si´ nadu˝y-
cia. (por. 2. Moj˝eszowa 20, 7)

W póêniejszym czasie piÊmiennictwa greckie Êwiadczà o
u˝ywaniu s∏owa zbli˝onego brzmieniem do s∏owa „Jahwe”.
Imi´ Jahwe wywodzi si´ z hebrajskiego s∏owa „byç” w
znaczeniu: „Jestem, który jestem” lub „B´d´, który b´d´”.
(por. 2. Moj˝eszowa 3, 14)

W niniejszym artykule omówimy imiona Boga
w Êwietle Starego i Nowego Testamentu. Imiona Boga
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Cielesne i duchowe dobre samopo-
czucie jest trudne do zdefiniowania,
podobnie jak poj´cie „zdrowie”. Ka˝dy
przez to poj´cie b´dzie rozumia∏ coÊ
innego. Prób´ zdefiniowania poj´cia
„zdrowie” podj´to w 1948 roku w
konstytucji Âwiatowej Organizacji
Zdrowia (WHO). Tam zdrowie zdefi-
niowane jest jako „stan pe∏nego, dobre-
go samopoczucia fizycznego, psychicz-
nego i spo∏ecznego, a nie tylko jako brak
choroby lub zniedo∏´˝nienia”.

„Dobre samopoczucie” w pe∏ni tego
znaczenia tu na ziemi jest wyjàtkiem.
Wi´kszoÊç ludzkoÊci nigdy nie zaznaje
dostatecznie tego stanu.

W duchowym sensie zaznaç w pe∏ni
dobrego samopoczucia mo˝e ka˝dy, kto
przyjmie Jezusa. On stoi przed drzwia-
mi serca i puka. Kto Go wpuszcza, ten
zaznaje zbawienia na wieki wieków.
Naszà potrzebà powinno byç okazywa-
nie wdzi´cznoÊci Temu, który uwalnia
od wszelkich chorób i niedoli, i oddawa-
nie chwa∏y Bogu. Gdy przeczytamy
sobie wersety 11-19 z 17. rozdzia∏u

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

Ewangelii ̧ ukasza, to zrozumiemy, ̋ e
Pan oczekuje wdzi´cznoÊci i czci. W
Ewangelii jest mowa o tym, jak Jezus
szed∏ przez Galile´ do Samarii. Gdy
wszed∏ do pewnej wioski spotka∏ dzie-
si´ciu tr´dowatych.

Nawiàzaç kontakt z Jezusem mogli
tylko „z daleka”, poniewa˝ tak nakazy-
wa∏o prawo Moj˝eszowe. (3. Moj˝e-
szowa 13, 45. 46) Usilnie jednak prosili
Jezusa o pomoc. Jezus rzek∏ do nich:
„Idêcie, uka˝cie si´ kap∏anom”. Wy∏àcz-
nie oni mieli prawo do orzekania, czy
ktoÊ jest czysty, czy nieczysty.

Tr´dowaci udali si´ do kap∏anów: „A
gdy szli, zostali oczyszczeni”. Zostali
uleczeni z tràdu. Wszystkich dziesi´ciu
by∏o zdrowych. Jednak˝e tylko jeden z
nich, Samarytanin, powróci∏, wielbi∏
Boga i dzi´kowa∏ Jezusowi: „pad∏ na
twarz do nóg jego, dzi´kujàc mu”. Syn
Bo˝y powiedzia∏: „Czy˝ nie dziesi´ciu
zosta∏o oczyszczonych? A gdzie jest
dziewi´ciu? Czy˝ nikt si´ nie znalaz∏,
który by wróci∏ i odda∏ chwa∏´ Bogu,
tylko ten cudzoziemiec?”. Nast´pnie do

Apostoł okręgowy Norberto Batista urodził się 12
marca 1951 roku. Apostołem został ustanowiony 6
lutego 2000 roku,a apostołem okręgowym 5 listopada
2006 roku. Obszar jego działania obejmuje:
Argentynę,Chile,Paragwaj i Urugwaj.

uzdrowionego powiedzia∏: „Wstaƒ, idê!
Wiara twoja uzdrowi∏a ci´”. 

Wiar´ muszà wykazywaç wszyscy
ludzie, którzy chcà doÊwiadczyç Chrys-
tusa jako Dobroczyƒcy, Zbawiciela i
Wybawcy.

Grzech jest niczym tràd, który wyklu-
cza, od∏àcza od Boga i uniemo˝liwia
bycie z Nim we wspólnocie. Z tego mo˝e
uwolniç tylko Chrystus. Przez Jego ∏ask´
zostaliÊmy i wcià˝ na nowo zostajemy
uzdrawiani z tej straszliwej choroby. Nie
zapominajmy za to Jemu dzi´kowaç i
oddawaç chwa∏´ Bogu.

Norberto Batista

Wdzięczność za obszerne dobro

Apostoł okręgowy Batista podczas nabożeństwa
24 listopada 2007 r. w Buenos Aires

Apostoł okręgowy wśród braci i sióstr
po nabożeństwie 22 lipca 2007 r. w Buenos Aires



Moja ojczyzna jest w Afryce. Jednak˝e przez kilka
lat mia∏em mo˝liwoÊç nauki zawodu elektryka w
Niemczech Wschod-
nich. Pod koniec nauki
ci´˝ko zachorowa∏em i
zosta∏em skierowany
do szpitala.

Tak wi´c le˝a∏em na
∏ó˝ku szpitalnym w ob-
cym kraju. Mój szpital-
ny sàsiad, starszy pan
Pfeifer, po zawale ser-
ca musia∏ le˝eç nieru-
chomo, zatem poma-
ga∏em mu nieco, poda-
jàc to i owo. Dzi´ki te-
mu mogliÊmy poznaç
si´ bli˝ej. Pewego dnia
pan Pfeifer zosta∏ od-
wiedzony przez pewnego m´˝czyzn´, który przeka-
za∏ mu pozdrowienia od zboru i s∏owo biblijne nabo-
˝eƒstwa. Do mnie równie˝ zwróci∏ si´ uprzejmie i
zapyta∏ o samopoczucie.

Dowiedzia∏em si´, ˝e ten m´˝czyzna jest kap∏a-
nem KoÊcio∏a Nowoapostolskiego, i ̋ e mój sàsiad i
jego rodzina tak˝e sà wyznania nowoapostolskiego.
Wszystko by∏o dla mnie nowe, poniewa˝ dotychczas
nie zajmowa∏em si´ sprawami religijnymi. Nie szu-
ka∏em te˝ kontaktów z KoÊcio∏ami. Wierzy∏em tylko
w nauk´ i technik´. Niebawem pozna∏em ̋ on´ pana
Pfeifera oraz jego córk´ i zi´cia, z którymi z odwie-
dzin na odwiedziny coraz bardziej si´ zaprzyjaê-
nia∏em.

Po pewnym czasie pan Pfeifer zosta∏ wypisany do
domu. Prosi∏ mnie, abym go powiadomi∏, kiedy
b´dzie mój wypis. Nie by∏o to jednak tak szybko,
poniewa˝ zosta∏em skierowany do specjalistycznej
kliniki chorób p∏uc. OpuÊci∏em jà po trzech mie-
siàcach i powróci∏em do szko∏y.

Wkrótce po tym córka i zi´ç pana Pfeifera,
paƒstwo Buchholz, zaprosili mnie na weekend.
Pi´knie by∏o znów byç na odwiedzinach w praw-
dziwej rodzinie. Po raz pierwszy prze˝y∏em te˝
modlitw´ przed spo˝yciem posi∏ku. Na moje pyta-
nie dlaczego to czynià, wyjaÊnili, i˝ regularnie
rozmawiajà z Ojcem Niebieskim, Jemu dzi´kujà,

tak˝e za pokarm i proszà o b∏ogos∏awieƒstwo.
Mia∏em wiele pytaƒ, na które otrzyma∏em odpo-

wiedzi. Odwiedza∏em
ich coraz cz´Êciej, po-
dobnie te˝ ma∏˝eƒstwo
Pfeifer, a nasze rozmo-
wy trwa∏y niekiedy do
pó∏nocy. Przekazywa-
li mi te˝ czasopisma
„Nasza Rodzina” w j´-
zyku niemieckim oraz
ksià˝k´ „Pytania i od-
powiedzi”, wydanà w
moim j´zyku ojczys-
tym. Dzi´ki rozmo-
wom i lekturze lepiej
poznawa∏em dzie∏o
Bo˝e i zaczà∏em rozu-
mieç sprawy wiary.

Pod koniec roku poprosi∏em o chrzest i przyj´cie
do KoÊcio∏a Nowoapostolskiego. Podczas uroczys-
toÊci sakramentalnej chór Êpiewa∏ pieÊƒ: „Mój Pan
jest pasterzem”. Ju˝ wczeÊniej ch´tnie s∏ucha∏em tej
pieÊni, tak wi´c ten fakt, ˝e dyrygent akurat jà
wybra∏ z okazji mego przyj´cia do zboru, uzna∏em
za szczególny znak. Do dziÊ jeszcze towarzyszy mi ta
pieÊƒ w moich myÊlach i dzia∏aniu.

W kolejnym miesiàcu odlecia∏em do domu, do
Afryki. S∏udzy Bo˝y przekazali mi adres KoÊcio∏a
Nowoapostolskiego w miejscowoÊci mego zamiesz-
kania, a tak˝e kontakt do tamtejszego aposto∏a.
Zaraz po przybyciu odszuka∏em aposto∏a, przed-
stawi∏em si´ i opowiedzia∏em o moim prze˝yciu za
granicà i przyj´ciu do KoÊcio∏a Nowoapostolskiego.

W moim kraju rodzinnym trwa∏a wojna domowa,
której ofiarami by∏a moja matka i brat wraz z ca∏à
rodzinà. Mój ojciec zmar∏ ju˝ wczeÊniej, gdy mia∏em
szeÊç lat.

Aposto∏ zaproponowa∏ mi tymczasowo nowy dom
i w ten sposób mieszka∏em tam przez pó∏ roku. On i
jego rodzina tym samym okazali mi wielkà ofiar-
noÊç. Wystarczy tylko pomyÊleç o ograniczonym
miejscu i ˝ywnoÊci, poniewa˝ nie by∏em jedynym
przybyszem, którego przygarn´li. Pewny jestem, ̋ e
Pan im to wynagrodzi.

Aposto∏ zabiera∏ mnie te˝ w swoje podró˝e

O S O B I S T E  P R Z E ˚ Y C I E

Moja droga do rodziny dzieci Bożych
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misyjne, przy czym coraz bardziej poznawa∏em
dzie∏o Bo˝e.

Ponownie mia∏em okazj´ wyjechania do Niemiec,
gdzie te˝ zosta∏em piecz´towany. Pó∏tora roku po
moim pierwszym spotkaniu z dzieçmi Bo˝ymi sam
mog∏em byç dzieckiem Bo˝ym. Nied∏ugo potem
zosta∏em ustanowiony poddiakonem.

Mój pobyt w Niemczech si´ koƒczy∏ i ponownie
powróci∏em do afrykaƒskiej ojczyzny. Pi´ç lat póê-
niej otrzyma∏em urzàd diakona, a za kolejny rok
urzàd kap∏ana i polecenie pe∏nienia funkcji przewo-
dniczàcego zboru. Póêniej zosta∏em przeniesiony
do mojego miasta, gdzie si´ urodzi∏em. Tam aposto∏
okr´gowy powo∏a∏ mnie w urzàd ewangelisty okr´-
gowego i tam te˝ jako kierownik administracji
koÊcielnej ÊciÊle wspó∏pracuj´ z jednym z aposto-
∏ów.

Szcz´Êliwy by∏em, gdy po trzynastu latach ponow-
nie mog∏em odwiedziç Niemcy. Brat i siostra Pfei-

fer, którzy byli dla mnie niczym rodzice, obchodzili
z∏ote gody, na które zosta∏em zaproszony. Gdy z lot-
niska odebra∏a mnie ich córka, siostra Buchholz,
wraz z m´˝em i synem, to nieopisanie wielka by∏a
radoÊç z ponownego zobaczenia si´. T́  rodzin´
tak˝e ju˝ od wielu lat mog´ uznaç za w∏asnà.
Prze˝y∏em dwa pi´kne, bez obcià˝eƒ, tygodnie w
kr´gu bliskich mi ludzi. Zrozumia∏y wi´c jest te˝
smutek rozstania, kiedy wyje˝d˝a∏em z powrotem
do domu.

Teraz mog´ tylko oddawaç czeÊç i chwa∏´ mi∏emu
Bogu oraz Jemu dzi´kowaç, ̋ e trafi∏em do szpitala
i pozna∏em brata Pfeifera, jak i jego naturalnà i
duchowà rodzin´. Przede wszystkim wdzi´czny
jestem Bogu za to, ̋ e darowa∏ mi ∏ask´ i dzi´ki temu
spotkaniu mog´ si´ zaliczaç do rodziny dzieci
Bo˝ych. Pi´knà rzeczà jest byç Jego dzieckiem i
zaznawaç wzmocnienia we wszystkich sytuacjach
˝yciowych.

Moja siostra i ja mieliÊmy okazj´ prze-
prowadziç d∏u˝szà rozmow´ o wierze. Od
kilku lat ju˝ nie ucz´szcza na nabo˝eƒstwa.
W toku rozmowy wyrazi∏a poglàd, ˝e nie
wszystko, co jest mówione z o∏tarza,
pochodzi z Ducha Bo˝ego, tak jak to twier-
dzimy, jako chrzeÊcijanie nowoapostolscy.
Sk∏oni∏am jà do zastanowienia i powiedzia-
∏am, ̋ e ka˝dy s∏uga Bo˝y uÊwi´ca si´ zanim
z polecenia aposto∏a przystàpi do o∏tarza, a
tak˝e przed g∏oszeniem kazania wspólnie z
innymi s∏ugami intensywnie si´ modli do
Boga. Do koƒca jednak nie by∏am zadowo-
lona z mojej odpowiedzi. W ka˝dym razie
nie mog∏am przekonaç mojej siostry.

Po naszej rozmowie wiele si´ modli∏am o
wskazówki i odpowiedê z góry. Mi∏y Bóg
przecie˝ móg∏by pozwoliç mi poznaç to, co
by∏o wa˝ne dla mojej siostry. Po kilku tygodniach mia∏a
miejsce w naszym zborze transmisja nabo˝eƒstwa
G∏ównego Aposto∏a. Usilnie prosi∏am Ojca Niebies-
kiego o odpowiedê na tym nabo˝eƒstwie. Pomimo to
nie dowierza∏am w∏asnym uszom, gdy nagle G∏ówny
Aposto∏ w toku swojej s∏u˝by powiedzia∏, ̋ e w ostatnim

czasie pojawiajà si´ krytyczne
g∏osy, mówiàce o tym, ˝e nowo-
apostolscy chrzeÊcijanie twier-
dzà, ˝e z o∏tarza g∏oszone jest
tylko czyste S∏owo Bo˝e, choç
niewàtpliwie wyst´puje te˝ to, co
ludzkie. G∏ówny Aposto∏ konty-
nuujàc myÊl wskaza∏ na pewien
przyk∏ad: Gdy matka przygoto-
wuje jedzenie dla rodziny, wtedy
czyÊci warzywa, p∏ucze sa∏at´ i
robi wszystko, aby potrawa by∏a
apetyczna i smaczna. Je˝eli by si´
jednak szuka∏o nieczystoÊci w
jedzeniu, to pomimo wszelkiej
starannoÊci mo˝na by∏oby to i
owo znaleêç.

Jak jednak przedstawia si´
sprawa w przypadku zdrowego organizmu? Siada si´
do sto∏u, spo˝ywa si´ jedzenie z apetytem, a co osta-
tecznie nie jest dobre, to zostaje naturalnà drogà
wydalone bez szkody dla cia∏a. Zrozumia∏am wska-
zówk´ i by∏am zadowolona. Pan wys∏ucha∏ moich
modlitw i udzieli∏ odpowiedzi.

Słowo z ołtarza
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RPA: Nabo˝eƒstwo dla s∏ugów w pami´tnym miejscu
Aposto∏ okr´gowy Noel Barnes (Kraj Przylàdkowy) 27 wrzeÊnia ub.r.
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla s∏ugów okr´gowych i przewodniczàcych
zborów w hali miejskiej w Kapsztadzie. Podczas tej uroczystoÊci wspom-
nia∏ wczeÊniejszego aposto∏a okr´gowego Arna Abichta, który 50 lat
temu, dok∏adnie tego samego dnia zginà∏ w wypadku samochodowym w
Argentynie, zaÊ dwa lata wczeÊniej, tak˝e 27 wrzeÊnia 1955 r., aposto∏
okr´gowy Abicht po raz ostatni s∏u˝y∏ w Kapsztadzie i te˝ w tej samej hali.
Przez wiele lat obs∏ugiwa∏ zbory Afryki Po∏udniowej oraz Australii i
Ameryki Po∏udniowej.

Demokratyczna Republi-
ka Konga: Nowy koÊció∏
w Masisi
Niedawno, w Masisi, w Pro-
wincji Wschodniej, zosta∏
wybudowany nowy koÊció∏.
Obiekt sakralny zapewnia

400 miejsc siedzàcych, a ponadto znajdujà si´ w nim pomieszczenia
biurowe, w których w przysz∏oÊci b´dzie pracowa∏ aposto∏ Joel Muhindo.
Chocia˝ budowa odbywa∏a si´ w bardzo trudnych warunkach, poniewa˝
miasto Masisi od 11 lat jest terenem dzia∏aƒ wojennych, to jednak koÊció∏,
dzi´ki wsparciu aposto∏a okr´gowego Jeana-Luca Schneidera (Francja),
zosta∏ oddany terminowo. Niestety nowy dom Bo˝y jeszcze nie móg∏
zostaç wyÊwi´cony, poniewa˝ od kilku miesi´cy walki pomi´dzy armià a
rebeliantami sà szczególnie silne, tak ̋ e aposto∏ okr´gowy Schneider nie
mia∏ dotychczas mo˝liwoÊci przybycia.

RPA: WyÊwi´cenie koÊcio∏a
Cierpliwi bracia i siostry ze zboru Magnolia (RPA) przez kilka lat czekali
na swój nowy koÊció∏. Czekanie si´ op∏aci∏o. Aposto∏ John Stephens pod
koniec paêdziernika 2007 roku wyÊwi´ci∏ nowy obiekt sakralny. Z tej okazji
zebra∏o si´ oko∏o 600 braci i sióstr, a tak˝e chór i orkiestra, które, aby
upi´kszyç to nabo˝eƒstwo, przygotowywa∏y si´ na ten dzieƒ przez pó∏ roku.
Po po∏udniu w nowym koÊciele biskup Johann Bucchianeri zainaugurowa∏
koncert.

Zambia: Pomoc dla potrzebujà-
cych w Lusace
W ostatni weekend wrzeÊnia 2007
roku spotka∏a si´ m∏odzie˝ z dwóch
nowoapostolskich zborów Lusaki.
Prze˝y∏a chwile wspólnoty i aktyw-
noÊci sportowych, a tak˝e prakty-
kowa∏a chrzeÊcijaƒskà mi∏oÊç bliê-
niego, rozdzielajàc odzie˝ potrzebu-
jàcym i pomog∏a pewnemu bratu,
który w po˝arze straci∏ ca∏y swój
dobytek. W innej miejscowoÊci na
po∏udniu Zambii, w pobli˝u miasta
Monze, aposto∏ Muchimba przeka-
za∏ wózek inwalidzki dla 29-letniego
brata, który dotychczas na kolanach
pokonywa∏ pi´ciokilometrowà drog´
z domu do koÊcio∏a.

Nowy kościół dla zboru Masisi

Nowy dom Boży w Magnolii

Afryka
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