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Pan troszczy się o nas

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E

Niekiedy wskazywa∏em na nabo˝eƒstwach, ̋ e prze˝ycia wiary sà dla nas bardzo wa˝ne. One uskrzydlajà naszà wiar´.
Chcia∏bym opowiedzieç o takim doÊwiadczeniu w wierze. Wybiera∏em si´ do Ameryki Ârodkowej, aby s∏u˝yç
tamtejszym wiernym na nabo˝eƒstwie w Nikaragui. Lot prowadzi∏ przez Miami do Managui, stolicy Nikaragui.

W Miami stwierdzi∏em, ˝e kontrola paszportowa i bezpieczeƒstwa na lotnisku trwa d∏u˝ej ni˝ zwykle. Wszyscy
przybywajàcy pasa˝erowie musieli przejÊç przez dodatkowe bramki, w wyniku czego powsta∏a d∏uga kolejka.
Potrzebowa∏em prawie dwóch godzin na odpraw´ i mia∏em nieco mieszane uczucia co do lotu powrotnego.

Po wizycie w Nikaragui w moim programie by∏o kolejne nabo˝eƒstwo w Panamie, a stamtàd powrót przez Miami do
Niemiec.

Planowany czas mi´dzy przylotem a odlotem w Miami wynosi∏ dwie godziny, ale uleg∏ znacznemu skróceniu z powodu
opóênionego przylotu. Modli∏em si´ intensywnie i by∏em dobrej myÊli, ˝e Pan tak wszystkim pokieruje, ˝e zdà˝´ na
po∏àczenie lotnicze do Niemiec. Moja wiara zosta∏a jednak wystawiona na mocnà prób´.

W hali odpraw przy stanowiskach kontroli paszportowej by∏y d∏ugie kolejki – przynajmniej po dwadzieÊcia osób przy
ka˝dym stanowisku. Majàc w pami´ci wczeÊniejsze doÊwiadczenie nale˝a∏o si´ spodziewaç, ̋ e odprawa potrwa nie mniej
ni˝ godzin´. Próbowa∏em poprosiç pasa˝erów, aby okazali zrozumienie dla mojej sytuacji i mnie przepuÊcili, ale jak to w
takich sytuacjach bywa, ka˝dy twierdzi, ̋ e równie˝ si´ Êpieszy i nie zgadza si´ na przepuszczenie kogokolwiek. Urz´dnicy,
do których si´ zwróci∏em, równie˝ wzruszali ramionami, a czas up∏ywa∏…

„Ostatnie podejÊcie” – pomyÊla∏em i cicho si´ pomodli∏em: „Mi∏y Bo˝e, prosz´, przyÊlij mi anio∏a, który mnie 
przeprowadzi, bo inaczej nie zdà˝´ na samolot”.

Z utratà po∏àczenia nie tylko zwiàzane by∏yby niedogodnoÊci, ale fakt ten zburzy∏by mój terminarz, poniewa˝ na kolejne
dni przewidziane by∏y spotkania, konferencje, itd. Tak wi´c po modlitwie zwróci∏em si´ do stojàcego w pobli˝u pracownika
ochrony lotniska, który choç nie wykazywa∏ zbytniego zainteresowania mojà sytuacjà, to jednak skierowa∏ mnie do
„mundurowego”, który siedzia∏ w ostatnim okienku i wskaza∏, ̋ ebym jemu przedstawi∏ mojà spraw´.

Uda∏em si´ do tego cz∏owieka i poprosi∏em o pomoc. Urz´dnik najpierw tak˝e nie wykazywa∏ zbytniego zainteresowania.
Mia∏em uczucie, ̋ e w ogóle mnie nie s∏ucha. Wówczas nastàpi∏o coÊ wyjàtkowego. Urz´dnik patrzy∏ na mnie przez kilka
sekund i widzia∏em, ̋ e w jego wn´trzu coÊ si´ dzieje. Po kilku sekundach zmieni∏ si´ jego wzrok i powiedzia∏: „Pomog´”.

Poszed∏ razem ze mnà do punktu kontrolnego zarezerwowanego dla dyplomatów. Tam te˝ sta∏o kilka osób, które 
protestowa∏y kiedy przechodziliÊmy, ale ich reakcja by∏a znoÊna, prawdopodobnie ze wzgl´du na mundurowego. Mój
„pomocnik” przedstawi∏  mnie pracownikowi kontroli bezpieczeƒstwa, który natychmiast mnie odprawi∏.

Wszystko trwa∏o tak krótko, ̋ e mojemu „pomocnikowi” nawet nie mog∏em podzi´kowaç.
Szybko uda∏em si´ w kierunku stanowisk odpraw lotniczych, ale i tam by∏y d∏ugie kolejki. Przy jednym stanowisku nie

by∏o nikogo. Tamtejsza pracownica zajmowa∏a si´ innymi sprawami. Gdy zapyta∏em jà, czy nie mog∏aby mi pomóc,
natychmiast zatelefonowa∏a do stanowiska przy bramce i zg∏osi∏a spóênionego pasa˝era. Wyda∏a mi kart´ pok∏adowà i
towarzyszy∏a mi do kolejnego stanowiska kontroli baga˝u podr´cznego. Zdà˝y∏em wsiàÊç do samolotu. Pi´ç minut póêniej
zakoƒczono odpraw´ i zamkni´to drzwi…

Gdy siedzia∏em w samolocie i jeszcze raz odtwarza∏em sobie wydarzenia, to wydawa∏o mi si´, ̋ e
Êni´. Czu∏em, ˝e wokó∏ mnie byli anio∏owie, którzy torowali mi drog´. Wszystko by∏o bardziej 
niesamowite ni˝ mog´ to zrelacjonowaç. Pan naprawd´ pomóg∏! Podzi´kowa∏em Bogu z ca∏ego
serca. Byç mo˝e moje prze˝ycie wyda si´ zbyt przesadne, to jednak moja wdzi´cznoÊç Ojcu
Niebieskiemu jest olbrzymia.
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„Bardzo wa˝ny jest ten krok ku samo-
dzielnoÊci”, stwierdzi∏ G∏ówny Aposto∏ i
wyrazi∏ przekonanie, ̋ e aposto∏ okr´gowy
urz´dujàcy bezpoÊrednio w obszarze swe-
go dzia∏ania, lepiej mo˝e prowadziç KoÊ-
ció∏ ani˝eli czyni∏by to ktoÊ z zewnàtrz.
RównoczeÊnie wyrazi∏ swojà wdzi´cznoÊç
za wieloletnie wsparcie ze strony KoÊcio∏a
terytorialnego USA i jego aposto∏a okr´-
gowego, który zapoczàtkowa∏ i towarzyszy∏
procesowi uzyskania samodzielnoÊci.

G∏ówny Aposto∏ Leber podczas nabo-
˝eƒstwa w Kampali, poza nowym aposto-
∏em okr´gowym Lubasi ustanowi∏ te˝
wielu innych s∏ug, a tak˝e trzech aposto∏ów
przeniós∏ w stan spoczynku.

Dla KoÊcio∏a terytorialnego Kenia
aposto∏ami zostali ustanowieni Peter Mu-
tisya (39) i Bernard Ochieng (39), a na
urzàd biskupa zosta∏ powo∏any Joseph
Kituo (46). Dla sàsiedniego kraju, Tan-
zanii, G∏ówny Aposto∏ ustanowi∏ aposto∏a

Janiego Leonarda Malil´ (52) oraz bisku-
pów Anyemike’a Bukuku Igond´ (47)
Amosiego Mus´ (41) i Samwela Odir´
Odamn´ (50). Natomiast dla Ugandy zos-
ta∏ ustanowiony biskup Yohonan Byoona
(47). W stan spoczynku zaÊ zostali prze-
niesieni aposto∏owie: Patrick Leonard
Gambo (65) i Samson Ogutu (64) obaj z
Kenii, a tak˝e Japhet Runyoro (65) z
Tanzanii. G∏ówny Aposto∏ podzi´kowa∏ im
za wieloletnià prac´ duszpasterskà.

Od 29 marca 2009 roku istnieje
nowy obszar dzia∏ania aposto∏a
okr´gowego. Na nabo˝eƒstwie

w Kampali G∏ówny Aposto∏
Wilhelm Leber powo∏a∏ na urzàd
aposto∏a okr´gowego dla obszaru

Afryka Wschodnia dotychczasowego
aposto∏a okr´gowego pomocniczego
Shadrecka Lubasi (60) i powierzy∏

mu opiek´ duszpasterskà
nad braçmi i siostrami w Kenii,

Tanzanii i Ugandzie.

G∏ówny Aposto∏ w Ugandzie

N A B O ˚ E ¡ S T W O

Bracia i siostry witają Głównego Apostoła w Ugandzie
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– 1. Koryntian 1, 9 –

„Wierny jest Bóg, który was powołał
do społeczności Syna swego

Jezusa Chrystusa, Pana naszego”.

Mili bracia i siostry, mili goÊcie,
raduj´ si´, ̋ e taki wielki zbór
jest zgromadzony i mam na-

dziej´, ˝e wszyscy otrzymamy si∏´ i
b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e, a tak˝e odczu-
jemy mi∏oÊç naszego Zbawiciela i zosta-
niemy utwierdzeni w oczekiwaniu na
bliskie ponowne przyjÊcie Pana Jezusa.

W modlitwie wst´pnej ju˝ wspom-
nia∏em, ˝e dziÊ zostanie utworzony
nowy obszar dzia∏ania jako koÊcielna
jednostka administracyjna: Afryka
Wschodnia. W tym celu zostanie te˝
powo∏any aposto∏ okr´gowy, który
b´dzie przewodniczy∏ opiece duszpa-
sterskiej na nowym obszarze. Obdarzcie
swojego nowego duszpasterza waszym
zaufaniem i przyjmijcie go jako s∏ug´
Bo˝ego. Nie jego ̋ yczeniem by∏o otrzy-

maç ten urzàd, ale Pan go do tego
powo∏a∏. Uszanujmy wi´c w∏aÊciwie ten
dar Bo˝y!

Na poczàtku nabo˝eƒstwa wyrazi∏em
˝yczenie, abyÊmy otrzymali dziÊ nowe
si∏y od Boga. Si∏y sà potrzebne, akurat
we wspó∏czesnym czasie, ˝ebyÊmy wy-
trwali w wierze a˝ do koƒca i te˝ do
koƒca zachowali radoÊç. Przy tym myÊl´
o greckiej legendzie, która mówi o pew-
nym olbrzymie o imieniu Anteusz, który
móg∏ pokonaç ka˝dego. Nikt nie zna∏ ta-
jemnicy jego si∏y. Nagle pojawi∏ si´ Her-
kules, s∏ynny bohater. On wiedzia∏, co
nale˝y zrobiç. Chwyci∏ Anteusza i pod-
niós∏ do góry. W ten sposób Anteusz
straci∏ swojà si∏´. Herkules go pokona∏.
Tajemnica jego si∏y tkwi∏a w powiàzaniu
z ziemià. Tak d∏ugo, jak by∏ po∏àczony z

ziemià by∏ silny i móg∏ pokonaç ka˝de-
go, ale gdy zosta∏ podniesiony do góry i
nie mia∏ kontaktu z ziemià, to jego si∏y
znik∏y. Mora∏ tej przypowieÊci mo˝e i
nam coÊ powiedzieç.

Stoimy na opoce. Przypomn´, co po-
wiedzia∏ Jezus do Piotra: „A ja ci powia-
dam, ˝e ty jesteÊ Piotr, i na tej opoce
zbuduj´ KoÊció∏ mój, a bramy piekielne
nie przemogà go”. (Ew. Mateusza 16,
18) My jako KoÊció∏ jesteÊmy zwiàzani
z opokà. Tak d∏ugo, jak jesteÊmy po-
wiàzani z opokà, dysponujemy si∏ami,
które uzdalniajà nas do zwyci´˝ania
diab∏a i wszelkich duchów. Gdy jednak
ju˝ si´ nie stoi na opoce, gdy innym
mocom uda si´ zerwaç powiàzanie,
wówczas natychmiast opada si´ z si∏.
Wtenczas nie jest si´ ju˝ b∏ogos∏awio-

N A B O ˚ E ¡ S T W O
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nym, traci si´ wiar´ i nie mo˝na ju˝ od-
czuwaç mi∏oÊci Chrystusa. Dlatego takà
wa˝nà rzeczà jest byç ugruntowanym na
opoce, pozostaç w zwiàzku z G∏ównym
Aposto∏em, zachowaç powiàzanie z
aposto∏ami oraz ucz´szczaç na nabo-
˝eƒstwa tak cz´sto, jak to tylko mo˝liwe.
Wszystko to oznacza stanie na opoce.
Je˝eli jednak nie b´dziemy stali na
opoce, to utracimy nasze si∏y i staniemy
si´ igraszkà dla wszystkich duchów.

Stàd te˝ chcia∏bym w∏o˝yç do wa-
szych serc przes∏anie: Pozostaƒcie na
opoce, mocno powiàzani z urz´dem
ustanowionym przez Pana. Nie pozwól-
cie si´ od∏àczyç, poniewa˝ wtedy nie
b´dziecie ju˝ mieli si∏, które sà potrzeb-
ne do osiàgni´cia godnoÊci i doskona-
∏oÊci na dzieƒ Paƒski. Naszym postano-

wieniem niech b´dzie: My stoimy na
opoce i na niej pozostaniemy; nie po-
zwolimy, aby jakikolwiek duch cokol-
wiek zmieni∏.

Przeczyta∏em s∏owo biblijne: „Wierny
jest Bóg, który was powo∏a∏ do spo∏ecz-
noÊci Syna swego Jezusa Chrystusa,
Pana naszego”. Wielu z nas kiedyÊ
zosta∏o zaproszonych do KoÊcio∏a No-
woapostolskiego – byç mo˝e przez przy-
jació∏, sàsiadów lub wspó∏pracowników.
Choç ludzie, którzy nas zapraszali, byli
narz´dziem w r´ku Boga, to jednak Bóg
nas powo∏a∏. Nasze dzieci urodzi∏y si´ w
dziele Bo˝ym. Wierni nowoapostolscy
rodzice przyprowadzajà swoje dzieci na
nabo˝eƒstwa, poniewa˝ wiedzà, ˝e to
Pan powo∏a∏ ich dzieci. Bóg nas powo∏a∏
do spo∏ecznoÊci ze swoim Synem. To

powo∏anie jeszcze nie osiàgn´∏o swoje-
go przeznaczenia. Nastàpi to dopiero w
dniu Jezusa Chrystusa.

Je˝eli Pan kogoÊ powo∏uje to te˝ to-
warzyszy jemu a˝ do wype∏nienia si´
powo∏ania. Spójrzmy na kilka przyk∏a-
dów z Pisma Âwi´tego. Noe zosta∏
powo∏any przez Pana do budowania
arki. To powo∏anie nie skoƒczy∏o si´
wraz z wybudowaniem arki, ale dalej to-
warzyszy∏o Noemu przez ca∏e ˝ycie. 
PomyÊlcie o Abrahamie, do którego
Bóg skierowa∏ wezwanie: „Wyjdê z
ziemi swojej  […] do ziemi, którà ci
wska˝´. A uczyni´ z ciebie naród wielki
i b´d´ ci b∏ogos∏awi∏ […] tak ̋ e staniesz
si´ b∏ogos∏awieƒstwem”. (1. Moj˝eszo-
wa 12, 1. 2) To powo∏anie nie wype∏ni∏o
si´ w ciàgu jednego dnia, ale si´ga∏o da-
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leko w przysz∏oÊç do momentu, gdy z
potomka Abrahama powsta∏ wielki
naród. PomyÊlcie o Moj˝eszu, równie˝
powo∏anym przez Pana. Jego powo∏a-
niem by∏o wyprowadzenie Izraelitów z
Egiptu do obiecanego kraju. To nie by∏a
sprawa jednej chwili. CzterdzieÊci lat
musieli w´drowaç przez pustyni´. Osta-
tecznie nawet sam Moj˝esz nie móg∏
wype∏niç tego zadania. Dopiero jego
nast´pca wprowadzi∏ lud do obiecanego
kraju.

powo∏ania. Je˝eli nauczacie dzieci w
szkó∏ce niedzielnej, to wype∏niacie Bo˝e
powo∏anie. Wiele mo˝emy czyniç, aby
wype∏niaç wol´ Bo˝à. Wszystko ma
swoje êród∏o w Bo˝ym powo∏aniu.

Sk∏adowà powo∏ania jest te˝ bycie
b∏ogos∏awieƒstwem dla innych. Abra-
ham by∏ b∏ogos∏awiony przez Pana, aby
by∏ b∏ogos∏awieƒstwem dla innych. Dzi-
siaj my jesteÊmy b∏ogos∏awieni przez
Pana, abyÊmy byli b∏ogos∏awieƒstwem
dla innych. Zapraszajcie wi´c ludzi na
nabo˝eƒstwa. ZanoÊcie ludziom ewan-
geli´ Chrystusa. Pozwólcie im odczuç,
˝e Bóg ich mi∏uje. Przyczyƒcie si´ do
tego, aby mogli us∏yszeç wezwanie Bo-
˝e. My jesteÊmy powo∏ani, a naszym za-
daniem jest dzia∏anie w KoÊciele i bycie
wzorem w naszym otoczeniu. Traktujmy
powa˝nie to Bo˝e powo∏anie. Bóg jest
wierny. Je˝eli kogoÊ powo∏a∏, to te˝ mu
towarzyszy i jest z nim.

Czy jesteÊmy wierni naszemu powo∏a-
niu? Je˝eli tak, to stale szukamy po-
wiàzania z apostolatem. To regularnie
ucz´szczamy na nabo˝eƒstwa i staramy
si´ byç aktywnymi w dziele Bo˝ym.

W s∏owie z Pisma Âwi´tego jest mo-
wa, ̋ e zostaliÊmy powo∏ani „do spo∏ecz-
noÊci Syna swego Jezusa Chrystusa,
Pana naszego”. Pozostaƒmy wi´c przy
pos∏aƒcach Chrystusa i miejmy z nimi
spo∏ecznoÊç. Ufajmy im. Wówczas Pan
obficie nas obdarzy swoim b∏ogos∏a-
wieƒstwem. Ciesz´ si´ z tego, ̋ e mog´
powiedzieç i˝ dotàd pe∏ni zaufania
przyjmowaliÊcie prze∏o˝onych s∏ug Bo-
˝ych. Prosz´ te˝, abyÊcie okazali zaufa-
nie tak˝e swojemu przysz∏emu prze∏o-
˝onemu duszpasterzowi. Zawsze dos-
trzegajcie w aposto∏ach pos∏anych przez
Pana s∏ug Bo˝ych. To by∏o Bo˝e powo∏a-
nie, które przyj´li. Kiedy pozostaniemy
z nimi w spo∏ecznoÊci, wtedy b´dziemy
b∏ogos∏awieni i pewnie doprowadzeni
do dnia Paƒskiego.

My jesteÊmy powo∏ani przez Boga.
Nie musimy co prawda budowaç arki
jak Noe, ale musimy budowaç zbory.
KoÊció∏ Chrystusa musi zostaç dokoƒ-
czony. Budowaç przy tej sprawie jest
naszym zadaniem. Do tego zostaliÊmy
powo∏ani. Pi´knie jest widzieç tutejszy
chór, sk∏adajàcy si´ z wielu braci i sióstr,
którzy wspólnie dajà swój wk∏ad na
rzecz swojego powo∏ania. Wielu braci i
sióstr uczestniczy w nauczaniu dzieci. To
równie˝ jest wype∏nieniem Bo˝ego
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W KoÊciele terytorialnym
USA zosta∏ powo∏any program
nazwany: „iServe x 3” – s∏u˝yç
Chrystusowi w rodzinie, w
KoÊciele, w spo∏eczeƒstwie.
Program ten jest praktycznà
realizacjà przes∏ania: „Misja
KoÊcio∏a Nowoapostolskiego”.
Misjà tà jest: Wychodzenie do
wszystkich ludzi i nauczanie ich
ewangelii Jezusa Chrystusa
oraz chrzczenie ich wodà i
Duchem Âwi´tym. Sprawowa-
nie duszpasterstwa i piel´gno-
wanie serdecznej wspólnoty, w
której ka˝dy prze˝ywa mi∏oÊç
Boga i radoÊç w s∏u˝eniu Jemu
i bliêniemu.

Nie jest rzeczà prostà najpierw myÊleç o innych,
zanim si´ pomyÊli o sobie. Grupy m∏odzie˝owe
KoÊcio∏a terytorialnego USA sà jednak gotowe do
podj´cia tego wezwania, aby wychodziç do wszyst-
kich ludzi i s∏u˝yç Chrystusowi w rodzinie, w KoÊciele
i w spo∏eczeƒstwie.

„WyjÊcie do wszystkich ludzi” zaczyna si´ we
w∏asnych czterech Êcianach. M∏odzie˝ postanowi∏a
wi´c cz´Êciej modliç si´ z rodzinà i za rodzin´,
wspólnie czytaç Bibli´ i ka˝dego dnia usiàÊç z
rodzicami i rozmawiaç z nimi przez dziesi´ç minut.
Pod tym wzgl´dem wzi´li sobie za przyk∏ad Jozuego:
„Lecz ja i dom mój s∏u˝yç b´dziemy Panu”.
(Jozuego 24, 15)

M∏odzie˝ „wychodzi” te˝ do wszystkich ludzi w
swoich zborach. Anga˝uje si´ na rzecz dzieci w
szkó∏ce niedzielnej i sp´dza z nimi czas. Odwiedza te˝
seniorów. M∏odzie˝ daje odczuç ró˝nym grupom
wiekowym, ˝e nale˝à i sà zwiàzane ze zborem.
Anga˝uje swój talent organizacyjny na rzecz zboru,

przygotowuje uroczystoÊci i
wnosi do zboru swój entuzjazm
dla muzyki.

W spo∏eczeƒstwie m∏odzie˝
s∏u˝y Chrystusowi na przyk∏ad
jako wolontariusze w oÊrodkach
dla bezdomnych lub zbierajàc
˝ywnoÊç dla ubogich i potrzebu-
jàcych. Inicjujà tak˝e trzydzies-
togodzinne g∏odówki grupowe,
aby zwróciç uwag´ na miliony
g∏odujàcych na Êwiecie i zebraç
datki na rzecz organizacji po-
mocy (www.30hourfamine.org).
Ponadto uczestniczà w akcjach
„Relay for Life”, poÊwi´conych
chorym na raka. Akcje majà na
celu niesienie pomocy chorym,

jak i ich rodzinom, a tak˝e wspomaganie prac 
badawczych (www.relayforlife.org).

M∏odzi chrzeÊcijanie anga˝ujà si´ z w∏asnej
inicjatywy. Odkrywajà drogi do ludzi i darujà im
serce. Podajà bliênim r´k´, tak jak to czyni∏ Pan
Jezus, chcàc mi∏oÊç Bo˝à uczyniç zrozumia∏à dla
ludzi. M∏odzie˝ prze˝ywa te˝ to, ile radoÊci powraca
do w∏asnego serca, jeÊli daje si´ coÊ od siebie, jeÊli
praktycznie prze˝ywa si´ swojà wiar´. A prze˝ycia
wiary pog∏´biajà ich osobisty zwiàzek z Panem.

Leonard R. Kolb

Apostoł okręgowy Leonard R. Kolb urodził się 7 lipca 1956 roku.Apos-
tołem został ustanowiony 14 maja 2000 roku,a od 12 października 2008 roku
jako apostoł okręgowy prowadzi Kościół terytorialny USA, a także
obsługuje Amerykę Środkową i Południową oraz państwa wyspiarskie na
Morzu Karaibskim i na Oceanie Spokojnym.

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

Służyć Chrystusowi
w rodzinie, w Kościele, w społeczeństwie

Apostołowie okręgowi Kolb (z prawej) i Lubasi
(z lewej) ze swoimi żonami oraz apostoł Hecht
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N A U K A I P O Z N A N I E

namaÊci∏ na króla nad jego ludem, nad Izraelem, wi´c
teraz s∏uchaj s∏ów Paƒskich. Tak mówi Pan Zast´-
pów: Chc´ pomÊciç to, co uczyni∏ Amalek Izraelowi,
stajàc mu na drodze, gdy wychodzi∏ z Egiptu. Idê wi´c
teraz i pobij Amaleka, i wyt´p jako ob∏o˝onego
klàtwà jego i wszystko, co do niego nale˝y”.

Prorok Samuel wyraênie u˝ywa tu imienia „Pan
Zast´pów”. Wskazuje wi´c na wojowniczy aspekt
istoty Bo˝ej, aby sk∏oniç Saula do wystàpienia
przeciwko wrogom Izraela.

Pan Zast´pów ró˝ni si´ zdecydowanie od ludzkich
wodzów wojennych, którzy skazani sà przede wszyst-
kim na liczne wojsko i dobre wyposa˝enie militarne.
W przeciwieƒstwie do tego podkreÊlana zostaje moc
i wy˝szoÊç Boga nad wszystkimi ludzkimi mo˝liwoÊ-
ciami, kiedy na przyk∏ad Dawid w obliczu pozornie
silniejszego Goliata powo∏uje si´ na Pana Zast´pów:
„Ty wyszed∏eÊ do mnie z mieczem, z oszczepem i z
w∏ócznià, a ja wyszed∏em do ciebie w imieniu Pana
Zast´pów, Boga szeregów izraelskich, które zel˝y∏eÊ”.
(1. Samuela 17, 45)

Moc i zwyci´stwo nie wywodzà si´ z ludzkich
zdolnoÊci, nie sà rezultatem dobrej zbroi, ale ugrunto-
wane sà wy∏àcznie w obecnoÊci imienia Boga. Pan
Zast´pów jest okreÊleniem prezentujàcym pe∏ni´
Bo˝ej mocy i t∏umiàcym ludzkà pych´.

Pan Zast´pów stwarza sprawiedliwoÊç

Pan Zast´pów nie tylko jest Panem wojen toczo-
nych przeciwko wrogom narodu Bo˝ego, ale jest te˝
Panem sprawiedliwoÊci. Bóg nie tylko sam jest
sprawiedliwy, ale te˝ troszczy si´ o sprawiedliwoÊç i
prawo poÊród ludzi.

W zapowiedzi Ksi´cia Pokoju, o którym jest mowa
w Ksi´dze Izajasza 9, 5. 6 Pan Zast´pów jest tym,
który poprzez „prawo i sprawiedliwoÊç” zaprowadzi

W Starym Testamencie
Bóg nazywany jest ró˝nymi

imionami i okreÊleniami,
które wskazujà na pewne aspekty Bo˝ej

istoty albo w∏aÊciwoÊci. W niniejszym
artykule omówimy znaczenie
okreÊlenia „Pan Zast´pów”.

Imiona Boga
– Pan Zastępów

Co oznacza poj´cie „Pan Zast´pów”?

„Pan Zast´pów” jest najbardziej znanym staro-
testamentowym okreÊleniem imienia Boga. W do-
s∏ownym brzmieniu termin ten oznacza „Pan
Zast´pów Izraelskich” lub „Pan Zast´pów Niebies-
kich”. Nazwa imienia Bo˝ego „Pan Zast´pów” ma
podwójne znaczenie. Z jednej strony odnosi si´ do
wojowników walczàcych na rzecz Izraela, a z drugiej
do rzesz anielskich. Nazwa „Pan Zast´pów” wyst´-
puje przede wszystkim w Psalmach i w Ksi´gach 
proroczych. Natomiast w Pi´cioksi´gu Moj˝eszowym,
w Torze, nie wyst´puje. Pojawia si´ natomiast w
Nowym Testamencie.

Pan Zast´pów Izraelskich

Prorocze okreÊlenia Boga majà cz´stokroç charak-
ter deklaratoryjny. To znaczy, ˝e u˝yte imi´ Boga
wskazuje na okreÊlony aspekt zapowiadanego dzia∏a-
nia Bo˝ego. Formu∏a: „Tak mówi Pan Zast´pów…”
cz´sto wskazuje na wszechmoc i pot´g´ Boga w
wymiarze immanentnym i ponadindywidualnym, tak
jak mamy do czynienia w przypadku wojen i prze-
obra˝eƒ socjalnych.

Stary naród przymierza widzia∏ Boga tak˝e w
sensie politycznym jako bezpoÊredniego przywódc´.
Wojny, które toczy∏ Izrael, nie by∏y rozumiane tylko
jako wydarzenia polityczne, ale równie˝ jako wyda-
rzenia zwiàzane ze zbawieniem narodu wybranego i
wype∏nieniem Bo˝ych przyrzeczeƒ.

Bóg sam przewodniczy∏ zast´pom. On by∏ niebies-
kim „wodzem wojowników” Izraela i udziela∏ odpo-
wiednich wskazówek, przede wszystkim przez pro-
roków i innych m´˝ów Bo˝ych. Przyk∏ad tego znaj-
dziemy w 1. Samuela 15, 1-3. Przez proroka Samuela
Bóg powiedzia∏ do Saula: „Mnie pos∏a∏ Pan, abym ci´



gruntownà zmian´. Zapowiedê ta koƒczy si´ s∏owami:
„Dokona tego ˝arliwoÊç Pana Zast´pów”.

W LiÊcie Jakuba 5, 4 wyra˝one zostaje sàdne dzia-
∏anie Boga i w tym kontekÊcie mowa jest o Panu
Zast´pów: „Oto zap∏ata, zatrzymana przez was robot-
nikom, którzy z˝´li pola wasze, krzyczy, a wo∏ania
˝eƒców dotar∏y do uszu Pana Zast´pów”. Zatem w
LiÊcie Jakuba Pan Zast´pów równie˝ rozumiany jest
jako Pan sprawujàcy sàd, dbajàcy o prawo i spra-
wiedliwoÊç.

Skrzynia Przymierza jako tron Pana Zast´pów

Wa˝nym znakiem obecnoÊci Pana Zast´pów by∏a
Skrzynia Przymierza. Zanim wybudowana zosta∏a
Êwiàtynia w Jerozolimie przechowywana by∏a w
mieÊcie Sylo. Niekiedy sprowadzano stamtàd Skrzy-
ni´ Przymierza, aby towarzyszy∏a w wyprawach
wojennych.

W 1. Samuela 4, 3. 4 czytamy: „A gdy lud przyszed∏
do obozu, rzekli starsi izraelscy: Dlaczego Pan
dopuÊci∏ dziÊ do naszej pora˝ki od Filistyƒczyków?
Sprowadêmy z Sylo do siebie Skrzyni´ Przymierza
Paƒskiego, niech wejdzie mi´dzy nas i wybawi nas z
r´ki naszych nieprzyjació∏. Pos∏a∏ wi´c lud do Sylo, i
sprowadzili stamtàd Skrzyni´ Przymierza Pana
Zast´pów, siedzàcego na tronie mi´dzy cherubami”.
Militarna pora˝ka zostaje dostrze˝ona jako kara
Bo˝a. Zarazem panuje przekonanie, ˝e aby ustrzec
si´ dalszych pora˝ek trzeba mieç z sobà Skrzyni´
Przymierza, która jest tronem Pana Zast´pów.

Psalm 24, 7-10 równie˝ omawia temat zwiàzku
Skrzyni Przymierza i Pana Zast´pów, chocia˝ nie
wchodzà tu w gr´ zagadnienia militarne. Prawdopo-
dobnie Skrzynia Przymierza w procesji wnoszona by∏a
do Jerozolimy lub nawet do Êwiàtyni. Skrzynia
Przymierza by∏a rozumiana jako tron Bo˝y, a wraz z
jej wprowadzeniem Bóg sam wst´powa∏ do miasta i
do Êwiàtyni: „PodnieÊcie, bramy, wierzchy wasze, i
podnieÊcie si´, bramy prastare, aby wszed∏ Król
chwa∏y! Któ˝ jest tym Królem chwa∏y? Pan silny i
pot´˝ny, Pan pot´˝ny w boju. PodnieÊcie, bramy,
wierzchy wasze i podnieÊcie si´, bramy prastare, aby
wszed∏ Król chwa∏y! Któ˝ jest tym Królem chwa∏y?
Pan Zast´pów! On jest Królem chwa∏y!”.

To, ˝e Bóg jest okreÊlany Królem chwa∏y wià˝e si´

z imieniem „Pan Zast´pów”. Ca∏y Êwiat, tak mówi
tekst Psalmu, jest Jemu poddany, dlatego te˝ muszà
si´ przed Nim otworzyç wszystkie bramy i to zarówno
bramy Êwiàtyni, jak i bramy Êwiata.

Wspania∏oÊç i Êwi´toÊç Pana Zast´pów

Wizja, którà ma Izajasz podczas powo∏ania na 
proroka, ukazuje wspania∏oÊç i Êwi´toÊç Bo˝à w
Êwiàtyni: „W roku Êmierci króla Uzjasza widzia∏em
Pana siedzàcego na tronie wysokim i wynios∏ym, a
kraj jego szaty wype∏nia∏ Êwiàtyni´. Jego orszak sta-
nowi∏y serafy, z których ka˝dy mia∏ po szeÊç skrzyde∏,
dwoma zakrywa∏ swojà twarz, dwoma zakrywa∏ swoje
nogi i na dwóch lata∏. I wo∏a∏ jeden do drugiego:
Âwi´ty, Âwi´ty, Âwi´ty jest Pan Zast´pów! Pe∏na jest
wszystka ziemia chwa∏y jego”. (Izajasza 6, 1-3)

W wizji proroka Pan Zast´pów otoczony jest 
serafinami, czyli niebieskimi istotami, które wychwa-
lajà Jego Êwi´toÊç. Trójkrotne uwielbienie serafinów
w tradycji chrzeÊcijaƒskiej rozumie si´ jako wska-
zówk´ na TrójjedynoÊç Boga.

W Psalmie 103, 20. 21 Bóg, choç nie jest zwany
Panem Zast´pów, to jednak okreÊlony jest Panem
anio∏ów i rzesz niebieskich: „B∏ogos∏awcie Panu,
anio∏owie jego, pot´˝ni si∏à, wykonujàcy s∏owo jego,
aby s∏uchano g∏osu s∏owa jego! B∏ogos∏awcie Panu
wszystkie zast´py jego, s∏udzy jego pe∏niàcy wol´
Jego!”. S∏owami tego Psalmu anio∏owie sà wzywani
do wielbienia Boga. Zarazem mowa jest o tym, ˝e
obracajà w czyn wol´ Boga, zgodnie z którà sà
zobowiàzani dzia∏aç.

W Ew. ¸ukasza 2, 2-20 opisane sà wydarzenia
zwiàzane z narodzinami Chrystusa. Choç nazwa Pan
Zast´pów nie jest wymieniana, to jednak na Niego
wskazuje treÊç wersetów 13. 14: „I zaraz z anio∏em
zjawi∏o si´ mnóstwo wojsk niebieskich, chwalàcych
Boga i mówiàcych: Chwa∏a na wysokoÊciach Bogu, a
na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”.

Wezwanie do wychwalania Boga przez anio∏ów, o
którym mowa w Psalmie 103, 20. 21 wype∏nia si´ w
najwa˝niejszym wydarzeniu w dziejach ludzkoÊci. W
nierozerwalnym zwiàzku pozostaje ucz∏owieczenie
Boga ze Êwiadectwem, ˝e Bóg jest w∏adcà anio∏ów i
sprawiedliwym s´dzià, który wy∏àcznie sam przynosi
rzeczywisty i absolutny pokój.

9
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Seminarium i udział w nabożeństwie

Przed kilkoma laty zosta∏em wybra-
ny przez mojà firm´ do uczestniczenia
w seminarium. Kilkudniowe szkole-
nie odbywa∏o si´ w pewnym hotelu.
Wówczas mia∏em 23 lata i by∏em cie-
kawy, co si´ wydarzy. W s∏oneczne
niedzielne popo∏udnie zg∏osi∏em si´
do recepcji hotelu i zajà∏em swój
pokój. Nazajutrz rozpocz´∏y si´ zaj´-
cia. Pierwszy dzieƒ przebieg∏ pomyÊl-
nie i wi´kszoÊç uczestników kursu,
aby lepiej si´ poznaç, umówi∏a si´ na
wieczorne spotkanie w hotelowym
barze. JakoÊ nie mia∏em ch´ci, wi´c
poszed∏em do mojego pokoju.

Po zaj´ciach drugiego dnia, we wtorek, zapyta∏em
si´ w recepcji, czy mogà mi wskazaç, gdzie znajduje si´
najbli˝szy koÊció∏ nowoapostolski. W naszym kraju we
wtorki zwykle odbywajà si´ próby chóru. Ch´tnie
chcia∏em si´ udaç do tego koÊcio∏a, chocia˝ w tamtym
zborze nikogo nie zna∏em. Mia∏em jednak szcz´Êcie,
poniewa˝ pracownik ochrony, który akurat koƒczy∏
prac´, s∏ysza∏ moje pytanie, przedstawi∏ si´ i powie-
dzia∏, ˝e jest nowoapostolskim i Êpiewa w chórze, a
je˝eli chc´, to mog´ udaç si´ z nim na prób´ do jego
zboru. Tak te˝ uczyni∏em. Przedstawi∏ mnie chórowi, a
ja natychmiast czu∏em si´ jak w domu.

Nast´pnego dnia, w Êrod´, dwóch m∏odych ludzi z
mojej grupy szkoleniowej zwróci∏o si´ do mnie z zapy-
taniem, dlaczego jeszcze nigdy nie spotkali mnie przy
barze hotelowym. Odpowiedzia∏em, ̋ e na ten wieczór
te˝ ju˝ mam plany. Idàc do mojego pokoju natknà∏em
si´ na innego kursanta, który zaprosi∏ mnie na drinka.
Jemu równie˝ odpowiedzia∏em, ̋ e mam ju˝ plany na
wieczór, poniewa˝ id´ na nabo˝eƒstwo i podzi´kowa-

∏em za zaproszenie na drinka. „Co, ty jesteÊ nowoapo-
stolskim? Ja te˝. Czy mog´ pójÊç z tobà do koÊcio∏a?”.
Dwoje innych uczestników seminarium przys∏uchujàc
si´ naszej rozmowie, podesz∏o do nas i powiedzia∏o:
„JesteÊmy braçmi i siostrami. Te˝ nale˝ymy do KoÊcio-
∏a Nowoapostolskiego”. Entuzjazm by∏ wielki, tak ̋ e

wszyscy mówili jednoczeÊnie. Inny
uczestnik seminarium otwiera∏ aku-
rat drzwi do swojego pokoju. Gdy
us∏ysza∏ naszà g∏oÊnà i radosnà roz-
mow´ z zaciekawienia si´ przy∏àczy∏.
Okaza∏o si´, ˝e równie˝ jest nowo-
apostolskim, a nawet diakonem.
Wszystko wydawa∏o si´ niewiarygod-
ne. Dotychczas w moim ̋ yciu jeszcze
nigdy nie by∏em tak szcz´Êliwy, ̋ e jes-
tem nowoapostolskim.

Gdy szliÊmy do koÊcio∏a, to tworzy-
liÊmy grup´ jedenastu braci i sióstr
oraz dwóch kolegów, którzy si´ do nas
przy∏àczyli. Moi bracia wyznali, ̋ e tak
naprawd´ nie pomyÊleli o tym, ̋ eby w

Êrod´ wieczorem udaç si´ na nabo˝eƒstwo, a tym bar-
dziej uczestniczyç w próbie chóru w obcym zborze…

Kiedy przybyliÊmy do koÊcio∏a okaza∏o si´, ̋ e tego
wieczoru jesteÊmy jedynymi chórzystami w tym zbo-
rze. Ze wzgl´dów logistycznych w tamtym regionie
kraju na nabo˝eƒstwa tygodniowe z regu∏y przychodzi
niewielu wiernych. Zatem my jako goÊcie z innych 
zborów utworzyliÊmy chór, a jeden spoÊród nas zosta∏
wybrany na dyrygenta. Po nabo˝eƒstwie kap∏an ser-
decznie nas przywita∏, a tamtejsi bracia i siostry rado-
wali si´ z naszego przybycia i Êpiewu. Przy tej okazji si´
okaza∏o, ˝e przewodniczàcy zboru jest mened˝erem
hotelu, w którym byliÊmy zakwaterowani. Przywita∏ nas
równie˝ radoÊnie. Póêniej w hotelu go spotka∏em, a
przy tej okazji mi powiedzia∏, ̋ e bardzo si´ cieszy z mo-
jego otwartego wyznawania wiary. Od tamtego czasu
przyjà∏em sobie za zasad´ ˝yciowà, aby ka˝demu
mówiç, ˝e jestem wyznania nowoapostolskiego. W
pracy na moim komputerze jako wygaszacz ekranu
mam logo naszego KoÊcio∏a.

O S O B I S T E  P R Z E ˚ Y C I E

Przed pewnym czasem do naszych Czytelników
zosta∏o skierowane wezwanie, aby przesy∏ali

relacje na temat: „Ja nie wstydz´ si´
Zbawiciela!?”. Oto prze˝ycie z Zambii:

Ta dekoracja kwiatowa w zborze
Grenoble we Francji była wyrazem

serdecznego powitania dwóch
młodych kobiet, które biskup

Christian Merli przyjął do zboru
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Afryka / Europa

D O O K O ¸ A  Â W I A T A

RPA: Za∏o˝enie zboru
W Bergville, w regionie Gór Smoczych, 15 marca 2009 roku zosta∏ za∏o˝ony nowy zbór.
Bracia i siostry ze zboru Ladysmith tworzyli chór. Przeprowadzenie si´ pewnego

kap∏ana wraz z rodzinà do Bergville w 2008
roku sk∏oni∏o biskupa Narsamulu Naidoo do
za∏o˝enia zboru dla nowoapostolskich rodzin
mieszkajàcych w tym mieÊcie. W∏aÊciciel miej-
scowego hotelu „Drakensberg Inn” bezp∏atnie
odda∏ KoÊcio∏owi Nowoapostolskiemu po-
mieszczenie na nabo˝eƒstwa.

Nowy zbór Bergville
przed hotelem „Drakensberg Inn”,
w którym zgromadza się na nabożeństwa

RPA: Ponowne spotkanie w Standerton
W Standerton, odleg∏ym ok. 150 kilometrów na po∏udniowy-wschód od Johannes-
burga, 8 marca br. 135 braci i sióstr prze˝y∏o nabo˝eƒstwo aposto∏a Franka Mwape
(Afryka Po∏udniowo-Wschodnia). WÊród uczestników uroczystoÊci byli te˝ tacy,
którzy dawniej nale˝eli do zboru i skorzystali z zaproszenia. W 1940 roku pewien brat
z Pretorii zosta∏ wys∏any do Standerton, aby tamtejszych ludzi zapoznaç z KoÊcio∏em
Nowoapostolskim. Niebawem za-
cz´∏y si´ odbywaç pierwsze nabo-
˝eƒstwa i zostali piecz´towani wier-
ni. Dzisiaj w tamtym regionie sà
cztery okr´gi: Nord-Natal, Emelo,
Secunda i Standerton.

Rosja: Aposto∏ okr´gowy w Omsku
W dniach 13-15 marca br. aposto∏ okr´gowy
Wolfgang Nadolny (Berlin-Brandenburgia) od-
wiedzi∏ braci i siostry w Omsku, nale˝àcym do
obszaru dzia∏ania aposto∏a Alexandra Ma∏yszewa. Na t´ uroczystoÊç zaproszeni te˝
byli cz∏onkowie komisji administracyjnej. Aposto∏ okr´gowy przy tej okazji podzi´ko-
wa∏ starszemu okr´gowemu Stephanowi Rudolphowi za dotychczasowe przewodni-
czenie komisji i powierzy∏ to zadanie biskupowi W∏adimirowi Laserewowi. Komisja ta
wspiera administracyjnie aposto∏a okr´gowego pomocniczego Viktora Bezgansa.

Zambia: Dni M∏odzie˝y
w dwóch miejscowoÊciach
W weekend 27-29 marca br.
kilkuset m∏odych braci i sióstr z
Zambii prze˝y∏o Dzieƒ M∏odzie-
˝y. 500 osób przyby∏o do Maram-
by, gdzie te dni sp´dzili wspólnie
z aposto∏em Terrym Nyambe.
Natomiast 800 m∏odzie˝y prze-
˝y∏o swój dzieƒ w Chomie z 
aposto∏em okr´gowym Charle-
sem Ndandulà. W obu miejsco-
woÊciach mia∏y te˝ miejsce odczy-
ty na temat HIV/AIDS. (Zambia
jest jednym z krajów najbardziej
dotkni´tych tà chorobà. Zainfe-
kowanych jest tam ponad milion
ludzi – oko∏o 10% ludnoÊci – w
tym 100 000 dzieci).

Bracia i siostry w Standerton

RPA: Wizyta na wyspach
Oceanu Indyjskiego
Reunion, Seszele, Mauritius i Ro-
drigues, le˝àce na Oceanie Indyj-
skim, by∏y przystankami podró˝y
biskupa Johannesa Liddle (Afry-
ka Po∏udniowo-Wschodnia). Na
wysp´ Reunion przyby∏ 28 marca
br. Tam czeka∏ na niego ewan-
gelista Jean-Claude Laurette z
Seszeli i kap∏an Guy Savigny. W
kolejnych dniach biskup przepro-
wadzi∏ pi´ç nabo˝eƒstw oraz
spotkania dla s∏ug. Na koniec po-
dró˝y przeprowadzi∏ nabo˝eƒ-
stwo na wyspie Rodrigues, pod-
czas którego przyjà∏ nowego
cz∏onka zboru. Po tym radosnym
wydarzeniu uda∏ si´ z powrotem
do Afryki Po∏udniowej.

Oczekiwanie na rozpoczęcie nabożeństwa
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Zdjęcie na okładce: Główny Apostoł Leber z nowo ustanowionym apostołem okręgowym Lubasi (pośrodku) i apostołem okręgowym Kolbem (USA)
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Panama: Ustanowienie aposto∏a
G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber w niedziel´ 26 kwietnia 2009 roku podczas nabo˝eƒstwa w stolicy
kraju, Panamie, przeniós∏ w stan spoczynku aposto∏a Juana Carlosa Fernándeza (Peru). Aposto∏
Fernández (65) dzia∏a∏ w wielu krajach Ameryki Po∏udniowej i Ârodkowej, rozwijajàc tam dzie∏o
Bo˝e. Ogó∏em s∏ugà Bo˝ym by∏ 47 lat. Jako jego nast´pc´ na urzàd aposto∏a G∏ówny Aposto∏
powo∏a∏ starszego okr´gowego Miguela Cordóv´ (33) i powierzy∏ mu opiek´ braci i sióstr w Peru.

Gujana: Odwiedziny biskupa
Podczas pobytu w Gujanie w dniach 26-30 marca br. biskup Clifford Freund
(USA) przedstawi∏ tamtejszym wiernym ewangelist´ okr´gowego J. Diema jako
ich nowego duszpasterza. W Akawini, w zborze le˝àcym w d˝ungli, biskup
wyÊwi´ci∏ nowy koÊció∏. W sobot´ s∏u˝y∏ tamtejszej m∏odzie˝y i s∏ugom Bo˝ym.
Na nabo˝eƒstwo niedzielne w stolicy Georgetown zebra∏o si´ 75 wiernych.
Tamtejszy chór zborowy od kilku miesi´cy intensywnie çwiczy, poniewa˝ w tym
roku zosta∏ zakwalifikowany  do konkursu gujaƒskich chórów koÊcielnych.

Argentyna: Nabo˝eƒstwo dla umar∏ych
W niedziel´ 1 marca br. aposto∏ okr´gowy Norberto Passuni
wraz z aposto∏em okr´gowym pomocniczym Carlosem
Granjà i biskupem Rubenem Ramosem przybyli na
nabo˝eƒstwo do Burzaco, po∏o˝onego oko∏o 50 minut jazdy
na po∏udnie od Buenos Aires. 392 uczestników nabo˝eƒstwa
by∏o g∏´boko poruszonych, wÊród których by∏a te˝ rodzina
nagle zmar∏ego 29 wrzeÊnia 2008 roku aposto∏a okr´gowego
Norberta Batisty.

Surinam: Konfirmacja w Paramaribo
W Niedziel´ Palmowà 5 kwietnia 2009 roku ewangelista
M. Lucas s∏u˝y∏ w Paramaribo i udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa
konfirmacyjnego czterem m∏odym duszom. W ma∏ym
koÊciele zgromadzi∏o si´ 142 braci i sióstr oraz goÊci, wÊród
których byli te˝ tacy, którzy przez d∏u˝szy czas nie
ucz´szczali na nabo˝eƒstwa. Uczestnicy nabo˝eƒstwa w
odÊwi´tnym odzieniu otaczali o∏tarz pi´knie przystrojony
przez konfirmantów. Po nabo˝eƒstwie rodzice konfirman-
tów przygotowali ma∏y pocz´stunek.
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Ewangelista M. Lucas
udziela
błogosławieństwa
konfirmacyjnego

Zbór Burzaco

W zborze Akawini nabożeństwo rozpoczęło się
od wyświęcenia kościoła


