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Drogocenne dobro
a˝dy cz∏owiek na ziemi posiada drogocenne dobro, a
mianowicie ˝ycie darowane przez Boga. O wiele wi´kszym
dobrem jest jednak stan dziecka Bo˝ego osiàgni´ty przez
nowonarodzenie z wody i z Ducha Âwi´tego. Ten dar ∏aski
nale˝y zachowaç i broniç przed wszystkimi atakami ksi´cia ciemnoÊci.
To, co Aposto∏ Pawe∏ napominajàc pisze w swoim 2. LiÊcie do
Tymoteusza, dotyczy równie˝ stanu dziecka Bo˝ego: „Tego, co ci
dobrego powierzono, strze˝ przez Ducha Âwi´tego, który mieszka w
nas”.
Do drogocennych dóbr, które nale˝y zachowaç zalicza si´ równie˝
wiara w Pana Jezusa i Jego aktualne objawienie, poznanie planu
zbawienia Bo˝ego i znajomoÊç Jego dzie∏a zbawienia. Duch Âwi´ty,
który przez s∏owo z o∏tarza zwiastuje to, co s∏yszy przy tronie Bo˝ym,
wprowadza nas coraz g∏´biej w tajemnice planu zbawienia. To umacnia
nadziej´ na obiecane ponowne przyjÊcie Chrystusa i daje si∏´ do
zwyci´˝ania oraz pocieszenie w ró˝nych sytuacjach ˝yciowych.
Dar rozró˝niania duchów tak˝e jest drogocennym dobrem. Pozwala
podejmowaç w∏aÊciwe decyzje. Przede wszystkim, kiedy nale˝y oddalaç
pokusy i odpieraç ataki z∏ego. Konsekwentne przestrzeganie nauki
Chrystusa wymaga wcià˝ na nowo koniecznoÊci podejmowania
w∏aÊciwych decyzji.
Duch Âwi´ty nie dzia∏a tylko przez s∏owo Bo˝e z o∏tarza, a tak˝e w nas
samych, w ten sposób, ˝e wzbudza myÊli i dzia∏anie przyjemne Bogu.
Dobrze, je˝eli powa˝nie traktujemy s∏owo Bo˝e i nie Êciàgamy go na
p∏aszczyzn´ ludzkich dyskusji. Kto zachowuje jako Êwi´te to, co objawia
Duch Âwi´ty, ten wzrasta w wierze. Inteligencja jest drogocennym
darem. Kto jà posiada mo˝e dzi´kowaç za to Bogu. Niemniej jednak
tylko Duch Âwi´ty otwiera tajemnice wiary i wprowadza w Bo˝à
màdroÊç i poznanie. Utwierdza nadziej´ oraz pozwala nam trwaç w
pierwszej mi∏oÊci. Dlatego te˝ Duchowi Âwi´temu, którym jesteÊmy
piecz´towani, i który mieszka w nas, chciejmy daç przestrzeƒ do
rozwoju.
Postawmy sobie za zadanie to, aby Duch Âwi´ty intensywnie nas
inspirowa∏, bo przecie˝ mo˝liwie szybko chcemy osiàgnàç cel wiary! W
tym celu dajmy Duchowi Âwi´temu w naszym wn´trzu przestrzeƒ, ale
nie „na poddaszu” lub „w piwnicy”. Po prostu nasze ca∏e serce chciejmy
dla Niego otworzyç. Kto pozwala Duchowi Âwi´temu w sobie dzia∏aç,
ten kroczy drogà wiary z radoÊcià. Nie oznacza to, ˝e czasami nie mamy
z∏ego dnia, ani ˝e czasami nie jesteÊmy smutni, a nawet rozz∏oszczeni,
przecie˝ jeszcze jesteÊmy ludêmi z cia∏a i z krwi. Je˝eli jednak Duch
Âwi´ty zajmuje nasze wn´trze, to mo˝emy pokonaç takie nieprzyjemnoÊci. Najpóêniej w wyniku kolejnego nabo˝eƒstwa, albo kiedy
padniemy na kolana i mi∏emu Bogu przedstawimy nasze obcià˝enia.
Wówczas otrzymamy si∏´ i nowy pokój oraz z radoÊcià b´dziemy mogli
pielgrzymowaç do dnia Paƒskiego.
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(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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Bracia i siostry w Bissau
czekają na Głównego Apostoła

4 listopada 2002 roku przejdzie do historii
dzie∏a Bo˝ego w Gwinei Bissau jako szczególna data.
W owym dniu po raz pierwszy w tym ma∏ym
zachodnioafrykaƒskim kraju
nabo˝eƒstwo przeprowadzi∏ G∏ówny Aposto∏.
Oko∏o 1200 braci i sióstr zgromadzi∏o si´ w naszym
koÊciele w stolicy kraju Bissau.

G∏ówny Aposto∏
w Bissau - Gwinea Bissau
G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr ju˝ w
grudniu 2000 roku chcia∏ obs∏u˝yç
dzieci Bo˝e w Gwinei Bissau. Jednak˝e
z powodu awarii technicznej samolotu
czarterowego odwiedziny musia∏y zostaç nagle odwo∏ane. Tym razem tak˝e
musia∏ zostaç wynaj´ty ma∏y samolot,
który przewióz∏ G∏ównego Aposto∏a i
jego towarzyszy, w niedziel´ 3 listopada, bezpoÊrednio po nabo˝eƒstwie
dla umar∏ych, z Wysp Zielonego Przylàdka do Gwinei Bissau. KoÊció∏
Nowoapostolski w tym kraju liczy
prawie 25 lat. W 1978 roku zosta∏y
ochrzczone i piecz´towane pierwsze
dusze. Gdy w 1984 roku aposto∏ okr´gowy Klaus Saur objà∏ prowadzenie
okr´gu apostolskiego Hesja/Niemcy
wraz z przynale˝nymi krajami misyjnymi, to w 1985 roku odwiedzi∏
pó∏nocno-zachodni region Afryki.
Wówczas przeprowadzi∏ te˝ nabo˝eƒstwa w Gwinei Bissau, w których
zosta∏o piecz´towanych wiele dusz. U
boku aposto∏a okr´gowego najpierw w
tym kraju dzia∏a∏ aposto∏ Herbert
Schneider, którego prac´ od 1986 roku
wspierali biskup Karl Teufel oraz inni
bracia z Badenii/Niemcy.
W 1989 roku Gwinea Bissau otrzy3

ma∏a rodzimego aposto∏a Abubacara
Mane. Niestety, ten aposto∏ w 1992 roku odszed∏ na tamten Êwiat. Jego prac´
kontynuowa∏ aposto∏ Fernando Mendes, który w 1997 roku przedwczeÊnie
przeszed∏ w stan spoczynku. Jego miejsce zajà∏ w 1998 roku aposto∏ Alfredo
Angare.
Po przejÊciu w stan spoczynku ze
wzgl´dów zdrowotnych aposto∏a
Schneidera, w 1994 roku, obs∏ug´ dzieci Bo˝ych w tym kraju przejà∏ aposto∏
Wolfgang Eckhardt. Pod koniec 1995
roku kraj ten przeszed∏ do obszaru
dzia∏ania aposto∏a okr´gowego Hagena
Wenda. DziÊ w Gwinei Bissau ˝yje
oko∏o 39900 dzieci Bo˝ych, zgromadzonych w 422 zborach, obs∏ugiwa-nych
od 1999 roku przez aposto∏a Gerta
Opdenplatza oraz aposto∏a Angar´, 2
biskupów, 28 s∏ug okr´gowych i 1700
urz´dów kap∏aƒskich i diakonów.
Gwinea Bissau zalicza si´ do 10
najubo˝szych krajów Êwiata. Kraj ten
liczy oko∏o 1,2 mln mieszkaƒców.
Wi´kszoÊç wyznaje religie pierwotne, a
38 % ludnoÊci to wyznawcy Islamu.
ChrzeÊcijaƒstwo wyznaje 8 % ogó∏u
mieszkaƒców, z czego 41 % nale˝y do
KoÊcio∏a Nowoapostolskiego.
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„Bo ci, których Duch Boży prowadzi,
są dziećmi Bożymi”.
- Rzymian 8,14 -

mi∏owani bracia i siostry! Po
raz pierwszy w moim ˝yciu
jestem w waszym kraju i po
raz pierwszy was widz´. Równie˝ dla was po raz pierwszy jest to taka
chwila, w której widzicie mnie i wielu
aposto∏ów. Nabo˝eƒstwo ma byç dla nas
wszystkich uroczystoÊcià. Na uroczystoÊciach panuje radoÊç. Niechby wielka radoÊç wstàpi∏a do ka˝dego serca! Chocia˝
jeszcze nigdy si´ nie widzieliÊmy, to jednak nie jesteÊmy sobie obcy. Mam wra˝enie, ˝e ju˝ cz´sto was spotyka∏em. Skàd to
si´ bierze? Nosimy tego samego Ducha i
jesteÊmy braçmi i siostrami w Panu, a
wiekuisty Bóg jest naszym Ojcem. Mamy
t´ samà wiar´ i razem z t´sknotà czekamy
na dzieƒ, w którym Pan przyjdzie i
b´dziemy mogli wejÊç do wiecznej ojczyzny. Ta ziemia nie jest naszà ojczyznà.
Nikt tu nie mo˝e pozostaç. Wszyscy
wczeÊniej lub póêniej muszà stàd odejÊç.

U

Pi´knà rzeczà wszak˝e jest, jeÊli ma si´
ojczyzn´ w wiecznoÊci u Ojca, miejsce,
które przygotowa∏ dla nas Pan.
Na drodze do tego wspania∏ego celu
mi∏y Bóg ze swojej mi∏oÊci wcià˝ na nowo
w swoim domu daruje nam godziny, w
których mo˝emy Jemu przed∏o˝yç wszystkie nasze troski, w których nas b∏ogos∏awi i wzmacnia, aby nasza wiara nie
os∏ab∏a, lecz pozosta∏a mocna, a my na
drodze do celu moglibyÊmy dzieƒ w dzieƒ
post´powaç naprzód. Do tego ma s∏u˝yç
równie˝ i to nabo˝eƒstwo. Je˝eli kiedyÊ
b´dziemy u celu wiary, to tak rzeczywiÊcie
poznamy i zobaczymy, co zdzia∏a∏y
nabo˝eƒstwa.
Mili bracia i siostry, przyby∏em do was,
aby was b∏ogos∏awiç. B∏ogos∏awieƒstwo
zawarte jest w s∏owie Bo˝ym. B∏ogos∏awieƒstwo zawarte jest w ∏asce. B∏ogos∏awieƒstwo le˝y te˝ we wspólnocie, w której
jesteÊmy tak˝e w tej chwili. B∏ogos∏a4

wieƒstwo le˝y w Êwi´tej wieczerzy. Jakim
b∏ogos∏awieƒstwem jest odpuszczenie
grzechów! Wszystko to mo˝emy dziÊ
prze˝yç na nowo.
S∏owo Aposto∏a Paw∏a, s∏u˝àce nam
dziÊ za s∏owo biblijne, przed prawie 2000
laty skierowane by∏o do zboru w Rzymie:
„Bo ci, których Duch Bo˝y prowadzi, sà
dzieçmi Bo˝ymi”. W innych przek∏adach
czytamy, ˝e kogo Duch Bo˝y prowadzi,
ten jest dzieckiem Bo˝ym. Duch Bo˝y
prowadzi w ró˝ny sposób.
Duch Bo˝y prowadzi do wiary. Wiara
pochodzi z g∏oszonego s∏owa, pisze w
innym miejscu Aposto∏ Pawe∏ (por.Rzymian 10,17). Z Ducha Âwi´tego zdzia∏ane
s∏owo Bo˝e wzbudza wiar´. Je˝eli ta wiara w nas ˝yje, to mamy prze˝ycia w
wierze, które z kolei wzmacniajà wiar´ i
mo˝emy powiedzieç: „To i tamto prze˝y∏em w mojej wierze i nikt mi tego nie
zabierze”. Duch Bo˝y prowadzi do wiary.

Duch Bo˝y prowadzi do mi∏oÊci.
Aposto∏ Pawe∏ mówi: „Mi∏oÊç Bo˝a
rozlana jest w sercach naszych przez
Ducha Âwi´tego, który nam jest dany”
(Rzymian 5,5). Dlatego logicznà konsekwencjà jest to, ˝e mi∏ujemy Boga, Jego
Syna, ˝e mi∏ujemy zbór i KoÊció∏, braci i
siostry, ˝e mi∏oÊcià darzymy tych, których
Pan nam da∏ do b∏ogos∏awieƒstwa,
diakonów, kap∏anów, starszych, biskupów i aposto∏ów. „Bo ci, których Duch
Bo˝y prowadzi, sà dzieçmi Bo˝ymi”. W
Êwietle tego s∏owa pozwalajmy si´
oceniaç jako dzieci Bo˝e i te˝ poznawajmy, ˝e nas prowadzi Duch Bo˝y!
Duch prowadzi do nadziei. Nadzieja
jest „córkà” wiary i mi∏oÊci. Kto ma
nadziej´, ten ufa Bogu. Nikt nie powie:
„Mam nadziej´, ale nie ufam Bogu”. To
nie pasuje do siebie. Kto trwa w nadziei
ten ma zaufanie do Boga.
Duch Bo˝y prowadzi do jednoÊci w

Duchu, nie tylko wÊród aposto∏ów na ca∏ej kuli ziemskiej, ale te˝ wÊród wszystkich s∏ug i dzieci Bo˝ych we wszystkich
krajach Êwiata. Na ca∏ym globie ma byç
jednoÊç w Duchu, poniewa˝ jednoÊç jest
znakiem dokoƒczenia w wierze. Jezus
kiedyÊ modli∏ si´ o jednoÊç wÊród tych,
którzy do Niego nale˝à (por.Jana 17,21.
22). Je˝eli Duch Bo˝y nas prowadzi, to
jednoÊç ta staje si´ widoczna.
Duch Bo˝y sk∏ania nas do modlitwy.
Modlitwa jest oddechem duszy. Gdy ze
wszystkimi radoÊciami, ze wszystkimi
zmartwieniami, ze wszystkim, co nas
wewn´trznie porusza, przyst´pujemy do
Boga w modlitwie, wówczas otwiera nam
to cudowne êród∏o si∏y. Kto si´ nie modli,
ten tym samym potwierdza, ˝e Duchowi
Âwi´temu daje zbyt ma∏o miejsca w
swoim sercu. Kogo Duch Bo˝y prowadzi,
ten jest dzieckiem Bo˝ym i ten te˝ z g∏´bi
serca si´ modli.
5

Jeszcze coÊ trzeba nadmieniç: prac´ w
dziele Pana, prac´ przy samych sobie,
˝ebyÊmy byli godni i gotowi na dzieƒ
Paƒski. Do tego te˝ pobudza Duch Bo˝y.
Tyle jest do zrobienia. Nale˝y odwiedzaç
chorych. Nale˝y sprowadzaç zagubionych. Nale˝y zainteresowanym sk∏adaç
Êwiadectwo naszej wiary, a tak˝e zawsze
jest doÊç pracy w koÊciele i wokó∏ koÊcio∏a. Praca w dziele Bo˝ym przynosi
wspania∏à zap∏at´.
Kogo Duch Bo˝y prowadzi, ten ujawnia si´ te˝ w sta∏ym oczekiwaniu na ponowne przyjÊcie Chrystusa. W ten sposób
zawsze jesteÊmy gotowi na ten wielki
dzieƒ. Choç, kiedy Pan przyjdzie, wszyscy
b´dziemy zaskoczeni, to jednak dzi´ki
∏asce Bo˝ej, dzi´ki s∏owu Bo˝emu, dzi´ki
skutkom sakramentów, b´dziemy mogli
godnie przed Nim stanàç. Duch Bo˝y
prowadzi do tego sta∏ego oczekiwania.
Kiedy prowadzi nas Duch Bo˝y, wtedy
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W 1 rzędzie od prawej: apostołowie okręgowi
Ehlebracht i Latorcai oraz apostołowie
Brinkmann i Mendy

sk∏adamy te˝ ofiary. PowinniÊmy wszyscy
wiedzieç, ˝e ofiara przynosi b∏ogos∏awieƒstwo. Przecie˝ wszyscy chcemy byç
b∏ogos∏awieni!
Jeszcze coÊ, a co jest te˝ logiczne,
chcia∏bym nadmieniç: Gdy prowadzi
Duch Bo˝y, wtenczas uczestniczy si´ w
nabo˝eƒstwach. Duch Bo˝y nigdy nie

mówi: Wystarczy raz na miesiàc lub dwa
razy do roku pójÊç na nabo˝eƒstwo.
Ka˝de nabo˝eƒstwo, które jest zapowiedziane, jest darem Bo˝ym.
Kogo Duch Bo˝y prowadzi, ten godnie
spo˝ywa Êwi´tà wieczerz´. W wyniku tego
mamy Êcis∏à spo∏ecznoÊç z Jezusem
Chrystusem i wch∏aniamy istot´ Jego
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˝ycia i usposobienia.
Wyliczy∏em teraz dziesi´ç punktów; tyle
ile palców u naszych ràk. Co to oznacza?
Chcemy naszymi r´kami wiary wype∏niç
ka˝dy z dziesi´ciu punktów i w ten sposób
dostàpiç zbawienia i ∏aski. Pod tym
wzgl´dem mi∏y Bóg dzieƒ w dzieƒ niech
b´dzie wam pomocny i ∏askawy. Niech
zachowuje was w swoim dziele i daruje
wam swojà mi∏oÊç!
Mi∏ujcie te˝ Jego, poniewa˝ Duch Bo˝y
prowadzi do tego dzieci Bo˝e. W ten
sposób dalej zmierzajmy do celu naszej
wiary, a gdy go osiàgniemy, to b´dziemy
zdumieni jak nigdy dotychczas. A kiedy
b´dziemy ˝yli w nowym stworzeniu, w
którym b´dzie panowa∏a doskona∏oÊç, w
którym nie b´dzie ˝adnej choroby,
Êmierci, smutku ani niesprawiedliwoÊci, a
tylko pokój i radoÊç w Duchu Âwi´tym, co
to b´dzie za wspania∏a przysz∏oÊç! Jà
przecie˝ chcemy osiàgnàç bez wzgl´du na
wszystko.

L I S T
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Nasze podstawowe
wypowiedzi wiary
W naszym KoÊciele tworzymy wspólnot´ wiary. Co prawda ró˝nimy si´
pochodzeniem, kulturà i wykszta∏ceniem.
Ró˝ne sà te˝ osobiste poglàdy, dotyczàce
zagadnieƒ indywidualnego ˝ycia i
spo∏ecznego rozwoju. Jednoczà nas
jednak podstawowe wypowiedzi wiary!
Piel´gnowane, zachowywane i zwiastowane sà w nabo˝eƒstwach.
My jesteÊmy przekonanymi chrzeÊcijanami, wierzàcymi w Trójc´ Bo˝à. My
wierzymy w Boga Ojca, a nie w jakàÊ
wszechmocnà, kosmicznà si∏´. Bóg jest
stworzycielem i zachowawcà oraz wykonawcà wszechrzeczy.
My wierzymy w Boga, w Syna Bo˝ego, w
Jezusa Chrystusa, jak o Nim Êwiadczy
Biblia. On jest od wieków. On ze swojej
wspania∏oÊci zni˝y∏ si´ do niskiego stanu
ludzkiego. On jest narodzonym przez
Mari´ Pann´, ukrzy˝owanym, zmartwychwsta∏ym, wst´pujàcym do nieba i
ponownie przychodzàcym Synem Bo˝ym.
Mi∏oÊç do Niego i nadzieja na Jego bliskie
przyjÊcie, sà wyrazem naszej wiary.
My wierzymy w Boga, w Ducha Âwi´tego, który jest jak Syn i jak Ojciec,
wiekuisty, nieskoƒczony, doskona∏y,
zupe∏nie niezale˝ny.
Aposto∏ Pawe∏ zwiastowa∏ nauk´ Jezusa
i pokazywa∏ jej zakotwiczenie w Âwi´tych
Pismach Starego Testamentu: „Najpierw
bowiem poda∏em wam to, co i ja
przejà∏em, ˝e Chrystus umar∏ za grzechy
nasze wed∏ug Pism, i ˝e zosta∏
pogrzebany, i ˝e dnia trzeciego zosta∏ z
martwych wzbudzony wed∏ug Pism”
(1.Koryntian 15,3.4). Dla nas Pismo
Âwi´te jest podstawà naszej nauki. W
Ewangelii Jana 7,38 Syn Bo˝y propaguje
wiar´ w siebie tak, „jak powiada Pismo”.
Na przyk∏adzie pierwszych trzech
artyku∏ów wyznania wiary widzimy
zgodnoÊç dziÊ zwiastowanej przez
aposto∏ów nauki z wypowiedziami i naukà
Aposto∏a Paw∏a. Chocia˝ wówczas poj´cie

chwa∏y Jego” (Efezjan 1,13.14).
My wierzymy jak Aposto∏ Pawe∏ w:
• Êwi´ty KoÊció∏ Apostolski: „A Bóg
ustanowi∏ w KoÊciele najpierw aposto∏ów” (1.Koryntian 12,28),
• spo∏ecznoÊç Êwi´tych: „Chrystus umi∏owa∏ KoÊció∏ i wyda∏ zaƒ samego siebie,
aby go uÊwi´ciç, oczyÊciwszy go kàpielà
wodnà przez S∏owo. Tajemnica to wielka,
ale ja odnosz´ to do Chrystusa i KoÊcio∏a” (Efezjan 5,25.26.32),
Apostoł Opdenplatz z Głównym Apostołem
• odpuszczenie grzechów: w Chrystusie
oraz młoda mama w Gwinei-Bissau
mamy „odkupienie, odpuszczenie grzechów” (Kolosan 1,14),
„Trójca” jeszcze nie istnia∏o, to jednak • zmartwychwstanie: dog∏´bne omówieAposto∏ b∏ogos∏awi Koryntian w imi´ nie znajdujemy w 1.Koryntian 15,1-57,
Trójjedynego Boga (por.2.Koryntian • ˝ywot wieczny: „Albowiem zap∏atà za
grzech jest Êmierç, lecz darem ∏aski Bo˝ej
13,13).
My wierzymy jak Aposto∏ Pawe∏ w jest ˝ywot wieczny w Chrystusie Jezusie,
Panu naszym” (Rzymian 6,23),
TrójjedynoÊç Boga,
• Ojca: On jest „B∏ogos∏awiony i jedyny • mo˝liwoÊç prawomocnego udzielania
w∏adca, Król królów, Pan panów, jedyny, sakramentów umar∏ym (1.Koryntian
który ma nieÊmiertelnoÊç, który mieszka 15,29),
w Êwiat∏oÊci niedost´pnej, którego nikt z • ponowne przyjÊcie Jezusa, podczas któludzi nie widzia∏ i widzieç nie mo˝e; Jemu rego powstanà umarli w Chrystusie, a my
niech b´dzie czeÊç i moc wieczna” jako wierzàcy wraz z nimi zostaniemy
(1.Tymoteusza 6,15.16). On, który nad zabrani przez Pana (por.1.Tesaloniczan
tym wszystkim panuje i tym wszystkim 4,16-17 i 1.Koryntian 15,51.52).
Te podstawowe wypowiedzi wiary sà dla
dysponuje mo˝e daç nieÊmiertelnoÊç i
nas nienaruszalne. Pismo, w którym sà
dost´p do swojej Êwiat∏oÊci, komu chce.
• Syna: „Ten, który objawi∏ si´ w ciele, zakotwiczone, uznajemy za Êwi´te. Ewanzosta∏ usprawiedliwiony w duchu, ukaza∏ geli´ jako testament Chrystusa, Âwi´tego
si´ anio∏om, by∏ zwiastowany mi´dzy Boga, przyjmujemy tak, jak jest dana i
poganami, uwierzono w Niego na Êwiecie, roznosimy dalej. W ten sposób dope∏nia
wzi´ty zosta∏ w gór´ do chwa∏y” si´: „Bo ci, co Êwi´toÊci Êwi´cie przestrzegajà, dostàpià uÊwi´cenia” (MàdroÊci
(1.Tymoteusza 3,16).
• Ducha Âwi´tego, który te˝ zosta∏ w nas 6,10).
Gert Opdenplatz
w∏o˝ony i w wyniku którego otrzymaliÊmy ˝ycie Bo˝e poprzez nowonarodzenie. „W nim i wy, którzy us∏yszeliÊcie
s∏owo prawdy, ewangeli´ zbawienia
Apostoł Gert Opdenplatz urodził się 14 listopada
waszego, i uwierzyliÊcie w Niego, zosta1964 roku. Do urzędu apostoła został powołany 5
liÊcie zapiecz´towani obiecanym Dugrudnia 1999 roku. Obsługuje braci i siostry w
chem Âwi´tym, który jest r´kojmià
Niemczech (Nadrenia-Palatynat i Saara) oraz w kilku
krajach zachodnioafrykańskich.
dziedzictwa naszego, a˝ nastàpi odkupienie w∏asnoÊci Bo˝ej, ku uwielbieniu
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O proroku Eliaszu mówià obie Ksi´gi Królewskie. Eliasz nale˝y do wa˝niejszych
proroków w Izraelu. Obok zdzia∏anych cudów, tak˝e s∏owo Bo˝e g∏oszone
przez proroka Eliasza
mia∏o ogromne znaczenie
dla narodu Bo˝ego
wówczas, ale tak˝e i dziÊ.
Ten s∏uga Bo˝y
okaza∏ si´ prawdziwym
gorliwcem Pana.

Prorok Eliasz
- gorliwiec Boży

Wyst´powanie proroków

(Omri, Achab, Achazjasz, Joram), w okresie od
882 do 845 r. p.n.e., kult Baala i Aszery zatacza
coraz szersze kr´gi w Pó∏nocnym Izraelu. Baal
jest kanaanejskim bogiem pogody i nieba, a
Aszera jest boginià urodzaju.
Król Achab poÊlubi∏ fenickà ksi´˝niczk´ Izebel,
która nie zaprzesta∏a czczenia swoich bo˝ków.
Do Królestwa Izraelskiego sprowadzi∏a kap∏anów
Baala i Aszery oraz poleci∏a pobudowaç tym
bo˝kom o∏tarze. Achab tolerowa∏ te poczynania,
a wielu spoÊród ludu zacz´∏o praktykowaç
ba∏wochwalstwo. Przeciwko temu odst´pstwu od
wiary ojców prorok Eliasz wyst´powa∏ z ca∏à
mocà.

Prorok z jednej strony jest bojownikiem dla
sprawy wiary w jedynego Boga, a z drugiej strony
jest bojownikiem dla zachowania prawa. Je˝eli
naród Bo˝y zagro˝ony by∏ z zewnàtrz lub
wewnàtrz, czy to przez przesàdy, fa∏szywà s∏u˝b´
Bogu, czy ba∏wochwalstwo, wtedy prorocy
nawo∏ywali do nawrócenia si´, nauczali prawowitej wiary, obwieszczali wol´ Bo˝à, og∏aszali
Jego osàdy i wyroki, i zapowiadali przysz∏e
dzia∏ania i konsekwencje Bo˝e. Wielu starotestamentowych proroków wskazywa∏o na
przyjÊcie Syna Bo˝ego.
Prorok Eliasz pochodzi∏ z Tiszbe w Gileadzie.
Jego imi´ oznacza: Jahwe jest moim Bogiem.
Tym samym imi´ to przedstawia jakby program
dzia∏alnoÊci proroka. Eliasz wyst´powa∏ w IX
wieku p.n.e. za rzàdów pó∏nocnoizraelskich
królów Achaba, Achazjasza i Jorama. Izrael
wówczas by∏ podzielony na dwa paƒstwa, na
Po∏udniowe Królestwo Judzkie i Pó∏nocne
Królestwo Izraelskie.

Bojownik dla sprawy wiary
w jedynego Boga
Kulminacyjnym punktem rozprawy Eliasza z
kultem Baala jest wyrok Bo˝y na górze Karmel
(1.Królewska 18). Eliasz stawia lud przed
wyborem: Bóg albo Baal. „Jak d∏ugo b´dziecie
kuleç na dwie strony? Je˝eli Pan jest Bogiem,
idêcie za Nim, a je˝eli Baal, idêcie za nim! Lecz
lud nie odrzek∏ mu ani s∏owa” (1.Królewska
18,21). Na górze Karmel przed królem i
zgromadzonym narodem naprzeciwko siebie
stan´li Eliasz i prorocy Baala.
Czciciele Baala usi∏owali nak∏oniç swego boga
do cudu zapalenia przygotowanej ofiary ogniowej. W trakcie kulminacji zaklinania, s∏udzy
Baala wpadli w trans. Skaczàc wokó∏ o∏tarza
zadawali sobie rany no˝ami i dzidami, przy czym

Zwiastowanie Eliasza
S∏owo Bo˝e g∏oszone przez proroka Eliasza ma
zasadniczà treÊç, którà mo˝na ujàç s∏owami:
Bogiem jest jedynie Bóg Izraela! Poza Nim nie
ma boga, nie ma boga Baala, nie ma boga Aszery.
Prorok zwalcza kult Baala, który wcià˝ na nowo
znajduje zwolenników wÊród Izraelitów. Przede
wszystkim za czasów panowania dynastii Omri
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wo∏ali: „Baalu, wys∏uchaj nas”. Nic jednak si´ nie
dzia∏o. Natomiast Eliasz reagowa∏ nawet
szyderczo: „Wo∏ajcie g∏oÊniej, wszak jest bogiem,
ale mo˝e si´ zamyÊli∏ lub jest czym innym zaj´ty,
lub mo˝e uda∏ si´ w drog´, albo mo˝e Êpi?”
(1.Królewska 18,26.27). Nic si´ nie wydarzy∏o.
Teraz Eliasz wezwa∏ naród do siebie. Zbudowa∏
z dwunastu kamieni o∏tarz. Z∏o˝y∏ na nim dary
ofiarne i g∏oÊno si´ modli∏ do ˝ywego Boga:
„Odezwij si´, Panie, odpowiedz mi, a niech ten
lud pozna, ˝e Ty, Panie, jesteÊ Bogiem prawdziwym, i ˝e Ty odmienisz ich serca” (1.Królewska
18,37). Bóg przyzna∏ si´ do swego s∏ugi i zes∏a∏ z
nieba ogieƒ, który ca∏kowicie spali∏ o∏tarz i dary.
Wówczas naród wyzna∏: „Pan jest Bogiem, Pan
jest Bogiem!” (1.Królewska 18,39). Kap∏ani
Baala zaÊ zostali zabici.

... Oto ja sprowadz´ na ciebie nieszcz´Êcie i zetr´
po tobie wszelki Êlad, wytrac´ u Achaba m´skie
potomstwo... Psy po˝rà Izebel przy posiad∏oÊci w
Jezreel” (1.Królewska 21,19.21.23).
Król ˝a∏owa∏ swego wyst´pku i upokorzy∏ si´
przed Panem: „A gdy Achab us∏ysza∏ te s∏owa,
rozdar∏ swoje szaty, wdzia∏ wór na swoje cia∏o i
poÊci∏, i sypia∏ w worze, i chodzi∏ przygn´biony”
(1.Królewska 21,27).
W odpowiedzi na to Bóg ∏agodzi wyrok:
„Dlatego, ˝e ukorzy∏ si´ przede mnà, nie sprowadz´ nieszcz´Êcia za jego ˝ycia, ale za ˝ycia jego
syna sprowadz´ nieszcz´Êcie na jego ród”
(1.Królewska 21,29). Dynastia Omri nie mia∏a
wi´c zaginàç za czasów jego ˝ycia. Nastàpi∏o
zawieszenie kary a˝ do czasów panowania jednego z jego synów. Wówczas nasta∏o zapowiedziane nieszcz´Êcie.

Bojownik dla zachowania prawa
- winnica Nabota

Wypytywanie Belzebuba

W Izraelu za czasów króla Achaba panowa∏a
niesprawiedliwoÊç. Uwidacznia si´ ona w historii
Nabota, który posiada∏ winnic´ w Jezreelu, tu˝
obok rezydencji królewskiej. Król Achab
zapragnà∏ posiàÊç t´ winnic´: „Odstàp mi swojà
winnic´, a ja urzàdz´ sobie tam ogród warzywny,
gdy˝ jest ona tu˝ obok mojego pa∏acu; ja zaÊ dam
ci za nià winnic´ lepszà od niej albo - jeÊli wolisz
- zap∏ac´ ci za nià cen´ kupna w srebrze”
(1.Królewska 21,2).
Nabot odrzuci∏ ofert´, poniewa˝ winnica by∏a
dziedzictwem jego ojców. Król opowiedzia∏ o tym
swojej ˝onie. Izebel wys∏a∏a listy opatrzone
piecz´cià królewskà do starszych w Jezreelu.
Nabot zosta∏ posàdzony przez podst´pnych
Êwiadków o bluênierstwo Bo˝e i skazany na
Êmierç przez ukamienowanie. Gdy król si´ dowiedzia∏, ˝e Nabot nie ˝yje, wzià∏ w posiadanie
jego winnic´.
Wówczas Bóg pos∏a∏ swego proroka Eliasza do
Achaba: „Tak mówi Pan: Dokona∏eÊ mordu i ju˝
objà∏eÊ w posiadanie?” (1.Królewska 21,19). Król
wykroczy∏ przeciwko piàtemu, siódmemu i
dziesiàtemu przykazaniu, dlatego mia∏ zostaç
ukarany: „W miejscu, gdzie psy liza∏y krew Nabota, psy b´dà lizaç równie˝ twojà w∏asnà krew.

Król Achazjasz, potomek Achaba, tylko krótki
czas tronowa∏ w Samarii. Po dwóch latach
panowania uleg∏ wypadkowi. Król nie pok∏ada∏
nadziei w pomocy Bo˝ej, ale zasi´gnà∏ wyroczni u
Baala, boga z Ekronu. Baal z Ekronu ma niesamowite imi´: Belzebub, co Izraelici ironicznie
t∏umaczyli jako „pan muchy”. W Nowym Testamencie przez imi´ Belzebub rozumiany jest
najwy˝szy spoÊród z∏ych duchów, diabe∏ (por.Ew.
Mateusza 12,24).
Prorok Eliasz wyst´puje z polecenia Bo˝ego i
zabobonnemu królowi Achazjaszowi obwieszcza:
„...Tak mówi Pan: Czy nie ma Boga w Izraelu, ˝e
pos∏a∏eÊ zasi´gnàç rady Belzebuba, boga Ekronu? Tote˝ z ∏o˝a, na którym si´ po∏o˝y∏eÊ, ju˝ nie
wstaniesz, gdy˝ na pewno umrzesz” (2.Królewska
1,6). To s∏owo Pana wkrótce si´ wype∏ni∏o. Król
zmar∏.
Widzimy, ˝e prorok Eliasz bez strachu i trwogi
stawa∏ poÊród ba∏wochwalców i nie oszcz´dzajàc
siebie zwiastowa∏ ˝ywego Boga.
W ˝yciu Eliasza równie˝ by∏y chwile s∏aboÊci.
Czytamy o tym, ˝e kiedyÊ uda∏ si´ na pustyni´ i
chcia∏ umrzeç. Jednak jak wielu gorliwców
Bo˝ych, tak te˝ prze˝y∏ i Eliasz, ˝e Pan go
wzmocni∏ i pomóg∏.
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Malezyjski Dzień Młodzieży
Malezja: M∏odzie˝ z Malezji 7 i 8 wrzeÊnia
2002 roku w pobli˝u Lumut spotka∏a si´
na Dniu M∏odzie˝y.
Po przybyciu w sobot´ 150 m∏odych braci
i sióstr uczestniczy∏o na pla˝y w zawodach
sportowych na piasku i w wodzie.
Na koniec pe∏nego w wydarzenia
dnia spo˝yto spory posi∏ek.
W niedziel´ rano w sali hotelowej s∏u˝y∏
m∏odzie˝y aposto∏ okr´gowy pomocniczy
Urs Hebeisen w towarzystwie aposto∏ów
Freda Wolfa (Tajlandia) i Nelsona Kraus
(Kanada).
Po nabo˝eƒstwie cz´Êç m∏odzie˝y ustawi∏a
si´ wraz z aposto∏ami do pamiàtkowego
zdj´cia z Dnia M∏odzie˝y 2002.

Zdjęcie pamiątkowe z Dnia Młodzieży 2002 w Malezji
(3 i 4 z prawej apostoł Kraus i apostoł okręgowy pomocniczy Hebeisen)

Dzieci w Burlington

Dzień Dziecka w Binan
Filipiny: Wiele szcz´Êliwych obliczy
dzieci mo˝na by∏o widzieç na Dniu
Dziecka 22 wrzeÊnia ub.r. w koÊciele
centralnym w Binan.
Na uroczyste nabo˝eƒstwo przyby∏o
167 dzieci i 83 doros∏ych.
Po nabo˝eƒstwie nauczyciele szkó∏ki
niedzielnej zorganizowali
interesujàcy program zabaw
dla zgromadzonych dzieci.

Podczas gry
w hokeja

Małe balonowe
dzieła sztuki
wywoływały
zdziwienie
u dzieci

Kanada: Ponad 160 dzieci
i nauczycieli z okr´gu
Hamilton/Ontario, spotka∏o si´
w niedziel´, 22 wrzeÊnia ub.r.,
na nabo˝eƒstwie dla dzieci
w Burlington. Ewangelista Jan
Robertson, który przeprowadzi∏
to nabo˝eƒstwo w auli pewnej
szko∏y, zadawa∏ dzieciom pytania
pobudzajàc je w ten sposób do
wspó∏pracy. Nast´pnie wszyscy spo˝yli lasagne, jak i wiele deserów... Po
po∏udniu pewien artysta oczarowywa∏ ma∏ych i du˝ych balonowymi
sztuczkami. Dzieci bra∏y udzia∏ w çwiczeniach gimnastycznych, hokeju i
w koszykówce. Oko∏o godziny 16.00 spotkanie zosta∏o zakoƒczone
modlitwà i dzieci radoÊnie uda∏y si´ do swoich domów.
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Dzieci pomagały w dekorowaniu auli kwiatami

W Zambii

Więcej gości niż się spodziewano

Zambia: Aposto∏ okr´gowy Duncan B. Mfune wraz z
aposto∏em okr´gowym pomocniczym Charlesem
Ndandulà i aposto∏em Davidem Seulu na poczàtku
paêdziernika 2002 roku wyruszy∏ w podró˝ do Solwezi.
Miasto to jest stolicà Pó∏nocno-Zachodniej Prowincji
Zambii i oddalone jest o ponad 500 kilometrów od
stolicy kraju, Lusaki. W pobli˝u Solwezi sà z∏o˝a z∏ota.
W niedziel´ ofiarno-dzi´kczynnà, 6 paêdziernika,
aposto∏ okr´gowy s∏u˝y∏ licznie zgromadzonym
braciom i siostrom w koÊciele centralnym w Solwezi.
W tej uroczystoÊci przeniós∏ w stan spoczynku dwóch
ewangelistów okr´gowych i trzech starszych okr´gowych. Nast´pnie aposto∏ okr´gowy oraz jego
towarzysze podró˝y udali si´ na nast´pne
nabo˝eƒstwo do oddalonej o trzysta kilometrów
miejscowoÊci Mwinilunga.

Chór podczas
nabożeństwa

Chile: Liczba braci i sióstr w nabo˝eƒstwie, które
przeprowadzi∏ aposto∏ okr´gowy Mario Fiore, 21
wrzeÊnia 2002 roku w Santiago, przesz∏a wszelkie
oczekiwania: ogó∏em zliczono 1413 uczestników, w tym
580 goÊci! Zaproszone by∏y zbory z okolic chilijskiej
stolicy oraz z Valparaiso. Aposto∏ okr´gowy, któremu
towarzyszy∏ aposto∏ Norberto Passuni, w tym
nabo˝eƒstwie nie ochrzci∏ jak przewidywano 6, lecz 20
osób oraz piecz´towa∏ Duchem Âwi´tym 70 dusz. Z
powodu du˝ej iloÊci braci i sióstr oraz goÊci poza salà
wyk∏adowà Uniwersytetu w Santiago musiano
przygotowaç tam jeszcze dwa pomieszczenia, do
których nabo˝eƒstwo by∏o bezpoÊrednio transmitowane
wizjà i fonià. G∏ówny Aposto∏ Fehr podczas swoich
odwiedzin w Chile w 1992 roku wyrazi∏ ˝yczenie, aby na
przestrzeni 4000 kilometrów, jakie dzielà pó∏noc od
najbardziej na po∏udnie po∏o˝onego zakàtka kraju, co
200 kilometrów powsta∏ zbór, a wi´c oko∏o 20 zborów.
Tymczasem w Chile istnieje ju˝ 19 zborów i placówek!

Słudzy okręgowi w st. sp. (z kwiatami) po nabożeństwie w Solwezi;
apostoł okręgowy Mfune (2 od lewej w drugim rzędzie)
i apostoł okręgowy pomocniczy Ndandula (2 z lewej w ostatnim rzędzie)

Na południu Zambii
Zambia: Pod koniec paêdziernika 2002 roku aposto∏ okr´gowy Duncan B. Mfune
przeprowadzi∏ dwa nabo˝eƒstwa w Po∏udniowej Prowincji. W drodze do okr´gu Choma,
który by∏ pierwszym celem dwudniowej podró˝y z Lusaki, towarzyszyli mu
aposto∏owie Stanley Munsaka, Robert Nsamba i Akombaetwa Samalama, jak i biskup
Joseph Muchimba. W sobot´, 26 paêdziernika, aposto∏ okr´gowy s∏u˝y∏ 1350 braciom
i siostrom w odnowionym koÊciele w Shampande. W tym nabo˝eƒstwie biskup
Evans M. Kamwi ze wzgl´dów zdrowotnych zosta∏ przeniesiony w stan spoczynku.
Biskup przez ponad dziesi´ç lat wspiera∏ aposto∏a Zacheusa Mweetw´ w obs∏udze 100
tysi´cy braci i sióstr w okr´gu Choma. Na nabo˝eƒstwo aposto∏a okr´gowego, w
niedziel´ 27 paêdziernika w Chikankata, przyby∏o 2201 braci i sióstr z okr´gu Lubombo.
Biskup w st. sp. Kamwi i jego żona Catherine za prezentem,
otrzymanym od braci i sióstr z okazji przejścia w stan spoczynku; pośrodku apostoł Mweetwa
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Muzyka ludowa w Kolhapurze
Indie: W dniach 10-26 wrzeÊnia 2002 roku biskup John Sturm
(Kanada) przeprowadzi∏ kilka seminariów i spotkaƒ roboczych dla
s∏ug Bo˝ych w Bombaju, Kolhapurze, Solapurze, Punie, Nashik i
Ahmnabadzie. W Kolhapurze by∏ zaproszony na wieczór muzyczny,
w którym bracia i siostry wykonywali typowe indyjskie utwory
ludowe, które cz´sto majà te˝ g∏´boko religijne znaczenie. Muzycy
pochodzili z ró˝nych plemion koczowniczych. W stanie Maharasztra
niedawno 500 z nich zosta∏o piecz´towanych. Ich muzyka ma w
Indiach d∏ugà tradycj´.
Cz∏onkowie tej objazdowej
grupy ludowej udajà si´ od
wioski do wioski, aby zabawiaç
ludzi Êpiewem i widowiskami.
W epoce nowoczesnych
mediów muszà jednak szukaç
coraz to innych form
utrzymania.
Biskup Sturm wita się
z braćmi i siostrami
w zborze Nashik

Bracia z objazdowej
grupy ludowej
„Bahurupi" muzykują
na tradycyjnych
instrumentach

Nowa łódź
gotowa do służby

Argentyna: Zbór Delta w prowincji
Buenos Aires 17 sierpnia 2002 roku
Êwi´towa∏ wodowanie nowej ∏odzi, która
b´dzie s∏u˝y∏a do obs∏ugi duszpasterskiej
braci i sióstr. KoÊció∏ zboru Delta jest
po∏o˝ony na wyspie Delta des Rio
Parana. Prawie dla wszystkich braci i
sióstr miejsce zgromadzeƒ jest do
osiàgni´cia tylko drogà wodnà. Nowa
∏ódê o nazwie „Richard F.” posiadajàca
miejsce dla 18 osób, mo˝e si´ poruszaç
tak˝e przy niskim stanie wody w
kana∏ach i odnogach rzecznych, co
dotychczasowà ∏odzià „Maranatha” nie
by∏o mo˝liwe.

Niespodzianka w Metzu

Główny Apostoł służy sługom Bożym i ich
żonom w Metzu; z lewej pasterz Jacky Mappus
tłumaczy na język francuski

Francja: Na niedziel´ 10 listopada 2002 roku aposto∏ okr´gowy Rene Higelin
zaprosi∏ wszystkich s∏ug z Alzacji i Lotaryngii oraz Pary˝a wraz z ich ˝onami
do Metzu na nabo˝eƒstwo dla s∏ug. Ku wielkiej radoÊci i zaskoczeniu ponad 1300
braci i sióstr na rozpocz´cie nabo˝eƒstwa za o∏tarzem koÊcio∏a centralnego
stanà∏ G∏ówny Aposto∏. We wtorek 5 listopada wróci∏ z Gwinei-Bissau
i na „wolnà” niedziel´ przewidzia∏ niespodziank´. S∏u˝y∏ s∏ugom Bo˝ym i ich
˝onom s∏owem biblijnym z 1.Koryntian 16,13: „Czuwajcie, trwajcie w wierze,
bàdêcie m´˝ni, bàdêcie mocni”. W nabo˝eƒstwie, które przy o∏tarzu bezpoÊrednio
t∏umaczone by∏o na j´zyk francuski, poza aposto∏em okr´gowym Higelin s∏u˝yli
tak˝e aposto∏ okr´gowy pomocniczy Henri Higelin, jak i aposto∏owie Raymond
Estrade i Alain Dubois.
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