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Uwielbienie Pana
amy wszelkie powody do tego, aby wtórowaç
wezwaniu króla Dawida: „B∏ogos∏awiony niech
b´dzie Pan, gdy˝ okaza∏ mi cudownà ∏ask´
swojà w warownym grodzie”. Czy˝ nie wcià˝ na
nowo doÊwiadczamy Bo˝ej mi∏oÊci i ∏aski? Czy˝ nie jesteÊmy
strze˝eni jak w warownym grodzie, o ile pozostajemy wierni
w dziele Bo˝ym?
Chwalmy wi´c Pana! W jaki sposób najlepiej mo˝emy to
uczyniç? Jednoznacznie w modlitwie, gdy Jemu ze czcià i
pokorà przedk∏adamy nasze podzi´kowania. Pana wielbimy
te˝ wtedy, kiedy z wiarà przyjmujemy Jego s∏owa. Odrzucenie
s∏owa Paƒskiego i nie przyjmowanie go oznacza obra˝anie
Boga. Wielki Bóg zostaje te˝ wielbiony w ten sposób, ˝e
przyjmujemy Jego s∏ug zgodnie ze s∏owem Jezusa: „Kto was
przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje
Tego, który mnie pos∏a∏”.
„B∏ogos∏awiony niech b´dzie Pan, gdy˝ okaza∏ mi cudownà
∏ask´ swojà”. ¸aska Bo˝a bierze swój poczàtek z chwili, gdy
nas wybra∏, czyli przed za∏o˝eniem Êwiata. Có˝ za tajemnica!
Nie do zg∏´bienia, a jednak rzeczywistoÊç. Jego ∏aska zawsze
nam towarzyszy. Jakie by∏oby ˝ycie bez ∏aski Bo˝ej i Jego
mi∏oÊci? Zimne i bez treÊci. Ubogie i bez sensu. W swojej
nieograniczonej dobrotliwoÊci nasz Ojciec Niebieski daje
nam radoÊç, pocieszenie i pokój, a tak˝e wiar´ i pewnoÊç
przyj´cia z ∏aski podczas obiecanego ponownego przyjÊcia
Jego Syna. DobrotliwoÊç Bo˝a posy∏a ochron´ anielskà, która
strze˝e nas przed cielesnymi, jak i nade wszystko przed
duchowymi szkodami. Król Dawid w swoim Psalmie mówi o
„warownym grodzie”. W takim grodzie sà mury i inne
urzàdzenia zabezpieczajàce przed wrogami, ale te˝ bramy,
przez które mo˝e byç niesiona pomoc dla szukajàcych
zbawienia. Czy nie odnosi si´ to do dzie∏a Bo˝ego? W tym
grodzie, w tym mieÊcie, sà studnie, z których tryska woda
˝ywota. Jest te˝ doÊç pokarmu. Nie brakuje chleba,
pochodzàcego z nieba. W tym mieÊcie udzielane sà nam rady
Bo˝e, ale te˝ zostajà uregulowane wszystkie winy, jak i
uleczone choroby duszy, takie jak: powàtpiewanie, niewiara,
przesàdy i ma∏owiernoÊç. Gród ten nie jest rzàdzony przez
tych, którzy narzucajà swà w∏adz´ jako panowie, lecz przez
tych, którzy s∏u˝à Bogu pomagajàc wszystkim trwaç w wierze
i radoÊci. Kto ma prawo do mieszkania w tym mieÊcie, ten te˝
ma wszelkie powody do wielbienia Pana.
Wielbienie nie b´dzie mia∏o koƒca, kiedy wraz z nowym
stworzeniem ujawni si´ niebiaƒska Jerozolima, miasto
z∏otych ulic. W celu bycia obywatelem tego miasta op∏acajà
si´ wszelkie trudy na wàskiej drodze do wspania∏ego celu
wiary. Uwielbiony niech b´dzie Pan, który nas tam prowadzi
w swojej cudownej dobrotliwoÊci.
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(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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W dniach od 31 paêdziernika do 3 listopada ub.r. G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr po
raz pierwszy odwiedzi∏ dzieci Bo˝e w zachodnioafrykaƒskich krajach Nigrze i Burkina Faso. W sobot´ 1 listopada s∏u˝y∏
w Niameju, zaÊ nast´pnego dnia nabo˝eƒstwo dla umar∏ych G∏ówny Aposto∏
przeprowadzi∏ w Wagadugu.

Woda do umycia rąk
po przybyciu
do kościoła w Niameju

G∏ówny Aposto∏
w Niameju - Niger
Odwiedzone przez G∏ównego Aposto∏a kraje Niger i Burkina Faso nale˝à
do najubo˝szych na Êwiecie. W Nigrze
roczny dochód na osob´ wynosi oko∏o
760 z∏otych. Niewiele wi´cej w Burkina
Faso. Osiemdziesiàt procent z 10,5 mln
ludnoÊci Nigru wyznaje islam, a tylko
0,5% oko∏o 52500 jest chrzeÊcijanami, z
czego 6800 to wyznawcy KoÊcio∏a
Nowoapostolskiego. Bracia i siostry
zbierajà si´ w 74 zborach. Budow´
dzie∏a Bo˝ego w Nigrze rozpoczà∏ w
1987 roku aposto∏ Paul Hepp z Bawarii,
który odszed∏ do wiecznoÊci w 1996
roku.
W nabo˝eƒstwie G∏ównego Aposto∏a,
które odby∏o si´ w koÊciele nowoapostolskim w Niameju, przy temperaturze
40 st. C. uczestniczy∏o 444 dzieci Bo˝ych.
W Burkina Faso ˝yje 10,3 mln ludnoÊci,
z czego 12% ok. 1,2 mln wyznaje chrzeÊ3

cijaƒstwo, zaÊ wyznawców KoÊcio∏a
Nowoapostolskiego jest 27500.
W Burkina Faso nabo˝eƒstwo dla
umar∏ych odby∏o si´ w „Centre Ouaga”.
899 uczestników tego nabo˝eƒstwa
prze˝y∏o uroczystoÊç udzielania sakramentów dla dusz z tamtego Êwiata.
Obydwa nabo˝eƒstwa by∏y t∏umaczone
bezpoÊrednio przy o∏tarzu na j´zyk
francuski i na jeden z wielu j´zyków
plemiennych. W Wagadugu nabo˝eƒstwo by∏o dodatkowo t∏umaczone symultanicznie na dwa inne j´zyki dla
braci i sióstr zgromadzonych w dodatkowych pomieszczeniach. Pomimo to w
nabo˝eƒstwie uczestniczyli bracia i
siostry, którzy nie rozumieli ˝adnego z
j´zyków. Choç wiedzieli o tym, to jednak
udali si´ w d∏ugà i ucià˝liwà podró˝, aby
prze˝yç nabo˝eƒstwo i zobaczyç G∏ównego Aposto∏a.
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„Zaiste, wy jesteście
chwałą naszą i radością”.
1. Tesaloniczan 2, 20

mi∏owani bracia i siostry w
Panu. Po raz pierwszy w
˝yciu jestem w waszym
kraju i po raz pierwszy w
tym mieÊcie. Po raz pierwszy w ˝yciu
widz´ was, a wy mnie. Choç jest to po
raz pierwszy, to jednak nie jesteÊmy
sobie obcy. Odczuwam jakbyÊmy znali
si´ ju˝ wiele lat i wspólnie szli drogà
wiary. Z czego to wynika? Z tego, ˝e
jesteÊmy braçmi i siostrami w Panu,
stàd, ˝e wszyscy nosimy Ducha Bo˝ego, stàd, ˝e mamy ten sam cel wiary, a
mianowicie: Byç godnym na ponowne
przyjÊcie Chrystusa. Raduj´ si´ z tego,
˝e mi∏y Bóg da∏ ∏ask´ do tej podró˝y i
mog´ byç wÊród was, aby równie˝
wobec was wype∏niç polecenie, które
Jezus da∏ Piotrowi, kiedy powiedzia∏:
„PaÊ owieczki moje”. (por. Ew. Jana
21, 15-17) Jak Chrystus pasie nas,
swoje owieczki? W ten sposób, ˝e
przyjmujemy s∏owo Bo˝e, ∏ask´ z ofiary
Chrystusa Jezusa i pokój Zmartwychwsta∏ego. ˚yczeniem moim jest, abyÊ-
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my wszyscy w wierze radoÊnie szli dalej
i zostali dokoƒczeni na wielki dzieƒ
Pana.
Pan Jezus zebra∏ kiedyÊ swoich
uczniów i do nich powiedzia∏: „Za kogo ludzie uwa˝ajà Syna Cz∏owieczego?”. Wówczas uczniowie powiedzieli:
„Jedni za Jana Chrzciciela, inni za
Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo
za jednego z proroków”. Nast´pnie
Pan zada∏ im pytanie: „A wy za kogo
mnie uwa˝acie?”. Wtedy Piotr powiedzia∏: „TyÊ jest Chrystus, Syn Boga
˝ywego”. ZaÊ Pan Jezus odrzek∏: „B∏ogos∏awiony jesteÊ, Szymonie, synu
Jonasza, bo nie cia∏o i krew objawi∏y ci
to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”.
Nast´pnie te˝ doda∏: „Ty jesteÊ Piotr, i
na tej opoce zbuduj´ KoÊció∏ mój”.
(por. Ew. Mateusza 16, 13-20) To by∏o
cudowne prze˝ycie.
GdybyÊmy ludzi wokó∏ nas zapytali:
„KoÊció∏ Nowoapostolski, jaki to
KoÊció∏?”. To otrzymalibyÊmy ró˝ne
odpowiedzi: To jest KoÊció∏ chrzeÊci4

jaƒski, to jest wspólnota religijna. A
gdyby nas zapytano: Jaki to jest
KoÊció∏? Wówczas mo˝emy odpowiedzieç: Jest to dzie∏o zbawienia Syna
Bo˝ego. Cia∏o i krew nam tego nie
objawi∏y, ale nasz Ojciec w niebie. Z
∏aski doszliÊmy do wiary i do nas sà
skierowane s∏owa Bo˝e: „To dzie∏o jest
opokà, a kto na niej pozostanie b´dzie
zbawiony”. Tego nie mo˝e zg∏´biç nasz
rozum. Do tego poznania ∏ask´ daje
Ojciec Niebieski.
Przeczyta∏em s∏owo Aposto∏a Paw∏a,
które skierowa∏ do zboru w Tesalonice:
„Zaiste, wy jesteÊcie chwa∏à naszà i
radoÊcià”. Przy tym budzi si´ pytanie:
Co jest prawdziwà chwa∏à u Boga i w
Jego dziele? Zaraz te˝ chc´ odpowiedzieç: Prawdziwà chwa∏à u Boga i te˝
wielkà chwa∏à w Jego dziele jest to, gdy
z ca∏à konsekwencjà trwamy w stanie
dziecka Bo˝ego. To jest rzeczywista
chwa∏a u naszego Boga i Ojca, i te˝
chwa∏a dla Jego dzie∏a. Dalej wielkà
chwa∏à jest te˝ to, gdy trwamy w wierze

i wykonujemy uczynki wiary. Wielkà
chwa∏à jest te˝, kiedy wype∏niamy
przykazanie Jezusa i trwamy w mi∏oÊci.
Na pewno wiecie, ˝e Pan Jezus wszystkie przykazania zreasumowa∏ i ujà∏ w
dwa: „B´dziesz mi∏owa∏ Pana, Boga
swego, z ca∏ego serca swego i z ca∏ej
duszy swojej, i z ca∏ej myÊli swojej”
oraz „B´dziesz mi∏owa∏ bliêniego swego jak siebie samego”. (por. Ew. Mateusza 22, 37-39) Chwa∏à dla dzie∏a
Bo˝ego, a tak˝e chwa∏à dla wszechmocnego Boga jest to, gdy trwamy w
jednoÊci i w naÊladownictwie.
Aposto∏ zaÊ pisze: „Zaiste, wy
jesteÊcie chwa∏à naszà i radoÊcià”. Co
wi´c jest radoÊcià u Boga, ale te˝ i w
Jego dziele? Co jest radoÊcià dla nas,
dzieci Bo˝ych? Kiedy s∏yszymy
zdzia∏ane z Ducha Âwi´tego s∏owo
Bo˝e, je przyjmujemy i wed∏ug niego
post´pujemy. To jest prawdziwa radoÊç
u Boga. Kto to czyni, ten sprawia
radoÊç naszemu Ojcu Niebieskiemu,
ale te˝ i sam odczuwa radoÊç.

Prawdziwà radoÊcià u Boga i w Jego
dziele jest bycie z ∏aski u Pana. Dla nas
najwi´kszà radoÊcià, ale i radoÊcià dla
Boga jest to, ˝e jesteÊmy dziedzicami
Jego wspania∏oÊci.
Mili bracia i siostry, jeszcze chcia∏bym coÊ powiedzieç. Niech naszà wielkà radoÊcià b´dzie to, ˝e wszyscy
t´sknie czekamy na ponowne przyjÊcie
Chrystusa.
S∏yszeliÊmy teraz kilka poj´ç, które
sà chwa∏à i radoÊcià u Boga i u Jego
Syna, ale te˝ i w dziele Pana. Chwa∏à i
radoÊcià dla apostolatu Chrystusa jest
to, gdy aposto∏owie Jezusa widzà, ˝e
ich modlitwy i ca∏a duchowa dzia∏alnoÊç, a tak˝e ich wielka praca nie jest
daremna, lecz wydaje cudowne owoce.
Wszystko to, jak i prze˝ywanie tej
chwa∏y i radoÊci niech sprawia nam
b∏ogoÊç.
Teraz jeszcze coÊ, mili bracia i siostry.
Kiedy mamy radoÊç, kiedy mamy
b∏ogie prze˝ycia, wtedy mamy te˝
pokój w sercu. Natomiast dusze, które
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majà pokój Bo˝y, duchowo promieniujà. Gdy w zborze jest duchowe
promieniowanie, wtedy jest ciep∏o i
pi´knie. Dla nas, którzy pochodzimy z
Europy, gdzie aktualnie trwa zima i
jest zimno, gdzie jest Ênieg i lód, to
Niger jest bardzo ciep∏ym krajem. Dla
nas coÊ innego i nowego, dla was
zupe∏nie normalne. Wiecie, co nie jest
pi´kne w dziele Bo˝ym? Gdy w zborze
jest zimno. Ciep∏o dajà b∏ogie prze˝ycia. Pokój w sercach daje ciep∏o dla
ca∏ego zboru. To zaÊ pomaga szukajàcym duszom w odnalezieniu drogi do
zbawienia. Naszym ˝yczeniem jest, aby
wnet ostatni zostali znalezieni i to
wsz´dzie, na ca∏ym Êwiecie, ˝eby Pan
móg∏ przyjÊç i dokoƒczyç swoje dzie∏o.
Wówczas b´dziemy prze˝ywali wiecznà
radoÊç i wiecznà chwa∏´. Pi´kne jest to
Êwiadectwo, które Aposto∏ Pawe∏
wówczas wystawi∏ zborowi piszàc:
„Zaiste, wy jesteÊcie chwa∏à naszà i
radoÊcià”.
Nie ma wi´kszej chwa∏y i nie
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mo˝emy te˝ prze˝ywaç wi´kszej
radoÊci ni˝ podczas s∏uchania i przyjmowania s∏owa Bo˝ego oraz kiedy
jesteÊmy w ∏asce u Boga. Jaka to b´dzie
radoÊç, gdy zajmiemy dziedzictwo
wspania∏oÊci.
Dlatego z t´sknotà czekajmy na
ponowne przyjÊcie Chrystusa. Niechby
wszystkie zbory, tak˝e i w tym kraju,

wzrasta∏y i si´ rozwija∏y.
Niechby wszyscy mieli ciep∏e
serca. Niechby wszyscy mieli
niebiaƒski pokój w swojej
duszy. To przyciàga szukajàce
dusze. Gdy zaÊ zostanà
znalezieni ostatni, wtedy
Ojciec Niebieski nie b´dzie
zwleka∏ ani dnia z pos∏aniem
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swego Syna, w celu
zabrania swoich do
siebie.
˚ycz´ wam do tego
b∏ogos∏awieƒstwa niebios. Chocia˝ dziÊ
jeszcze opuszcz´ wasz
kraj i udam si´ do
innego, aby tam równie˝ wype∏niaç moje
polecenie urz´du, to
jednak zabieram was
wszystkich w moim
sercu. Pozostaniemy
wi´c powiàzani w
duchu. Obiecuj´ wam,
˝e b´d´ si´ za was
modli∏, abyÊcie otrzymywali doÊç si∏ do
pozostania wiernymi,
abyÊmy wszyscy mogli
si´ ponownie zobaczyç i ju˝ na zawsze
pozostaç razem w dniu
Pana.

L I S T
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Pionierzy

Fotografia z 1993
roku: Apostoł Paul
Hepp (zmarły
w 1996 roku)
z ewangelistami
okręgowymi
podczas
nabożeństwa
w buszu
w Nigrze/Afryka
Zachodnia

Apostoł Heinz
Kreuzberger (pośrodku)
i apostoł Wolfgang
Zenker (z prawej)
z braćmi w Nigrze

Pionierzy sà przodownikami przygotowujàcymi drog´. Za licznymi
udogodnieniami naszego ˝ycia stojà
ludzie, którzy kiedyÊ i gdzieÊ mieli
jakàÊ ide´, jakieÊ zadanie lub
powo∏anie i dokonali czegoÊ zasadniczego.
Pionierzy byli i b´dà we wszystkich
dziedzinach ˝ycia. Pionierzy, nowatorzy, to m´˝czyêni i kobiety pierwszej godziny. Przed nimi chyli si´
czo∏o. Kiedy wymieniane sà ich
nazwiska, to zawsze wià˝e si´ to z
pewnym podziwem.
W dziele Bo˝ym jest podobnie.
Gdy przed 80 lub 100 laty bracia i
siostry ruszali do obcych miast,
krajów i kontynentów, to zabierali ze
sobà swojà wiar´ i Êwiadczyli o niej w
swoim otoczeniu. W wyniku tego
stali si´ pionierami. Ka˝da kronika
zboru, okr´gu lub kraju zna takiego
pioniera, m´˝czyzn´ lub kobiet´,
który zapoczàtkowa∏ tam rozwój
dzie∏a Bo˝ego.
Te myÊli mnie absorbowa∏y, kiedy
nasz G∏ówny Aposto∏ zapowiedzia∏

swoje przybycie do Nigru; w∏aÊnie
myÊli o tych pionierach, którzy
przynieÊli naszà wiar´ do tego kraju.
Akurat up∏ywa 16 lat odkàd aposto∏
Paul Hepp jesienià 1987 roku
przyby∏ do Nigru, aby z polecenia
G∏ównego Aposto∏a i aposto∏a okr´gowego budowaç dzie∏o Bo˝e.
Mo˝na si´ zapytaç, jak sami postàpilibyÊmy majàc takie wezwanie, a
mianowicie wezwanie do obcego
kraju, obcej kultury i obcego j´zyka.
Aposto∏ Hepp najpierw uda∏ si´ do
administracji rzàdowej i przedstawi∏
swoje zamiary. Ostatecznie zyska∏
przychylnoÊç i pozwolenie do przedstawiania naszej wiary ludziom.
Nast´pnie wraz ze swoimi pomocnikami i t∏umaczami szuka∏ kontaktów do rozmów z ludêmi na ulicy,
restauracji i przy ka˝dej nadarzajàcej si´ okazji. W lutym 1988
roku mog∏o odbyç si´ pierwsze
nabo˝eƒstwo w sali lustrzanej hotelu
Gaweye w Niameju. SpoÊród 28
uczestników nabo˝eƒstwa 7 dusz
zosta∏o piecz´towanych. Do tego
7

hotelu i do tej samej sali przyby∏
teraz G∏ówny Aposto∏, aby s∏u˝yç
dzieciom Bo˝ym i ca∏emu krajowi. Z
tych pierwszych 7 dusz obecnie jest
ponad 6 tysi´cy. Nie dziwne wi´c, ˝e
w sercu jest g∏´boka wdzi´cznoÊç
wyra˝ajàca si´ wcià˝ pozdrowieniem
posy∏anym do sfer tamtego Êwiata:
„Dzi´kujemy, mi∏y apostole Hepp wielkà prac´ wykona∏eÊ wraz ze
swoimi misjonarzami”.
MyÊl o pionierach, którzy wst´pujà
w nowe sfery, budzi si´ we mnie
niekiedy podczas czynnoÊci Êwi´tego
piecz´towania. Skàd pochodzà te
dusze, które teraz przyjmujà Ducha
Âwi´tego? Czy nie by∏ tam ktoÊ, kto
z∏o˝y∏ Êwiadectwo o wierze? Mo˝e
zebra∏ ca∏à odwag´ i wszystkie si∏y,
aby torowaç drog´ dla s∏owa Bo˝ego
do serca drugiego cz∏owieka.
Wynika z tego wyraênie, ˝e tak˝e i
ty, mi∏y bracie i mi∏a siostro, mo˝esz
byç pionierkà wiary.
Heinz Kreuzberger

Apostoł Heinz Kreuzberger urodził się 11
września 1940 roku. Na urząd apostoła został
powołany w dniu 14 stycznia 1996 roku. Obsługuje
sześć okręgów Południowej Hesji, a także Belgię,
Luksemburg i Grecję. Ponadto działa w krajach
Afryki Zachodniej.
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P O Z N A N I E

Psalmy

Najpierw zadamy
pytanie, czym w ogóle
sà psalmy.
Nast´pnie przedstawimy ich histori´ oraz j´zyk poetycki, a tak˝e
wyjaÊnimy ró˝ne gatunki psalmów. Na zakoƒczenie zajmiemy si´
znaczeniem Psalmów w Nowym Testamencie.
Czym sà psalmy?

(por. 1. Kronik 25; 2. Kronik 20, 19) Nazwane ich
imionami Psalmy, prawdopodobnie nale˝a∏y do
tradycyjnego repertuaru Êpiewaków Êwiàtynnych.
Psalmy z regu∏y by∏y Êpiewane, stàd te˝ na poczàtku
zawsze wyst´puje wskazówka: „Przewodnikowi chóru”
lub „Z grà na strunach”. Zalecenia te dotyczy∏y
muzyka lub Êpiewaka, który mia∏ okreÊlone zadania w
Êwiàtyni.

Psalmy sà to pieÊni lub modlitwy w formie
poetyckiej, Êpiewane lub mówione, zarówno
indywidualnie, jak i przez ca∏y zbór. W przekazach
˝ydowskich 150 Psalmów zwanych jest Ksi´gà PieÊni.
W przek∏adzie greckim, w Septuagincie, noszà nazw´
„Ksi´ga Psalmów” lub „Psa∏terz”. Psa∏terz to zbiór
psalmów. Psalterium to tak˝e dawny strunowy
instrument muzyczny, s∏u˝àcy do akompaniowania
Êpiewakowi psalmów.

Poetycki j´zyk psalmów
Poezja i j´zyk psalmów wykazujà pewnà specyficznoÊç. Cechà znamiennà jest to, ˝e jedna i ta sama
wypowiedê zostaje powtarzana i wyra˝ana innymi
s∏owami, celem podkreÊlenia wa˝noÊci, na przyk∏ad:
„Wybaw, Panie, gdy˝ zabrak∏o pobo˝nych - i nie ma ju˝
wiernych wÊród ludzi”. (Psalm 12, 2) „Nie gniewaj si´
na niegodziwych - nie zazdroÊç tym, którzy czynià
nieprawoÊç”. (Psalm 37, 1)
Innà specyfikà j´zykowà jest to, ˝e konfrontowane
zostajà dwie przeciwstawne wypowiedzi, na przyk∏ad:
„Bezbo˝ny po˝ycza i nie oddaje - sprawiedliwy zaÊ
lituje si´ i rozdaje (Psalm 37, 21) „Gdy˝ Pan troszczy
si´ o drog´ sprawiedliwych - droga zaÊ bezbo˝nych
wiedzie do nikàd”. (Psalm 1, 6)

Historia psalmów
Poza 150 Psalmami w Starym Testamencie istniejà
jeszcze inne, na przyk∏ad PieÊƒ Moj˝esza, (por. 2.
Moj˝eszowa 15, 1-18; 5. Moj˝eszowa 32, 1-43) PieÊƒ
Miriam, (por. 2. Moj˝eszowa 15, 21) PieÊƒ Debory,
(por. S´dziów 5) czy te˝ Modlitwa pochwalna Anny
(1. Samuela 2, 1-10). Tak˝e w Nowym Testamencie
wyst´pujà Psalmy: Hymn pochwalny Marii, (por. Ew.
¸ukasza 1, 46-55) czy te˝ Hymn pochwalny Zachariasza. (por. Ew. ¸ukasza 1, 68-79)
Psalmy starotestamentowe powstawa∏y na przestrzeni d∏ugiego okresu, poczàwszy od wyjÊcia Izraelitów z
Egiptu a˝ do niewoli babiloƒskiej, a nawet dalej do II
wieku p.n.e. Dok∏adnej daty powstania psalmów nie
mo˝na ustaliç.
Tradycyjny psa∏terz dzielony jest na pi´ç ró˝nej
d∏ugoÊci ksiàg, analogicznie do Pi´cioksi´gu
Moj˝eszowego. Psalmy od 3 do 41 okreÊlane sà jako
„Psalmy Dawidowe”, a Psalmy 42-49 jako „PieÊƒ
pouczajàca synów Koracha”, zaÊ Psalmy 51-65 i 68-70
przyporzàdkowywane sà królowi Dawidowi. Psalmy 72
i 127 to „Salomonowe”, a Psalmy 50, 73-83 „Psalmy
Asafowe”. Przy pozosta∏ych Psalmach brakuje
jakiegokolwiek przypisu. Za s∏ynnego Êpiewaka
psalmów uchodzi∏ król Dawid, który te˝ liczne psalmy
pisa∏. Korach i Asaf byli patriarchami rodu, którego
potomkowie byli Êpiewakami i muzykami w Êwiàtyni.

Gatunki psalmów
Zbiór Psalmów biblijnych zawiera pieÊni pochwalne,
pieÊni dzi´kczynne, pieÊni ˝a∏obne i wiele innych
gatunków o szczególnej budowie i charakterze. Pewna
grupa Psalmów ma charakter hymnów, uroczystych
pieÊni pochwalnych. (np. Psalm 103) PieÊƒ pochwalna
lub hymn sk∏adajà si´ z trzech cz´Êci: wst´pu, cz´Êci
g∏ównej i zakoƒczenia. We wst´pie zbór zostaje
wezwany do wspólnego uwielbiania Boga. Tak wi´c w
Psalmie 135, 1. 2 jest mowa: „Alleluja. Chwalcie imi´
Pana, chwalcie, s∏udzy Paƒscy, którzy s∏u˝ycie w domu
Pana, w przedsionkach domu Boga naszego!”.
Po wst´pie, zawierajàcym wezwanie przy∏àczenia si´
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Wspomnieç nale˝y jeszcze o dwóch gatunkach
Psalmów: PieÊni Syjonu, np. Psalm 46, który wys∏awia
wspania∏oÊç miasta Bo˝ego, a tak˝e Psalmy
królewskie, np. Psalm 2, w którym oddawany jest ho∏d
królowi jako pomazaƒcowi Bo˝emu.

do wychwalania Boga nast´puje cz´Êç g∏ówna, w której
wys∏awiane sà czyny Bo˝e. Wys∏awiany zostaje
Majestat Bo˝y, a tak˝e wielkie czyny Bo˝e w
stworzeniu i w dziejach. Na przyk∏ad wybawienie
Izraela z niewoli egipskiej: (Psalm 135, 5-9): „Zaiste,
wiem, ˝e wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich
bogów. Pan czyni wszystko, co zechce, na niebie i na
ziemi, w morzach i we wszystkich g∏´binach. On
sprowadza chmury z kraƒców ziemi, wywo∏uje
b∏yskawice z deszczem, wypuszcza wiatr ze swoich
komór. Pobi∏ pierworodne Egiptu, zarówno ludzi, jak
zwierz´ta. Dokona∏ znaków i cudów poÊród ciebie,
Egipcie, na faraonie i na wszystkich jego s∏ugach”.
W zakoƒczeniu cz´stokroç jeszcze raz podejmowany
jest temat wst´pu. W Psalmie 135, 19-21 czytamy:
„Domu Izraela, b∏ogos∏aw Pana; Domu Aarona,
b∏ogos∏aw Pana! Domu Lewiego, b∏ogos∏aw Pana! Wy,
którzy boicie si´ Pana, b∏ogos∏awcie Pana! Niech
b´dzie b∏ogos∏awiony z Syjonu Pan, który mieszka w
Jeruzalemie! Alleluja”.
Obok hymnów i pieÊni pochwalnych wyst´pujà
Psalmy zwane pieÊniami ˝a∏obnymi narodu. Âpiewano
je w Êwiàtyni w czasach niedoli, kataklizmów natury
albo ucisku ze strony wrogów. Te Psalmy majà nast´pujàcà budow´: Wezwanie do Boga, ˝a∏oÊç i smutek,
proÊb´ i Êlubowanie. Przyk∏adem tego jest Psalm 60,
gdzie w 3 wersecie naród wo∏a: „Bo˝e, który nas odrzuci∏eÊ, z∏ama∏eÊ, i gniewa∏eÊ si´ na nas, odnów nas!”.
Istniejà te˝ pieÊni ˝a∏obne o charakterze osobistej
modlitwy. Ten gatunek jest najcz´Êciej spotykany w
Psa∏terzu. Pod wzgl´dem formy podobne sà do pieÊni
˝a∏obnych narodu. Cz´stokroç poza Êlubowaniem
wyra˝ajà jeszcze wdzi´cznoÊç za ocalenie z niedoli.
Trafnym przyk∏adem tego jest Psalm 102 zwany te˝
„Piàtym pokutnym”. Psalm ten rozpoczyna si´
s∏owami: „Modlitwa utrapionego, gdy upada na duchu
i wylewa skarg´ swojà przed Panem”. S∏owa wst´pne
tego Psalmu wskazujà ju˝ na jego przeznaczenie.
Psalm ten dostarcza s∏ów do modlitwy, w której
utrapiony cz∏owiek mo˝e swojà ˝a∏oÊç przekazaç
Bogu: „Panie, wys∏uchaj modlitwy mojej i wo∏anie
moje niech dojdzie do ciebie! Nie ukrywaj oblicza
swego przede mnà w dniu niedoli mojej, nak∏oƒ ku
mnie swe ucho, w dniu, kiedy ci´ wzywam, Êpiesznie
mnie wys∏uchaj!”. (Psalm 102, 2. 3)
Nie tylko smutek wyra˝ano osobiÊcie, ale te˝ i
wdzi´cznoÊç. Zatem istnieje te˝ pewna liczba Psalmów
dzi´kczynnych. Najbardziej s∏ynnym niewàtpliwie jest
Psalm 23, gdzie w 1 wersecie jest mowa: „Pan jest
pasterzem moim, niczego mi nie braknie”.

Psalmy w Nowym Testamencie
W Nowym Testamencie zacytowane sà, fragmentarycznie lub ca∏oÊciowo, ponad 104 Psalmy. W czasach
pierwotnego chrzeÊcijaƒstwa psalmy cz´stokroç s∏u˝y∏y
do tego, aby podkreÊliç wyznanie, ˝e Jezus jest
Mesjaszem oczekiwanym przez Izraela, a tak˝e do
uwypuklenia wydarzeƒ w dziejach zbawienia.
Jezus Chrystus tak˝e cytuje Psalmy i odnosi je do
siebie. W Êlad za „Podobieƒstwem o dzier˝awcach
winnicy” pyta si´ s∏uchaczy: „Czy nie czytaliÊcie nigdy
w Pismach: (chodzi o Psalm 118, 22. 23) „Kamieƒ,
który odrzucili budowniczowie, sta∏ si´ kamieniem
w´gielnym; Pan to sprawi∏ i to jest cudowne w oczach
naszych?”. (Ew. Mateusza 21, 42) Tym kamieniem
w´gielnym, o którym mówi Psalm, jest Jezus Chrystus.
(por. Dzieje Ap. 4, 11; 1. Piotra 2, 7)
Po ustanowieniu Êwi´tej wieczerzy Jezus z
aposto∏ami Êpiewa∏ pieÊƒ pochwalnà w postaci
Psalmów od 113 do 118. (por. Ew. Mateusza 26, 30)
S∏owa Psalmu Pan wypowiada te˝ na krzy˝u. (por.
Psalm 22) „Bo˝e mój, Bo˝e mój, czemuÊ mnie
opuÊci∏?”. (Ew. Mateusza 27, 46; Ew. Marka 15, 34)
W LiÊcie do Hebrajczyków cytowane sà liczne
Psalmy, aby wyraziç Boskà istot´ Chrystusa i Jego
dominujàcà pozycj´ tak˝e nad anio∏ami. (por.
Hebrajczyków 1, 5-13) „A do którego z anio∏ów
powiedzia∏ (Bóg) kiedy: Siàdê po prawicy mojej, a˝
po∏o˝´ nieprzyjació∏ twoich jako podnó˝ek stóp
twoich!”. (Psalm 110, 1); (Hebrajczyków 1, 13) S∏owami Psalmu 110, 1 tak˝e w innych miejscach Nowego
Testamentu podkreÊlane jest to, ˝e Syn Bo˝y jest
Panem i Królem. (por. Dzieje Ap. 2, 34-36; 1. Koryntian 15, 25)
Psalmy nie tylko w Nowym Testamencie, ale tak˝e i
w naszym KoÊciele cieszà si´ szczególnym upodobaniem. G∏ówny Aposto∏ cz´sto s∏u˝y s∏owem biblijnym
w postaci wersetu z Psalmu. Tak wi´c liczne starotestamentowe Psalmy majà i nam wiele do powiedzenia.
Wcià˝ na nowo uÊwiadamiajà i pobudzajà do tego, aby
chwaliç Boga, Jego wielbiç, oddawaç Jemu pok∏on i do
Niego si´ modliç, tak jak na przyk∏ad wyra˝a to ostatni
werset Psa∏terza: „Niech wszystko, co ˝yje, chwali
Pana! Alleluja”. (Psalm 150, 6)
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Siedmiuset słuchaczy na koncercie
Francja: Wspólnie ze
s∏ynnà afroamerykaƒskà
Êpiewaczkà i organistkà
Rhodà Scott afrykaƒski
chór m´ski z okr´gu
Evreux, w dniu 12 lipca
2003 roku, wystàpi∏ na
koncercie gospel.
Przedsi´wzi´cie by∏o
szumnie zapowiedziane
w lokalnych mediach.
Na koncert przyby∏o
ponad 700 s∏uchaczy.
Âpiew solowy Êpiewaczki, pochodzàcej z USA, ale mieszkajàcej we Francji, a tak˝e naszych braci
z Evreux wr´cz porwa∏ s∏uchaczy z krzese∏. Koncert zosta∏ te˝ nagrodzony d∏ugotrwa∏ymi owacjami
na stojàco. Starszy okr´gowy Honore Kondelo, który tego wieczoru pe∏ni∏ funkcj´ prezentera, by∏
bardzo zadowolony tak˝e z póêniejszego oddêwi´ku, jaki wywo∏a∏ koncert.

Koncert gospel
w Evreux

50-lecie zboru Bordeaux

Bracia i siostry
zboru Bordeaux

Francja: Latem 2003 roku biskup Pierre
Vetter przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo z okazji
50-lecia zboru Bordeaux. Po tej uroczystoÊci
bracia i siostry spo˝yli wspólny posi∏ek i
radowali si´ z popo∏udniowej cz´Êci
muzycznej. W uroczystoÊci udzia∏ wzi´∏a tak˝e
wdowa po kap∏anie Jeanie Kellerze.
Z poczàtkiem 1953 roku aposto∏ Chretien
Dauber poprosi∏ tego kap∏ana, aby zamieszka∏
w Bordeaux i obs∏ugiwa∏ braci i siostry
w tamtym regionie, w którym do tego czasu
s∏u˝yli bracia z Tuluzy i Pary˝a. W∏aÊnie w
mieszkaniu rodziny Kellerów, 5 czerwca 1953 roku, odby∏o si´ pierwsze nabo˝eƒstwo. W dniu
31 grudnia 1964 roku starszy okr´gowy Charles Meiss wyÊwi´ci∏ nowe miejsce na nabo˝eƒstwa.
KoÊció∏ ten póêniej zosta∏ odrestaurowany i rozbudowany. Po zakoƒczeniu prac, aposto∏ okr´gowy
Robert Higelin, w dniu 16 wrzeÊnia 1995 roku, ponownie przekaza∏ obiekt swojemu
przeznaczeniu. Nasz G∏ówny Aposto∏ przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w dniu 28 marca 1993 roku.
Zbór obecnie liczy oko∏o 200 dusz i jest obs∏ugiwany przez 13 s∏ug Bo˝ych.

Apostoł okręgowy Studer pieczętuje rodzinę z Mediolanu
W∏ochy: Podczas swojej podró˝y do W∏och aposto∏ okr´gowy Armin Studer w dniu 21 wrzeÊnia 2003 roku
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w centralnym koÊciele w Mediolanie, a podczas tej uroczystoÊci piecz´towa∏
czteroosobowà rodzin´. Z nabo˝eƒstwa skorzysta∏o 157 braci i sióstr oraz 2 goÊci. Aposto∏ s∏u˝y∏ s∏owem biblijnym
z Efezjan 3, 14-16. Aposto∏owi okr´gowemu towarzyszyli aposto∏ Orando Mutti i biskup Heinz Lang.
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Nabożeństwo apostoła
po raz pierwszy w Vittorii

Diakon w Marsiconuovo
Apostoł okręgowy Armin Studer
(z prawej) z nowo ustanowionym
diakonem Daniele De Seną

W∏ochy: Od 19 wrzeÊnia
2003 roku zbór Marsiconuovo ma diakona.
Aposto∏ okr´gowy Armin
Studer podczas swojej
podró˝y przeprowadzi∏
tam nabo˝eƒstwo dla 53 braci i sióstr oraz 5 goÊci, a tak˝e
powo∏a∏ na urzàd diakona m∏odego brata Daniele De
Sen´. W nabo˝eƒstwie wzi´li te˝ udzia∏: aposto∏ Orando
Mutti i biskup Heinz Lang.

140 gości podczas Dnia Otwartego
W∏ochy: Bracia i siostry zboru Trebaseleghe korzystajàc
z okazji popularnego dorocznego festynu, odbywajàcego
si´ na placu w pobli˝u koÊcio∏a, zorganizowali
Dzieƒ Otwarty. SpoÊród 140
przyby∏ych goÊci oko∏o 130
wykaza∏o takie zainteresowanie naukà KoÊcio∏a
Nowoapostolskiego,
˝e prowadzili o˝ywione
rozmowy z braçmi i siostrami
ze zboru i jakby ca∏kowicie
zapomnieli o festynie,
na który zasadniczo przyszli.

Tablice informacyjne przedstawiały
dzieło Boże i historię zboru Trebaseleghe

W∏ochy: W niedziel´ po po∏udniu, 10 sierpnia
2003 r., aposto∏ Orando Mutti po raz pierwszy
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w Vittorii, na
Sycylii, w którym uczestniczy∏o 14 braci i sióstr
oraz 9 goÊci. Tego samego dnia przed po∏udniem aposto∏ Mutti s∏u˝y∏ w zborze Scaccia, a
podczas tego nabo˝eƒstwa przeszed∏ w stan
spoczynku tamtejszy przewodniczàcy zboru.
W tej uroczystoÊci uczestniczy∏ te˝ aposto∏
Nicolo Augello, który akurat przebywa∏ na
Sycylii wraz z rodzinà.

Apostoł Orando
Mutti (z prawej)
dziękuje kapłanowi
Calogero Rozzuto
za pięcioletnią
służbę jako
przewodniczący
zboru i 16-letnią
w okręgu Ticino

Spotkanie informacyjne
na temat AIDS
Argentyna: W KoÊciele terytorialnym Argentyna odby∏o si´ spotkanie informacyjne o HIV
i AIDS. Oko∏o 70 braci i sióstr, przede wszystkim m∏odzie˝ z opiekunami, zebra∏o si´ w
koÊciele w La Placie. Po wst´pnych s∏owach
ewangelisty okr´gowego Nakane, doktor
medycyny Juan Carlos Secchi - przewodniczàcy fundacji „VIDA” (˚ycie), informowa∏ o
chorobie os∏abienia systemu odpornoÊciowego, nad którà prowadzi badania od 25 lat.
Doktor Secchi podczas wykładu w kościele w La Placie
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Apostoł okręgowy odwiedza Tuwalu

Apostoł okręgowy Andrew H. Andersen (z tyłu pośrodku) z braćmi i siostrami na Funafuti;
z lewej obok niego dwóch rodzimych kapłanów Evi Taua’a i Leitonga Maeli

Wielki dzień dla prowincji Chaco

Australia: Aposto∏ okr´gowy
Andrew H. Andersen 24-27 lipca
ub.r. po raz pierwszy odwiedzi∏
wyspiarskie paƒstwo Tuwalu.
Towarzyszy∏ mu aposto∏ Heinz
Schmidt. Dzie∏o Bo˝e na Tuwalu
istnieje od 25 lat. W czwartek
wieczorem aposto∏ okr´gowy
Andersen przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo na najwi´kszym atolu koralowym Funafuti. Nast´pnego dnia
prowadzi∏ rozmowy z obydwoma
kap∏anami, dzia∏ajàcymi w tym
kraju, zaÊ na sobot´ bracia i siostry
przygotowali przedsi´wzi´cie
kulturalne po∏àczone z posi∏kiem.
W niedziel´, 27 lipca, aposto∏
okr´gowy zakoƒczy∏ swoje odwiedziny kolejnym nabo˝eƒstwem
na Funafuti.

Argentyna: W wynaj´tej sali w mieÊcie Presidencia Roque Saenz Pena w prowincji Chaco,
w niedziel´ 31 sierpnia ub.r., aposto∏ Norberto Passuni przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo. Na t´
uroczystoÊç zebra∏o si´ 370 braci i sióstr oraz oko∏o 50 goÊci z 10 zborów pó∏nocnowschodniej Argentyny. Aposto∏ Passuni piecz´towa∏ 42 osoby i ustanowi∏ kap∏ana oraz
4 diakonów. Najwa˝niejszymi
bran˝ami gospodarczymi w prowincji
Chaco sà przemys∏ bawe∏niany
i drzewny. Miasto Presidencia jest
w tym regionie drugim pod
wzgl´dem wielkoÊci. Tamtejszy zbór
zosta∏ za∏o˝ony w roku 1986.
W latach 1997 i 2002 aposto∏
okr´gowy Mario Fiore na terenie
aglomeracji Presidencia wyÊwi´ci∏ 2
koÊcio∏y. Bracia tego zboru
obs∏ugujà tak˝e Indian z plemienia
Toba, mieszkajàcych w rezerwacie.
Niektórzy z nich sà wyznania
nowoapostolskiego.

W listopadzie 2002 roku
apostoł okręgowy Fiore
(2 od prawej) wyświęcił
drugi kościół w Presidencia;
z prawej apostoł Passuni
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