
Nasza
Rodzina

czasopismo kościoła nowoapostolskiego

PL ISSN 0860-8474

Rok 16 . Nr 4 . Kwiecień 2004



Planty nad brzegiem
Menamu w Bangkoku
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Kiedy Aposto∏ Pawe∏ w swoim LiÊcie do Efezjan
radzi, aby wykorzystaç czas, a zarazem napo-
mina, ˝e czas jest z∏y, to nie ma na myÊli
wojny, zarazy, ucisku, g∏odu, niedoli i biedy.

Takich z∏ych czasów by∏o zanadto w dziejach historii
ludzkoÊci. Aposto∏ Pawe∏ chcia∏ zasadniczo ostrzec
przed niebezpieczeƒstwami dla ˝ycia w wierze, poniewa˝
dopóki szatan wywiera swoje wp∏ywy i kusi ludzi, to jest
z∏y czas.

Co jest z∏e w naszym czasie? To, ˝e mi∏oÊç zi´bnie,
poniewa˝ góruje niesprawiedliwoÊç. Gdzie ust´puje mi-
∏oÊç do Pana, gdzie ju˝ nie jest pierwszà mi∏oÊcià, tam
niebawem uwidacznia si´ brak odpowiednich czynów.
Zmienia si´ wewn´trzne nastawienie i usposobienie
serca, odchodzà myÊli i nie zajmujemy si´ ju˝ dokoƒ-
czeniem dzie∏a Bo˝ego. Tak nie musi byç, poniewa˝
Aposto∏ Pawe∏ równie˝ powiedzia∏: „Mi∏oÊç Bo˝a
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Âwi´tego,
który nam jest dany”. Zatem mamy mo˝liwoÊç pozostaç
w pierwszej mi∏oÊci!

Z∏y czas cechuje równie˝ niebezpieczeƒstwo stania si´
znu˝onym i Êpiàcym. Pan Jezus ostrzega∏ przed tym w
„Podobieƒstwie o màdrych i niemàdrych pannach”.
Przed znu˝eniem w wierze strze˝e nas s∏owo nabo-
˝eƒstwa, si∏a ze Êwi´tej wieczerzy, odpuszczenie grze-
chów, serdeczna wspólnota w zborze.

PowierzchownoÊç i oboj´tnoÊç sà kolejnymi w∏aÊciwoÊ-
ciami z∏ego czasu. Kto sprawy, b´dàce bez znaczenia dla
naszej doskona∏oÊci w wierze, traktuje na równi z
dzie∏em Bo˝ym, kto jest oboj´tny wobec propozycji
Bo˝ych, kto s∏abnie w wierze i ju˝ nie czeka na ponowne
przyjÊcie Chrystusa, ten ulega zagro˝eniom z∏ego czasu.

Chocia˝ czas jest z∏y, to jednak ˝yjemy w „z∏otym
czasie ∏aski”, w którym zostanie dokoƒczone dzie∏o
Bo˝e. Dlatego te˝ Aposto∏ Pawe∏ radzi, aby wykorzystaç
czas. To nast´puje w ten sposób, ˝e korzystamy z
propozycji ∏aski Bo˝ej, z wiarà przyjmujemy s∏owo Pana
i wed∏ug niego post´pujemy, a tak˝e konsekwentnie
kroczymy drogà naÊladownictwa a˝ do celu wiary.

Aposto∏ Pawe∏ napomina: „Dlatego nie bàdêcie
nierozsàdni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Paƒska”.

Bóg pragnie naszego uÊwi´cenia poprzez s∏owo,
naszego zbawienia poprzez ∏ask´ z ofiary Chrystusa, a
tak˝e poprzez dzia∏alnoÊç Ducha Âwi´tego przygotowa-
nia naszej duszy na dzieƒ Paƒski. Stale wi´c
dostrzegajmy propozycje mi∏oÊci i wykorzystujmy czas,
poniewa˝ „kto wytrwa do koƒca, ten b´dzie zbawiony”.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Zły czas
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G∏ówny Aposto∏
w Cziang Maj - Tajlandia
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Dzieƒ 2 grudnia 2003 roku dla G∏ów-
nego Aposto∏a, jak i dla osób, które mu
towarzyszy∏y, by∏ d∏ugi i pe∏en wyda-
rzeƒ. Po Êniadaniu o godz. 5.30 wyje-
chali autobusem na lotnisko w Bang-
koku. Po dwugodzinnym locie dotarli do
milionowego miasta Cziang Maj, po∏o-
˝onego w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci
Tajlandii. Zaraz udali si´ do hotelu,
gdzie o godz. 11.30 w wielkiej hali
odby∏o si´ nabo˝eƒstwo, w którym
wzi´∏o udzia∏ 615 braci i sióstr. Podczas
tej uroczystoÊci G∏ówny Aposto∏ prze-
niós∏ w stan spoczynku aposto∏a Bish-
rama Pahana (Bangladesz), a tak˝e
ustanowi∏ trzech aposto∏ów i dwóch
biskupów. Ponadto aposto∏ John So-
bottka z Kanady otrzyma∏ polecenie, aby
przysz∏oÊciowo s∏u˝yç jako aposto∏
okr´gowy pomocniczy.

Niektórzy bracia i siostry, aby uczes-
tniczyç w nabo˝eƒstwie, musieli poko-
naç ponad 2000 kilometrów. Innà prze-
szkod´ musia∏y pokonaç dzieci i

m∏odzie˝, poniewa˝ nabo˝eƒstwo mia∏o
miejsce w trakcie tygodnia i uczniowie
musieli si´ zwolniç ze szko∏y. W tym celu
administracja koÊcielna wystosowa∏a
pismo do dyrekcji szkó∏ z proÊbà o zwol-
nienie nowoapostolskich uczniów z
lekcji, z uwagi na to szczególne wydarze-
nie. Zatem wielka liczba dzieci i m∏o-
dzie˝y nie tylko mog∏a uczestniczyç w
nabo˝eƒstwie, ale te˝ niektórzy z nich po
po∏udniu tego dnia mogli sprawiç radoÊç
G∏ównemu Aposto∏owi i osobom mu
towarzyszàcym, prezentujàc tradycje
ludowe z ró˝nych regionów kraju. To
barwne przedstawienie z niema∏ym
aplauzem stanowi∏o równoczeÊnie ofi-
cjalne zakoƒczenie tej podró˝y.

Tego samego dnia wieczorem nasz
G∏ówny Aposto∏ odlecia∏ do Bangkoku,
a stamtàd uda∏ si´ do Zurychu, gdzie
przyby∏ zm´czony rankiem 3 grudnia o
godzinie 7.15, majàc za sobà, ∏àcznie z
ró˝nicà stref czasowych, trzydziesto-
godzinny dzieƒ.

Na zakoƒczenie swojej podró˝y
w po∏udniowo-wschodniej Azji,
która mia∏a miejsce w dniach
od 27 listopada do 3 grudnia 2003 r.,

G∏ówny Aposto∏ s∏u˝y∏ w tajlandzkim mieÊcie Cziang Maj.
Podczas tego nabo˝eƒstwa odby∏o si´ zarówno przeniesienie
w stan spoczynku, udzielenie polecenia, jak i powo∏anie na urzàd.

Młodzież prezentuje różne 
tradycje ludowe Tajlandii



- Psalm 139, 5 -

„Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu,
i kładziesz na mnie rękę swoją”.

Umi∏owani bracia i siostry w
Panu. Serdecznie witam was
wszystkich przy o∏tarzu Bo-
˝ym. Miejsce, gdzie ustano-

wiony jest o∏tarz Bo˝y powinno byç
naszym najmilszym miejscem na ziemi,
poniewa˝ przy tym o∏tarzu, poprzez swo-
ich s∏ug, przemawia do nas Bóg. On zaw-
sze ma nam coÊ wa˝nego do powiedzenia,
gdy˝ dzia∏a Duch Âwi´ty, a co s∏yszy u
Ojca w niebie, to objawia na ziemi przy
o∏tarzu poprzez s∏ug Bo˝ych. Przy tym
o∏tarzu mo˝emy z∏o˝yç wszystkie nasze
troski i obcià˝enia, aby nam by∏o lekko na
duszy. Przy tym o∏tarzu dost´pujemy ∏aski
i odpuszczenia grzechów, a tak˝e otrzy-
mujemy pokój Jezusa. Wiele mo˝na by
mówiç o tym, co dzieje si´ przy o∏tarzu
Pana. W∏aÊnie dlatego, ˝e nast´puje przy
nim coÊ tak wa˝nego i wielkiego, powi-
nien byç dla nas najmilszym miejscem.

W Biblii czytamy o Panu Jezusie, ̋ e pa-
trzàc na miasto Jerozolim´ zaczà∏ p∏akaç.
Wyobraêcie sobie tragizm tej sytuacji. Syn

wszak˝e b´dzie bezpieczny i z wiary
przejdzie do zobaczenia.

Naprawd´ raduj´ si´, mili bracia i sios-
try, ˝e po raz wtóry mog´ byç w waszym
kraju. Moje pierwsze odwiedziny by∏y
dwanaÊcie lat temu. Wówczas nabo˝eƒ-
stwo przeprowadzi∏em w innym mieÊcie,
ale o mojej wizycie u was nie zapomnia-
∏em. Gdy teraz mog∏em do was przybyç
ponownie, to chcia∏bym wykorzystaç t´
wizyt´, aby do waszych dusz wpisaç, ˝e
o∏tarz Bo˝y jest najwa˝niejszym miejscem
na ziemi. To, co tu otrzymujemy, tego nie
otrzymamy nigdzie indziej. Zostajemy
udoskonalani na ponowne przyjÊcie
Chrystusa.

Przeczyta∏em s∏owo biblijne, w którym
Psalmista Dawid mówi o tym, ˝e Bóg ota-
cza go zewszàd i trzyma nad nim r´k´. My
równie˝ mo˝emy to powiedzieç. Zewszàd
otacza nas s∏u˝ba i ochrona anielska, a
nad nami jest wznios∏a r´ka Bo˝a. My nie
widzimy tej s∏u˝by anielskiej, poniewa˝
nasze oczy nie sà w stanie jeszcze wejrzeç

Bo˝y patrza∏ na miasto i p∏aka∏. Nast´p-
nie zaÊ powiedzia∏: „GdybyÊ i ty pozna∏o
w tym to dniu, co s∏u˝y ku pokojowi. Lecz
teraz zakryte to jest przed oczyma twy-
mi”, a nast´pnie doda∏: „Gdy˝ przyjdà na
ciebie dni, ˝e twoi nieprzyjaciele usypià
wa∏ wokó∏ ciebie (…) i nie pozostawià z
ciebie kamienia na kamieniu”. (Ew. ¸u-
kasza 19, 41-44) Kilkadziesiàt lat póêniej
wszystko wype∏ni∏o si´ dos∏ownie.

Gdy Pan Jezus dziÊ patrzy na nas, na
zbór zgromadzony przy o∏tarzu, na naród
Pana, na swoich braci i siostry, to chcia∏-
bym si´ nas zapytaç: Czy Pan Jezus musi
ponownie p∏akaç? Mam nadziej´, ˝e nie.
Dlatego, ̋ e mo˝e widzieç, i˝ dziÊ poznaje-
my to, co jest s∏u˝ebne do pokoju naszej
duszy. My przyjmujemy s∏owo i ∏ask´, a w
ten sposób dost´pujemy doskona∏oÊci na
dzieƒ ponownego przyjÊcia Chrystusa, po
którym to ju˝ nie b´dziemy na tej ziemi,
ale b´dziemy przeniesieni do wspania∏oÊ-
ci, nadejdzie bowiem czas, ̋ e nie pozosta-
nie kamieƒ na kamieniu. Naród Pana
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do Êwiata duchowego. S∏u˝b´ anielskà
mo˝emy jednak prze˝ywaç i odczuwaç.
Mili bracia i siostry wa˝nà te˝ rzeczà jest,
abyÊmy ka˝dego dnia modlili si´ o t´
s∏u˝b´ anielskà, ˝eby by∏a nam dana, a
r´ka Bo˝a pozosta∏a nad nami. GdybyÊ-
my nie mieli s∏u˝by anielskiej, bylibyÊmy
wystawieni na pastw´ wszystkich duchów,
mogàcych robiç z nami to, co chcà. Dzi´ki
s∏u˝bie anielskiej na naszej drodze do
celu wiary, dzieje si´ jednak tylko to, co
Bóg dopuszcza. Nic nas nie spotyka i
doÊwiadcza, co wczeÊniej nie przesz∏oby
przed oczami Bo˝ymi. Mi∏y Bóg ocenia,
rozwa˝a i uznaje za dobre. Tym samym
dzieje si´ tylko to, co s∏u˝y do osiàgni´cia
doskona∏oÊci i dokoƒczenia w wierze.

Mili bracia i siostry, by∏a to d∏uga pod-
ró˝ z mojej ojczyzny tu do was, do Cziang
Maj. Przekonany jestem, ˝e bez ochrony i
s∏u˝by anielskiej nie by∏oby mnie tu teraz,
poniewa˝ dosyç jest aktywnych mocy,
które chcia∏yby w tym przeszkodziç. Jakà
pi´knà rzeczà jest mieç ÊwiadomoÊç, jak o

tym czytamy w nadmienionym s∏owie
biblijnym, ˝e r´ka Pana jest nad nami.

Poniewa˝ Jego r´ka jest nad nami,
wcià˝ na nowo zostajemy b∏ogos∏awieni.
Poniewa˝ Jego r´ka jest nad nami, otrzy-
mujemy s∏owo Bo˝e i ∏ask´ z ofiary Jezu-
sa; otrzymujemy ciàgle si∏´, pokój i pocie-
szenie. Wszystko to daje nam r´ka, która
jest nad nami, którà Bóg na nas k∏adzie.
R´ka naszego Ojca prowadzi nas przez
˝ycie.

Pan Jezus kiedyÊ powiedzia∏: „A oto Ja
jestem z wami po wszystkie dni a˝ do
skoƒczenia Êwiata”. (Ew. Mateusza 28,
20) To oznacza, ˝e Jego r´ka prowadzi
nas przez ˝ycie. Je˝eli w s∏owie biblijnym
jest mowa: „Ogarniasz mnie z ty∏u i z
przodu”, to oznacza nic innego, tylko ze-
wszàd. Chciejmy przez chwil´ spojrzeç do
ty∏u. R´ka Pana by∏a z nami ju˝ w prze-
sz∏oÊci, poniewa˝ za nami le˝y cudowne
wybranie, namaszczenie Duchem Âwi´-
tym, powo∏anie do stanu dziecka Bo˝ego.
Za nami jest Jego r´ka. Jego r´ka jest te˝

przy naszym boku. Ona nas prowadzi na
naszej drodze do celu wiary. Gdy zaÊ pa-
trzymy do przodu, to tak˝e widzimy Jego
r´k´, poniewa˝ przed nami le˝y najwi´k-
szy cel jakikolwiek mo˝e osiàgnàç cz∏o-
wiek. Za nami wybranie i powo∏anie do
stanu dziecka Bo˝ego. Przed nami nad-
chodzàcy Pan i zabranie Jego narodu do
wspania∏oÊci niebiaƒskiej.

Mili bracia i siostry, r´ka Pana jest zew-
szàd, a teraz to, co najwi´ksze: Nawet
gdybyÊmy raz upadli w wierze, gdybyÊmy
duchowo le˝eli na ziemi, to Jego r´ka
pomo˝e nam wstaç. Gdy Pan Jezus mówi∏
o swoich owcach, ˝e s∏uchajà Jego g∏osu,
˝e znajà Jego, a On zna ich, to na koniec
powiedzia∏ cudowne s∏owo: „nikt nie
wydrze ich z r´ki mojej”. (Ew. Jana 10,
28) Czy˝ to nie jest donios∏e? To jest
obietnica naszego Mistrza, Chrystusa.
Nikt nas nie mo˝e wydrzeç z Jego r´ki.
Jego r´ka spoczywa na nas. Ona by∏a za
nami i jest przed nami. Zawsze jest przy
naszym boku. Nikt nas nie mo˝e wyrwaç z
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r´ki Chrystusa. 
Oczywistà rzeczà jest, ˝e i my pozos-

tajemy w Jego r´kach. Wszyscy mamy
naszà wolnà wol´, je˝eli nie chcemy
pozostaç w Jego r´kach i wyrwiemy si´,
wtedy te˝ nie mo˝emy ju˝ byç chronieni.
Kto jednak pozostaje w Jego r´kach, tego
te˝ nikt nie wydrze.

Teraz chcia∏bym powróciç do myÊli
wyra˝onych na poczàtku nabo˝eƒstwa.
O∏tarz Bo˝y jest najwa˝niejszym miejs-
cem w naszym ˝yciu. Kto pozostaje przy
tym o∏tarzu, ten osiàgnie cel wiary, ˝aden
duch nie b´dzie go móg∏ powstrzymaç.
Dlatego prosz´ was wszystkich, kiedy jest
nabo˝eƒstwo, to przybàdêcie pod s∏owo i
∏ask´, abyÊcie wcià˝ na nowo mieli si∏y,
aby ˝y∏a w was wiara i mi∏oÊç do dzie∏a
Bo˝ego, aby w sercach by∏a pewnoÊç, ˝e
Bóg otacza nas zewszàd. Jego r´ka jest
wsz´dzie i pomaga ka˝dej duszy, która
wykazuje ochoczà wol´ do naÊlado-
wnictwa. 

Bàdêcie wi´c Êwiadectwem dla dzie∏a
Bo˝ego. Przekonany jestem, ˝e w waszym
kraju jeszcze niejeden mo˝e znaleêç dro-

g´ do Pana, gdy˝ r´ka Bo˝a wszystkim
kieruje i prowadzi, aby jeszcze niejeden
móg∏ znaleêç drog´ do celu wiary. W
domu czyta∏em o waszym kraju, ˝e miesz-
ka tu 60 mln ludzi. Byç mo˝e tymczasem
jest jeszcze wi´cej. WÊród tych wielu
milionów sà jeszcze dusze, nad którymi
Bóg trzyma swojà r´k´, aby dokonaç
wybrania do stanu dziecka Bo˝ego, tak
jak to uczyni∏ w naszym przypadku. Wie-
my, i˝ kiedy na ca∏ym Êwiecie zostanie
znaleziona ostatnia dusza, którà chce

mieç Pan, wtedy te˝ przyjdzie i dokoƒczy
swoje dzie∏o, a wówczas na wieki
b´dziemy schronieni w Jego r´kach.
Niechby mi∏y Bóg nam wszystkim da∏
udanie do osiàgni´cia tego celu.

Niech ˝yje w nas wiara, a wiara ˝yje
wtedy, kiedy przyjmujemy s∏owo Bo˝e.
Mi∏oÊç niech w nas p∏onie niczym ogieƒ, a
wtedy te˝ pozostaniemy czuwajàcymi i
b´dziemy trwaç w modlitwie. W ten
sposób dalej kroczmy drogà wiary do
wielkiego dnia Paƒskiego.
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Niewàtpliwie znane jest stare przy-
s∏owie: „Wiele wie ten, kto du˝o
podró˝owa∏”. Opowiadaç mo˝na
wtedy zw∏aszcza o zwyczajach ˝ycio-
wych i indywidualnoÊciach obcych
kultur. W wyniku post´pu technicz-
nego, nasza ziemia sta∏a si´ pozornie
ma∏a. DziÊ istniejà liczne mo˝liwoÊci
poznawania innych narodów i kultur.

Istniejà organizacje i instytucje,
które przygotowujà pracowników do
pracy za granicà i zapoznajà z obcymi
obyczajami. Przy tej okazji niekiedy
mówi si´ o niebezpieczeƒstwie szoku
kulturowego, które nale˝y zminimali-
zowaç. Na powa˝ne niebezpieczeƒ-
stwo nara˝ony jest rezultat pracy,
kiedy wzajemne zrozumienie pomi´-
dzy przybyszami a tubylcami zostaje
zburzone w wyniku szoku kulturo-
wego i nie dochodzi do nawiàzania
kontaktu.

Szok kulturowy jest swoistym
przera˝eniem, wywo∏anym nadmia-
rem wra˝eƒ obcych lub odmiennych
kultur.

Wype∏niajàc polecenie urz´du sty-

kamy si´ z licznymi kulturami. Szcze-
gólnym prze˝yciem zawsze jest dla
mnie, kiedy mog´ dostrzec, jak ludzie
si´ cieszà, gdy respektuje si´ ich
kultur´. Niekiedy wywo∏uje radoÊç ju˝
to, gdy próbuje si´ wypowiedzieç
kilka s∏ów w danym j´zyku. Niestety
wcià˝ na nowo mo˝na te˝ prze˝ywaç,
˝e konfrontacja ró˝nych kultur pro-
wadzi do konfliktów. W wielu przy-
padkach mo˝na by∏oby tego uniknàç,
o ile ludzie wykazywaliby wzajemny
szacunek, a tak˝e byliby sk∏onni do
poznania innych kultur.

Jak to jest u nas, u wierzàcych
chrzeÊcijan nowoapostolskich? W
ma∏ych zborach ju˝ mo˝na stwierdziç,
˝e stykajà si´ tam ludzie ró˝nego
pochodzenia i wykazujà wi´ksze lub
mniejsze ró˝nice kulturowe. Czy nie
jest jednak pi´knie, kiedy poprzez
obs∏ug´ Ducha Âwi´tego zyskuje si´
jednolite duchowe ukszta∏towanie?
Czy nie jest to tak˝e wysoki stopieƒ
ukszta∏towanego poziomu ducho-
wego, kiedy wzajemnie mo˝na sobie
przebaczaç i wychodziç naprzeciw

siebie bez uprzedzeƒ i osàdów, a
tak˝e kiedy jest wola do wzajemnego
poszanowania, wys∏uchania i uczenia
si´ od siebie? Czy nie jest to wysoki
stopieƒ poziomu duchowego, kiedy
modlimy si´ za naszego bliêniego i
mamy dla niego czas, gdy jest chory
lub cierpi niedol´? Jezus jest tu
wzorem, gdy˝ to praktykowa∏ w
swoim ˝yciu.

„Pójdêcie do mnie wszyscy…”. Syn
Bo˝y nie uwa˝a∏ ró˝nic kulturowych
za bariery nie do pokonania. Jego
zaproszenie aktualne jest do dziÊ.
Dotyczy wszystkich, zarówno chorych
i zdrowych, m∏odych i starych,
znu˝onych i obcià˝onych, grzeszni-
ków i niedoskona∏ych. Mo˝na by∏oby
kontynuowaç wyliczanie.

„Pójdêcie do mnie wszyscy…”. Czy˝
nie jest to godny do osiàgni´cia cel dla
ka˝dej duszy, dla ka˝dego zboru, aby
otwartym sercem, otwartymi ramio-
nami urzeczywistniaç t´ „kultur´”
Chrystusa? „…Uczcie si´ ode mnie,
˝e jestem cichy i pokornego serca, a
znajdziecie ukojenie dla dusz wa-
szych”. Niechby w nas nastàpi∏ niez-
b´dny rozwój, abyÊmy byli godni
naszego Oblubieƒca duszy.

Fred Wolf

Apostoł Fred Wolf urodził się 3 kwietnia 1961 roku.
Na urząd apostoła został powołany 21 stycznia 1996
roku.Działa w Kościele terytorialnym Kanada,a także
obsługuje południowo-wschodnie regiony Azji,
Tajlandię,Malezję i Sri Lankę.

Szok kulturowy

Apostoł Fred Wolf (stojący z prawej)
i apostoł okręgowy pomocniczy Urs Hebeisen
(stojący 4 od lewej) z żoną (obok z prawej)
oraz bracia i siostry z Malezji

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



8

N A U K A I P O Z N A N I E

JJeezzuuss  CChhrryyssttuuss  ––  KKrróóll  ww  uunnii˝̋eenniiuu

Zapowiedzi starotestamentowe wype∏ni∏y si´
w Jezusie Chrystusie. On jest sprawiedliwym
Królem. Najpierw jest okreÊlany jako Syn i
Spadkobierca Dawida. W Êcis∏ym zwiàzku z
królowaniem Chrystusa jest wyobra˝enie o
Królestwie Bo˝ym.

Ju˝ Natanael, jeden z pierwszych uczniów
Jezusa wyzna∏: „Mistrzu! Ty jesteÊ Synem
Bo˝ym, Ty jesteÊ królem Izraela”. (Ew. Jana 1,
49) Król Jezus nie wyró˝nia si´ jednak
zewn´trznà okaza∏oÊcià i mocà, ale uwidacznia
si´ w pe∏nomocnictwie, w jakim dzia∏a i przez
znaki, jakich dokonuje. W wyniku stania si´
cz∏owiekiem Syn Bo˝y si´ uni˝y∏. (por. Filipian 2,
7. 8) W relacji na temat narodzin Jezusa
dochodzi do g∏osu, ˝e narodzi∏ si´ Król. M´drcy
ze Wschodu pytali: „Gdzie jest ten nowo
narodzony król ˝ydowski? WidzieliÊmy bowiem
gwiazd´ jego na Wschodzie i przyszliÊmy oddaç
mu pok∏on”. (Ew. Mateusza 2, 2)

Upadanie na twarz przed cz∏owiekiem w
zasadzie nie by∏o praktykowane w Izraelu,
poniewa˝ czczono w ten sposób wy∏àcznie Boga.
Widzimy wi´c, ˝e czeÊç oddawana nowo
narodzonemu wskazuje nie tylko na Jego
królewskà, ale na Jego Boskà pozycj´.

Wszystkie cztery Ewangelie mówià o tym, ˝e
Jezus przed swoimi cierpieniami i Êmiercià
wje˝d˝a do Jerozolimy korzystajàc z os∏a.
Chrystus daje si´ przy tym rozpoznaç jako Król
Pokoju i SprawiedliwoÊci, który zosta∏ zapowie-
dziany przez proroka Zachariasza: „Wesel si´

BBóógg  jjeesstt  KKrróólleemm

W czasach starego Izraela królowie rozpo-
rzàdzali wszelkimi sferami ˝ycia. Byli w∏adcami
nad ˝yciem i Êmiercià. Taki obraz króla musi staç
nam przed oczami, kiedy w Biblii czytamy o
Bogu jako Królu. To, ˝e Bóg jest Królem nad
wszystkimi narodami, g∏oszà ró˝ne Psalmy. Na
przyk∏ad czytamy: „Bóg jest Królem nad
narodami, Bóg siedzi na swym tronie Êwi´tym”.
(Psalm 47, 9) Niemniej jest jeszcze coÊ wi´cej:
Bóg jest Królem nad ca∏ym stworzeniem. Panem
nad naturà i historià. Jednoznaczne wyznanie, ̋ e
Bóg jest jedyny, jest uwielbieniem Bo˝ej mocy
królewskiej.

OObbiieettnniiccaa  kkrróólleewwsskkiieeggoo  ppaannoowwaanniiaa  BBoo˝̋eeggoo

Prorok Izajasz w zwiàzku ze swoim powo-
∏aniem widzia∏ Boga siedzàcego na tronie,
odzianego w p∏aszcz królewski i otoczonego
serafinami, tworzàcymi nadwornà Êwit´ królew-
skà. (por. Izajasza 6) To widzenie wyraênie
przedstawia, ˝e Bóg jest w∏adcà wszechÊwiatów.

W ksi´gach proroczych nie tylko jest mowa o
teraêniejszym, ukrytym królewskim panowaniu
Bo˝ym, ale te˝ o przysz∏ym, jawnym dla
wszystkich ludzi. To wyobra˝enie jest ÊciÊle
zwiàzane z oczekiwaniem na Króla Mesjasza.

Na przyk∏ad czytamy: „Oto idà dni - mówi Pan
- ˝e wzbudz´ Dawidowi sprawiedliwà latoroÊl:
B´dzie panowa∏ jako król i màdrze post´powa∏;
i b´dzie stosowa∏ prawo i sprawiedliwoÊç na
ziemi”. (Jeremiasza 23, 5)

Przedstawimy królewskie panowanie Boga w Izraelu, a tak˝e to, ˝e by∏ Panem
nie tylko Izraela, lecz tak˝e ca∏ego Êwiata. Ju˝ w Starym Testamencie zapowiedziany
by∏ Król Pokoju. Obietnica ta wype∏ni∏a si´ w Jezusie Chrystusie. Ujawni∏ si´ jednak

jako Król w uni˝eniu.
Kiedy Jezus Chrystus

ustanowi swoje Królestwo
na ziemi, wtedy wszystkim

b´dzie wiadomo, ˝e jest
Królem królów.

Jezus Chrystus 
Królem
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bardzo, córko syjoƒska! Wykrzykuj, córko
jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do
ciebie, sprawiedliwy on i zwyci´ski, ∏agodny i
jedzie na oÊle, na oÊl´ciu, êrebi´ciu oÊlicy”.
(Zachariasza 9, 9) Królewska racja stanu, a
zarazem rezygnacja z zewn´trznych oznak mocy,
równoczeÊnie stajà si´ nader widoczne podczas
wjazdu do Jerozolimy.

Wielu ˚ydów uznaje Jezusa jako Króla,
rozpoÊciera przed Nim swoje szaty i posypuje
zielonymi ga∏àzkami. (por. Ew. Mateusza 21, 8)
Tym symbolom obecnoÊci Króla towarzyszà
znaki uni˝enia i ubóstwa. Osio∏, na którym
jecha∏ Jezus, tak naprawd´ nie jest zwierz´ciem
godnym Króla, jak na przyk∏ad koƒ; jest
zwierz´ciem roboczym na roli.

JJeezzuuss  CChhrryyssttuuss  ––  uukkrrzzyy˝̋oowwaannyy  KKrróóll

W dziejach cierpienia wyst´pujà liczne wska-
zówki, ˝e Jezus jest Królem ˚ydów. Pi∏at pyta∏:
„Czy Ty jesteÊ królem ˝ydowskim?”. Jezus
odpowiadajàc Rzymianinowi jasno postawi∏
spraw´, ˝e nie planuje ˝adnej rebelii ani
rozruchów zbrojnych: „Królestwo moje nie jest z
tego Êwiata; gdyby z tego Êwiata by∏o Królestwo
moje, s∏udzy moi walczyliby, abym nie by∏
wydany ˚ydom; bo w∏aÊnie Królestwo moje nie
jest stàd”.

Dlatego, ˝e Jezus mówi∏ o swoim Królestwie,
Pi∏at si´ zapyta∏: „A wi´c jesteÊ królem?”. Tym
samym da∏ Synowi Bo˝emu zaprezentowaç swój
stan królewski: „Sam mówisz, ˝e jestem królem.
Ja si´ narodzi∏em i na to przyszed∏em na Êwiat,
aby daç Êwiadectwo prawdzie”. Jezus wyzna∏
wi´c tak˝e wobec przedstawiciela w∏adz Êwiec-
kich i pogaƒstwa, ˝e jest Królem i Êwiadkiem
prawdy. (Ew. Jana 18, 33-37)

Napis nad krzy˝em: „Jezus Nazareƒski, król
˝ydowski”, (Ew. Jana 19, 19) s∏u˝y∏ ostrze˝eniu i
odstraszeniu: Wszystkim mia∏o byç wiadome, ˝e
ten Jezus wystàpi∏ z roszczeniem bycia królem
˚ydów i stàd te˝ by∏ winien Êmierci.

Fakt, ˝e napis nad krzy˝em widnia∏ w trzech
j´zykach, a mianowicie w j´zyku narodowym
(hebrajskim, a w∏aÊciwie aramejskim), w j´zyku
urz´dowym (∏aciƒskim) i w j´zyku kupieckim
(greckim), mia∏ g∏´bszy sens, a mianowicie s∏u˝y∏
obwieszczeniu, ˝e Jezus jest Królem ca∏ego
Êwiata.

JJeezzuuss  CChhrryyssttuuss  ––  KKrróóll  kkrróóllóóww

Pierwotny zbór apostolski wyznaje, ˝e w
Jezusie Chrystusie nasta∏o Królestwo Bo˝e, i ˝e
jako Król jest obecny w swoim Królestwie, czyli,
˝e panuje w swoim zborze.

Wrogowie ówczesnych chrzeÊcijan b∏´dnie
politycznie interpretowali status Króla Jezusa
Chrystusa. W Dziejach Apostolskich jest mowa,
˝e ˚ydzi w Tesalonice wystosowali wobec
chrzeÊcijan nast´pujàce oskar˝enie: „Ci, co
uczynili zam´t w ca∏ym Êwiecie, przybyli i tutaj, a
Jazon ich przyjà∏; wszyscy oni post´pujà wbrew
postanowieniom cesarza, g∏oszàc, ˝e jest inny
król, Jezus”. (Dzieje Ap. 17, 6. 7)

Chocia˝ Jezus Chrystus podkreÊla∏ duchowy
charakter swego Królestwa, to jednak w Nowym
Testamencie znajdujà si´ poj´cia i wyobra˝enia
znane z rzymskiego kultu cesarza. O ile poj´cia
„epifania” i „paruzja”, jako zjawienie si´ i
przybycie, odnoszà si´ do ziemskiego w∏adcy
uznawanego za Boga, to w zwiàzku z Chrys-
tusem opisujà Jego przyjÊcie (epifania) i Jego
ponowne przyjÊcie (paruzja). Nowotestamen-
towe wyznanie Jezusa Chrystusa jako Króla stoi
w wyraênej sprzecznoÊci z hellenistyczno-
rzymskim czczeniem w∏adcy, które ziemskiemu
królowi przypisuje ucieleÊnienie (inkarnacj´)
pewnego Boga. Bo˝a godnoÊç królewska przy-
nale˝y wy∏àcznie Bogu, o czym Êwiadczy Stary i
Nowy Testament. Tylko i wy∏àcznie do Chrystusa
mogà odnieÊç si´ s∏owa: „A S∏owo cia∏em si´
sta∏o i zamieszka∏o wÊród nas, i ujrzeliÊmy
chwa∏´ Jego, chwa∏´, jakà ma jedyny Syn od
Ojca, pe∏ne ∏aski i prawdy”. (Ew. Jana 1, 14)

Królewska godnoÊç Jezusa Chrystusa szcze-
gólnie podkreÊlana jest w Objawieniu Jana.
Jezus Chrystus jest: „W∏adcà nad królami
ziemskimi”. (Obj. Jana 1, 5)

Kiedy siódmy anio∏ zatràbi, wtedy wszystkim
b´dzie wiadome: „Panowanie nad Êwiatem przy-
pad∏o w udziale Panu naszemu i Pomazaƒcowi
Jego i królowaç b´dzie na wieki wieków”. (Obj.
Jana 11, 15)

Wówczas pod ka˝dym wzgl´dem we wszystkich
sferach objawi si´ panowanie Chrystusa. Wtedy
oka˝e si´, kto jest prawdziwym Królem, który
panuje w pokoju i sprawiedliwie, a mianowicie
Jezus Chrystus, S∏owo Bo˝e „Król królów i Pan
panów”. (Obj. Jana 19, 16)
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AArrggeennttyynnaa:: Wieczorem, 18 paêdziernika, ub.r., aposto∏ okr´gowy
Mario Fiore przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w koÊciele centralnym w
Buenos Aires. UroczystoÊç transmitowana by∏a satelitarnie do 90
miejscowoÊci w Argentynie, Paragwaju, Chile i w Urugwaju. W ten
sposób aposto∏ okr´gowy zdo∏a∏ obs∏u˝yç 10 tysi´cy m∏odych braci i
sióstr s∏owami Psalmu 71, 17: „Bo˝e, uczy∏eÊ mnie od m∏odoÊci mojej,
a ja a˝ dotàd oznajmiam cudowne sprawy Twoje”. Pod koniec
nabo˝eƒstwa aposto∏ okr´gowy skierowa∏ uwag´ m∏odzie˝y na
dost´pnà w koÊciele broszurk´ na temat niebezpieczeƒstwa na∏ogów.

HHoonndduurraass:: Dniem sp´dzonym na
pla˝y w Tela, w po∏owie paêdzier-
nika ub.r., rozpocz´∏o si´ spotkanie
m∏odzie˝y w Hondurasie. Dla wi´-
kszoÊci m∏odych braci i sióstr by∏ to
pierwszy pobyt nad morzem. Nast´-
pnego dnia biskup Eduardo Buis-
trago przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo
dla m∏odzie˝y z udzia∏em braci i
sióstr zboru Canaveral.

UUSSAA:: Pod koniec paêdziernika 2003
roku m∏odzie˝ z Teksasu spotka∏a
si´ nad jeziorem Belton w pobli˝u
Killeen, aby wspólnie sp´dziç
weekend.
Pierwszego dnia program obejmo-
wa∏: przed po∏udniem grupowe roz-
grywki sportowe, a po po∏udniu
grupowe spotkania, na których
rozmawiano na temat: „Co oznacza
dla mnie urzàd apostolski?”.
Wieczorem wszyscy zebrali si´ na
wspólny Êpiew przy ognisku. Nast´p-
nego dnia, w niedziel´, odby∏o si´
nabo˝eƒstwo dla m∏odzie˝y, na
które zaproszeni te˝ byli bracia i
siostry z sàsiednich zborów.

UUSSAA:: „Byç radosnym, sprawiaç radoÊç i pomagaç innym”. To motto
determinowa∏o dzia∏alnoÊç grupy m∏odzie˝owej ze zboru Wharton.
M∏odzi bracia i siostry w wieku od dwunastu do pi´tnastu lat w ka˝dy
piàtek wieczorem spotykajà si´ w koÊciele. Po modlitwie rozmawiajà
na temat pewnego s∏owa biblijnego, a póêniej zastanawiajà si´ nad
mo˝liwymi do podj´cia akcjami. W ten sposób, w paêdzierniku 2003
roku, powsta∏ pomys∏ w∏asnor´cznego zrobienia zabawek, w postaci
zagród farmerskich ze zwierz´tami, a nast´pnie przekazania ich

dzieciom z ubogich
rodzin. Przygotowano
te˝ wiàzanki kwiatów,
które wr´czono senio-
rom w domu starców.

Spotkanie młodzieży w Hondurasie

Młodzież z Hondurasu na plaży w Tela

Weekend młodzieżowy
w Teksasie

Grupowe rozgrywki sportowe

Ciekawe pomysły…

Młodzież zboru Wharton
podczas prac ręcznych

Nabożeństwo dla 10 tysięcy młodzieży
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TTiicciinnoo:: Zbór Bellinzona, 5 paêdziernika 2003 roku,
obchodzi∏ uroczystoÊç 20-lecia wybudowania koÊ-
cio∏a. Chcàc zwróciç uwag´ mieszkaƒców na to
szczególne wydarzenie, bracia i siostry rozdali 1000
zaproszeƒ i rozlepili 30 plakatów. Na poranne
nabo˝eƒstwo przyby∏o te˝ wielu by∏ych cz∏onków
zboru. Po po∏udniu koÊció∏ by∏ otwarty dla ch´tnych
do zwiedzenia. Po prezentacji filmu wideo
„B∏ogos∏awiony i Êwi´ty…” odby∏ si´ koncert
katolickiego chóru „Corale San Gottarde”, którym
kierowa∏ dyrygent i organista Livio Vanoni. KoÊció∏
by∏ prawie ca∏kowicie zape∏niony 130 uczestnikami,
wÊród których by∏o 60 goÊci. Na uroczystoÊci obecni
byli tak˝e biskup w st. sp. Rudolf Bänziger i
architekt Alberto Finzi, którzy wybudowali koÊcio∏y
w Lugano, Locarno i w Bellinzonie.

HHiisszzppaanniiaa:: Celem wycieczki braci i sióstr ze zboru
Girona, 11 paêdziernika ub.r., by∏ plac grillowy,
znajdujàcy si´ poni˝ej kaplicy Santa Magdalena w
Terrades. W wycieczce wzi´li te˝ udzia∏ bracia i
siostry ze zboru Ampuriabrava, jak i urlopowicze. Nie
zabrak∏o równie˝ smako∏yków dla podniebienia. Po
posi∏ku przewodniczàcy zboru, kap∏an Antonio
Hueso, rozda∏ wszystkim obecnym Êpiewniki i wezwa∏
do Êpiewu. Po po∏udniu wycieczkowicze podzielili si´
na mniejsze grupy i zaj´li si´ zagadnieniami: „Na co
musz´ zwa˝aç, aby byç przygotowanym na ponowne
przyjÊcie Pana Jezusa?” oraz „Co mog∏oby byç dla
mnie przeszkodà w zabraniu podczas przyjÊcia
Pana?”. Wyniki tych prac grupowych zosta∏y zapre-
zentowane wszystkim na koniec spotkania.

JJaappoonniiaa:: Od 19 paêdziernika 2003 roku na Sikoku,
czwartej pod wzgl´dem wielkoÊci wyspie Japonii,

tamtejszy zbór posiada w∏asny obiekt sakralny.
WyÊwi´cenia nowego domu Bo˝ego w mieÊcie

Matsuyamie dokona∏ starszy okr´gowy Urs Riederer.
PoÊród 65 uczestników by∏o te˝ wielu goÊci. Z powodu

tego, ˝e na tej wyspie ju˝ wczeÊniej by∏a prowadzona
dzia∏alnoÊç misjonarska przez imigrantów, jest tam
procentowo wi´cej chrzeÊcijan wÊród mieszkaƒców

ni˝ w pozosta∏ych regionach Japonii. Niewielka liczba
braci i sióstr ma nadziej´, ˝e dzi´ki w∏asnemu

koÊcio∏owi, który wybudowa∏ ewangelista okr´gowy
Yahata z ˝onà, pozyskanych zostanie jeszcze

wi´cej dusz dla dzie∏a Bo˝ego.

Wyświęcenie kościoła

Uroczystość w Bellinzonie

Przed 20 laty wybudowany kościół w Bellinzonie

Rozmowy o wierze na placu grillowym

Zdjęcie pamiątkowe z wycieczki do Terrades

Bracia i siostry oraz goście z Matsuyamy przed nowym kościołem
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UUSSAA:: Wieczorem 27 paêdziernika 2003 roku starszy
okr´gowy Langford dokona∏ pierwszego pchni´cia
szpadlem pod budow´ nowego koÊcio∏a w Roswell,
w stanie Georgia. Bracia i siostry zgromadzili si´ na
posesji przysz∏ego koÊcio∏a ze Êwieczkami w r´kach.
Z tej okazji starszy okr´gowy przeczyta∏ s∏owo
biblijne z 1. Koryntian 3, 9-11. Po modlitwie i doko-
naniu pchni´cia szpadlem, zaÊpiewano jeszcze kilka
pieÊni.

AArrggeennttyynnaa:: Ponad
600 braci i sióstr z
kilku zborów pro-
wincji Mendoza, 21
wrzeÊnia 2003 roku,
zgromadzi∏o si´ na
nabo˝eƒstwo w San
Rafael, oddalonym
oko∏o 1100 kilo-
metrów od Buenos
Aires. Nabo˝eƒ-
stwo to przeprowa-
dzi∏ aposto∏ Nor-
berto Passuni. Z
oddalonej o 230 km

stolicy prowincji przyby∏ równie˝ chór okr´gowy i
wspólnie z chórem miejscowym upi´ksza∏ pieÊniami
uroczystoÊç. Aposto∏ Passuni piecz´towa∏ 62 osoby,
ustanowi∏ pasterza, trzech kap∏anów i trzech dia-
konów. Poza tym przeniós∏ w stan spoczynku dwóch
kap∏anów.

Pierwsze pchnięcie szpadlem
w Roswell

Odwiedziny apostoła
w Mendozie

Apostoł Passuni (z prawej)
przemawia do dwóch kapłanów

przechodzących w stan spoczynku

BBrraazzyylliiaa:: W kronice zboru Caceres, w stanie Mato Grosso,
dzieƒ 18 paêdziernika 2003 roku odnotowany zosta∏ jako

wyjàtkowy. W tym dniu aposto∏ okr´gowy Guillermo Vilor
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo, na które przybyli równie˝

bracia i siostry z miejscowoÊci odleg∏ych o 400 km. Podczas
nabo˝eƒstwa aposto∏ okr´gowy ochrzci∏ dwoje dzieci i

piecz´towa∏ szeÊç osób. Po nabo˝eƒstwie, zanim wszyscy
udali si´ w podró˝ powrotnà, spo˝yli jeszcze wspólny

posi∏ek, podczas którego aposto∏owi okr´gowemu
wr´czono rzeêb´, przedstawiajàcà postaç mieszkaƒca

Pantanalu, krainy geograficznej na pograniczu Boliwii i
Brazylii, wraz z ̋ yczeniem, aby zawsze

pami´ta∏ o tych odwiedzinach.

Apostoł okręgowy w Caceres

Apostoł okręgowy Vilor z siostrami w zborze Caceres

Pierwsze pchnięcie
szpadlem pod budowę
nowego kościoła
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