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Dobry pasterz
podobieƒstwie o zgubionej owcy Pan Jezus
bardzo dobitnymi i pi´knymi s∏owami
przedstawi∏, jak post´puje dobry pasterz:
Pozostawia dziewi´çdziesiàt dziewi´ç owiec, tam gdzie
sà – razem jako wspólnot´ – i szczególnie zwraca si´ ku
tej jednej, która si´ zagubi∏a. Podejmuje wszelkie
dzia∏ania a˝ do jej odnalezienia, bierze jà na swoje
ramiona i zanosi z powrotem do stada. Raduje si´ tak
bardzo, ˝e przyjació∏ i sàsiadów zapala swojà radoÊcià.
Podobieƒstwo to symbolizuje mi∏oÊç Bo˝à. Mi∏y Bóg z
nikogo nie rezygnuje, ale podà˝a za ka˝dym. My
równie˝ tak czyƒmy i zwracajmy si´ do tych, którzy
pozornie sà ma∏owartoÊciowi, stojà na skraju i po prostu nie w∏àczajà si´ do wspólnoty, jak inni.
Nie jest ∏atwym zadaniem podà˝aç za „zgubionymi”,
czyli za tymi, którzy od∏àczyli si´ od stada, od wspólnoty
dzieci Bo˝ych, za tymi, którzy z powodu zbyt krytycznej
postawy od∏àczyli si´ od spo∏ecznoÊci. Pi´knie jest,
kiedy si´ zastanowimy, w jaki sposób mo˝na dla takich
byç pomocà i b∏ogos∏awieƒstwem, przyprowadziç z
powrotem, okazaç braterskà mi∏oÊç i zrozumienie, a
tym samym ujawniç mi∏oÊç Bo˝à. Tu i tam nie uda si´ to
za pierwszym razem…
Gdy ze stada zgubi si´ owca, a pasterz nie wie
dok∏adnie, gdzie si´ podzia∏a, to idzie we wszystkich
kierunkach i szuka. Byç mo˝e nie od razu jà znajdzie i
wtedy móg∏by zrezygnowaç z poszukiwaƒ. Tak jednak
dobry pasterz nie post´puje. Szuka dopóty, dopóki nie
znajdzie owcy. Wymaga to ju˝ niema∏ego wysi∏ku. Musi
udaç si´ tam, gdzie znajduje si´ owca.
Podobnie jest na p∏aszczyênie mi´dzyludzkiej. Nie
mo˝na iÊç swojà drogà i byç zdania, ˝e nie ma sensu odszukania zagubionych. Trzeba raczej stanàç na wysokoÊci zadania i zbli˝yç si´ do zagubionych. Udaç si´
tam, gdzie sà i z nimi rozmawiaç. Zbór, który tak czyni,
który szczególnie troszczy si´ o tych, którzy sà na skraju,
którzy si´ od∏àczyli, b´dzie silnym zborem. Zbór ten
b´dzie mia∏ szczególne b∏ogos∏awieƒstwo.
Na pierwszy rzut oka, z punktu czysto ludzkiego,
post´powanie pasterza wydaje si´ nieco niesprawiedliwe. Pasterz pozostawia dziewi´çdziesiàt dziewi´ç
owiec i zwraca si´ ku tej jednej zagubionej. Tym samym
te, które zawsze sà przy nim, pozostawia bez piel´gnacji. Moim g∏´bokim przekonaniem jednak jest, ˝e
prawdziwa praktyka ewangelii oznacza zwracanie si´
ku tym, którzy sà na skraju, którzy sà zagubieni. Tu
nale˝y si´ kierowaç innymi przes∏aniami, ani˝eli tymi z
codziennego ˝ycia.

W

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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Przed nabożeństwem w Dar es Salaam
chór dziecięcy powitał Głównego Apostoła
pieśnią i kwiatami

W Afryce Wschodniej
niebawem powstanie samodzielny KoÊció∏ terytorialny,
obejmujàcy zbory: Kenii,
Ugandy i Tanzanii. Pierwszym
krokiem w tym kierunku by∏o
powo∏anie przez G∏ównego Aposto∏a Wilhelma Lebera aposto∏a
Shradecka Lubasi na aposto∏a okr´gowego pomocniczego, które
mia∏o miejsce podczas nabo˝eƒstwa w tanzaƒskim mieÊcie portowym Dar es Salaam 11 listopada 2007 roku. Ponadto dotychczasowy
biskup Enock N. Mateo zosta∏ ustanowiony aposto∏em,
a ewangelista okr´gowy Moses M. Nalimi biskupem.

G∏ówny Aposto∏
w Tanzanii
Od 25 lat bracia z Ameryki Pó∏nocnej
obs∏ugujà wiernych we wschodniej
cz´Êci kontynentu afrykaƒskiego. Aktualnie bracia i siostry ˝yjàcy w Kenii,
Tanzanii i Ugandzie, nale˝à do obszaru
dzia∏ania aposto∏a okr´gowego Richarda Freunda (USA).
W tych trzech krajach ˝yje oko∏o
dwóch milionów chrzeÊcijan nowoapostolskich. W ponad 5500 zborach prac´
duszpasterskà wykonuje oko∏o 18 000
s∏ugów Bo˝ych.
Podczas pi´ciodniowego pobytu w
Tanzanii G∏ówny Aposto∏ Leber przeprowadzi∏ trzy nabo˝eƒstwa. W sobot´
10 listopada na wyspie Zanzibar, w niedziel´ 11 listopada w koÊciele centralnym w Dar es Salaam, a w poniedzia∏ek
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12 listopada na stadionie sportowym w
Gairo, miejscowoÊci po∏o˝onej ok. 300
kilometrów na pó∏nocny-zachód od
Dar es Salaam. W tych nabo˝eƒstwach
wzi´∏o udzia∏ ponad 10 000 braci i
sióstr. Ponadto G∏ówny Aposto∏ odwiedzi∏ jeszcze kilka innych zborów w
aglomeracji Dar es Salaam, wzià∏ udzia∏
w uroczystym koncercie oraz na spotkaniach pokrzepi∏ duszpastersko aposto∏ów dzia∏ajàcych w Afryce Wschodniej.
W Êlad za wizytà w Tanzanii, G∏ówny
Aposto∏ uda∏ si´ do innych krajów
afrykaƒskich. W nast´pnych dniach
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w Czadzie,
Republice Ârodkowoafrykaƒskiej i w
Demokratycznej Republice Konga.
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„Będą się radować i weselić
po wszystkie czasy z tego,
co Ja stworzę, bo oto Ja stworzę
z Jeruzalemu wesele,
a z jego ludu radość!”
– Izajasza 65, 18 –

oi mili bracia i siostry, serdecznie witam was wszystkich
i raduj´ si´ z tego, ˝e mamy
spo∏ecznoÊç z Trójjedynym Bogiem. To
jest najwa˝niejsze. Jezus Chrystus da∏
przyrzeczenie: „Albowiem gdzie sà
dwaj lub trzej zgromadzeni w imi´ moje,
tam jestem poÊród nich”. (Ew. Mateusza 18, 20) Nas jest tu wi´cej ni˝ dwóch
czy trzech. Nawet wi´cej ni˝ tysiàc i jesteÊmy pewni, ˝e Chrystus jest poÊród
nas i daruje nam swoje b∏ogos∏awieƒstwo, pokój i radoÊç. Moim ˝yczeniem
jest, aby to prze˝y∏a ka˝da dusza.
Na powitanie przeczytam wam s∏owo
Jezusa: „Wszystko jest mo˝liwe dla
wierzàcego”. (Ew. Marka 9, 23) To jest
pot´˝ne s∏owo. PrawdziwoÊç tego s∏owa

M

nie zmieni∏a si´ do dziÊ. Nie oznacza to,
˝e mamy niebo na ziemi, ˝e doÊwiadczamy cudów i rzeczy, które dalece
przewy˝szajà nasz rozum. Gdy jednak
zachowujemy wiar´, ufamy naszemu
Ojcu Niebieskiemu i odpowiednio post´pujemy, wtedy wszystko zmierza ku
wspania∏emu koƒcowi. To jest Bo˝e
przyrzeczenie.
Przyk∏adem niech b´dzie Noe. On
ufa∏ Bogu. Gdy Pan mu poleci∏ zbudowaç ark´, to Noe nie pyta∏: „Dlaczego
ja? Przecie˝ nie potrafi´”. Po prostu budowa∏ t´ skrzyni´. To musia∏ sam zrobiç,
poniewa˝ Bóg nie powiedzia∏: „No dobrze, za∏atwi´ to za ciebie”. Gdyby Bóg
wszystko za nas za∏atwia∏, to ˝ycie
by∏oby pi´kne, ale taka nie jest Bo˝a
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droga. Musimy uczyniç to, co do nas nale˝y. Gdy mamy wiar´ i zaufanie do Boga i post´pujemy wed∏ug Jego S∏owa,
wtedy cudownie kieruje, tak ˝e w koƒcu
wszystko jest dobrze. U Noego koƒcem
by∏o ocalenie. Gdy nasta∏ potop, wszyscy ludzie musieli umrzeç, ale on zosta∏
ocalony. Cudowny koniec. Czy w naszym przypadku mog∏oby byç inaczej?
Mili bracia i siostry, wiara jest rzeczà
nieodzownà. DoszliÊcie do wiary w
urzàd apostolski. PoznaliÊcie dzie∏o
Pana. Zaufajcie Panu i Jego s∏ugom,
aposto∏om i duszpasterzom. Po pierwsze wa˝nà rzeczà jest wykazaç zaufanie
do Pana i Jego pos∏aƒców. Po drugie
musimy uczyniç to, co do nas nale˝y.
ZaÊ mo˝emy byç pewni, ˝e Pan uczyni

to, co nale˝y do Niego. Przeprowadzi
przez wszelkie uwarunkowania i sytuacje. Nigdy nie zostawi nas samych.
Pozostanie przy nas ze swoim b∏ogos∏awieƒstwem i doprowadzi do udoskonalenia i dokoƒczenia w wierze, tak
abyÊmy podczas Jego ponownego przyjÊcia zostali z ∏aski przyj´ci.
Nie zapominajcie o trzech podstawowych warunkach, a mianowicie: gdy
wierzymy w Boga, gdy ca∏kowicie Jemu
ufamy, gdy S∏owo g∏oszone z o∏tarza zamieniamy w czyn, wtedy Pan wszystkim
pokieruje tak, aby ostatecznie by∏o
dobrze.
Nasze s∏owo biblijne tego nabo˝eƒstwa brzmi: „B´dà si´ radowaç i weseliç
po wszystkie czasy z tego, co Ja stworz´,

bo oto Ja stworz´ z Jeruzalemu wesele,
a z jego ludu radoÊç!”. Bóg tu przemawia do swego ludu i wzywa, aby si´ radowa∏ z tego, co On stworzy∏.
Co On stworzy∏? Po pierwsze stworzy∏ niebo i ziemi´. Bóg jest stworzycielem. Co stworzy∏, to jest dobre. Bóg
stworzy∏ te˝ to, co jest niewidzialne. Nie
mo˝emy tego widzieç, ale to istnieje.
Stworzy∏ te˝ zbawienie poprzez pos∏anie swego Syna. Co stworzy∏, to jest
cudowne i ma trwa∏à wartoÊç. Stworzy
te˝ ten dzieƒ, w którym Jego Syn przyjdzie ponownie. Stworzy te˝ wspania∏à
przysz∏oÊç dla ciebie i dla mnie.
Izajasz wczeÊniej mówi o nowym niebie i nowej ziemi, które stworzy Bóg. To
jeszcze le˝y w przysz∏oÊci, ale wszystko,
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co Bóg stworzy∏ i tworzyç b´dzie, jest
powodem do radoÊci. Poznawajmy cuda
widzialnego i niewidzialnego stworzenia.
Bóg nie jest tylko stworzycielem
nieba i ziemi, widzialnego i niewidzialnego Êwiata, ale tak˝e i w nas tworzy coÊ
nowego. Zapytajmy si´: Co dotychczas
stworzy∏ w moim sercu? Czy stworzy∏
silnà wiar´? Byç mo˝e teraz powiecie:
„Nie, moja wiara jeszcze nie jest doÊç
silna”. Mo˝emy jednak przyczyniç si´
do jej wzmocnienia, a to w wyniku tego,
˝e wcià˝ na nowo korzystamy ze S∏owa
Bo˝ego, gdy˝ wiara wywodzi si´ z g∏oszonego S∏owa nabo˝eƒstwa i staje si´
coraz to silniejsza dzi´ki temu S∏owu.
Bóg w ka˝dym z nas chce stworzyç silnà
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wiar´. Chce te˝ stworzyç zaufanie do
swego S∏owa, abyÊmy powiedzieli:
„Panie, cokolwiek czynisz, dokàdkolwiek mnie posy∏asz, cokolwiek powiesz,
to uczyni´, poniewa˝ Tobie ufam”. Czy
Bóg stworzy∏ ju˝ takie zaufanie w waszych sercach? GdybyÊcie zauwa˝yli, ˝e
jeszcze tak nie jest, wtedy mo˝ecie si´ o
to modliç i zobaczycie, ˝e Bóg to stworzy. ProÊmy wi´c, aby da∏ nam otwarte
oczy, abyÊmy widzieli Jego wol´ i
wed∏ug niej post´powali. To zapewni
nam zaufanie do Boga.
Bóg chce wzbudziç tak˝e mi∏oÊç w
naszej duszy. W jaki sposób? Podczas
Êwi´tego piecz´towania wyla∏ swego
Ducha do naszych serc, a to jest Duch
mi∏oÊci. Bóg umi∏owa∏ nas wpierw i
oczekuje, abyÊmy te˝ Jego mi∏owali.
Gdy zaÊ Jego mi∏ujemy, wtedy mi∏ujemy
bliêniego, braci i siostry w zborze, wszystkich, którzy zmierzajà do celu wiary.
Bóg chce t´ mi∏oÊç stworzyç w ka˝dej
duszy. Czy tego ju˝ dokona∏ u ciebie, czy
masz pod tym wzgl´dem trudnoÊci? Byç
mo˝e nie jesteÊmy jeszcze gotowi do odpuszczenia. Po tym poznajemy, ˝e mi∏oÊç nie ow∏adn´∏a nami jeszcze ca∏kowicie. Gdy mi∏ujemy bliêniego, wtedy jesteÊmy gotowi mu przebaczyç. Je˝eli
dziecko czyni coÊ, co matce si´ nie podoba, co nie jest s∏uszne, wtedy zostaje
upomniane, a byç mo˝e nawet ukarane.
Czy matka by jednak kiedykolwiek powiedzia∏a: „Tego ci nie wybacz´?”.
Matka mi∏uje swoje dziecko. Z tego te˝
powodu zawsze jest gotowa do przebaczenia. Czy mielibyÊmy zachowywaç si´
inaczej? Na podstawie naszej mi∏oÊci do
brata i siostry, zawsze powinniÊmy przebaczaç i odpuszczaç, nawet wtedy, kiedy
jest nasza racja. Takà mi∏oÊç Bóg chce w
nas stworzyç.
Pozwólcie, ˝e powtórz´. Bóg chce
stworzyç zaufanie i wiar´. Chce te˝
stworzyç mi∏oÊç. Istnieje te˝ czwarty
punkt: Nadzieja. Gdzie Bóg dzia∏a, tam
zawsze jest nadzieja. Bóg chce, abyÊmy
z nadziejà patrzyli w przysz∏oÊç i t´sknie
wyglàdali za dniem, w którym Jego Syn

przyjdzie ponownie. T´sknota musi byç.
Stworzona zostaje przez Boga.
Budzi si´ pytanie: Co jest w naszej
duszy? Czy nasza nadzieja jest wielka?
Czy z nadziejà czekamy na dzieƒ Paƒski? Czy sà rzeczy w naszym ˝yciu, które
sà dla nas wa˝niejsze? Nadzieja na dzieƒ
Paƒski musi byç istotà naszego ˝ycia.
Musi byç wa˝niejsza od wszystkiego innego. Bóg chce w nas stworzyç nadziej´.
Bóg chce te˝ stworzyç pokój i spokój
w naszej duszy. Czasami jesteÊmy niespokojni i obcià˝eni. Bóg chce w nas
stworzyç pokój i spokój. Z tego powodu
mamy odpuszczenie grzechów i Êwi´tà
wieczerz´, w wyniku czego pokój Zmartwychwsta∏ego mo˝e wst´powaç do na-

szych serc. Wszystko to Bóg chce stworzyç w teraêniejszoÊci. JeÊli przyjmujemy to, co Bóg tworzy, to naprawd´
mo˝emy si´ radowaç. „B´dà si´ radowaç i weseliç po wszystkie czasy z tego,
co Ja stworz´”. Bàdêmy wdzi´czni za to,
˝e poznajemy to wszystko, co Bóg tworzy.
W naszym s∏owie biblijnym jest te˝
mowa: „bo oto Ja stworz´ z Jeruzalemu
wesele, a z jego ludu radoÊç!”. To s∏owo
mo˝na ró˝nie rozumieç. Z jednej strony, ˝e mamy byç radoÊni i szcz´Êliwi, a z
drugiej strony, ˝e nasz Ojciec Niebieski
si´ raduje, kiedy na nas patrzy, poniewa˝ si´ raduje, kiedy mo˝e coÊ stworzyç
w naszych sercach. Niechby nasze oczy
zawsze by∏y otwarte na to, co Bóg tworzy. Pozwólcie, ˝e jeszcze raz podkreÊl´:
Stworzy te˝ ten dzieƒ, w którym Jego
Syn przyjdzie ponownie. Nie znamy ani
dnia, ani godziny, ale to nastàpi wnet.
Radujmy si´ wi´c z tego, co tworzy i
przygotowujmy si´ na ten wielki dzieƒ.
Zawsze wykazujmy wiar´, zaufanie,
mi∏oÊç i nadziej´, poniewa˝ wtenczas
niedaremna b´dzie praca naszego Ojca
Niebieskiego.

Z lewej: Główny Apostoł ustanawia
apostoła Mateo i biskupa Nalimi
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Monument Valley
w Arizonie (USA)

Śmierć wujka
podstawie mojego snu by∏em prawie pewny, ˝e
dziadek Manfred umar∏.
Gdy nast´pnego dnia wróci∏em ze szko∏y,
znalaz∏em ma∏à kart´ na biurku: „Dziadek Manfred
umar∏”. Wiedzia∏em przecie˝, a pomimo to by∏em
dog∏´bnie poruszony. Szczególnie prze˝ywa∏em
kolejne nabo˝eƒstwo dla umar∏ych. Moje prze˝ycie
uzna∏em za wielki dar Bo˝y, który na trwale
wzmocni∏ mnie w wierze.
DziÊ, po dwudziestu jeden latach, prawie ogarnia
mnie to samo uczucie, jak wówczas, gdy pomyÊl´ o
Ênie. Wszystko to mi si´ przypomnia∏o, poniewa˝
ponownie ktoÊ zmar∏ z grona dalekich krewnych.
Tym razem by∏ to ktoÊ, kto przed laty zabi∏ swego
ojca i matk´, a teraz odebra∏ sobie ˝ycie. Próbowa∏em wy∏uskaç dla niego wspó∏czucie, ale mi si´ nie
udawa∏o. Chocia˝ by∏em Êwiadomy, ˝e ten cz∏owiek
zupe∏nie inaczej odszed∏ do sfer tamtego Êwiata ni˝
dziadek Manfred, i ˝e potrzebuje licznych modlitw,
to jednak nie podo∏a∏em temu, ˝eby za niego si´
modliç. B´d´ nad tym pracowa∏. Byç mo˝e dopomo˝e mi moje prze˝ycie, które dzi´ki dobrotliwoÊci Bo˝ej pozwoli∏o mi nieco wejrzeç do sfer
umar∏ych. Chcia∏bym te˝ temu cz∏owiekowi dopomóc poprzez moje wstawiennictwo w modlitwie.
˚ycz´ sobie, abym niebawem zdoby∏ do tego
niezb´dne si∏y.

Mia∏em akurat siedemnaÊcie lat i nie by∏em zbyt
stabilny w wierze, kiedy pewnej nocy mia∏em
nast´pujàcy sen: Moja niedawno zmar∏a babcia
dzwoni∏a do drzwi. Otacza∏o jà szczególne Êwiat∏o i
uÊmiecha∏a si´ do mnie. Promienia∏a radoÊcià i
entuzjazmem. We Ênie uÊwiadomi∏em sobie, ˝e jej
ostatnie dni ˝ycia ziemskiego by∏y bardzo ci´˝kie.
Babcia bardzo cierpia∏a, a teraz wyglàda∏a na
szcz´Êliwà i swobodnà. Powiedzia∏a do mnie:
„Jestem tu z powodu dziadka Manfreda”.
Nast´pnie przesz∏a do pokoju, obj´∏a mojà matk´ i
znikn´∏a.
Obudzi∏em si´, a nastrój spotkania z mojà zmar∏à
babcià przejà∏ mnie na wskroÊ. D∏ugo nie mog∏em
zasnàç.
Rano podekscytowany opowiedzia∏em sen matce, która jedynie, jak ja, w naszej rodzinie jest nowoapostolska. RozmawialiÊmy o dziadku Manfredzie.
To nie by∏ bezpoÊrednio mój dziadek, ale wujek
mojego ojca. By∏ flecistà w podesz∏ym wieku i
mieszka∏ w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Regularnie nas jednak odwiedza∏ podczas swoich
podró˝y do Europy. D∏ugo nic o nim nie s∏yszeliÊmy, ale to by∏o normalne. Mama opowiedzia∏a
mi, ˝e by∏ wierzàcym cz∏owiekiem i g∏´boko
przekonanym, ˝e po swojej Êmierci ponownie
zobaczy swojà ˝on´. PomodliliÊmy si´ za niego. Na
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Najpierw wyjaÊnimy,
czym jest wyznanie
wiary, a nast´pnie
przedstawimy
histori´ i treÊç Apostolicum
(Symbolu Apostolskiego)
i Nicejsko-Konstantynopolitaƒskiego Wyznania Wiary.

Starokościelne
wyznania wiary

Wyznanie wiary
Wyznanie wiary jest streszczeniem nauczania
wiary. Kto wyznanie wiary wyra˝a publicznie, a
tym samym uznaje je jako wià˝àce dla siebie, ten
spe∏nia wa˝ny warunek nale˝enia do danej wspólnoty wyznaniowej. Wspólnota religijna charakteryzuje si´ swoim wyznaniem wiary, a tym samym
odró˝nia swojà nauk´ od innych poglàdów
religijnych.

dotychczasowym rozumieniu religijnym lub filozoficznym. W wyniku powiàzania tych poglàdów z
naukà chrzeÊcijaƒskà, dochodzi∏o do b∏´dnych
przekonaƒ religijnych. W celu przeciwstawienia si´
temu starano si´ formu∏owaç wià˝àce wyznania
wiary. W ten sposób powsta∏o Apostolskie Wyznanie Wiary (Apostolicum), Nicejsko-Konstantynopolitaƒskie Wyznanie Wiary i Atanazjaƒskie
Wyznanie Wiary.

Biblijne wyznania wiary

Apostolskie Wyznanie Wiary

Ju˝ stare przymierze mia∏o swojà formu∏´ wyznania wiary. Zasadnicza treÊç obrzàdku nabo˝eƒstw synagogalnych tak˝e jeszcze dziÊ zawiera
wyznanie „S∏uchaj, Izraelu” (hebr. Szema Jisrael),
w nawiàzaniu do 5. Moj˝eszowj 6, 4-7: „S∏uchaj,
Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! (…)
Niechaj s∏owa te, które Ja ci dziÊ nakazuj´, b´dà w
twoim sercu. B´dziesz je wpaja∏ w twoich synów i
b´dziesz o nich mówi∏, przebywajàc w swoim
domu, idàc drogà, k∏adàc si´ i wstajàc”.
Nowotestamentowe wyznania wiary wyra˝ajà
zbawienie Bo˝e w Jezusie Chrystusie. Zanim
jeszcze spisano pisma Nowego Testamentu, istnia∏y
ju˝ formu∏y, którymi chrzeÊcijanie podczas chrztu,
na nabo˝eƒstwie, czy te˝ misji wyra˝ali swojà wiar´
w Jezusa Chrystusa jako ukrzy˝owanego, zmartwychwsta∏ego i Zbawiciela.
Jedno z najstarszych wyznaƒ wiary KoÊcio∏a
pierwotnego cytuje Aposto∏ Pawe∏ w 1. Koryntian
15, 3-5: „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, i ˝e ukaza∏ si´ Kefasowi, potem dwunastu”.

Istnieje kilka nieco ró˝niàcych si´ sformu∏owaƒ
Symbolu Apostolskiego. Poni˝ej przedstawimy
treÊç najcz´Êciej spotykanà:
„Wierz´ w Boga Ojca, Wszechmogàcego Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,
jednorodzonego Syna Bo˝ego, naszego Pana, który
si´ poczà∏ z Ducha Âwi´tego i zosta∏ narodzony
przez Mari´ pann´, um´czony pod Poncjuszem
Pi∏atem, ukrzy˝owany, umar∏, pochowany, zstàpi∏
do krain umar∏ych, trzeciego dnia zmartwychwsta∏,
wstàpi∏ do nieba; siedzi po prawicy Boga, wszechmocnego Ojca; skàd On ponownie przyjdzie, by
sàdziç ˝ywych i umar∏ych. Wierz´ w Ducha Âwi´tego, w Êwi´ty KoÊció∏ powszechny, spo∏ecznoÊç
Êwi´tych, grzechów odpuszczenie, zmartwychwstanie umar∏ych i ˝ywot wieczny. Amen”.
Apostolskie Wyznanie Wiary sta∏o si´ wià˝àce
na prze∏omie X i XI wieku dla KoÊcio∏a Zachodniego. ZaÊ KoÊció∏ Wschodni pozosta∏ przy
Nicejsko-Konstantynopolitaƒskim Wyznaniu Wiary. W KoÊcio∏ach wywodzàcych si´ z KoÊcio∏a Zachodniego, czyli: Rzymsko-Katolickim, Protestanckich i Anglikaƒskim, Apostolicum jest wià˝àce i
cieszy si´ wielkim uznaniem.

Powstanie starokoÊcielnych wyznaƒ wiary

Nicejsko-Konstantynopolitaƒskie Wyznanie
Wiary

Rozszerzenie si´ chrzeÊcijaƒstwa w cesarstwie
rzymskim sprawi∏o, ˝e wielu ludzi, którzy stali si´
chrzeÊcijanami, po cz´Êci pozostawa∏o przy swoim

B´dàce w powszechnym u˝yciu NicejskoKonstantynopolitaƒskie Wyznanie Wiary ma
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taƒskie Wyznanie Wiary. W odró˝nieniu od sformu∏owania nicejskiego z roku 325 n.e. tekst ten
uwypukla wyznanie wiary w Trójc´ Bo˝à i apostolskoÊç KoÊcio∏a. Liczne zdania tego tekstu sà
Êwiadomie sformu∏owane jako przeciwstawienie si´
b∏´dnym naukom.
Odpowiednikiem Nicejsko-Konstantynopolitaƒskiego Wyznania Wiary jest uszczegó∏owione
Atanazjaƒskie Wyznanie Wiary, powsta∏e w VI
wieku i upublicznione na synodzie w Autun.

nast´pujàce brzmienie:
„Wierz´ w jednego Boga, Ojca wszechmogàcego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy
widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana
Jezusa Chrystusa, Syna Bo˝ego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi
wiekami. Bóg z Boga, Âwiat∏oÊç ze Âwiat∏oÊci, Bóg
prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie
stworzony, wspó∏istotny Ojcu, a przez Niego
wszystko si´ sta∏o. On to dla nas ludzi i dla naszego
zbawienia zstàpi∏ z nieba. I za sprawà Ducha
Âwi´tego przyjà∏ cia∏o z Maryi Dziewicy i sta∏ si´
cz∏owiekiem. Ukrzy˝owany równie˝ za nas pod
Poncjuszem Pi∏atem poniós∏ m´k´ i zosta∏ pogrzebany. I zmartwychwsta∏ trzeciego dnia, jak
oznajmia Pismo. I wstàpi∏ do nieba; siedzi po
prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale
sàdziç ˝ywych i umar∏ych, a królestwu Jego nie
b´dzie koƒca. Wierz´ w Ducha Âwi´tego, Pana i
O˝ywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z
Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i
chwa∏´; który mówi∏ przez proroków. Wierz´ w
jeden, Êwi´ty, powszechny (chrzeÊcijaƒski) i
apostolski KoÊció∏. Wyznaj´ jeden chrzest na
odpuszczenie grzechów. I oczekuj´ wskrzeszenia
umar∏ych. I ˝ycia wiecznego w przysz∏ym Êwiecie.
Amen”.
W roku 325 n.e. cesarz Konstantyn, w tamtym
czasie jeszcze niechrzeÊcijanin, zwo∏a∏ sobór w
Nicei.
Najwa˝niejszym rezultatem tego soboru by∏o
Nicejskie Wyznanie Wiary, którego tekst doprecyzowywano na kolejnych soborach, a˝ do VIII
wieku. Tekst ten od soboru w Konstantynopolu w
381 r. n.e. nosi nazw´: Nicejsko-Konstantynopoli-

StarokoÊcielne wyznania wiary i ich znaczenie
dla KoÊcio∏a Nowoapostolskiego
To, ˝e nauka KoÊcio∏a Nowoapostolskiego stoi w
tradycji chrzeÊcijaƒskiej, z jednej strony staje si´
widoczne na podstawie tego, ˝e pierwsze trzy
artyku∏y Nowoapostolskiego Wyznania Wiary
dalekoidàco odpowiadajà Apostolicum, a z drugiej
strony KoÊció∏ Nowoapostolski równie˝ przyznaje
si´ do Nicejsko-Konstantynopolitaƒskiego Wyznania Wiary, wyra˝ajàcego wiar´ w Trójc´ Bo˝à,
narodzenie przez Mari´ pann´, w Jezusa Chrystusa
jako prawdziwego cz∏owieka i prawdziwego Boga,
w zes∏anie Ducha Âwi´tego, w sakramenty, w
apostolskoÊç KoÊcio∏a i w oczekiwanie na ponowne
przyjÊcie Jezusa Chrystusa.
W pierwszych dziesi´cioleciach istnienia KoÊcio∏a Nowoapostolskiego przed ka˝dym nabo˝eƒstwem zbór wypowiada∏ Nicejsko-Konstantynopolitaƒskie Wyznanie Wiary. Zrezygnowano z
tego po reformie liturgicznej.
Nie oznacza to, ˝e starokoÊcielne wyznania
wiary zosta∏y zanegowane przez KoÊció∏ Nowoapostolski, a wr´cz przeciwnie, istota ich wypowiedzi stanowi podstaw´ nauki nowoapostolskiej.
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„Nieco bliżej do Ciebie”

Rankiem pewnej niedzieli jecha∏em
z ˝onà na nabo˝eƒstwo. Nasza droga
wiod∏a przez d∏ugi most wiszàcy.
Niektórzy byç mo˝e znajà ten s∏ynny
most Waszyngtona nad rzekà Hudson,
∏àczàcy Nowy Jork z New Jersey. Tam
mia∏em przeprowadziç nabo˝eƒstwo.
By∏em zamyÊlony, poniewa˝ dobrze
znam t´ drog´ i niezliczone razy
tamt´dy przeje˝d˝a∏em. Siedzia∏em za
kierownicà i s∏ucha∏em pieÊni koÊcielnych.
Gdy by∏em na Êrodku mostu zobaczy∏em coÊ nieoczekiwanego. Na chodniku obok jezdni sz∏o kilka tysi´cy ludzi
odÊwi´tnie ubranych. Wiele kobiet
ró˝nych grup wiekowych, ale tak˝e
m´˝czyêni i dzieci. Zauwa˝y∏em transparent: „Walk for the Cure”– „Droga
ku ocaleniu przed rakiem piersi”.
Wszyscy maszerujàcy mieli ró˝owe
ubrania. Jecha∏em niczym otoczony
ró˝owym morzem ∏agodnie falujàcym
w rytmie maszerujàcych. Ró˝ jest
kolorem symbolizujàcym t´ strasznà
chorob´.
Poprzez marsz i wiele innych dzia∏aƒ,
w Stanach Zjednoczonych zamierza si´
sk∏oniç ludzi do ocknienia, zmobilizowaç do darowizn, daç nadziej´ chorym
i wzywaç do dalszych badaƒ nad no-

wymi drogami terapii.
Spontanicznie myÊla∏em o trzech
nowoapostolskich siostrach z ró˝nych
zborów. Dobrze je zna∏em. Równie˝
zachorowa∏y na raka piersi. Kobiety te,
które w dziele Bo˝ym Êwieci∏y niczym
gwiazdy, ju˝ w m∏odych latach zosta∏y
odwo∏ane do wiecznoÊci przez naszego
Ojca Niebieskiego. A˝ do koƒca ˝y∏a w
nich silna nadzieja.
Gdy o tym wszystkim myÊla∏em, to
nagle w g∏oÊnikach samochodowych
rozbrzmia∏a melodia znanej pieÊni:
„Just a closer walk with Thee”. (Nieco
bli˝ej do Ciebie).
PomyÊla∏em o nabo˝eƒstwie dla
umar∏ych. Ile dusz przejdzie przez
„most nadziei” majàc w∏aÊnie nadziej´
na zbawienie przez krew Pana? On
ofiarowa∏ swoje ˝ycie, tak ˝e wszyscy
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mogà mieç nadziej´ zbawienia.
Ka˝dego dnia wiele modlitw jest
posy∏anych do naszego Ojca Niebieskiego za braci i siostry, którzy zmagajà si´ z tà lub innà chorobà.
W LiÊcie do Rzymian 15, 13 jest
mowa: „A Bóg nadziei niechaj was
nape∏ni wszelkà radoÊcià i pokojem w
wierze”. RadoÊç i pokój Bo˝y wzmacniajà naszà wiar´ i dajà nam szans´
w jeszcze ÊciÊlejszym powiàzaniu z
Bogiem kroczyç naszà drogà.
G∏ówny Aposto∏ Leber niedawno w
pewnym nabo˝eƒstwie wskaza∏ na
Hioba i powiedzia∏: „Z Bogiem kroczyç
przez ˝ycie, oznacza te˝ wykazywaç
cierpliwoÊç w cierpieniach i podporzàdkowywaç si´ Jego woli”.
Nasze ziemskie cierpienie zostaje przemienione w szcz´Êcie
bycia na wieki u Boga
Ojca, Syna i Ducha
Âwi´tego.
Ten list chcia∏bym
zakoƒczyç pi´knymi
s∏owami pieÊni, którà
ju˝ nadmieni∏em, i
której s∏owami zatytu∏owa∏em mój list: „Just a closer walk
with Thee, grant it, Jesus, is my plea,
daily walking close to Thee, let it be,
dear Lord, let it be”.
Wolny przek∏ad: „Nieco bli˝ej do
Ciebie, spe∏nij mojà proÊb´ Jezu, dzieƒ
za dniem bli˝ej do Ciebie, niech tak si´
stanie, drogi Panie”.
William G. Hammer

Apostoł William G. Hammer urodził się 12
lutego 1950 roku. Apostołem został ustanowiony 16
września 2001 roku. Obsługuje wschodnie regiony
Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz braci i siostry
w Kenii.

D O O K O ¸ A

Â W I A T A

Afryka
Zambia: Nabo˝eƒstwa przy Wodospadach Wiktorii
Aposto∏ okr´gowy Charles Ndandula we wrzeÊniu ub.r. wyruszy∏ w dziesi´ciodniowà podró˝ do po∏udniowych prowincji kraju.
Obs∏u˝y∏ siedem zborów m.in. przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w Bakocie z udzia∏em 1700 braci i sióstr. Stamtàd uda∏ si´ do Kalomo,
gdzie jako aposto∏ okr´gowy s∏u˝y∏ po raz pierwszy. Na tym
nabo˝eƒstwie przeniós∏ w stan spoczynku szeÊciu s∏ugów
okr´gowych, a na ich miejsce powo∏a∏ szeÊciu nowych. Kolejnym
etapem by∏o miasto Livingstone. Tam aposto∏ okr´gowy i
towarzyszàcy mu aposto∏owie podj´li poszukiwania w∏aÊciwego
miejsca na nabo˝eƒstwo G∏ównego Aposto∏a, który przyb´dzie
do Zambii w grudniu 2008 roku. Ponadto aposto∏ okr´gowy
Ndandula przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w zborze Victoria Falls
w Zimbabwe. By∏a to jego pierwsza wizyta u tamtejszych braci i
sióstr odkàd przejà∏ obs∏ug´ tego kraju w kwietniu 2007 roku.

RPA: Nabo˝eƒstwa i koncerty benefisowe
Bracia i siostry z licznych zborów, 23 wrzeÊnia 2007 r. w Port
Elizabeth-Arcadia prze˝yli nabo˝eƒstwo aposto∏a okr´gowego
Noela Barnesa i aposto∏ów G. Mintoora i H. Swartbooi. Po
po∏udniu tego dnia aposto∏owie wzi´li udzia∏ w koncercie
benefisowym KoÊcio∏a Nowoapostolskiego w George. Pod
mottem: „Feel the Spirit” 800 s∏uchaczy wch∏ania∏o dêwi´ki
spirytualne z XVII i XVIII wieku. Ten sam program, bracia i
siostry tworzàcy chór i grup´ instrumentalnà, zaprezentowali
w sobot´ wieczorem w koÊciele Port Elizabeth-Palmridge,
gdzie zgromadzonych by∏o oko∏o 700 s∏uchaczy. Dochód z
obydwu koncertów przeznaczony by∏ na rzecz pomocy chorym
na AIDS i pewnej szkole.

RPA: Przed kilkoma miesiàcami bracia i siostry ze
zboru Vredehoek (Kraj Przylàdkowy) postanowili
pomóc potrzebujàcym ze zboru i okr´gu. Dzi´ki
wielkiej ofiarnoÊci braci i sióstr 25 koszy zosta∏o
nape∏nionych artyku∏ami ˝ywnoÊciowymi i przekazanych biednym
rodzinom. Inicjatywa ta wywo∏a∏a u wszystkich
tyle entuzjazmu i
radoÊci, tak ˝e
planowane sà
kolejne akcje.

Chór i orkiestra podczas koncertu

Zambia: Ponad 200 braci i sióstr oraz goÊci w zborze Mikango radowa∏o si´ z odwiedzin aposto∏a
Stanleya Munsaki, który przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo s∏owem z Izajasza 40, 31 oraz piecz´towa∏ trzynastu wiernych. Nast´pnie aposto∏ odwiedzi∏ zbór
Twikatane, gdzie s∏u˝y∏ s∏owem z Filipian 3, 14.
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Azja i Ameryka Południowa
Bangladesz: PrzejÊcie w stan spoczynku
Z polecenia G∏ównego Aposto∏a, w Dhace, aposto∏ okr´gowy
Leslie Latorcai (Kanada) przeniós∏ w stan spoczynku biskupa
Simpsona Baroia, który w ró˝nych urz´dach koÊcielnych s∏u˝y∏
ponad 30 lat.

Filipiny: Spotkanie m∏odzie˝y
Ponad 100 m∏odych braci i sióstr ze zborów
Makati i Pangasinan w po∏owie paêdziernika
2007 roku spotka∏o si´ w miejscowoÊci Subic.
Weekendowy program obejmowa∏ aktywnoÊci
sportowe, spotkania i rozmowy duszpasterskie
z aposto∏em okr´gowym pomocniczym Hebeisenem oraz wizyt´ w akwarium morskim.

Filipiny: Ewangelista Friedrich Altvater z Winnipeg, Manitoba
(Kanada) jesienià 2007 roku uda∏ si´ na kilka tygodni na Filipiny.
Tam wspiera∏ prac´ aposto∏a okr´gowego pomocniczego Ursa
Hebeisena. Ewangelista przeprowadzi∏ liczne seminaria i
odwiedzi∏ wiele zborów. Ponadto towarzyszy∏ aposto∏owi Ursowi
Hebeisenowi w spotkaniu m∏odzie˝y w Subic, na wyspie Luzon.

Argentyna: Daniel w lwiej jamie
Biskup Minio
odpowiada na
pytania braci
i sióstr oraz
gości

Argentyna: Pytania i odpowiedzi
Aposto∏ okr´gowy Batista w zborach swego obszaru dzia∏ania zaprowadzi∏ spotkania, na których bracia i siostry oraz goÊcie mogà kierowaç
do aposto∏ów i biskupów pytania, dotyczàce
nauki KoÊcio∏a Nowoapostolskiego, a tak˝e religijnych zagadnieƒ spo∏ecznych zwiàzanych m.in.
z ekumenià lub homoseksualizmem. 12 sierpnia
ub.r. takie spotkanie przeprowadzi∏ biskup
Minio w Souriges. Spotkanie trwa∏o ponad
pó∏torej godziny, a bracia i siostry oraz goÊcie
brali o˝ywiony udzia∏ w dialogu z biskupem.

Pewna grupa m∏odych braci i sióstr z okr´gu Buenos Aires wraz
z chórem i orkiestrà przygotowa∏a przedstawienie teatralne –
histori´ Daniela w lwiej jamie. Na dwóch wyst´pach w teatrze
Luzy Fuerza w Buenos Aires w dniach 12 i 18 sierpnia 2007 roku
wprawili w zachwyt ponad oÊmiuset widzów. WÊród publicznoÊci
by∏o wielu uczniów ze szkó∏ki niedzielnej oraz religii. Obecni te˝
byli: aposto∏ okr´gowy pomocniczy Granja i aposto∏ Franco.
Pokaêny aplauz na zakoƒczenie udanego przedstawienia, ale te˝
niezliczone listy z podzi´kowaniami od dzieci sprawi∏y, ˝e ten
projekt b´dzie realizowany te˝ w innych
miastach. Na zaproszenie Sekretarza Stanu ds. Sportu i Kultury
Pana Antonia Caruso
tymczasem odby∏o si´
kolejne przedstawienie w teatrze Roma w
Avellaneda.
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