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Niewzruszony fundament Boży

S Ł O W O  W S T Ę P N E

zła i tego, co pochodzi z innego źródła duchowego. Do tego
zalicza się brak zaufania do Pana. Jest to niesprawiedliwość
w oczach Bożych. On się do nas uniżył. Pozwala się poznać
i przyznaje się do nas. Nieokazywanie należytego zaufania
nie odpowiada Jego woli. Chciejmy tego zaniechać, a nasze
całe zaufanie pokładać w Panu. Po drugie woli Bożej nie od-
powiada brak miłosierdzia. Jeżeli postępuje się niemiłosier-
nie, to jest to niesprawiedliwe w oczach Bożych. Od tego
chciejmy odstąpić, a w zamian działać na podstawie pobu-
dek miłości. To ściąga upodobanie Boże. Po trzecie należy
wskazać na nadrzędny egoizm. Ujawnia się przekonanie, że
nie trzeba angażować się dla Pana, że wszystko jakoś się po-
toczy. To nie odpowiada woli Bożej. Odstąpmy od tej nie-
sprawiedliwości i służmy Panu.

Pozytywnie rzecz ujmując należy stwierdzić, że kto prze-
strzega tych trzech rad, ten będzie przeżywał Pana. A to na-
stępuje wtedy, gdy wykazujemy nieograniczone zaufanie
do Pana i Jego prowadzenia, okazujemy bliźniemu serce
pełne miłości i służymy Panu z radością.

Kto odstępuje od niesprawiedliwości i dąży do wypełnia-
nia woli Bożej, ten doświadcza, że Pan się do niego przy-
znaje. Trzeba jednakże stworzyć sobie właściwe warunki i
z wiarą przystąpić do wypełniania tych trzech rad. Jesteśmy
na fundamencie Bożym, na tym fundamencie zostaniemy
zabrani do domu niebieskiego. Na tym fundamencie prze-
żyjemy też wieczną wspaniałość.

(Wypowiedzi Głównego Apostoła)
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Już w czasach pierwszych apostołów Jezus ostrzegał
przed tymi, którzy będą mówili: „Oto tu jest Chrystus
albo tam” i nakazał nie wierzyć tym głosom. Gdzie jed-

nak można znaleźć Pana? Jakie są znaki działania Bożego?
Wskazówką jest to, że Pan zna swoich i przyznaje się do
tych, którzy stoją na trwałym fundamencie Bożym. O tym
trwałym fundamencie pisze Apostoł Paweł w swoim Liście
do Tymoteusza. Pismo Święte w niejednej wypowiedzi
wskazuje na to, że nie ma innego fundamentu, jak ten w Je-
zusie Chrystusie. Apostoł Paweł mówi też o fundamencie
apostołów i proroków. Na nim zbudowany jest Kościół
Pana: Na Chrystusie, na apostołach i prorokach. Niezależ-
nie od uwarunkowań i sytuacji, które nas dotykają, funda-
ment Boży pozostaje niewzruszony dopóki Pan według
swojej woli nie zakończy swojego dzieła. Pan też nie zrezy-
gnuje ze swojego Kościoła zbudowanego na fundamencie
Bożym, na Jezusie Chrystusie, apostołach i prorokach. Koś-
ciół ten jest ugruntowany i trwa. To jest sprawa Boża, że Pan
przyznaje się do tych, którzy stoją na tym fundamencie i po-
zwala im wciąż na nowo przeżywać swoją obecność.

Po naszej stronie też jest coś do zrobienia. Apostoł Paweł
dalej pisze do Tymoteusza o konieczności wyznawania
imienia Pana i odstąpienia od niesprawiedliwości. Innymi
słowy Pan oczekuje od tych, którzy stoją na wcześniej opi-
sanym fundamencie, żeby wypełniali Jego wolę i odstępo-
wali od tego wszystkiego, co jest sprzeczne z wolą Bożą.

Staranie się o życie według Jego woli oznacza unikanie



W piątek 23 października, w stolicy
kraju, Bissau, Główny Apostoł spotkał
się na nabożeństwie z 240 przewodni-
czącymi zborów. Następnego dnia ob-
służył Słowem Bożym 1850 wiernych
w São Domingos, a w niedzielę 25 paź-
dziernika przeprowadził nabożeństwo
w Bissau z udziałem 1600 braci i sióstr.

Podczas tej uroczystości Główny
Apostoł ustanowił apostołem Amila
N’Dama oraz biskupem Miguela Imba-

nę dla Kościoła terytorialnego Gwinea
Bissau obsługiwanego przez apostoła
okręgowego Armina Brinkmanna (Nad-
renia Północna-Westfalia/Niemcy). Na-
tomiast dla sąsiedniego Kościoła teryto-
rialnego Senegal, który jest obsługi-
wany przez apostoła okręgowego Bern-
da Kobersteina (Hesja/Niemcy) Głów-
ny Apostoł powołał na urząd biskupa
Jeana Da Silvę.

Gwinea Bissau jest małym krajem za-

Podczas podróży afrykańskiej

do Gwinei Bissau w dniach

23-25 października 2009 roku

Główny Apostoł Wilhelm Leber

przeprowadził trzy nabożeństwa

oraz ustanowił apostoła

i dwóch biskupów.

Główny Apostoł w Bissau - Gwinea Bissau
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mieszkałym przez 1,5 mln mieszkań-
ców. Wiarę nowoapostolską wyznaje
tam 37 000 ludzi. Frekwencja na nabo-
żeństwach wynosi ponad 60 procent.
Podczas tej podróży z Głównym Apos-
tołem spotkał się też prezydent kraju
Malam Bacai Sanhá. W trakcie rozmo-
wy zostały poruszone też zagadnienia
projektów socjalnych, ponieważ wielu
ludzi w Gwinei Bissau żyje w ekstre-
malnym ubóstwie.

Zdjęcie z lewej: Baner nad ulicą informujący
o wizycie Głównego Apostoła



– Dz. Ap. 16, z 34 –

„Weselił się wraz z całym swoim domem,
że uwierzył w Boga”.

Moi serdecznie umiłowani
bracia i siostry oraz mili go-
ście! Witam na nabożeń-

stwie i życzę błogosławionych chwil
przy ołtarzu Bożym. Otwórzmy serce
dla Słowa Bożego, abyśmy otrzymali
nowe siły i mogli kroczyć naszą drogą
zgodnie z wolą Bożą.

Słyszałem, że Główny Apostoł Ri-
chard Fehr przed laty w tej miejscowo-
ści przeprowadził nabożeństwo. Słu-
żył wtedy słowem: „Bo ci, których
Duch Boży prowadzi, są dziećmi Boży-
mi”. (Rzymian 8, 14) Może niejeden
z was był uczestnikiem tego nabożeń-
stwa i pamięta jeszcze przekazane
słowa. „Bo ci, których Duch Boży pro-
wadzi…” – a więc nie wystarcza być
pieczętowanym Duchem Świętym,
nie wystarcza przyjęcie Ducha Świę-
tego, ale należy troszczyć się o to, aby
Duch Święty był siłą wiodącą. Duch
Święty musi inspirować nasze działa-

nie, musi nami kierować i doprowa-
dzić do udoskonalenia w wierze. Klu-
czowe pytanie zatem brzmi: Czy daje-
my się prowadzić przez Ducha Świę-
tego? Duch Święty jest siłą. Ta siła
musi określać nasze życie. Niechby
ponownie była odczuwalna i dziś na
nabożeństwie. Niechby na nowo nas
tak pobudziła, aby ta siła motywowa-
ła nas każdego dnia na nowo.

Raduję się z tego, że przyjmujecie
Słowo Boże, a to jest znakiem, że pra-
gniecie Słowa Bożego. To poświadcza
też, że w was działa Duch Święty.
Niech tak będzie i w przyszłości.
Niech Duch Święty przyszłościowo
jeszcze bardziej nas przenika i inspiru-
je.

Przeczytałem słowo biblijne, ale do
tego chciałbym krótko przedstawić
związaną z nim historię. Paweł i jego
towarzysz Sylas zostali wtrąceni do
więzienia, ponieważ pomimo zakazu

głosili Słowo Boże. Zostali wtrąceni
do wewnętrznego lochu i zakuci w
dyby. Dodatkowo strażnik był odpo-
wiedzialny, żeby nie uciekli. Paweł i
Sylas nie byli zrezygnowani. W Piś-
mie Świętym jest mowa, że wielbili
Boga. (por. Dz. Ap. 16, 25) Wyobraź-
cie to sobie! Uwięzieni, zakuci w dy-
by, bez szansy na wyjście, a pomimo
to nie byli zatrwożeni czy zrezygno-
wani, lecz sławili Boga. Wówczas stał
się cud. Nastało trzęsienie ziemi, kaj-
dany opadły, drzwi się otworzyły i
mieli otwartą drogę do ucieczki. Gdy
strażnik więzienny się obudził, a było
to około północy, to się przestraszył.
Myślał, że wszyscy więźniowie, za
których odpowiadał, uciekli. Chciał
sobie odebrać życie. Paweł jednak do
niego zawołał: „Nie czyń sobie nic
złego, bo jesteśmy tu wszyscy”. Straż-
nik padając Pawłowi i Sylasowi do
nóg powiedział: „Panowie, co mam
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czynić, abym był zbawiony?”. Paweł
zwiastował strażnikowi ewangelię, w
wyniku czego on i jego domownicy
uwierzyli: „i zaraz został ochrzczony
on i wszyscy jego domownicy. I wpro-
wadził ich do swego domu, zastawił
stół i weselił się wraz z całym swoim
domem, że uwierzył w Boga”. (Dz.
Ap. 16, 33. 34)

Z tego wydarzenia wyciągam dwa
wnioski. Pierwszy: Wiara powstaje
przez poruszenie duszy. Strażnik od-
czuł, że zaszło coś szczególnego. Mu-
siał dojść do poznania, że Bóg jest
działający. Nie mógł tego uczynić
żaden człowiek. To była podstawa, że
doszedł do wiary. Gdzie następuje po-
ruszenie duszy, tam można dojść do
wiary. Tam też można stać się silnym
w wierze. Tam też wiara jest siłą pro-
wadzącą przez życie. Najpierw jednak
musi dojść do poruszenia. Drugi wnio-
sek: Gdy ma się wiarę i to głęboką,

wtedy ma się też radość. Po radości
można stwierdzić, czy rzeczywiście
posiada się głęboką wiarę. Mili bracia
i siostry, czy mamy radość? Czy ma-
my radość we wspólnocie? Czy mamy
radość na myśl o tym, że jesteśmy
dziećmi Bożymi? Czy mamy radość,
kiedy pomyślimy o dniu Pańskim?
Silna wiara rodzi radość.

Obydwa przedstawione punkty są
moim przesłaniem, aby być silnym w
wierze. Aby doświadczyć mocy wiary,
trzeba dać się poruszyć i to nie tylko
raz, ale wciąż na nowo. Teraz powsta-
je pytanie: Czy dajesz sobie poruszyć
duszę? Gdy jesteśmy silni w wierze,
gdy wiara jest w nas siłą, wtedy mamy
także radość.

Powrócę raz jeszcze do zagadnienia
poruszenia duszy. W wyniku czego
ma się poruszoną duszę? Szczególnie
poprzez Słowo Boże. Czy porusza to
twoją duszę, gdy odczuwasz: Bóg

teraz przemawia do mnie? Czasami
być może ma się z tym nawet związa-
ne szczególne przeżycia. Boryka się z
troskami i obciążeniami, a odpowiedź
otrzymuje się poprzez Słowo Boże.
Wtedy się odczuwa: Słowo dotyczy
akurat mnie w mojej obecnej sytuacji!
Jeżeli wtenczas ma się poruszone ser-
ce, wtedy czyni się w wierze potężny
krok do przodu. Pozwala się na rozwój
wiary i staje się w niej coraz silniejszy.
Poruszenie przez Słowo jest ważne.

Pozwólmy się poruszać przez łaskę
Bożą. Obchodzimy uroczystość świę-
tej wieczerzy. Spożywamy ciało i
krew Jezusa. Czy porusza to nasze du-
sze? Czy porusza nas to, że odczuwa-
my, że łaska Boża jest nad naszym ży-
ciem? Czasami znajdujemy się w sy-
tuacjach, w których odczuwamy, że
Bóg do tego dopuścił. Takie porusze-
nie przynosi doświadczenia w wierze,
a doświadczenia również poruszają.
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Zatem ważne jest poruszenie przez
Słowo, przez łaskę, przez doświadcze-
nia w wierze.

Pan Jezus uzdrowił dziesięciu trędo-
watych. Można było przypuszczać, że
dziesięciu powróci, żeby dziękować,
ale wrócił tylko jeden. Dlaczego aku-
rat jeden powrócił? Myślę, że miał po-
ruszoną duszę.

Przy studni Jakuba Jezus rozmawiał
z Samarytanką. Wskazał na szczegóły
z jej życia. Fakt ten poruszył ją i po-
zwolił jej poznać, że On jest Mesja-
szem, na którego czekała. Pozostawi-
ła dzban i pobiegła do miasta, żeby
powiedzieć ludziom: „Chodźcie, zo-
baczcie człowieka, który powiedział
mi wszystko, co uczyniłam; czy to nie
jest Chrystus?”. (Ew. Jana 4, 29) Ko-
bieta była poruszona do głębi serca.

Pomyślmy o Piotrze i połowie ryb.
Piotr i jego towarzysze całą noc da-
remnie łowili. Gdy Jezus ich wezwał,
żeby jeszcze raz wyruszyli, wtedy
Piotr powiedział: „Mistrzu, całą noc
ciężko pracując, nic nie złowiliśmy;
ale na Słowo twoje zarzucę sieci”.
Wyruszyli i złowili tyle, że nie mogli
sobie poradzić z tą ilością ryb. To po-

ruszyło Piotra do głębi serca. Padł do
nóg Jezusa i powiedział: „Odejdź ode
mnie, Panie, bom jest człowiek grzesz-
ny”. (por. Ew. Łukasza 5, 1-8) Oto po-
ruszenie serca. Kto pozwala siebie tak
poruszyć, ten wzrasta w wierze. Ten
ma silną wiarę i ma też radość.

Z czego wynika nasza radość, ra-
dość z wiary? Wynika ze świadomoś-
ci, że jesteśmy w ręku Boga. Co może
się nam stać, przecież Pan się o nas
troszczy. Wówczas można mieć ra-
dość? Radość pochodzi też z pozna-
nia, że Bóg w jednej chwili może
zmienić warunki. Spójrzmy na do-
świadczenie Apostoła Piotra. Tkwił
zakuty w więzieniu, a w jednym oka-
mgnieniu wszystko się odmieniło. To
sprawił Bóg. Nastało trzęsienie ziemi,
drzwi się otworzyły i byli wolni. Bóg
w jednej chwili może zmienić wszel-
kie warunki. Czyż nie jest to powód do
radości? Kolejnym powodem do ra-
dości jest pewność, że Bóg wypełnia
wszystkie obietnice. Mamy obietnicę
Pana, że przyjdzie po swoich i zabie-
rze ich do siebie. Czy to nie wzbudza
radości? Jeśliby to nie było powodem
do radości, to co jeszcze mogłoby być

radością? Naszą największą radością
jest świadomość, że jesteśmy włas-
nością Pana. Nadejdzie chwila, w któ-
rej Pan przyjdzie, aby swoich zabrać
do siebie. Tego oczekujemy z utęsk-
nieniem. Radość z tego powodu od-
czuwają jedynie ci, którzy mają poru-
szone serce.

Ukoronowaniem radości będzie
dzień Pana, kiedy zostaniemy przyję-
ci i na wieki będziemy u Niego.

W następną niedzielę ponownie ma-
my nabożeństwo dla umarłych. Mod-
limy się, aby wielu znalazło drogę do
Pana. Pomyślcie o swoich przodkach.
Pomyślcie o ludziach z waszego oto-
czenia, o ludziach którzy byli wam po-
mocni. Wielu odeszło na tamten świat
w stanie niezbawionym. Modlimy się
za nich, aby na tamtym świecie dali się
poruszyć przez miłość Boga. Gdy te
dusze dadzą się poruszyć, wtedy
wzrośnie wiara, wtedy staną się goto-
we do przyjęcia sakramentów.

Wierzcie, oni patrzą na nas. Gdy do-
strzegą to, że nasza wiara wywołuje w
nas radość, gdy dostrzegą moc wiary,
wtedy rozwinie się w nich pragnienie
przynależenia do Pana i stania się częś-
cią narodu Bożego.

Chciejmy być wzorami i naszymi
modlitwami przyczynić się do tego,
aby też na tamtym świecie wzbudzana
została wiara, żeby wielu mogło po-
znać drogę do swego zbawienia i bło-
gosławieństwa.

Wykorzystujmy czas aż do przyszłej
niedzieli. Radzę codziennie pamiętać
o tych, którzy z tamtego świata patrzą
na nas. Módlmy się serdecznie, żeby
doszli do wiary i pochwycili zbawie-
nie w Chrystusie. Nadal życzę wam
silnej wiary oraz tego, żeby nasi goście
poznali, jaka moc tkwi w wierze. W
ten sposób pozostajemy wspólnie po-
wiązani aż do osiągnięcia celu wiary.
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W Afryce jest pięć państw, w których obowiązuje język
portugalski: Angola, Gwinea Bissau, Republika Zielone-
go Przylądka, Mozambik oraz Wyspy Świętego Tomasza
i Książęca. Mozambik leży w Afryce Południowo-
Wschodniej. Pozostałe cztery kraje są położone w Afryce
Południowo-Zachodniej. Zanim z Nadrenii Północnej-
Westfalii podjęliśmy pracę misyjną w Angoli i na Wys-
pach Świętego Tomasza i Książęcej, to na długo wcześniej
w Gwinei Bissau istniał już zbór nowoapostolski.

Opieka duszpasterska braci i sióstr w Gwinei Bissau,
prowadzona dotychczas przez Kościół terytorialny Hesja/
Niemcy, została przekazana Kościołowi terytorialnemu
Nadrenia Północna-Westfalia pod koniec 2007 roku.
Główny Apostoł Wilhelm Leber obwieścił to po nabożeń-
stwie w Ziguinchor/Senegal. Następnego dnia w São Do-
mingos przeprowadziłem spotkanie dla wszystkich sług
okręgowych w obecności apostoła Opdenplatza, który do-
tychczas obsługiwał duszpastersko Gwineę Bissau.

Wizyta Głównego Apostoła Lebera w październiku
ub.r. w Gwinei Bissau z uwagi na ustanowienie apostoła i
biskupa stanowiła kulminację dotychczasowego rozwo-
ju Kościoła Nowoapostolskiego w tym kraju.

Wydarzenia te mają dla mnie szczególny wymiar, po-
nieważ po raz pierwszy w swoich dziejach Kościół tery-
torialny Nadrenia Północna-Westfalia przejął obsługę mi-
syjną od innego Kościoła terytorialnego. Takie zmiany
jednakże nie tylko następują w pracy misyjnej, ale też w
naszych rodzimych okręgach. Współczesne przemiany
społeczne prowadzą do konsolidacji zborów, a tym
samym do zmian w zakresie odpowiedzialności duszpas-
terskich. Ponadto przewodniczący zborów lub okręgów
przechodzą w stan spoczynku, a odpowiedzialność dusz-
pasterską przejmują ich następcy.

Takie przekazywanie pałeczki z reguły wzbudza smu-
tek, a czasami nawet obawy przed tym, co nowe. Na pod-
stawie zmiany odpowiedzialności duszpasterskiej doty-
czącej Gwinei Bissau przedstawię kilka punktów, które są
ważne podczas przekazywania pałeczki, aby proces od-
bywał się możliwie harmonijnie.

Co jest ważne przy przekazywaniu pałeczki?

• Szacunek dla przeszłości. Przejęcie odpowiedzialności
rzeczywiście może zafunkcjonować tylko wtedy, kiedy

respektuje się działania wcześniejszych sług Bożych.
• Współuczestniczenie obydwu stron i wspólna praca
duszpasterska przez pewien czas. Razem byliśmy na
spotkaniu ze sługami i daliśmy odczuć, że współdziała-
my i wspieramy się wzajemnie.

• Odrobienie zaległości. W każdej pracy jest tak, że ten lub
tamten mniejszy lub większy problem wymaga rozwią-
zania. Nie wszystko można dokonać do chwili przeka-
zania odpowiedzialności. Ważne więc jest, aby te spra-
wy zostały sukcesywnie wyjaśnione i rozwiązane.

• Zachowanie tego, co stare, ale też odwaga do nowego.
To, co dobre i sprawdzone należy zachować, ale też na-
leży mieć odwagę do wprowadzania nowego. Nowy
duszpasterz musi mieć okazję do wniesienia swoich
myśli i wyobrażeń.

• Dobrotliwe obchodzenie się z sobą nawzajem. Rzeczą
nieuchronną jest, że wśród braci i sióstr, poza braterską
miłością, istnieją też szczególne sympatie. Nigdy to nie
może jednak prowadzić do tego, żeby ktoś czuł się szcze-
gólnie uprzywilejowany lub wykluczony. Należy się ob-
dzodzić dobrotliwie ze wszystkimi jednakowo.

• Najłatwiej udaje się przekazanie pałeczki wtedy, gdy
cała praca wykonywana jest w sensie i w duchu Jezusa
Chrystusa oraz na Niego jest ukierunkowana. Jeżeli w
centrum stoją osobowości i charaktery, to zawsze
prowadzi to do komplikacji.
Do każdego przekazania pałeczki, czy to w zborach,

okręgach, czy w większych sferach działania, życzę wy-
rozumiałości, dobrotliwości i ufności. 

Armin Brinkmann

Przekazanie pałeczki

Apostoł okręgowy Armin Brinkmannurodził się 15 listopada 1948 roku.

Apostołem został ustanowiony 22 maja 1983 roku, a od 26 czerwca 2005 roku

prowadzi Kościół terytorialny Nadrenia Północna-Westfalia/Niemcy, jak i obsłu-

guje liczne kraje w Europie, Afryce i Azji.

Apostoł okręgowy
Brinkmann (z lewej)
przekazuje w Angoli
ambulans, który został
sfinansowany przez
NAK-karitativ, między-
narodową instytucję
charytatywną Kościoła
Nowoapostolskiego

L I S T  A P O S T O L S K I
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tość świętej wieczerzy.
Podstawowe elementy nabożeństwa synagogal-

nego odnajdują się w nabożeństwach pierwotnego
chrześcijaństwa: Czytanie pism starotestamento-
wych i ich wykład w odniesieniu do Jezusa, a
także modlitwa. Ponadto na nabożeństwach pier-
wotnego chrześcijaństwa głoszono kazania o sło-
wach i czynach Jezusa.

Na tych nabożeństwach centralne znaczenie
miało obchodzenie uroczystości świętej wiecze-
rzy, co wynika z wypowiedzi Apostoła Pawła,
zawartej w 1. Koryntian 11, 17-33. W tym tekście,
w którym przede wszystkim Apostoł rozprawia
się z nieprawidłowościami podczas uroczystości
świętej wieczerzy w zborach pierwotnych, za-
warte są też najstarsze słowa wyświęcenia wie-
czerzy: „Albowiem ja przejąłem od Pana to, co
wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której
był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, zła-
mał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za
was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Po-
dobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich
to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ile-
kroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem,
ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie,
śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie”. (1. Ko-
ryntian 11, 23-26)

W uroczystości świętej wieczerzy do głosu do-
chodzą fundamentalne elementy ewangelii i dzie-
jów Jezusa: Święta wieczerza przypomina o
śmierci ofiarnej Jezusa i zarazem daje możliwość
korzystania z Jego zasługi oraz jest zwiastowa-
niem śmierci, jak i ponownego przyjścia Jezusa
Chrystusa. To, że członkowie zboru wspólnie na
nabożeństwie uczestniczą w świętej wieczerzy
jest dla Apostoła Pawła oczywiste i należy do fun-
damentalnych elementów chrześcijaństwa.

W tym artykule zajmiemy się zarysem
dziejów nabożeństw chrześcijańskich

w czasach nowotestamentowych, a także znaczeniem
naszego współczesnego nabożeństwa.

Nabożeństwo pierwotnego chrześcijaństwa
W zgromadzeniach o charakterze nabożeństw

w synagogach brał udział Jezus, apostołowie, a
także zbór chrześcijański w swojej początkowej
fazie. Udział Jezusa w nabożeństwie sabatowym
w synagodze w Nazarecie, przykładowo opisany
jest w Ew. Łukasza 4, 16-28. Na tym nabożeń-
stwie wyłożył znaczenie słów z Izajasza 61, 1. 2 i
odniósł je do siebie. Nabożeństwo to między in-
nymi posłużyło Jezusowi do zaprezentowania
swego posłannictwa.

W Ew. Jana 4, 21-23 Pan Jezus przedstawia, że
świątynia (jerozolimska) utraciła swoją funkcję
gwaranta obecności Bożej i miejsca właściwego
uwielbienia Boga (nabożeństwa). Pan Jezus ne-
guje geograficzne usytuowanie miejsca właści-
wego uwielbienia Boga, podnosząc, że prawdzi-
we spotkanie z Bogiem następuje „w Duchu i w
prawdzie”, a mianowicie w Duchu Świętym i w
wierze w Jezusa jako Mesjasza.

Pierwotny zbór chrześcijański, który stopniowo
uwalnia się od związku z judaizmem rozpoczyna
przeprowadzać własne nabożeństwa. (por. Dz.
Ap. 12, 12; 20, 7-11)

Na temat wiernych pierwotnego zboru w Jero-
zolimie jest mowa: „I trwali w nauce apostolskiej
i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modli-
twach. […] Codziennie też jednomyślnie uczęsz-
czali do świątyni, a łamiąc chleb po domach,
przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie
serca”. (Dz. Ap. 2, 42. 46) Z jednej strony wierni
zboru pochodzenia żydowskiego udawali się do
świątyni, co oznacza, że czuli się Żydami i chcieli
wypełniać Zakon, a z drugiej strony zbierali się
na nabożeństwa, na których centralne znaczenie
odgrywała „nauka apostołów”, a mianowicie
zwiastowanie ewangelii, modlitwa oraz uroczys-

Dzieje i znaczenie nabożeństwa
– część druga –



Nasze współczesne nabożeństwo
Obecnie w naszych nabożeństwach zawarte są

istotne elementy: Mowa i czynności, słowo i kult.
To, że Bóg jest podstawą nabożeństwa wynika

też z trynitarnej formy rozpoczęcia nabożeństwa:
„W imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego”. Na-
bożeństwo nie jest czymś, co wywodzi się od
człowieka, za co przede wszystkim odpowiada
człowiek, ale jest wydarzeniem ugruntowanym w
samym Bogu i od Niego się wywodzącym. Przez
ludzi i przez ludzkie słowa Bóg obwieszcza swoją
wolę i ukazuje się nie jako niema i niedostępna
„Wielkość”, ale jako ktoś, kto przemawia i do
kogo można się zwrócić.

Mowa Boża słyszalna jest w kazaniu, które ma
być bezpośrednim obwieszczeniem woli Bożej.
Tu jest bardzo wielka odpowiedzialność głoszą-
cego Słowo Boże. Kazanie w swoim wymiarze
nie jest więc przekazem słowa ludzkiego, wyra-
żającego różne poglądy, ale jest Słowem Bożym,
dającym i zachowującym życie.

To, że Słowo Boże uwalnia i zachowuje życie,
najbardziej uwidacznia się w zwiastowaniu od-
puszczenia grzechów, które właśnie przez Słowo
napełnione mocą z ofiary Chrystusa sprawia od-
ciążenie i uwolnienie. Odciążenie od wyrzutów
lub pychy i uwolnienie od mocy grzechu.

W Słowie Bożym zakotwiczone są też sakra-
menty, które są unaocznieniem Słowa. Słowem
Bożym, które wywodzi się od Boga i przez które
Bóg przemawia jest Jezus Chrystus „Logos”,
wiekuiste, twórcze Słowo. (por. Ew. Jana 1, 1) W
sakramencie świętej wieczerzy to Boże Słowo,
które w Jezusie stało się ciałem i w ten sposób
ujawniło się w dziejach, staje się przeżywalne
zmysłami. W wyniku powtarzania uroczystości
świętej wieczerzy zostaje stale przybliżana czło-
wiekowi raz na zawsze złożona ofiara Jezusa. Po-
zwala to człowiekowi uzmysłowić z czego żyje i
jaki jest kierunek jego życia.

Modlitwy, które mówimy, pieśni, które śpie-
wamy, są odpowiedzią na w zasadzie niepojęte
zbliżenie się Boga do człowieka. Przez to czło-
wiek nie tylko poświadcza, że chce, aby Bóg dzia-
łał przy nim, ale też pragnie mieć z Nim wspól-
notę i otrzymać od Niego ukierunkowanie.

Na nabożeństwie Bóg bezpośrednio zwraca się
ku człowiekowi, ku jednostce, ale nie w sposób
odizolowany, lecz we wspólnocie. Poświadcza to,
że wierzący nie ma sam kroczyć drogą, ale we
wspólnocie z innymi. Wspólnota ta jest wspólnotą
Słowa, wspólnotą sakramentów i wspólnotą wyz-
nania. Wyznanie charakteru nabożeństwa docho-
dzi do głosu przez modlitwy, w tym „Ojcze nasz”,
jak i przez pieśni. Nabożeństwo służy do wzmoc-
nienia wiary oraz do samoupewnienia się czło-
wieka.

Nabożeństwo równocześnie jest też wstępem
do przyszłej wspólnoty z Trójjedynym Bogiem,
do której jesteśmy powołani przez nowonarodze-
nie z wody i z Ducha. W tej mierze nabożeństwo
ma też charakter eschatologiczny, ponieważ w
nim nie tylko słyszalne jest poselstwo o bliskim
ponownym przyjściu Chrystusa, ale stanowi już
zaczątek przyszłej wspólnoty.

Trynitarne błogosławieństwo, którym kończy
się nabożeństwo, ma towarzyszyć człowiekowi w
jego dniu powszednim, aby mógł prowadzić
swoje życie zgodnie z ewangelią. Wierzący może
polegać na łasce Bożej, może czuć się bezpiecz-
nym w miłości Bożej i ma dać się kierować przez
Ducha Świętego. W ten sposób może być pewien
zachowawczej i ochraniającej obecności Boga w
swoim życiu.

Na podstawie tego, co zostało przedstawione w
niniejszym artykule, jednoznacznie widać nie-
odzowność nabożeństwa. Nabożeństwo jest nie-
odzowne, ponieważ Bóg do nas przemawia, po-
nieważ możemy przeżywać Boga. Nabożeństwo
ma więc jednoznacznie zadanie pomocowe i zba-
wienne.

Nabożeństwo jest także naszą odpowiedzią na
działanie Boga przy nas. Wielbimy Boga i wyra-
żamy naszą wdzięczność. Ponadto zbieramy się
na nabożeństwo do wspólnego wyznawania ewan-
gelii, śmierci i zmartwychwstania, jak i ponow-
nego przyjścia Chrystusa. Nabożeństwo wzmac-
nia i pokrzepia naszą wiarę i winno nas skłaniać
do tego, aby nasze codzienne życie również miało
charakter nabożeństwa – służby Bogu, w ten spo-
sób, że jesteśmy wiernymi świadkami Chrystusa
i postępujemy zgodnie z Jego przykazaniami.
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Byłam bardzo związana z
moim partnerem. Chociaż
nie zabraniał mi chodzenia
do kościoła, to jednak moje
życie w wierze uległo znacz-
nemu spłyceniu. Uczęszcza-
łam na nabożeństwa i spo-
tkania młodzieży, ale tylko
zewnętrznie. Słowo Boże
interpretowałam według mo-
jego uznania. Nie dawało mi
więc żadnej siły. Pewnego
razu po nabożeństwie dla
młodzieży oburzyłam się, że
trwało ono półtorej godziny.
Pewien kapłan, pół żartem
pół serio, wtedy do mnie po-
wiedział: „Nie irytuj się, za
wszystko otrzymasz zapłatę
w niebie”. Na co ja jemu od-
powiedziałam: „Nie jestem
chciwa”. Inny kapłan się ro-
ześmiał. Sądzę, że nie zrozu-
miał lub nie dostrzegł, że
wewnętrznie bardzo daleko
oddaliłam się od Słowa Bożego.

Po roku związek z moim partnerem się zakończył. Był
to brutalny koniec. Dopiero wtedy sobie uświadomiłam,
z jakim człowiekiem się zadawałam. Szok był wielki, tak
wielki, że na dłuższy czas straciłam zaufanie do mojego
otoczenia, a zwłaszcza do mężczyzn. Dopiero później
poznałam, że bez tego „szokującego końca” nigdy nie
zostawiłabym tego człowieka.

Z czasem rany się zagoiły. Znowu poznałam mężczyz-
nę, który mi się podobał, ale też nie był nowoapostol-
skim. Tym razem jednak postąpiłam mądrzej. Poprosi-
łam miłego Boga o znak: Jeżeli Norbert pójdzie ze mną
na następne nabożeństwo, to wtedy z nim będę. W prze-
ciwnym wypadku chciałam zakończyć tę znajomość.
Zapomniałam jednak, że najpierw winna byłam go za-
prosić na to nabożeństwo.

Wtorkowy wieczór spędziliśmy razem, a przy pożeg-
naniu Norbert do mnie powiedział: „Niedobrze mi się
robi na myśl o jutrzejszym wieczorze”. „Dlaczego?” –
zapytałam bezwiednie. „Nie mam ochoty spędzać całe-
go wieczoru samotnie!” – z irytacją w głosie odpowie-

dział mój przyjaciel. Wtedy
sobie uświadomiłam moje
zaniedbanie i zapropono-
wałam: „Możesz mi towa-
rzyszyć do kościoła”. Jego
odpowiedź mnie zdumiała:
„Tak, naprawdę mogę?”. W
ten sposób doszło do tego,
że mój partner poszedł ze
mną na nabożeństwo, a ja
otrzymałam swój znak! Od
tego czasu Norbert nie opuś-
cił już żadnego nabożeń-
stwa.

Po pewnym czasie wyra-
ził życzenie przyjęcia do
Kościoła Nowoapostolskie-
go. W związku z tym prze-
wodniczący zboru zapowie-
dział się u niego na odwie-
dziny duszpasterskie w pe-
wien piątek wieczorem.
Norbert z zapałem grał na
saksofonie w orkiestrze, a
próby odbywały się w każ-

dy piątek. Pomimo to Norbert zwolnił się u dyrygenta, a
ten, o dziwo, wyraził zgodę.

Trzy dni później jednakże Norbert zatelefonował do
mnie do pracy i powiedział, że po pracy pilnie mam przy-
jechać do niego samochodem. Odwiedził go dyrygent i
przekazał informację, że pozostali członkowie orkiestry
postanowili, że nie będzie już grał w orkiestrze i to ze
skutkiem natychmiastowym. Tak więc musieliśmy za-
brać instrument i mundur z mieszkania Norberta i za-
wieźć do siedziby stowarzyszenia muzycznego. Następ-
nie pojechaliśmy na próbę chóru. Odtąd Norbert był
pilnym śpiewakiem.

O całym zdarzeniu już dawno byśmy zapomnieli,
gdyby nie to, że pewnego dnia Norbert spotkał przypad-
kiem dawnego członka orkiestry, który go zapytał dla-
czego nie uczestniczy w próbach. Teraz dopiero wyszło
na jaw, że dyrygent samodzielnie podjął decyzję. Nawet
nie rozmawiał wtedy z pozostałymi członkami orkiestry!

W świetle tego wydarzenia uświadomiłam sobie, że
Norbert z własnej woli nigdy by nie zrezygnował z gry w
orkiestrze. Być może właśnie tak musiało być.

O S O B I S T E  P R Z E Ż Y C I E

Właściwy?



Urugwaj: Dwa zborowe jubileusze
W sobotę 3 października ub.r. zbór La Palmita obchodził swoje
50-lecie. Na uroczystym nabożeństwie, które przeprowadził
apostoł Carlos Milioto wzięło
udział 220 wiernych. Wśród
nich byli też bracia i siostry, któ-
rzy uczestniczyli w założeniu
zboru. Obecna też była siostra,
która udostępniła swój dom na
pierwsze nabożeństwo, a teraz
bardzo się radowała, że właś-
nie podczas jubileuszowego na-
bożeństwa jej prawnuczka do-
stąpiła świętego pieczętowania. Ducha Świętego ponadto otrzy-
mało jeszcze czworo dzieci i dwoje dorosłych. Natomiast zbór
Paso de 1os Toros 60. rocznicę swego powstania obchodził w
niedzielę 1 listopada ub.r. Nabożeństwo jubileuszowe przepro-
wadził apostoł Raúl Montes de Oca, służąc słowem z Ew. Mar-

ka 2, 5. Podczas tego nabożeństwa przewod-
niczący zboru, kapłan N. Morales, przeszedł
w stan spoczynku. Jako sługa Boży służył 43
lata, w tym 29 jako przewodniczący zboru
Paso de los Toros.

Argentyna: Młodzież remontuje kościół
25 młodych braci i sióstr odremontowało koś-
ciół zboru La Nuevita. W dwóch grupach pra-
cowali przez osiem tygodni. Niektórzy nawet
nocowali w kościele. Po remoncie nabożeń-
stwo inauguracyjne, 22 listopada ub.r. prze-
prowadził apostoł Norberto Picchi, któremu
towarzyszył biskup Fernando Altare. Wśród
214 uczestników było dziesięciu gości po raz
pierwszy uczestniczących na nabożeństwie
Kościoła Nowoapostolskiego. Wśród mło-
dzieży panowała wielka radość z wyjątkowe-
go skutku ich pracy.

Paragwaj: 17 października ub.r. apostoł Jorge Cabanelas przepro-

wadził nabożeństwo w Carmen del Paraná z okazji 70. rocznicy wy-

święcenia kościoła. Towarzyszył mu biskup Marcelo Boggio, które-

go oficjalnie przedstawił jako biskupa dla Paragwaju. Podczas tego

nabożeństwa 39 dusz dostąpiło świętego pieczętowania.

Argentyna:

Zbór Villa Atlán-

tida (aglomeracja

Buenos Aires) 25

października 2009

roku obchodził 60.

rocznicę wyświę-

cenia swojego koś-

cioła. Z tej okazji apostoł Jorge Cabanelas przeprowa-

dził nabożeństwo, w którym uczestniczyło 268 wier-

nych, a kościół był zapełniony do ostatniego miejsca.

Podobna frekwencja była na uroczystości popołudnio-

wej. Uroczysty dzień zakończył się prezentacją multi-

medialną, pieśniami wykonywanymi przez chór, ale też

i wymianą wspomnień wszystkich zebranych.

Apostoł Carlos Milioto ze sługami oraz
braćmi i siostrami ze zboru La Palmita

Apostoł Montes de Oca
z najmłodszym członkiem zboru Paso de los Toros
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Ameryka Południowa

Apostoł Norberto Picchi z młodzieżą zboru La Nuevita
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Indonezja: Apostoł okręgowy odwiedza Irian Jaya
W dniach 5-12 grudnia ub.r. apostoł okręgowy Urs Hebeisen (Azja Południowo-
Wschodnia) udał się do Irian Jaya, indonezyjskiej części Nowej Gwinei. Towa-
rzyszyli mu apostołowie Edy Isnugroho (Indonezja) i Aimol Wasimbai (Papua-
Nowa Gwinea). Na pięciu nabożeństwach obsłużyli Słowem Bożym 726
wiernych. Dzieło Boże w Irian Jaya zapoczątkowali w 1982 roku apostoł Edy
Deppner i biskup Kuhlmann z Kanady. Apostoł okręgowy Hebeisen rozmawiał
też z niektórymi braćmi, którzy uczestniczyli w tej pionierskiej pracy.

D O O K O Ł A  Ś W I A T A

Bracia i siostry w strojach ludowych witają
apostoła okręgowego Hebeisena

Indonezja: Młodzież zboru Kedoya/Dżakarta

pieśniami wykonanymi podczas koncertu 12

grudnia 2009 roku nastroiła serca 250 słucha-

czy na Święta Bożego Narodzenia.

Argentyna: Nabożeństwo dla sług w stanie spoczynku
W niedzielę 29 listopada 2009 roku apostoł okręgowy Norberto Passuni w
kościele centralnym w Buenos Aires przeprowadził nabożeństwo dla sług
w stanie spoczynku i ich żon. Apostołowi okręgowemu towarzyszyli apos-
tołowie Jorge Cabanelas i Norberto Picchi. Pomimo silnej ulewy na nabo-
żeństwie było 837 braci i sióstr z Buenos Aires i okolic. Pomimo przemok-
nięcia radość nie została zmącona. W toku swojej służby apostoł okręgowy
wskazał też na słowa z Psalmu 37, 25: „Byłem młody i zestarzałem się, a nie
widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzą-
cych chleba”. Zapełniony kościół centralny w Buenos Aires

Polska: Uroczystości zborowe
W okresie adwentowym 2009 roku w zborach Kościoła Nowoapostol-
skiego w Polsce miały miejsce uroczystości zborowe. Programy uroczys-
tości, które w zależności od uwarunkowań lokalnych, głównie przygoto-
wała młodzież oraz dzieci, zawierały m.in. śpiewanie pieśni bożonaro-
dzeniowych, grę na instrumentach muzycznych oraz przedstawienia. W
wielu miejscach przedstawiono też relacje z Europejskich Dni Młodzie-
ży, które miały miejsce w maju 2009 r. w Düsseldorfie/Niemcy. Oczywiś-
cie nie zabrakło też smakołyków na wspólnie zastawionych stołach.Uroczystość zborowa w zborze Gdynia


