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Wytrwałość
Moi Mili Bracia i Siostry,
nasta∏ 2010 rok. Pan przeprowadzi∏ nas przez wy˝yny i
niziny ubieg∏ego roku. W Nowym Roku ˝ycz´ nam
obfitego b∏ogos∏awieƒstwa, wiele radoÊci we wspólnocie i
osobistego powodzenia. Niechby Pan nas dalej prowadzi∏
i wspiera∏ oraz mia∏ pod swojà ochronà.
Na ten rok chcia∏bym ka˝demu z nas okreÊliç zadanie.
W tym roku szczególnie wzywam do wytrwa∏oÊci.
Wytrwa∏oÊç jest wa˝nym elementem wiary. Pami´tamy
przy tym o s∏owie Jezusa: „…ale kto wytrwa do koƒca,
b´dzie zbawiony”. Pan skierowa∏ te s∏owa do swoich w
odniesieniu do swego ponownego przyjÊcia; On daje te˝
si∏´ do wytrwania a˝ do koƒca.
W Nowym Roku równie˝ b´dziemy konfrontowani z
obcià˝eniami i problemami tak˝e i w zborze. Wówczas
potrzebna jest wytrwa∏oÊç i to ju˝ w ma∏ych sprawach.

– w dà˝eniu do kszta∏towania dobrych i nieobcià˝onych
stosunków ze wszystkimi braçmi i siostrami, nawet jeÊli
nie od razu to nam si´ udaje,
– w dà˝eniu do sk∏adania ludziom Êwiadectwa wiary o
dzia∏aniu Bo˝ym w naszym czasie, nawet jeÊli wielu nie
chce tego s∏uchaç.
Wa˝ne s∏owa dotyczàce wytrwa∏oÊci skierowa∏ Aposto∏
Pawe∏ do Tymoteusza: „Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj
w tym”! Z tej wypowiedzi wyp∏ywa wniosek:

Chciejmy wytrwale sprawdzaç samych siebie
i wcià˝ na nowo oceniaç siebie
wed∏ug S∏owa Bo˝ego.
Wytrwale czekajmy na to, aby Pan
dokoƒczy∏ swoje dzie∏o!
Z serdecznymi pozdrowieniami

Bàdêmy wi´c wytrwali
– w modlitwie, nawet jeÊli mamy odczucie, ˝e nie
jesteÊmy wys∏uchiwani,
– we wspó∏pracy, nawet jeÊli inni w zborze si´ ociàgajà,
– w szerzeniu pokoju w naszym Êrodowisku, nawet jeÊli
panuje niepokój i nieufnoÊç,
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Zdjęcie duże: Dzieci ze słonecznikami w rękach czekają na
Głównego Apostoła w Vancouver

Zdjęcie małe: Vancouver od strony portu jachtowego

W ostatnim tygodniu wrzeÊnia
2009 roku G∏ówny Aposto∏ Leber
odwiedzi∏ braci i siostry w Kanadzie.
Celem jego podró˝y by∏ Vancouver.

G∏ówny Aposto∏ w Vancouverze - Kanada
Nabo˝eƒstwo G∏ównego Aposto∏a
Lebera odby∏o si´ w niedziel´ 27
wrzeÊnia 2009 roku w Playhouse w
Vancouver i by∏o transmitowane do
siedemdziesi´ciu dziewi´ciu miejsc w
Kanadzie i szeÊciu zborów w USA.
G∏ównemu Aposto∏owi towarzyszyli
aposto∏owie okr´gowi Michael Ehrich (Niemcy Po∏udniowe), Urs Hebeisen (Azja Po∏udniowo-Wschodnia),
Wolfgang Nadolny (Berlin-Brandenburgia), Andrew Andersen (Australia), Leonard Kolb (USA) oraz Leslie
Latorcai (Kanada).
W sobot´ 26 wrzeÊnia G∏ówny Aposto∏ i osoby mu towarzyszàce wyru-

szyli na Grouse Mountain, znanà gór´
w Vancouver – miejsce sportów zimowych. Charakterystyczny szczyt tej
góry zwraca uwag´ ju˝ podczas
làdowania w Vancouver. W ciemnoÊciach ju˝ z daleka widaç wijàce si´
oÊwietlone trasy narciarskie. Sportowców przyciàga 26 tras narciarskich
i snowboardowych. Ponadto z góry tej
jest fantastyczny widok na miasto nad
wodà i jego szklane wie˝e. Góra zapewnia te˝ atrakcje turystyczne latem,
na przyk∏ad pokaz Êcinania drzew,
szlaki w´drowne, restauracje, kino, a
tak˝e rezerwat przyrody, w którym
zadomowi∏y si´ dwa osierocone nie3

dêwiedzie grizzly.
Na szczyt najwygodniej wje˝d˝a si´
kolejkà linowà, ale mo˝na te˝ wejÊç
szlakiem w´drownym. U stóp góry
znajduje si´ punkt wyjÊciowy „Grouse
Grind” przez wielu wykorzystywany
do treningu z uwagi na stromy 2,9 km
stok z ró˝nicà poziomów 800 metrów.
Pokonanie tego szlaku dla niektórych
jest istnà mord´gà.
W poniedzia∏ek po po∏udniu, przed
powrotem do Niemiec, G∏ówny Aposto∏ przeprowadzi∏ jeszcze konferencj´ z aposto∏ami okr´gowymi,
aposto∏ami okr´gowymi pomocniczymi i aposto∏ami z USA i Kanady.
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„I odnówcie się
w duchu umysłu waszego”.
– Efezjan 4, 23 –

oi serdecznie umi∏owani
bracia i siostry, raduj´ si´ z
tego, ˝e to nabo˝eƒstwo
mo˝emy prze˝ywaç wspólnie. Niechby ten dzieƒ przyczyni∏ si´ do tego,
abyÊmy otrzymali nowe si∏y, aby
oÊwieca∏o nas Êwiat∏o i abyÊmy odczuwali, ˝e Bóg jest nam bliski i prowadzi do dokoƒczenia w wierze. Odczuwam, ˝e z tym nabo˝eƒstwem zwiàzane sà liczne ˝yczenia i oczekiwania.
Ja równie˝ radowa∏em si´ na ten
dzieƒ. Niechby teraz nasz Ojciec Niebieski spe∏ni∏ nasze oczekiwania i nas
b∏ogos∏awi∏, uczyni∏ b∏ogimi i wzmocni∏!
Gdy czternaÊcie lat temu by∏ tu
G∏ówny Aposto∏ Fehr, to s∏u˝y∏ s∏owem biblijnym z 14 rozdzia∏u Dziejów
Apostolskich. Czytajàc ten rozdzia∏
stwierdzi∏em, ˝e opisane tam wyda-

M

rzenia i dziÊ mogà byç dla nas impulsem. Mowa jest tam o tym, jak Aposto∏ Pawe∏ zosta∏ zaatakowany przez
˚ydów i kamienowany. B´dàc przekonani, ˝e zmar∏, wywlekli go za miasto. Gdy uczniowie otoczyli le˝àcego
na ziemi Aposto∏a, wtedy powsta∏ i
powróci∏ do miasta. (por. Dz. Ap. 14,
19. 20) Tyle relacji z Pisma Âwi´tego.
Spójrzmy na t´ okolicznoÊç w odniesieniu do jej znaczenia dla nas.
Naszà potrzebà musi byç pomaganie tym, którzy duchowo le˝à na ziemi
i wydajà si´ umar∏ymi. Przy tym myÊlimy o tych, którzy opuÊcili drog´ wiary
i poszli w∏asnymi drogami. Ich wiara
wydaje si´ byç martwa, nic ich ju˝ nie
porusza.
Byç mo˝e w naszym otoczeniu sà
ludzie, którzy sà „umar∏ymi na to, co
Boskie”. Oni ˝yjà swoim ˝yciem i ani
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przez chwil´ nie myÊlà o tym, co nastàpi póêniej. Co mo˝emy uczyniç,
aby zobaczyli, ˝e Bóg rzeczywiÊcie istnieje, ˝e ich mi∏uje i chce ich przyciàgnàç do siebie? Uczyƒmy to samo,
co uczniowie w przypadku kamienowanego Aposto∏a Paw∏a. Oni go
otoczyli. Tak te˝ i my otaczajmy te
dusze naszà mi∏oÊcià i naszymi modlitwami. Otaczaç ich mo˝emy w ten
sposób, ˝e b´dziemy szukaç z nimi
kontaktu i pozostawaç w kontakcie.
Wówczas tak˝e i dziÊ b´dà mo˝liwe
cuda: Dusze, w których wiara wydawa∏a si´ umar∏a, wstanà, podà˝à do
miasta Bo˝ego i ponownie b´dà si´
udzielaç w ˝yciu zborowym. OczywiÊcie wiem, ˝e to nie jest proste, ˝e
potrzeba wiele cierpliwoÊci. Wiem
te˝, ˝e nie w ka˝dym przypadku si´ to
uda.

¸atwo jest osàdzaç takich braci i
siostry i stawiaç im zarzuty. Wychodêmy jednak do nich i obdarzajmy ich
mi∏oÊcià. To jest nasze zadanie, mili
bracia i siostry. Módlmy si´ za nich.
Byç mo˝e zwróciliÊcie uwag´, ˝e w
modlitwie wst´pnej modli∏em si´ za
tych, którzy utracili kontakt ze zborem, aby mi∏y Bóg tak kierowa∏ okolicznoÊci, ˝eby mieli ˝yczenie powrotu do zboru. Módlmy si´ za nich i
usi∏ujmy wejÊç z nimi w kontakt. Zatelefonowanie nie jest przecie˝ takie
trudne. Szukajmy mo˝liwoÊci, ˝eby im
pokazaç, ˝e ich serdecznie witamy.
Otoczmy ich naszymi modlitwami i
naszà mi∏oÊcià. To jest nasze zadanie i
wk∏ad do dokoƒczenia dzie∏a Bo˝ego.
Przeczytane s∏owo biblijne brzmi: „I
odnówcie si´ w duchu umys∏u waszego”. Zawsze staram si´, aby dociec

tego, co jest dla nas wa˝ne. MyÊl´, ˝e
wa˝ne jest wiedzieç, czym jest moc
Ducha Âwi´tego i jak ta moc wyra˝a
si´ w moim i w twoim ˝yciu.
W nas mieszka Duch Âwi´ty, ten
Duch ma nami rzàdziç. Tu jednak jest
mowa: „odnówcie si´ w duchu umys∏u
waszego”. Duch Âwi´ty sprawia to odnowienie. We wczeÊniejszych wersetach Aposto∏ Pawe∏ mówi o starym
cz∏owieku i jego wczeÊniejszym post´powaniu, czyli mówi o ziemskim usposobieniu. Nast´pnie mówi o nowym cz∏owieku. Przy tym mówi o nowym usposobieniu, okreÊlonym przez
Ducha Âwi´tego. Mamy zewlec starego cz∏owieka i oblec si´ w nowego.
(por. Efezjan 4, 22-24) To jest zadanie, które absorbuje nasze ca∏e ˝ycie.
Co oznacza zewlec starego cz∏owieka
i oblec si´ w nowego? Jak mo˝na
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prze˝yç odnawiajàcà si∏´ Ducha
Âwi´tego?
Przytocz´ przyk∏ad z przyrody. Jesienià drzewa tracà liÊcie, a wiosnà na
nowo pozyskujà. To jest stale powtarzajàcy si´ proces, rok za rokiem. Nie
nast´puje to wi´c tylko raz.
Nosimy w sobie si∏´, która sprawia
sta∏e odnawianie si´. Powinno byç dostrzegalne, ˝e Duch Âwi´ty nami kieruje, a mianowicie dostrzegalne w odnowieniu ducha umys∏u naszego.
Powróçmy do przyk∏adu z przyrody:
Co si´ sta∏o, kiedy ga∏àê na wiosn´ nie
ma liÊci? Dosz∏o do obumarcia. Czy
nie jest te˝ tak pod wzgl´dem duchowym? Gdyby przy nas nie by∏o stwierdzalne ˝adne odnowienie w Duchu
Âwi´tym, to z punktu widzenia duchowego bylibyÊmy umar∏ymi. Moje dzisiejsze przes∏anie brzmi: Odnowienie
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z Ducha Âwi´tego musi byç widoczne.
Budzi si´ teraz pytanie. Co ma si´ odnawiaç? Ka˝dego dnia na nowo musi
zostaç wytworzony pokój w sercu. W
dniu powszednim pokój szybko si´
traci. Spory lub nieporozumienia wystarczà, ˝eby pokój prys∏. Wykorzystujcie si∏´ z Ducha Âwi´tego, aby go odtworzyç. Walczmy o to, aby on rzàdzi∏
w naszych sercach. Bez pokoju nie
mo˝e byç rozwoju. Pokój jest warunkiem do b∏ogos∏awionego rozwoju.
Mi∏oÊç do brata i siostry te˝ musi
byç stale odnawiana, poniewa˝ czasami dochodzi do nieporozumieƒ w

zborze. Gdy coÊ si´ zdarzy∏o, to czasami si´ myÊli: „Z tym lub z tamtym nie
chc´ mieç ju˝ wi´cej nic do czynienia”, a w Êlad za tym omija si´ siebie
nawzajem. Tak nie mo˝e pozostaç.
Mi∏oÊç do tego brata lub do tej siostry
musi zostaç odnowiona. Mi∏oÊç jest
centralnà sk∏adowà naszego ˝ycia
wiary. G∏ówny Aposto∏ Fehr cz´sto
powtarza∏, ˝e bez mi∏oÊci nie dojdziemy do udoskonalenia w wierze.
Odnawiajmy wi´c t´ mi∏oÊç do siebie
nawzajem ka˝dego dnia, aby nic nas
nie dzieli∏o i abyÊmy byli jednym sercem i jednà duszà.
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Co jeszcze musi byç odnawiane?
RadoÊç w Panu. Wszyscy niewàtpliwie ju˝ tego doÊwiadczyliÊmy, ˝e byliÊmy zasmuceni czy przygn´bieni i
nie wiedzieliÊmy co dalej. Nie odczuwaliÊmy ju˝ radoÊci i si´ pytaliÊmy, czy
op∏aca si´ jeszcze ca∏y trud. Wówczas
radoÊç w Panu musi zostaç odnowiona. My mamy si∏´ do tego, ona le˝y w
Duchu Âwi´tym. PomyÊlmy przy tym
o proroku Eliaszu, który powiedzia∏
do Pana: „Dosyç ju˝”. Chcia∏ umrzeç.
(por. 1. Królewska 19, 4) Bóg jednak
da∏ Eliaszowi do zrozumienia, ˝e to
nie by∏o po Jego myÊli. On nie chcia∏,
aby Eliasz umar∏ i pos∏a∏ do niego
swego anio∏a, który go dotknà∏ i przyniós∏ mu pokarm. Eliasz najad∏ si´ i
napi∏, tak ˝e w pe∏ni si∏ móg∏ dalej iÊç
swojà drogà.
Mo˝e czasami i nam idzie podobnie. Mo˝e czasami si´ pytamy: Czy
op∏aca si´ jeszcze zmierzaç do celu
wiary? Czy op∏aca si´ jeszcze chodziç
na nabo˝eƒstwa? Nie ma si´ ju˝ radoÊci. Taki stan nie mo˝e pozostaç.
RadoÊç musi zostaç odnowiona. Wykorzystujmy do tego si∏´ Ducha
Âwi´tego.
Widzicie, istnieje niejedno, co musi
zostaç odnowione. To jest nasz bój,
który musimy toczyç, aby osiàgnàç
udoskonalenie w wierze. Dokoƒczenie jest czymÊ wielkim, ale sk∏ada si´ z
wielu ma∏ych rzeczy. PewnoÊç, ˝e Pan
jest blisko i ˝e mo˝e przyjÊç jeszcze
dziÊ, tak˝e musi byç codziennie odnawiana. Na pewno znacie takie chwile,
w których zadaje si´ pytanie: Jak
d∏ugo to jeszcze potrwa? Czy jeszcze
wszystko b´dzie bieg∏o przez lata? PewnoÊç, ˝e nasz Pan przyjdzie, musi byç
codziennie odnawiana.
To jest wa˝ne z jednej strony, ale z
drugiej wa˝ne jest te˝, aby swoje ˝ycie
nastawiç na przyjÊcie Pana. To uwi-

dacznia si´ w postanowieniu przezwyci´˝ania z∏a i kierowania si´ w
˝yciu wed∏ug norm Bo˝ych. Tu s∏ysz´
aposto∏a okr´gowego Krausa, który
cz´sto mówi∏ o „godly standards”, o
normach Bo˝ych, którymi winniÊmy
si´ kierowaç. To równie˝ jest wyzwaniem dla ka˝dego z nas. PewnoÊç ponownego przyjÊcia Chrystusa, zdecydowanie do przezwyci´˝ania z∏a i
kierowania si´ normami Bo˝ymi,
muszà byç odnawiane codziennie.
Tak˝e gotowoÊç do s∏u˝enia Panu
musi byç odnawiana. Tu zwracam si´
do m∏odzie˝y, która ma plany na
przysz∏oÊç i wytycza cele. Przy tym
koncentruje si´ na zdobyciu wykszta∏cenia i ukoƒczeniu studiów. To jest
s∏uszne. Nie zapominajcie jednak
prosz´, ˝e mamy te˝ wieczny cel. Czasami trzeba to sobie na nowo uÊwiadomiç, poniewa˝ inne rzeczy wydajà
si´ byç dla nas wa˝niejsze. Niechby
dla nas wszystkich by∏o ˝yczeniem: Ja
chc´ s∏u˝yç Panu.
W koƒcu te˝ musi byç odnawiany
impuls do sk∏adania Êwiadectwa wiary. Czasami, tak to odbieram, ma si´
wra˝enie, ˝e nikogo to nie interesuje.
Wówczas budzi si´ pytanie, czy jeszcze w ogóle nale˝y coÊ mówiç. Czasami byç mo˝e nawet nie mamy odwagi,
poniewa˝ myÊlimy, ˝e i tak to nie ma
sensu i nawet nie próbujemy.
Pragnienie do sk∏adania Êwiadectwa wiary i zapoznawania innych z
ewangelià musi byç odnawiane. Nie
zadawalajmy si´ stwierdzeniem, ˝e sytuacja i uwarunkowania sà takie, jakie
sà i nic nie mo˝na uczyniç. To nie jest
nasz sposób bycia ani te˝ nasz sposób
widzenia, poniewa˝ nam chodzi o to,
aby dzie∏o Bo˝e zosta∏o dokoƒczone.
Do osiàgni´cia tego celu nale˝y uczyniç wszystko, co s∏u˝y do wprowadzenia ludzi i zapoznania ich z naukà

Chrystusa. Wszystko to musi zostaç
odnawiane ka˝dego dnia.
Jeszcze raz powróc´ do przyk∏adu z
natury. JeÊli ju˝ nie ma si∏y odnowy, to
drzewo jest obumar∏e. Proste. GdybyÊmy nie mieli ju˝ si∏y odnowy i nie
pracowali przy tych sprawach, jakie
przytoczy∏em, to nasze duchowe ˝ycie
by umar∏o.
Tego odnowienia potrzebujemy
ka˝dego dnia. Odnawiajmy pokój,
abyÊmy mieli pokój w sercu. Odnawiajmy mi∏oÊç do brata i siostry, abyÊmy w oczach Bo˝ych rzeczywiÊcie byli
jedno. Odnawiajmy radoÊç w Panu,
abyÊmy naprawd´ byli radosnymi
dzieçmi Bo˝ymi. UÊwiadamiajmy
sobie te˝ ka˝dego dnia na nowo przyjÊcie Pana. PowinniÊmy mieç ÊwiadomoÊç, ˝e Pan mo˝e przyjÊç jeszcze
dziÊ. Odnawiajmy równie˝ wol´ do
przezwyci´˝ania tego wszystkiego, co
niedobre. Nie zachowujmy w duszy
tego, co z∏e, przys∏aniajàc to myÊlà:
„Mam kilka b∏´dów i s∏aboÊci, ale z
tym przecie˝ mog´ ˝yç”. Bracia i siostry, Bóg chce naszego udoskonalenia.
On pragnie godnego zboru oblubieƒczego. Nie mo˝na zadawalaç si´
swoimi s∏aboÊciami i b∏´dami. Przezwyci´˝anie ich musi byç naszym codziennym postanowieniem.
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Odnawiajmy te˝ gotowoÊç do s∏u˝enia Panu. Ku temu istniejà liczne
mo˝liwoÊci. Ka˝dy mo˝e coÊ czyniç
dla Pana. Nawet starsi bracia i siostry
wÊród nas, którzy ju˝ nie mogà byç
tacy aktywni jak m∏odzie˝, to jednak
mogà si´ modliç i anga˝owaç swoje
serca, i w ten sposób przyczyniaç si´
do dokoƒczenia dzie∏a Bo˝ego. Do
tego wszyscy mogà si´ przyczyniç.
Ostatecznie te˝ sk∏adajmy Êwiadectwo wiary i przekazujmy z przekonaniem te wartoÊci innym. Nie myÊlmy,
˝e wspó∏czeÊnie jest to takie trudne!
OczywiÊcie dziÊ nie jest ∏atwo, ale czy
z tego powodu mamy zaraz rezygnowaç. Nie, przeciwnie. Wcià˝ jeszcze
istniejà ludzie, którzy pragnà tego, co
wykracza poza to, co ziemskie, którzy
sà otwarci dla S∏owa Bo˝ego. ZaproÊmy ich na nabo˝eƒstwo, otoczmy ich
mi∏oÊcià, módlmy si´ za nich i piel´gnujmy z nimi kontakt, tak aby odczuwali, ˝e w tym dzia∏a szczególna moc.
Wykorzystajmy to nabo˝eƒstwo do
odnowy, której skutki b´dà widoczne.
Ta si∏a Ducha Âwi´tego musi byç widoczna w KoÊciele Chrystusa. To poprowadzi nas do dokoƒczenia w wierze. Niechby nasz Ojciec Niebieski
darowa∏ nam wiele si∏ do czynienia
tego, co zosta∏o nam dziÊ przekazane.

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

Wiara w zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa i wynikajàca z niej nadzieja
zmartwychwstania stanowià podstaw´
nauki chrzeÊcijaƒskiej. Zagadnienie to zostanie wyjaÊnione w niniejszym artykule.

Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie Jezusa jako czyn Bo˝y

jednoÊç zostaje rozwiàzana w wyniku zerwania wi´zi pomi´dzy cia∏em a duszà. Dalsze ˝ycie duszy po Êmierci i jej
zjednoczenie z Chrystusem podczas Jego przyjÊcia pozornie sk∏ania∏oby do przypuszczenia, ˝e nie potrzeba
zmartwychwstania. Istotne jest jednak pytanie, jaka jest
zale˝noÊç mi´dzy nieÊmiertelnoÊcià duszy a zmartwychwstaniem oraz dlaczego wiara w zmartwychwstanie Chrystusa i nadzieja zmartwychwstania w Nowym Testamencie
zostaje tak mocno uwypuklana?
NieÊmiertelnoÊç duszy stanowi istot´ cz∏owieka. Jej
dalsze ˝ycie po Êmierci nie anuluje znamienia Êmierci, jakie
ma cz∏owiek upad∏y w grzech, którego „zatracenie” dotyczy
cia∏a i duszy. (por. Ew. Mateusza 10, 28) Tote˝ nieÊmiertelna dusza nie wykazuje w∏aÊciwoÊci niezale˝nych od zbawienia i odkupienia w Chrystusie, ale jest cz´Êcià porzàdku
stworzenia Bo˝ego.
NieÊmiertelnoÊç i zmartwychwstanie sà z sobà powiàzane w taki sposób, jak powiàzane jest stworzenie i zbawienie. Dopiero zbawienie przez Chrystusa wyprowadza z
niewoli Êmierci do ˝ycia wiecznego. Nast´puje to w wyniku
zmartwychwstania, podczas którego zostaje anulowany
rozdzia∏ pomi´dzy tym, co przemijajàce, cielesnoÊcià cz∏owieka, a nieprzemijajàcym: „Albowiem to, co ska˝one,
musi przyoblec si´ w to, co nieska˝one, a to, co Êmiertelne,
musi przyoblec si´ w nieÊmiertelnoÊç. A gdy to, co ska˝one, przyoblecze si´ w to, co nieska˝one, i to, co Êmiertelne,
przyoblecze si´ w nieÊmiertelnoÊç, wtedy wype∏ni si´ s∏owo
napisane: Poch∏oni´ta jest Êmierç w zwyci´stwie! Gdzie˝
jest, o Êmierci, zwyci´stwo twoje? Gdzie˝ jest, o Êmierci,
˝àd∏o twoje?”. (1. Koryntian 15, 53-55) Jak konkretnie
mo˝na sobie wyobraziç zmartwychwstanie?

Zmartwychwstanie Jezusa jest prze∏omem w dziejach
zbawienia. W wyniku tego czynu odniesione zosta∏o zwyci´stwo nad Êmiercià i umo˝liwione usprawiedliwienie
grzesznika. Z naszego powodu nastàpi∏a Êmierç i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa: „Ze wzgl´du na nas, którym ma to byç poczytane i którzy wierzymy w tego, który
wzbudzi∏ Jezusa, Pana naszego, z martwych, który zosta∏
wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla
usprawiedliwienia naszego”. (Rzymian 4, 24. 25)
JeÊli zmartwychwstanie Jezusa zostaje rozpatrywane
jako czyn Bo˝y, to Pismo Âwi´te mówi o „wzbudzeniu”.
Ma to uwidoczniç, ˝e zmartwychwstanie Jezusa by∏o aktem
Bo˝ym, poÊwiadczajàcym moc Bo˝à nad ˝yciem i Êmiercià.
Wyznanie wiary w „Boga, który wzbudzi∏ Jezusa z umar∏ych”, ju˝ od dawien dawna stanowi sedno wyznania, którym KoÊció∏ wyra˝a swojà wiar´. Z tym wyznaniem zwiàzane sà skutki zbawienne: Kto wyznaje zmartwychwstanie
Jezusa, ten ju˝ na podstawie tego wyznania zostaje ocalony. Aposto∏ Pawe∏ równie˝ stosuje takie formy wyznania
wiary w swoich Listach: „Pawe∏, aposto∏ nie od ludzi ani
przez cz∏owieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca,
który go wzbudzi∏ z martwych”. (Galacjan 1, 1) W niektórych sformu∏owaniach wyznawania wiary zmartwychwstanie umar∏ych zostaje powiàzane ze wskazaniem na twórczà
moc Boga: „…przed Bogiem, […] który o˝ywia umar∏ych
i który to, czego nie ma, powo∏uje do bytu”. (Rzymian 4,
17) Jak Bóg z nicoÊci wzbudza ˝ycie, tak te˝ mo˝e wzbudziç
umar∏ych do ˝ycia. Uzasadnionà nadziej´ w zmartwychwstanie majà wszyscy, którzy uczestniczà w zwyci´stwie
Chrystusa nad Êmiercià poprzez sakramenty. (por. Rzymian
6, 1-6) Uwidocznione tu zostaje, ˝e Bóg jest stwórcà i to, co
umar∏e, mo˝e o˝ywiç. Ponadto przebrzmiewa myÊl, ˝e
zmartwychwstanie jest poczàtkiem nowego stworzenia.
Zmartwychwstanie jest te˝ czynem Jezusa Chrystusa, (por.
Filipian 3, 10) Jego zwyci´stwem nad grzechem.

Cia∏o zmartwychwstalne
Zmartwychwstanie Jezusa jest wydarzeniem, które nie
mieÊci si´ w ludzkich doÊwiadczeniach i relacjach oraz dla
którego nie ma ˝adnego porównania. Zmartwychwstanie
jest historycznà rzeczywistoÊcià, ale mo˝e byç tylko jako
prawda wiary przyj´te i poÊwiadczone: Chrystus zaprawd´
zmartwychwsta∏. Jak w ma∏ym stopniu mo˝na opisaç
wyobra˝enia o zmartwychwstaniu, tak te˝ niewiele mo˝na

Co oznacza zmartwychwstanie?
Cz∏owiek tworzy jednoÊç duszy, ducha i cia∏a. Cielesna
Êmierç oznacza koniec cz∏owieka pod tym wzgl´dem, ˝e ta
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swego, tà mocà, którà te˝ wszystko poddaç sobie mo˝e”.
(Filipian 3, 21) W gloryfikowanym ciele b´dzie mo˝liwe
oglàdanie wspania∏oÊci Bo˝ej, co nie jest mo˝liwe dla
postaci z cia∏a i krwi.

powiedzieç o ciele zmartwychwstalnym. Wykazuje co
prawda ciàg∏oÊç z postacià z cia∏a i krwi, o czym Êwiadczy
mi´dzy innymi relacja, w której Zmartwychwsta∏y wzywa
Tomasza, aby swojà r´k´ w∏o˝y∏ w Jego bok i poczu∏ rany,
to jednak cia∏o zmartwychwstalne jako cia∏o gloryfikowane nie jest porównywalne z materialnym cia∏em. (To, ˝e
w starokoÊcielnych wyznaniach mowa jest o zmartwychwstaniu cia∏a, ma swój powód przede wszystkim w negacji
zapatrywaƒ gnostycznych heretyków, którzy interpretowali zbawienie jako wyzwolenie z materii. Zapatrywania te
nie majà uzasadnienia biblijnego.) Zmartwychwstanie Jezusa nie oznacza powrotu do ˝ycia, jak na przyk∏ad w
przypadku ¸azarza, ale ponowne wejÊcie Syna do wspania∏oÊci Ojca. Po zmartwychwstaniu Chrystus ˝yje w mocy
Bo˝ej. (por. 2. Koryntian 13, 4) Jego gloryfikowane cia∏o
stoi ponad sferà Êmierci i ˝ycia. Nie jest te˝ zwiàzane z
czasem i przestrzenià. W tym ciele Chrystus stawa∏ pomi´dzy swoimi uczniami, (por. Ew. ¸ukasza 24, 36) przechodzi∏ przez zamkni´te drzwi, (por. Ew. Jana 20, 19. 26)
∏ama∏ z uczniami chleb, (por. Ew. ¸ukasza 24, 30) pokazywa∏ im swoje blizny oraz jad∏ z nimi. (por. Ew. ¸ukasza 24,
40-43) W ten sposób jasno poÊwiadcza, ˝e nie jest obecny
jako istota duchowa, ale jako rzeczywiÊcie zmartwychwsta∏y w ciele zmartwychwstalnym.
Pytania z zakresu: Jak odbywa si´ zmartwychwstanie i
jakie sà w∏aÊciwoÊci cia∏a zmartwychwstalnego Aposto∏
Pawe∏ jednoznacznie oddala jako nierzeczowe: „Ale powie ktoÊ: Jak bywajà wzbudzeni umarli? I w jakim ciele
przychodzà? Niemàdry! To, co siejesz, nie o˝ywa, jeÊli nie
umrze. A to, co siejesz, nie jest przecie˝ tym cia∏em, które
ma powstaç, lecz go∏ym ziarnem, mo˝e pszenicznym, a
mo˝e jakimÊ innym; […] Je˝eli jest cia∏o cielesne, to jest
tak˝e cia∏o duchowe. Tak te˝ napisano: Pierwszy cz∏owiek
Adam sta∏ si´ istotà ˝ywà, (por. te˝ 1. Moj˝eszowa 2, 7)
ostatni Adam sta∏ si´ duchem o˝ywiajàcym. Wszak˝e nie
to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem
dopiero duchowe. Pierwszy cz∏owiek jest z prochu ziemi,
ziemski; drugi cz∏owiek jest z nieba. Jaki by∏ ziemski
cz∏owiek, tacy sà i ziemscy ludzie; jaki jest niebieski
cz∏owiek, tacy sà i niebiescy. Przeto jak nosiliÊmy obraz
ziemskiego cz∏owieka, tak b´dziemy te˝ nosili obraz
niebieskiego cz∏owieka”. (1. Koryntian 15, 35-49)
Cia∏o, które otrzymamy podczas naszego zmartwychwstania b´dzie podobne do cia∏a Jezusa Chrystusa po Jego
zmartwychwstaniu: „…[Jezus Chrystus] przemieni znikome cia∏o nasze w postaç, podobnà do uwielbionego cia∏a

Znaczenie zmartwychwstania dla zbawienia
Wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie oznacza b∏ogos∏awieƒstwo, b∏ogoÊç i ocalenie
cz∏owieka: „Bo jeÊli ustami swoimi wyznasz, ˝e Jezus jest
Panem, i uwierzysz w sercu swoim, ˝e Bóg wzbudzi∏ go z
martwych, zbawiony b´dziesz”. (Rzymian 10, 9) Nie wiara
sama w sobie, ale wiara publicznie wyznawana („ustami”)
zdzia∏a zbawienie. (Stàd te˝ mówione, jak i Êpiewane
wyznawanie wiary w zgromadzeniach pierwszych chrzeÊcijan odgrywa∏o wielkà rol´).
Wyznanie wiary w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
jest wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga. W zmartwychwstaniu prezentuje si´ przed ca∏ym
Êwiatem moc, która jest w Synu Bo˝ym. Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wype∏ni∏y si´ obietnice starotestamentowe, (por. Ew. ¸ukasza 24, 46 w powiàzaniu z
Ozeasza 6, 2) a tak˝e te, które da∏ sam Syn Bo˝y. (por. Ew.
Marka 10, 34)
Wed∏ug Aposto∏a Paw∏a zmartwychwstanie stoi na
pierwszym miejscu w sprawach wiary i nauki: „Najpierw
bowiem poda∏em wam to, co i ja przejà∏em, ˝e Chrystus
umar∏ za grzechy nasze wed∏ug Pism i ˝e zosta∏ pogrzebany, i ˝e dnia trzeciego zosta∏ z martwych wzbudzony wed∏ug Pism”. (1. Koryntian 15, 3. 4) Tym, którzy negowali
zmartwychwstanie, a tacy istnieli ju˝ wówczas, Aposto∏
uzmys∏awia∏, ˝e ich wiara bez wiary w zmartwychwstanie
jest bezsensowna i bezwartoÊciowa: „a jeÊli Chrystus nie
zosta∏ wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna
te˝ wasza wiara”. (1. Koryntian 15, 14)
Zmartwychwstanie pierworodnego Chrystusa jest wejÊciem do nieograniczonego panowania Chrystusa i Boga:
„A jednak Chrystus zosta∏ wzbudzony z martwych i jest
pierwiastkiem tych, którzy zasn´li. Skoro bowiem przysz∏a
przez cz∏owieka Êmierç, przez cz∏owieka te˝ przysz∏o zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierajà,
tak te˝ w Chrystusie wszyscy zostanà o˝ywieni. A ka˝dy w
swoim porzàdku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy
sà Chrystusowi w czasie jego przyjÊcia, potem nastanie
koniec, gdy odda w∏adz´ królewskà Bogu Ojcu, gdy
zniszczy wszelkà zwierzchnoÊç oraz wszelkà w∏adz´ i moc”.
(1. Koryntian 15, 20-24)
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Pan znalazł pracowników i wiarę
w Kolumbii Brytyjskiej
-zachód. Zbór 100 Mile House le˝y 200 kilometrów
na pó∏noc. MiejscowoÊç ta zosta∏a za∏o˝ona podczas
goràczki z∏ota w 1860 roku. W obs∏ugiwanych przeze
mnie zborach jest oko∏o 120 aktywnych braci i sióstr.
W pracy wspiera mnie ewangelista Bernard Kleckers,
siedmiu kap∏anów i diakon.
Ewangelista okr´gowy Stan Burton pisze: W straszliwej dolinie Fraser po∏o˝one sà zbory Abbotsford,
Chiliwack i Langley. Ponadto opiekuj´ si´ te˝ hiszpaƒskim zborem w Vancouverze. W tych zborach ˝yjà
bracia i siostry z wielkà wiarà. Punktem ci´˝koÊci
mojej pracy jest roznoszenie S∏owa Bo˝ego i piel´gnacja dusz.
Ewangelista okr´gowy Rob Braun pisze: Podokr´g
Vancouver-Kontynent i Wyspy obs∏ugiwany jest przez
trzech ewangelistów, szeÊciu kap∏anów i kilku diakonów. Wierni zbierajà si´ w zborach Vancouver
Height, do których nale˝à te˝ koreaƒscy s∏udzy oraz
bracia i siostry, Burnaby Nord, do którego nale˝à
kambod˝aƒscy bracia i siostry, jak i w zborach Victoria, Nanaimo i Courtney. Te trzy ostatnie zbory po∏o˝one sà na wyspie Vancouver;
aby si´ tam dostaç, potrzeba
oko∏o pó∏torej godziny podró˝y promem. Victoria jest najbardziej na zachód usytuowanym zborem w KoÊciele terytorialnym Kanada.

W roku 1953 siostra L. Berndt wyemigrowa∏a z
Niemiec do Kanady i zamieszka∏a w Vancouverze. W
tamtym czasie najbli˝szy zbór nowoapostolski by∏
oddalony o ok. 350 kilometrów i znajdowa∏ si´ w
mieÊcie Seattle w stanie Waszyngton/USA. Ewangelista E. Krahner z Seattle odwiedza∏ siostr´ Berndt i
raz w miesiàcu przeprowadza∏ u niej w domu nabo˝eƒstwo. W listopadzie 1954 roku aposto∏ Hiby
piecz´towa∏ pierwsze dusze w Vancouverze. Wkrótce
do tego miasta przeprowadzi∏ si´ brat John Schmidt z
rodzinà. Jako poddiakon przeprowadza∏ nabo˝eƒstwa, ale bez Êwi´tej wieczerzy. Pan by∏ ∏askawy i w
1957 roku móg∏ zostaç nabyty pierwszy obiekt sakralny. Poddiakon Schmidt zosta∏ ustanowiony
kap∏anem. Aposto∏ okr´gowy J.P. Fendt i aposto∏
Hiby regularnie obs∏ugiwali zbór Vancouver.
W 1968 roku wybudowanym koÊciele w Vancouverze-ÂródmieÊcie obecnie zbiera si´ zbór hiszpaƒski.
Wiara wielu s∏ug i ich ˝on, a tak˝e ich zaanga˝owanie przyczyni∏y si´ do rozwoju dzie∏a Bo˝ego w prowincji Kolumbia Brytyjska. Obecnie ten okr´g dzieli
si´ na trzy podokr´gi prowadzone przez ewangelistów okr´gowych. Poni˝ej przedstawiajà swoje
obszary dzia∏ania.
Ewangelista okr´gowy Tom Haag pisze: Podokr´g
Kolumbia Brytyjska sk∏ada si´ z czterech zborów.
Skrajna odleg∏oÊç mi´dzy nimi wynosi 375 kilometrów. Kelowna i Vernon le˝à w centrum Doliny Okanagan. Kamloops le˝y 175 kilometrów na pó∏nocny-

Kenneth Kreutner

Apostoł Kreutner

Panorama Vancouveru

Apostoł Kenneth Kreutner urodził się 21 stycznia 1948 roku. Apostołem
został ustanowiony 14 maja 2000 roku. Obsługuje duszpastersko okręgi na
zachodzie Kanady.
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Europa
Holandia: Koncert benefisowy
Chór kameralny podokr´gu Ruhr-Emscher z Nadrenii Pó∏nocnej-Westfalii w
po∏owie czerwca 2009 roku odwiedzi∏
zbór w Utrecht i koncertowa∏ w tamtejszym koÊciele. 30 chórzystów Êpiewa∏o m.in. po holendersku takie pieÊni,
jak: „Panie pozostaƒ z nami”, „Mi∏uj
dom Pana”. Dochód ze sprzeda˝y biletów zosta∏ przekazany na rzecz organizacji „Stichting Corantijn”, która
pomaga ˝yjàcym w ubóstwie ludziom w
Surinamie/Ameryka Po∏udniowa.

Boso lub w skarpetkach młodzież uczestniczyła w nabożeństwie

Francja: Boso na nabo˝eƒstwo dla m∏odzie˝y
Raz do roku m∏odzie˝ z okr´gu Tuluzy/Francja Po∏udniowa
razem sp´dza weekend. Jest to okazja dla m∏odych braci i sióstr
z ma∏ych i rozproszonych zborów do wyznawania wiary i piel´gnowania wspólnoty w wi´kszym gronie.
Ostatnie spotkanie odby∏o si´ w Lacanau, ma∏ej miejscowoÊci
uzdrowiskowej nad Atlantykiem. Zjazd uczestników mia∏
miejsce tu˝ przed pó∏nocà w piàtek 25 wrzeÊnia ub.r. W sobot´
odby∏a si´ próba chóru na niedzielne nabo˝eƒstwo, a tak˝e
zawody w lesie piniowym oraz mi´dzyzborowy konkurs
rysowania i malowania.
Po kolacji Êpiewano jeszcze wiele pieÊni, zanim w koƒcu udano
si´ na spoczynek.
W niedziel´ rano ewangelista okr´gowy Jacques Becker przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo, którego podstawà by∏o s∏owo z Psalmu
119, 47. 49, przy czym nawiàza∏ te˝ do nabo˝eƒstwa, które
G∏ówny Aposto∏ przeprowadzi∏ podczas Europejskich Dni
M∏odzie˝y, 24 maja 2009 roku. Miejsce, w którym odby∏o si´
nabo˝eƒstwo w Lacanau, by∏o niezwyk∏e, mianowicie Studio
Fitness. A poniewa˝ nie mo˝na tam wejÊç w obuwiu, wi´c m∏odzi
bracia i siostry siedzieli przed o∏tarzem w skarpetkach lub boso.
Korzystajàc z pi´knej pogody popo∏udnie sp´dzono na pla˝y.
Wieczorem zaplanowana by∏a podró˝ powrotna. Rozstania nie
przyçmi∏ jednak smutek z powodu szybkiego up∏ywu tych dni,
poniewa˝ ju˝ tryumfowa∏a radoÊç z ponownego spotkania si´ za
rok w Perpignan.
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Wielka Brytania: Powo∏ania na urzàd
Aposto∏ Rüdiger Krause 26 wrzeÊnia 2009
roku w Nottingham/Anglia przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo dla m∏odzie˝y. W uroczystoÊci
tej uczestniczy∏o 115 m∏odych braci i sióstr.
Podczas nabo˝eƒstwa aposto∏ Krause ustanowi∏ szeÊciu diakonów i ewangelist´.

D O O K O ¸ A

Â W I A T A

Azja / Afryka
Filipiny: Powodzie w Manili
Powodzie, które nawiedzi∏y w paêdzierniku ub.r. Manil´, stolic´ kraju, wywo∏a∏y
wiele niedoli i nieszcz´Êcia. Setki ludzi straci∏y ˝ycie, uszkodzone zosta∏y domy,
wartoÊciowe sprz´ty i wyposa˝enie porwane przez wody, a zapasy zniszczone.
Szkód te˝ doznali bracia i siostry ze zboru Antipolo w Manili. M∏odzie˝ ze zboru
Makati pomog∏a ofiarom powodzi zaopatrujàc ponad dwadzieÊcia rodzin w
wod´ zdatnà do picia i ˝ywnoÊç.
Młodzież z Makati przekazuje dary rodzinom dotkniętym skutkami powodzi

Malezja: Rozwój KoÊcio∏a
Malezyjskie stany Sabah i Sarawak oraz sàsiedni kraj Brunei po∏o˝one na Borneo, najwi´kszej
wyspie Archipelagu Malajskiego, b´dà teraz obs∏ugiwane przez aposto∏a Samuela Hadiwidagdo z Indonezji. T´ zmian´ organizacyjnà obwieÊci∏ aposto∏ okr´gowy Urs Hebeisen, który
przewodniczy KoÊcio∏owi terytorialnemu Azja Po∏udniowo-Wschodnia. RównoczeÊnie w stan
spoczynku zosta∏ przeniesiony ewangelista okr´gowy Charles Akobiarek. Od 1983 roku by∏
pionierem dzie∏a Bo˝ego w prowincjach Sabah i Sarawak. Dzia∏a∏ przede wszystkim wÊród
ludzi, którzy nie znajà Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Z poÊwi´ceniem za∏o˝y∏ kilka
zborów. Jego nast´pcà jest teraz ewangelista okr´gowy Justinus Tukiman z Indonezji.
Nowy ewangelista okręgowy Justinus Tukiman (z lewej) i ewangelista okręgowy Charles Akobiarek

Zambia: Spotkanie w Mongu
W zachodnim regionie Zambii, w Mongu, w dniach 25-27 wrzeÊnia 2009 roku odby∏o si´
spotkanie m∏odzie˝y. Aposto∏ okr´gowy Charles Ndandula (na zdj´ciu z lewej), jak i aposto∏owie Michael Milupi i Willie Sweta przybyli w piàtek i zostali serdecznie powitani przez
m∏odzie˝. W sobot´ ponad 5000 m∏odzie˝y zebra∏o si´ na stadionie w Mongu. Mia∏y tam
miejsce zawody sportowe, gry, zabawy i przedstawienia. Natomiast w niedziel´ aposto∏
okr´gowy przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla ponad 5000 braci i sióstr w koÊciele w Mongu, s∏u˝àc
s∏owem biblijnym z Rzymian 4, 20. 21.

Zambia: Wizyta aposto∏a okr´gowego
Aposto∏ okr´gowy Charles Ndandula (Zambia) 2 sierpnia ub.r. przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w zborze Kafue Gorge.
S∏owem biblijnym tej uroczystoÊci by∏ werset z Ew. Marka 12, 17: „Oddawajcie, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest
Bo˝ego, Bogu”. WÊród uczestników nabo˝eƒstwa by∏o te˝ dwudziestu cz∏onków Armii Zbawienia, którzy serdecznie
podzi´kowali aposto∏owi okr´gowemu za pi´kne nabo˝eƒstwo, w jakim mogli uczestniczyç.
Zdjęcie na okładce: Zaśnieżona wioska tyrolska w Austrii
NASZA RODZINA czasopismo kościoła nowoapostolskiego; Wydawca: Administracja Centralna Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce,
PL 81-520 Gdynia; ul. Akacjowa 50/50 A-B; tel.: +48 58 664 9288; fax: +48 58 621 9401; e-mail: acnak@nak.org.pl; internet: http://www.nak.org.pl
W sprawie otrzymywania czasopisma oraz innych publikacji i informacji o Kościele Nowoapostolskim prosimy zwrócić się do Wydawcy.
Wszelkie prawa zastrzeżone; Indeks 366579; Nakład do 4500 egzemplarzy.

