
Nasza
Rodzina
czasopismo kościoła nowoapostolskiego

PL ISSN 0860-8474

Rok 22  ·  Nr 9 ·  Wrzesień 2010



Wyznanie wiary
i katechizm

S Ł O W O  W S T Ę P N E

wyznania wiary nie prezentują naszego stosunku do
innych przekonań chrześcijańskich. Nie są też
dewaluacją innych Kościołów i religii, ale prezentują
jak my rozumiemy naszą wiarę. Nad wszystkim stoi
częstokroć przez nas podkreślana zasada, że Bóg w
swoim działaniu zawsze jest suwerenny. Bliższe
wyjaśnienia naszej postawy prezentują nasze
publikacje.

Ponadto nauka Kościoła zostanie przedstawiona w
obszernym dziele, które będzie nosiło tytuł „Ka-
techizm Kościoła Nowoapostolskiego” i przypusz-
czalnie ukaże się pod koniec 2012 roku. Opraco-
wanie to stanowić będzie przede wszystkim dla
wiernych, ale także dla zainteresowanych, jak i dla
instytucji, podstawę do poznania i zrozumienia nauki
Kościoła Nowoapostolskiego. Ponadto dzieło to
zastąpi nasz dotychczasowy katechizm noszący tytuł
„Pytania i odpowiedzi o wierze nowoapostolskiej”. 

Mam nadzieję, że tymi informacjami przybliżyłem
wam zagadnienia związane z artykułami wyznania
wiary i z katechizmem.

Z serdecznymi pozdrowieniami
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Mili Bracia i Siostry,
wyznanie wiary istnieje prawie we wszystkich

religiach. Pełni ono różne funkcje. Z jednej strony
charakteryzuje wspólnotę wiernych i wiarę, która ją
łączy, a z drugiej strony przedstawia zasadnicze
punkty nauczania w wierze oraz zobowiązania do
życia zgodnie z wyznawaną wiarą. Wyznanie wiary
prezentuje centralne treści wiary.

Nasz Kościół już od zarania posiadał wyznanie
wiary, które wielokrotnie było przeredagowywane,
ostatni raz w 1992 roku.

W ostatnim czasie w naszym Kościele zostały do-
precyzowane niejedne zagadnienia teologiczne. Nad-
mienić trzeba chociażby rozumienie wodnego chrztu
świętego. Dlatego celowe było powołanie zespołu do
doprecyzowania lub zmiany pod względem języko-
wym artykułów wyznania wiary.

Struktura artykułów pozostała niezmieniona.
Pierwsze trzy artykuły Nowoapostolskiego Wyzna-
nia Wiary daleko idąco są zgodne z Apostolikum,
czyli z tym wyznaniem, które cieszy się uznaniem w
Kościołach chrześcijańskich. Czwarty artykuł wy-
znania wiary w centrum stawia Jezusa Chrystusa,
który rządzi swoim Kościołem. Od niego wywodzi
się wszystko, także posłannictwo apostołów. Piąty
artykuł prezentuje nasze poznanie wiary odnośnie
duchownych. Artykuły od szóstego do ósmego oma-
wiają sakramenty. Dziewiąty przedstawia naszą
nadzieję zbawienia, a dziesiąty prezentuje stosunek
do państwa.

Artykuły wyznania wiary zapewniają pewność w
wierze. Zawierają centralne treści wiary w postaci
zwięzłych sformułowań. Stąd też siłą rzeczy nie
mogą wyczerpująco przedstawić wszystkich aspek-
tów nauki Kościoła. W szczególności artykuły



Na uroczystości zielonoświątkowe
2010 roku Główny Apostoł Leber, po raz
pierwszy w swoim pięcioletnim okresie
urzędowania, zaprosił wszystkich aposto-
łów. W niedzielę 23 maja w kościele Tafel-
sig odbyło się nabożeństwo, w którym
korzystając z transmisji satelitarnej uczes-
tniczyło ok. 1,4 miliona wiernych na ca-
łym świecie. W konferencji, którą Główny
Apostoł określił „silnym manifestem jed-
ności apostolskiej”, wzięło udział 341

apostołów. Zabrakło tylko dziesięciu z po-
wodu choroby lub trudności wizowych.
Ważnymi tematami konferencji były:
przeredagowane brzmienie artykułów
wyznania wiary, rozszerzona liturgia na-
bożeństwa, a także zmiany statutowe Koś-
cioła Nowoapostolskiego International.

Konferencja, jak i program ramowy or-
ganizacyjnie w sposób wzorowy przygo-
towane zostały przez gospodarzy: apos-
toła okręgowego Noela Barnesa, jego

Główny Apostoł w Kapsztadzie - RPA
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współpracowników i licznych pomocni-
ków, przy czym radość i entuzjazm Koś-
cioła terytorialnego RPA zaraził wszyst-
kich.

Program obejmował również wyciecz-
kę na Górę Stołową oraz przejażdżkę po
Półwyspie Przylądkowym. Muzyczną
kulminacją był koncert w sobotę przed
Zielonymi Świątkami, w kościele Silver-
town, który również był transmitowany
satelitarnie na cały świat.

„Jeden Duch – jeden cel”

(one spirit – one goal)

– tak brzmiało motto

Zielonych Świąt 2010

w Kapsztadzie.

W sobotę przed Zielonymi Świątkami odbyła się
wycieczka po Półwyspie Przylądkowym,
na którą wszyscy apostołowie ubrali żółte koszulki.
Zdjęcie pamiątkowe od strony Hout Bay.



– Dz. Ap. 1, 8 –

„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego,
kiedy zstąpi na was,

i będziecie mi świadkami...”.

Moi mili bracia i siostry, jak i
drodzy goście tu w Kapszta-
dzie oraz na całym świecie.

Życzę wam błogosławionych Zielo-
nych Świąt, cudownego dnia napełnio-
nego Bożą mocą, radością i pokojem
oraz wszystkim, czego potrzebujemy
na naszą pielgrzymkę w wierze. W
dzisiejszym nabożeństwie uczestniczy
również 341 apostołów przybyłych z
całego świata, a to oznacza wiele mocy
duchowej. Dla wszystkich, którzy to
poznają, będzie to znakiem Bożej mo-
cy, a każdy, kto zna znaczenie urzędu
apostolskiego, będzie się radował.

Jak zwykle, tak też z okazji tegorocz-
nych Zielonych Świątek przekażę sło-
wo błogosławieństwa. Modliłem się i
prosiłem naszego Ojca Niebieskiego,
aby mi wskazał, co dla nas jest po-
trzebne, aby darował słowo dla całego
narodu Bożego celem osiągnięcia do-

kończenia w wierze. Ostatecznie uwa-
gę zwróciłem na część 1. wersetu, 12.
rozdziału Listu do Hebrajczyków:

„...złożywszy z siebie wszelki ciężar
i grzech, który nas usidla,

biegnijmy wytrwale w wyścigu,
który jest przed nami”.

To jest dobra rada na dziś. Istnieje
wiele spraw, które nas obciążają. To
nawet nie muszą być złe rzeczy. Istnieją
jednak niedole, zmartwienia, bóle, iry-
tacje, rozczarowania i frustracje. Te
rzeczy pozbawiają nas radości i pokoju.

Odłóżmy te ciężary, bo inaczej nie
zaznamy prawdziwej radości i praw-
dziwego pokoju. Wiem, że nie zawsze
jest to proste. Zajmujemy się tymi rze-
czami i nie możemy się od nich uwol-
nić. Jednakże modlitwą i mocą Bożą z
Ducha Świętego jest to możliwe. Od-
łóżmy więc te rzeczy, które nas obcią-
żają.

W Piśmie Świętym znajdujemy wie-
le przykładów. Myślę o Józefie. Jego
bracia wyrządzili mu zło. W końcu
trafił do więzienia. Na pewno myślał:
„Oni są winni temu, że teraz siedzę w
więzieniu”. Musiał jednak uwolnić się
od tych myśli. Uwolnijmy się również
od tych rzeczy, które nas niepokoją,
ponieważ inaczej nie będziemy mogli
doświadczyć miłości i bliskości nasze-
go Ojca Niebieskiego.

Jeśli coś odłożymy, to wcale nie
oznacza, że to zniknęło, ale nie ob-
ciąża już naszej duszy. A to jest decydu-
jące. Jeżeli coś odłożymy, wtedy może-
my na to spojrzeć pod innym kątem.
Wtenczas jest to poza naszymi emocja-
mi i uczuciami. Wtedy jest to neutralne
i widzimy to w innym świetle.

Interesujące jest to, że w zacytowa-
nym słowie błogosławieństwa pierw-
sza rada brzmi: „złożywszy z siebie

N A B O Ż E Ń S T W O

4



5

wszelki ciężar i grzech, który nas usid-
la”. Werset biblijny rozpoczyna się od
wskazania na ciężar, który pozbawia
nas radości i pokoju. Natomiast, że
złożenie ciężaru nie jest łatwe, mówi o
tym końcowa część wersetu: „biegnij-
my wytrwale w wyścigu, który jest
przed nami”. Bieg w wyścigu to jest
walka o zwycięstwo. Bez odłożenia
ciężaru trudno jest je osiągnąć. Zatem
musimy toczyć bój z samym sobą,
zwłaszcza kiedy chcemy odłożyć to, co
nas obciąża. Nie przychodzi to łatwo,
ale jest to konieczne. W celu osiągnię-
cia zwycięstwa trzeba podjąć walkę,
trzeba biec drogą wyznaczoną przez
Boga. Pan za nas tego nie uczyni. Jes-
tem pewny, że musimy toczyć walkę aż
do dnia Pańskiego. Weźmy więc to do
naszego serca i postępujmy zgodnie z
udzieloną radą Bożą i złóżmy wszelki
ciężar i grzech.

Chciałbym też skierować kilka słów
bezpośrednio do dzieci, zgromadzo-
nych tu w kościele, jak i na całym
świecie. Pomyślmy o pierwszych Zie-
lonych Świątkach. W Biblii jest mowa,
że wszyscy apostołowie byli razem, a
także wielu innych było z nimi. Co oni
takiego tam czynili? Stale byli jedno-
myślnie powiązani w modlitwie. Naj-
widoczniej panował wśród nich pokój.
Nie było tam sporów ani walk. Czekali
na wypełnienie się obietnicy Syna
Bożego. Nagle to się stało i obietnica
się wypełniła. (por. Dz. Ap. 2, 1-13)

Pozwólcie, że odniosę to do współ-
czesnego czasu. My również czekamy
na wypełnienie Bożej obietnicy. Cze-
kajmy cierpliwie i pozostańmy we
wspólnocie w domu Bożym. Módlmy
się i zachowujmy pokój. Wówczas
mogę wam przyrzec, że wciąż na nowo
będziemy przeżywali Boga. To jest

szczególne przesłanie do wszystkich
dzieci na całym świecie.

W naszym słowie biblijnym, leżą-
cym u podstaw tego nabożeństwa cho-
dzi o relację z Dziejów Apostolskich i
ostatnie słowa, które Jezus powiedział
zanim wstąpił do nieba: „ale weźmiecie
moc Ducha Świętego […] i będziecie
mi świadkami”. Interesujące jest to, że
tu jest mowa o mocy. Szczególnie
chciałbym dziś zwrócić uwagę na moc
Ducha Świętego. Z tych słów biblij-
nych wynika, że za sprawą tej mocy
jesteśmy w stanie być świadkami.
Duch Święty nie działa niepostrzeże-
nie, ale Jego właściwością jest moc.
Życzę sobie, aby ta moc stała się jesz-
cze bardziej widoczna. Gdzie działa
Duch Święty, tam musi być moc. My
jesteśmy pieczętowani Duchem Bo-
żym, więc moc tym bardziej musi być
widoczna.



przeżyliśmy z Panem. Takie świadec-
two będzie też wiarygodne.

Ponownie zwracam się do wszyst-
kich apostołów: Bądźmy świadkami aż
po krańce ziemi. Nie widzę tego tylko
przestrzennie, aby podróżować do
wszystkich krajów, ale abyśmy mocą
Ducha Świętego dotarli do wszelkich
środowisk i uwarunkowań. Możliwe to
jest z mocą Ducha Świętego. W tym
celu moc Boża musi rzeczywiście w
nas działać.

Ponownie wracam do wezwania,
abyśmy modlili się o to, żeby ta moc
jeszcze skuteczniej działała. Ta moc
będzie nas też prowadziła do Niego.
Widzimy cudowną zależność: naj-
pierw modlitwa, następnie otrzymamy
moc, a potem będziemy mieli przeży-
cia w wierze, które będziemy mogli po-
świadczać i których nam nikt nie od-
bierze. Wtenczas pozostaniemy mocni
w wierze i w ufności do Pana. Tak
zmierzajmy do dnia Pańskiego, a my
apostołowie chętnie będziemy przewo-
dzić.

W zastępstwie 350 apostołów, włą-
czając i tych, którzy nie mogli przybyć,
chcę powiedzieć: Chcemy być świad-
kami przeniknionymi mocą Bożą i
życzeniem powiedzenia wszystkim o
tym, co Pan przy nas uczynił. Amen.

dzieci Bożych. Módlmy się razem o to,
aby każdego dnia moc Ducha Świętego
była skuteczna. Nie mówmy tylko, że
otrzymaliśmy Ducha Świętego, ale
mówmy, że mamy moc z Ducha Świę-
tego, która nas kieruje i prowadzi.

To jest bardzo ważne w naszym
czasie, także w świetle wezwania wy-
nikającego z przekazanego słowa bło-
gosławieństwa. Gdy mamy złożyć to,
co obciąża, wtedy potrzebujemy mocy.
Dokonamy tego mocą Ducha Świę-
tego.

Dalej jest mowa: „i będziecie mi
świadkami”. Gdzie działa moc Ducha
Świętego, tam można też być świad-
kiem działania Trójjedynego Boga.
Słowo świadek ma szczególne znacze-
nie. Prawdziwymi świadkami możemy
być tylko wtedy, kiedy sami przeżyliś-
my i doświadczyliśmy, jak Pan działa i
jaki wpływ wywiera to na kształtowa-
nie naszego życia. Moim życzeniem
jest, abyśmy wszyscy byli świadkami
Pana.

Zbierajmy doświadczenia i prze-
życia w wierze, których nikt nam nie
odbierze. Do tego jednak potrzebna jest
moc Ducha Świętego. Wówczas  rze-
czywiście będziemy mogli powie-
dzieć: „Ja to przeżyłem”. Wówczas
będziemy mogli wskazać na to, co
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Wiadomo, że w naszym czasie po-
trzebujemy mocy. Potrzebujemy mocy
do zachowania wiary. Bez mocy to się
nie uda. Mocy potrzebujemy do bycia
radosnymi i do patrzenia z ufnością w
przyszłość. Bez mocy szybko zatraci-
my radość i nadzieję. Mocy potrzebu-
jemy do stawiania czoła wyzwaniom
dnia powszedniego, abyśmy nie zginęli
w sprawach życia codziennego. Znam
zasadniczo tylko jedną receptę, aby
moc Ducha Świętego coraz bardziej się
ujawniała, a jest to modlitwa. Kiedy
jesteśmy powiązani z naszym Ojcem
Niebieskim poprzez modlitwę, wtedy
aktywuje to moce niebieskie, wtedy
mamy siły, którymi niekiedy sami bę-
dziemy zdumieni. Codziennie módlmy
się o te siły. Ja również sobie to posta-
nowiłem. Wzywam też apostołów, aby
to czynili, tak byśmy każdego dnia we
wszystkich sytuacjach byli napełnieni
mocą Ducha Świętego. Wiem, że na
całym świecie jest wiele wiernych

N A B O Ż E Ń S T W O
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nie zaznał kąpieli, ale nie w niebezpiecznych falach,
lecz w promieniach uznania społecznego.

Przed kilkoma laty rodzice małej Roxy-Lee
zauważyli, że ich córka nie reaguje na głos. Test
potwierdził najgorsze przypuszczenia, że Roxy-Lee
jest głucha. Rodzice byli zmartwieni o przyszłość
córki. Lekarze zaproponowali umieszczenie im-
plantów w uchu środkowym dziecka. Operacja miała
kosztować ponad 30 tysięcy euro. Rodzice nigdy nie
byliby w stanie zdobyć takiej kwoty. Swoją nadzieję
całkowicie pokładali w Panu i w Jego sługach. Wielu
braci i sióstr oraz sług z bliska i z daleka, także z USA,
przekazywało datki dla Roxy-Lee. Rodzice radowali
się niezmiernie z każdej darowizny na rzecz ich małej
córeczki.

Po wielu miesiącach mogła się odbyć pierwsza z
dwóch operacji. Czy się uda? Czy nasze dziecko
będzie słyszało? Rodzice zawierzyli lekarzom i ufali
w pomoc Ojca Niebieskiego. W wyniku operacji
Roxy-Lee słyszy. Jacy wdzięczni są rodzice. Sztorm

minął i zaświeciła nadzieja.
Roxy-Lee tymczasem roz-
wija się dobrze, tak jak inne
dzieci w jej wieku.

Ufajmy Panu zarówno w
sztormowych czasach, jak i
w czasach, kiedy spełniają
się nasze życzenia.

Cecil van der Merwe

Przylądek Sztormów
czy Przylądek Dobrej Nadziei?

Kapsztad, miasto, w którym na Zielone Świątki
2010 zgromadzili się apostołowie, leży na Przylądku
Sztormów lub na Przylądku Dobrej Nadziei, zależnie
od postrzegania. Podczas zimy potężne sztormy tar-
gają Półwyspem Przylądkowym. Smagania strumie-
niami deszczu nie są zbyt przyjemne. Po sztormach
jednak często nastaje wielka cisza. Kapsztad skąpany
jest w spokoju i w promieniach słonecznych.

My jako dzieci Boże również czasami przecho-
dzimy sztormowe czasy, ale też przeżywamy chwile,
w których promieniuje nadzieja i radość. Na takie
zmiany kolei życia najlepiej reagować w myśl słów Je-
zusa Chrystusa: „Nie moja, lecz twoja wola niech się
stanie”. (Ew. Łukasza 22, 42)

Jeśli przeżywamy coś pozytywnego, to chwalmy
Pana i radujmy się z tych pięknych chwil.

Podczas zimy pewien diakon z Kapsztadu, który
jako policjant pełnił służbę nad brzegiem oceanu,
zauważył w wodzie pływającego, którego fale targały
w tę i we w tę. Wody były zburzone, a Kapsztad tego
dnia zaszczytnie ujawniał swoją nazwę: Przylądek
Sztormów. Diakon stał przed trudną decyzją: Czy
wskoczyć do wody i ratować pływaka przed
utonięciem? Postanowił pomóc i wskoczył do wody.
Nigdy nie zapomni swojej cichej modlitwy do Boga:
„Panie, pomóż nam, abyśmy bezpiecznie dotarli do
brzegu”. Jego zaufa-
nie zostało wynagro-
dzone. Z wielkim
wysiłkiem i nie bez
tragicznych momen-
tów obaj cali wyszli
na plażę. Wówczas
diakon podziękował
Panu za pomoc. Póź-
niej skromnie i po-
kornie przyjął medal
za męstwo i odwagę.
Tym razem ponow-

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

Apostoł Cecil R. A. van der Merwe urodził się 4 października 1947 roku.

Apostołem został ustanowiony w październiku 1988 roku. Działa u boku apo-

stoła okręgowego Noela E. Barnesa w Kapsztadzie i na południowozachod-

nim wybrzeżu Afryki Południowej.

Apostoł Cecil van der Merwe rozmawia
z bratem, który uratował tonącego

Apostoł Cecil van der Merwe
z Roxy-Lee przed operacją
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N A U K A  I  P O Z N A N I E

stanie poznać Boga w Jego wielkości, a Bożej sprawie-
dliwości nie można oceniać na podstawie życiowego
szczęścia i nieszczęścia jednostki. W poznaniu ograni-
czoności swojej zdolności rozumienia ujawnia się mu
zarazem tajemnica wszechmocy i wszechwiedzy Boga.
Teraz, kiedy wie, że nie wszystko może rozumieć i nie
wszystko musi rozumieć, pytanie: „Dlaczego?” staje się
bezprzedmiotowe. Hiob już nie nalega, aby otrzymać
odpowiedź od Boga i kończy swoje narzekanie i szem-
ranie, w wyniku czego jego los zmienia się ku dobremu.

Pod koniec dziejów Hioba czytelnik styka się jeszcze
z inną zaskakującą zmianą: Zamiast odpowiedzi na py-
tanie, w jaki sposób uzasadnić i usprawiedliwić cierpie-
nia (czy jako doświadczenie, czy jako przyczynek do
refleksji), poznaje, że Bóg sam usprawiedliwia Hioba.
Bóg usprawiedliwiając niewinnie cierpiącego Hioba
pośrednio odpowiada na pytanie o sens cierpień Hioba,
a mianowicie, które miały na celu ukazanie jego
sprawiedliwości wobec przyjaciół, a w istocie wobec
wszystkich ludzi. 

Nieszczęście jako wina – starotestamentowe
rozumienie odpłaty

W Starym Testamencie wyjaśnieniem przyczyny nie-
szczęścia i osobistej krzywdy jest grzech. Nieszczęście
dotyka człowieka lub naród z powodu grzechu, w
szczególności z powodu zgrzeszenia wobec Boga. Bi-
blijne relacje dziejów ludu izraelskiego dostarczają
licznych przykładów, że czasy upadku niedoli i ucisku
przez inne narody rozumiane były jako akt Bożej
odpłaty za niewierność ludu: „A gdy będziecie mówić:
Za co czyni nam to wszystko Pan, nasz Bóg? Wtedy im
powiesz: Jak mnie opuściliście i służyliście obcym
bogom w swojej ziemi, tak będziecie służyć cudzoziem-
com w nie waszej ziemi”. (Jeremiasza 5, 19)

Ta forma wyjaśnienia odpłaty już w Starym Testa-
mencie napotyka na granice. Prorocy, jak Jeremiasz,

Katastrofy na świecie i ludzkie niedole często wzbudzają pytanie, w jaki sposób takie
wydarzenia pogodzić z dobrotliwością Bożą. Czy być może mają źródło w woli Bożej?

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu.

Wstęp
W życiu często dochodzą do głosu pytania, jak zasze-

regować nieszczęścia, cierpienia, czy wydarzenia, które
są niezrozumiałe i wydają się pozostać niezrozumia-
łymi. Co tu i tam się przydarzy może mieć formę kry-
zysu egzystencjonalnego, który naruszy wszelkie do-
tychczasowe pewności. Przykłady takich sytuacji
podaje też Pismo Święte.

Hiob i zagadnienie usprawiedliwienia nie-
szczęścia

W Księdze Hioba w formie przykładu przedstawiony
jest niewinnie cierpiący człowiek. Z perspektywy bogo-
bojnego człowieka dzieje Hioba pokazują ingerencję
zła w życie człowieka i ostro punktują pytania o zasad-
ność cierpienia i o odpowiedzialność Bożą.

Dzieje Hioba pokazują, że zło, które w formie nie-
szczęścia spotyka człowieka, nie ma swego źródła w
Bogu. W dziejach Hioba przedstawiona fikcyjna roz-
mowa Boga z szatanem pozwala poznać, że nieszczęś-
cia na tym świecie nie egzystują niezależnie od woli
Bożej. Wszelkie wydarzenia ugruntowane są w woli
Bożej, dlatego zło nie ma możliwości bytu poza ramami
ustalonymi przez Boga; egzystuje i rozwija się w takim
stopniu, w jakim przestrzeń do tego wyznacza Bóg,
który jednakże sam nie bierze w tym udziału. Fakt, że
wydarzenia uznawane za nieszczęścia mają miejsce, nie
narusza Jego doskonałości.

Hiob początkowo nie znajduje wyjaśnienia dla swego
nieszczęścia i czyni za to odpowiedzialnym Boga. W
końcu jednak musi uznać, że człowiek nie może
sprzeczać się ze swoim Stwórcą: „Wiem, że Ty możesz
wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie
niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł
nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o
rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem”.
(Hioba 42, 2. 3) Hiob pojmuje, że człowiek nie jest w

Dlaczego Bóg do tego dopuścił?



jest niezasadne. Cierpiący, nieszczęśliwy i dręczony
człowiek nie musi już powątpiewać w Boga, ponieważ
w wyniku cierpienia i śmierci Chrystusa może być pe-
wien miłości Bożej. Nie musi też czuć się opuszczonym
przez Boga, ponieważ Jezus Chrystus swoją śmiercią
odniósł zwycięstwo na krzyżu. Dlatego cierpiący czło-
wiek może być pewien, że w chwilach, kiedy czuje się
osamotniony, również jest noszony przez Boga.

Cierpienia, nieszczęścia, smutki i inne przeciwności
w świetle miłości Bożej objawionej w Chrystusie tracą
swoją egzystencjalną groźbę: „Albowiem sądzę, że
utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w po-
równaniu z chwałą, która ma się nam objawić. […]
Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utra-
pienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy na-
gość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano:
Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za
owce ofiarne. (Psalm 44, 23) Ale w tym wszystkim zwy-
ciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem
jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani anio-
łowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani
przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani
żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości
Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.
(Rzymian 8, 18. 35-39)

Zło i nieszczęście jako znak ostateczny
Dla nowotestamentowego rozumienia zła i nie-

szczęścia na świecie ostatecznie ważne jest przez
Chrystusa ujawnione zapatrywanie postrzegania zła
jako znaku dzieła zbawienia. Zło i nieszczęście po-
świadcza nieodzowność zbawczej ingerencji Bożej:
„Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było
od początku świata aż dotąd, i nie będzie. A gdyby nie
były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz
ze względu na wybranych będą skrócone owe dni”.
(Ew. Mateusza 24, 21. 22)

Główny Apostoł Bischoff w swoim dokumencie
„Dokończenie” (1935) wskazał, że przed ponownym
przyjściem Syna Bożego nastaną wydarzenia z jednej
strony przeżywane jako zaognione i straszliwe nie-
szczęścia, będące nieomylnym znakiem szerzenia się
bezbożności wśród ludzkości i jej oddalenia od Boga, a
z drugiej strony znakiem skłaniającym wybranych do
coraz dobitniejszego wołania: „Przyjdź, Panie Jezu,
przyjdź wnet!”.
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walczą z przeciwnościami występującymi pomiędzy
ich kazaniem a rzeczywistymi sytuacjami: „Panie! Ty
będziesz miał słuszność, choćbym wszczął z tobą spór,
a jednak chciałbym z tobą porozmawiać o sprawiedli-
wości: Dlaczego życie bezbożnych upływa szczęśliwie i
bezpiecznie się czują wszyscy wiarołomni?”. (Jere-
miasza 12, 1)

Zło i jego przezwyciężanie – nowotestamentowa
perspektywa

W Nowym Testamencie poprzez Jezusa zmienia się
zapatrywanie na cierpienie i nieszczęście. Gdy przy
Syloe pewnego razu wydarzyło się nieszczęście, w
wyniku zawalenia się wieży wielu ludzi utraciło życie,
Pan Jezus jasno wskazał, że tej katastrofy nie wolno
rozumieć jako odpłaty za indywidualną winę: „Czy
myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża
przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż
wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej,
powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy
tak samo poginiecie”. (Ew. Łukasza 13, 2-5)

Oddala starotestamentowe wyobrażenie o zależności
winy i nieszczęścia, i przeciwstawia się rozumieniu
odpłaty wywodzącemu się z Zakonu Mojżeszowego.
Jak bardzo starotestamentowy sposób myślenia przysła-
niał zdolność obiektywnego postrzegania, pokazuje re-
akcja uczniów Jezusa na widok niewidomego. Gdy
Jezus ze swoimi uczniami przechodził kiedyś obok
człowieka niewidomego od urodzenia, natychmiast
podnieśli kwestię odpowiedzialności za upośledzenie:
„Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się
ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: Ani on nie
zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły
dzieła Boże”. (Ew. Jana 9, 1-3)

Przez Jezusa ujawnione nowotestamentowe zapatry-
wanie na nieszczęście nie widzi go z perspektywy winy
i odpłaty, ale w aspekcie przezwyciężania zła. W przy-
padku niewidomego choroba jest w końcu tylko środ-
kiem do ujawnienia mocy Bożej. W wyniku zwycię-
żenia zła przez ofiarę Chrystusa w nowym wymiarze
objawia się miłość Boża do człowieka. Pełne i ostatecz-
ne zwyciężenie zła przez Jezusa Chrystusa, stanowiące
sedno Nowego Testamentu, czyni bezprzedmiotowym
pytanie: „Dlaczego?”. W Jezusie Chrystusie ujawnia się
moc dobra zwyciężająca zło. Przy tym zmienionym za-
patrywaniu szemranie Hioba w Nowym Testamencie
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O S O B I S T E  P R Z E Ż Y C I E

Z powodu utraty wzroku nie
mogłam kontynuować wykony-
wania swojego zawodu związa-
nego z pracami ręcznymi i mu-
siałam przejść na wcześniejszą
emeryturę. Poprawę miał przy-
nieść zabieg laserowy. Pomimo
kilkukrotnych zabiegów co
cztery, sześć tygodni, w oku po-
jawiały się krwawienia. Nie-
kiedy były tak intensywne, że
tygodniami nic nie widziałam.
Czasami więc byłam zupełnie
bezradna i nie mogłam sama
przebywać w naszym miesz-
kaniu.

Miejsce pracy mojego męża
jest odległe od naszego domu o
około dwóch godzin jazdy samochodem. Z tego
powodu nie może każdego wieczoru wracać do
domu. W końcu okulista powiadomił mnie, że ani
on, ani inny specjalista w Kapsztadzie nic więcej nie

mogą dla mnie zrobić. Stałam
się przypadkiem beznadziej-
nym. Co teraz? Nie pozostało
nam nic innego, jak przeprowa-
dzić się do miasta, w którym
pracuje mój mąż i gdzie też
działa jako sługa Boży.

W maju 2006 roku nadarzyła
się okazja do rozmowy z na-
szym apostołem okręgowym.
Przedstawiliśmy mu naszą sy-
tuację właściwie bez wyjścia.
Apostoł okręgowy przedstawił
nasz problem w modlitwie Oj-
cu Niebieskiemu.

Minęło już sporo czasu od
tamtego spotkania z naszym
apostołem okręgowym. Moje

oko od tamtej chwili już ani razu nie krwawiło. Dla
mnie jest to przekonywujący dowód, że na skutek
mocy urzędu i poważnej modlitwy jeszcze dziś
dzieją się cuda.

Od lat cierpię na cukrzycę.
Z powodu choroby w 1991 roku

przestałam widzieć na prawe oko.
Trzy miesiące później pogorszył się

wzrok w lewym oku.

Moc modlitwy

Widok z Góry Stołowej na Kapsztad w kierunku północnym.
Z lewej Lion’s Head (Głowa Lwa), obok wzgórze widokowe
Signal Hill (Wzgórze Sygnału), a w tle po lewej Robben Island
(wyspa w Zatoce Stołowej), gdzie przez długie lata więziony
był Nelson Mandela
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Szwajcaria: 75-lecie zboru Sa-
fenwil
Jubileuszowym nabożeństwem w
niedzielę 30 maja 2010 roku zbór Sa-
fenwil rozpoczął obchody 75-lecia
powstania. Poza obecnymi i dawnymi
członkami zboru na uroczystość przy-
był również biskup André Kreis oraz
goście, wśród których był też przed-
stawiciel władz samorządowych Da-
niel Zünd oraz kierownik Centrum
Seniora „Rondo” Mark Studer. Po na-
bożeństwie zbór przekazał dar chary-
tatywny na rzecz centrum w wysoko-
ści 7500 franków szwajcarskich.

Francja: Nowe miejsce zgromadzeń w Limoges
Podczas nabożeństwa w niedzielę 16 maja br. biskup Pierre Fetter wy-
święcił nowe miejsce zgro-
madzeń na nabożeństwa
dla zboru Limoges (zdję-
cie). Adres jest następujący:
Rue Paul Claudel, Entrée
Sté Mesmin, 87000 Limo-
ges. Nabożeństwa odbywa-
ją się w niedziele i środy.

Szwajcaria / Hiszpania: Wizyta młodzieży z Ticino w Barcelonie
Młodzież z Ticino/Szwajcaria w weekend 24-25 kwietnia 2010 roku udała się na wycieczkę do Barcelony/Hiszpania,
aby poznać tamtejszą młodzież. Program pierwszego dnia po przybyciu obejmował zwiedzanie miasta, wspólny obiad
oraz obejrzenie kościoła nowoapostolskiego w Barcelonie. Natomiast wieczorem odbyło się spotkanie młodzieży, na

które przybył również apostoł Erhard Suter. Niedzielne nabożeństwo
dla młodzieży przeprowadził starszy okręgowy Macias. „Wspólnie
przeżyty czas pozwolił nam poczuć, że tworzymy wspólnotę, że pomi-
mo różnic kulturowych mamy te same interesy i ten sam cel wiary” –
tymi słowami uczestnicy podsumowali międzynarodowe spotkanie.

Europa / Afryka

Szwajcarska i hiszpańska młodzież w kościele w Barcelonie

Starszy okręgowy
Suter przekazuje

darowiznę na rzecz
Centrum Seniora

„Rondo”

D O O K O Ł A  Ś W I A T A

Afryka Południowo-Wschodnia: Nabożeństwo w więzieniu
Biskup Lawrence Naidoo 28 lutego br. przeprowadził nabożeństwo w więzie-
niu w Kokstad. Przy zachowaniu obowiązujących procedur ostrożności w uro-
czystości uczestniczyło 122 więźniów i 17 strażników. Podstawą nabożeństwa
było słowo biblijne z Listu do Hebrajczyków 12, 14. Muzycznie nabożeństwo
wzbogacone było śpiewem chóru męskiego oraz śpiewem wspólnym znanych
pieśni: „Dobry to przyjaciel Jezus” i „Amazing Grace”. Natomiast po nabo-

żeństwie tradycyjne pieśni afry-
kańskie śpiewał żeński chór
więzienny. Dyrektor więzienia
podziękował biskupowi oraz
przewodniczącemu zboru Kok-
stad za obsługę Słowem Bożym
i gorąco prosił o kontynuowanie
tego rodzaju nabożeństw.



Azja / Ameryka Południowa

Zdjęcie na okładce: Widok z Góry Stołowej na Kapsztad w kierunku północnym

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.

D O O K O Ł A  Ś W I A T A

Rosja: Nabożeństwo wyświęcające w Nowosybirsku
W niedzielę 18 kwietnia br. apostoł okręgowy pomocniczy Vic-
tor Bezgans wyświęcił nowe miejsce zgromadzeń dla zboru
Nowosybirsk. Towarzyszyli jemu: Apostoł Sergej Bastrikow i
Marat Aktszurin. Słowem biblijnym nabożeństwa był werset z
2. Kronik 6, 21. Przewodniczącemu zboru, ewangeliście okrę-
gowemu Małyszewowi, którego żona zmarła w Wielki Piątek,
apostoł okręgowy pomocniczy złożył kondolencje słowami z
2. Koryntian 5, 1. Zbór Nowosybirsk istnieje od 20 lat. W sierp-
niu 1990 roku obecny apostoł okręgowy Urs Hebeisen pieczę-
tował w Nowosybirsku pierwsze dusze. W maju 1991 roku pracę misyjną podjęli bracia z Saksonii-Anhalt, w wyniku
której apostoł okręgowy Siegfried Karnick (obecnie w st. sp.) pieczętował kolejne dusze. Przez pewien czas w tym mie-
ście istniały równolegle dwa zbory. Połączenie ich nastąpiło wspólnym nabożeństwem w sierpniu 1991 roku.

Kazachstan / Rosja: Seminaria w Ałma-Acie i Wołgogradzie
Apostoł okręgowy Wolfgang Nadolny 8 maja 2010 roku w Ałma-Acie przeprowadził seminarium dla sług z Kazach-
stanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Apostołowi okręgowemu towarzyszył apostoł okręgo-
wy pomocniczy Victor Bezgans. Podstawowym tematem seminarium w Ałma-Acie była obsługa duszpasterska zbo-

rów, w których brakuje sług. Apostoł okręgowy Nadolny
stwierdził, że słudzy innych zborów stoją przed szczegól-
nym wyzwaniem „nie zapomnienia żadnej duszy”, nawet
jeżeli chociażby możliwa jest tylko obsługa listowna. Dal-
sza podróż wiodła przez Moskwę do Wołgogradu, gdzie w
piątek wieczorem 14 maja spotkali się rosyjscy apostoło-
wie, biskupi i słudzy okręgowi. W sobotę odbyło się semi-
narium również z udziałem sług z obszaru działania apo-
stoła Kondraszowa. Zakończeniem seminariów było
niedzielne nabożeństwo, w którym wzięło udział 86
uczestników.Uczestnicy seminarium oraz niektórzy bracia i siostry zboru Wołgograd

Zbór Nowosybirsk w nowym miejscu zgromadzeń

Argentyna: Spotkanie wieczorne w Ezpeleta, w prowincji Buenos Aires
Ponad 100 braci i sióstr zebrało się w niedzielę wieczorem 2 maja 2010 roku w kościele w Ezpeleta celem spotkania się
z apostołem Norbertem Bianchi i biskupem Enrique Miniem. Kilka dni wcześniej, 24 kwietnia, zbór obchodził 35-lecie
założenia. Z tej okazji wyświetlona została prezentacja wideo na temat rozwoju zboru. Wszyscy uczestnicy mieli też
okazję do porozmawiania ze sługami Bożymi na tematy wiary.


