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n o w o a p o sto l s k i e g o

Radość w Chrystusie
To motto na 2015 rok, które Główny Apostoł
Jean-Luc Schneider skierował do wszystkich
chrześcijan nowoapostolskich na całym świecie

Fot. Kościół terytorialny Niemcy Południowe

SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Kto kształtuje
nabożeństwo?
rzeprowadzanie nabożeństw należy do zadań urzędów kapłańskich.
Tak jest zapisane w naszym katechizmie. Czy to oznacza, że duchowni
to aktywna strona, a zbór to strona pasywna? Powierzchownie patrząc
można by dojść do takiego wniosku, ale jest inaczej. Nabożeństwo
jest także znaczącą aktywnością zboru. Gdy wierni się zgromadzają, to czynią
to, aby się modlić, wielbić i sławić Boga oraz Jemu dziękować. Wielbienie nie
jest sprawą kapłana, który stoi przy ołtarzu, ale sprawą całego zboru, za którym
wstawia się u Boga. Co pochodzi ze zboru, co porusza się w duszach wiernych,
to przeprowadzający nabożeństwo przedstawia w modlitwie Bogu. Wielbienie
Boga stanowi istotę nabożeństwa. Oddawanie czci i chwały Bogu determinuje
nabożeństwo. Jeżeli cały zbór się modli i z głębi duszy wielbi i dziękuje Bogu,
to Bóg odpowiada na to swoim Słowem i swoim błogosławieństwem. To się odczuwa! Wówczas płynie Słowo Boże, wówczas powstaje poruszenie. Wówczas
się odczuwa, że Bóg jest obecny pośród zboru! W ten sposób zbór kształtuje
prawdziwe nabożeństwo. W przeciwnym wypadku to oznacza, że zbór, który
jest tylko pasywnym słuchaczem i obserwatorem, i nie współdziała aktywnie,
a nabożeństwo pozostawia przeprowadzającemu, sporadycznie tylko przeżyje
budujące i wzruszające nabożeństwo.
Współdziałajmy na nabożeństwie, współkształtujmy nabożeństwo! Cały
zbór winien służyć Bogu i w modlitwie Jemu dziękować, Jego wielbić i sławić.
Za powodzenie nabożeństwa odpowiedzialni jesteśmy wszyscy.
Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła
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Fot. Karen Zohm

Słowo i wiara / miejsce

O

slo, stolica Norwegii, wyparło w
2013 roku Tokio, stolicę Japonii, z
pierwszego miejsca zestawienia
najdroższych miast świata. Zbór nowoapostolski w Oslo wielokrotnie już zmieniał
miejsca zgromadzeń na nabożeństwa.
Przez pewien czas temu celowi służyła
również dawna piekarnia. Teraz zbór dysponuje własnym obiektem sakralnym na
skraju miasta. Około 150 uczestników nabożeństwa z wszystkich stron kraju przybyło do kościoła, położonego przy ulicy
Hagelundveien 2, aby po 22 latach przeżyć
nabożeństwo Głównego Apostoła w Norwegii. Słowa biblijnego nabożeństwa, mówiącego o ludzie pokornym i ubogim, który
ma opiekę Boga, Główny Apostoł co prawda nie odniósł wyłącznie do małego zboru
w Norwegii, ale akurat w gronie tego niewielkiego zgromadzenia wiernych, było
ono wyjątkowo wymowne. Zbór Oslo –
mały, piękny i pełen radości w wierze!

NABOŻEŃSTWO
30 LISTOPADA 2014
mIEJSCE: Oslo/Norwegia
PIEŚŃ: Dom Boży jest radością nam
OSOBY TOWARZYSZĄCE: apostołowie okręgowi Koberstein, Kolb, Krause
i apostołowie Böttcher, Falk, Hoyer,
Schulz i Steinbrenner
uczestnicy: ok. 150
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Fot. Karen Zohm

SŁOWO I WIARA / PUNKT WIDZENIA

ziś Bóg przygotowuje królewskie kapłaństwo do Królestwa Pokoju, żeby wszyscy
ludzie zetknęli się z ewangelią. Do
tego nie potrzebuje milionów ludzi,
ale znikomego ludu. Z ludzkiego
punktu widzenia niezrozumiałe, ale
wystarczające dla Boga. Dlatego nie
zniechęcajmy się, gdy nie jest nas tak
dużo i nie jesteśmy tacy potężni na
tym świecie. Bóg troszczy się dzisiaj
i będzie też się troszczył w przyszłości
o realizację swojego planu.

D

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 30.11.2014 r.
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Główny Apostoł (z lewej)
z tłumaczem przy ołtarzu

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

spotkanie z Jezusem Chrystusem i w szczególny sposób
mógł przeżyć Jego bliskość, Jego moc i Jego miłość. Kiedy
to się wydarzy, wtenczas pójdziemy w przyszłość z nową
odwagą i z nową siłą.

a mogłem przeżyć miłość mojego Pana oraz Jego bliskość i moc. Uprosiłem od miłego Boga słowo biblijne, ale żeby wyeliminować
jakiekolwiek nieporozumienie,
„Ja jednak nie przybyłem, żeby wam powiedzieć:
zaraz dodam, że to słowo nie dotyczy tylko wiernych w NorweOd teraz będzie się wiodło lepiej, a liczba braci i sióstr
gii, ale jest słowem, które Bóg
się podwoi. Do czegoś takiego nie mam upoważnienia”.
chce dziś dać swojemu ludowi na
całym świecie. To są słowa proroka Sofoniasza, działającego w
czasie szczególnego wyzwania. Lud Boży oddalił się od brał do swojej służby prostych ludzi. Wybrał do tego Marię,
Boga i zwrócił się do bożków. Wtedy przyszedł prorok, skromną i ubogą pannę. Symeon, pasterze, to także byli
najpierw wzywając do nawrócenia, a potem dając obietni- prości mężowie. Jan Chrzciciel również był prostym człocę. Poprzez niego Bóg powiedział swemu ludowi: „I po- wiekiem. Kiedy Syn Boży przyszedł na ziemię, rozpoczął
zostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi”. Co oznacza- nowy etap w dziejach zbawienia. Potem byli uczniowie:
ją słowa proroka, to to, że pośród całego, wielkiego ludu, Garstka, niewielu i też ubodzy, niezbyt wykształceni i proBóg zachowa sobie małą garstkę ubogich i pokornych, i z ści ludzie. Mała garstka, która jednak miała rozwijać dzieło
tą małą garstką chce uczynić nowy początek. Tyle na temat Boże i rozpowszechniać ewangelię.
kontekstu. Więcej już nie muszę mówić, ponieważ to jest
istotą sprawy całego dzieła zbawienia. Dla mnie ważne
jest tutaj pierwsze zdanie: „I pozostawię pośród ciebie…”.
„Bóg chce działać z tymi, którzy są „uboCzyli Bóg zachowuje sobie i działa poprzez małą garstkę.
Bóg sam zaingerował w dzieje ludzkości. On działa i
dzy”, ponieważ to oni są świadomi tego,
troszczy się o to, żeby Jego plan zbawienia się realizował.
że potrzebują łaski”.
Jego zbawcze działanie jest nie do powstrzymania. On dba
o to, aby Jego plan zbawienia rozwijał się aż do końca, do
ostatniego przecinka, do ostatniej kropki. Do tego On nie
potrzebuje wielkiego ludu. Wystarczy mu znikomy i ubogi
teraz zbliżamy się do nowego etapu dziejów zbalud. Pomyślmy o wybraniu ludu izraelskiego, któremu
wienia: Bóg chce stworzyć Królestwo Pokoju,
przekazał słowa: „Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż
żeby wszyscy ludzie zetknęli się z ewangelią. To
wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał,
gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz w przygotowuje teraz ze „znikomym, ubogim ludem”. On
miłości swej ku wam i dlatego że dochowuje przysięgi, którą przygotowuje królewskie kapłaństwo, czyli tych, którzy
złożył waszym ojcom”. (V Moj 7, 7. 8) Bóg wybrał lud izra- jako kapłani Boga i Chrystusa będą przybliżać ewangelię
elski, żeby był błogosławieństwem dla całego świata. Ale ludziom z tego i tamtego świata. W tym celu nie potrzebuje milionów ludzi. Z ludzkiego punktu widzenia jest to
znikomy lud, ale wystarczający dla Boga. Dlatego nie zniechęcajmy się, gdy nie jest nas tak dużo i nie jesteśmy tacy
„Bóg dba o to, aby Jego plan zbawiepotężni na tym świecie. Bóg troszczy się dzisiaj i będzie
też się troszczył w przyszłości, żeby jego plan wypełniał
nia rozwijał się aż do końca”.
się dalej. Jesteśmy mali, ale dbajmy o to, abyśmy też byli i
pozostali pokornymi i ubogimi. To nie ma nic wspólnego z

J

Słowo biblijne: Księga Sofoniasza 3,12.16

„I pozostawię pośród ciebie lud pokorny
i ubogi: to oni ufać będą imieniu Pana.
W owym dniu powiedzą do Jeruzalemu:
Nie bój się, Syjonie! Niech nie opadają twoje ręce”!

Bóg jest ze „znikomym ludem”
erdecznie umiłowani bracia i siostry, najpierw
pragnę wam z całego serca podziękować. Po
części mieliście daleką drogę, żeby tu przybyć i
wziąć udział w tym nabożeństwie. Za to jestem
bardzo wdzięczny, ponieważ moim życzeniem
serca było was poznać. Gdybym musiał podróżować po
Norwegii od zboru do zboru, to by nie zafunkcjonowało.
Podjęliście jednak decyzję, aby tu przybyć i w konsekwencji spotkanie doszło do skutku. Wy pokonaliście kawałek
drogi, ja pokonałem kawałek drogi i w ten sposób mogliśmy się spotkać. Apostoł okręgowy poinformował mnie, że
w tym kraju Główny Apostoł był po raz ostatni 22 lata temu.
Mogę sobie wyobrazić, że po 22 latach oczekiwania się
spotęgowały. Ta wizyta ma pokazać, że wy w Norwegii nie
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jesteście „piątym kołem u wozu”, ale że należycie do wielkiej rodziny dzieci Bożych na świecie. W dziele Bożym nie
ma pierwszej, drugiej czy trzeciej kategorii. Te odwiedziny
mają wam pokazać, że w oczach Głównego Apostoła, apostoła, a przede wszystkim w oczach Boga macie takie same
poważanie, jak wszystkie inne dzieci Boże.
Czego oczekujemy od tego nabożeństwa? Można powiedzieć, że gdy Główny Apostoł przybywa do kraju, to
niesie to z sobą wielkie następstwa. Ja jednak nie przybyłem, żeby wam powiedzieć: Od teraz będzie się wiodło lepiej, a liczba braci i sióstr się podwoi. Do czegoś takiego nie
mam upoważnienia. Główny Apostoł ma polecenie wzmacniać sług Bożych oraz wiernych. Moim życzeniem i prośbą do Boga jest, żeby każdy z nas miał dzisiaj szczególne

to był naprawdę mały lud. Istniały też inne ludy, które były
o wiele bardziej znaczące, których kultura, władza i bogactwo były o wiele większe. W porównaniu z nimi lud izraelski był naprawdę małym ludem. Ale Bóg właśnie wybrał
ten lud, aby był błogosławieństwem dla wielu.
Wówczas nadszedł kolejny etap planu zbawienia: Ucieleśnienie Syna Bożego. W tym przypadku Bóg także wy-
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Apostoł okręgowy
Leonard R. Kolb
Nie musimy się użalać nad
samym sobą z powodu tego,
że jesteśmy „małym i ubogim
ludem”, ponieważ rozumiemy
teraz odmienność myśli Bożych.

„Nie mam najmniejszego powodu,
żeby pozwolić na to, aby opadły ręce”.

pieniędzmi. Tu chodzi o postawę i usposobienie serca.
Bóg chce działać z tymi, którzy są „ubodzy”, ponieważ
to oni są świadomi tego, że potrzebują łaski. Nie możemy
mieć roszczeń z powodu zasług. Naszymi osiągnięciami
nic nie możemy zdziałać. Nic nie możemy wnieść do naszego zbawienia. Jesteśmy całkowicie zdani na łaskę Bożą.
Duchowo ubodzy to ci, którzy są świadomi tego, iż zdani
są całkowicie na łaskę Bożą. Dlatego też pozostają pokorni i są gotowi przebaczać bliźniemu, ponieważ wiedzą, że
sami potrzebują łaski. Oni są też wdzięczni, że mogą doświadczać łaski. Bądźmy „ubogim ludem”, który wie, że
jest zdany na łaskę. Bądźmy ubogim ludem, który wie, że
może nie rozumieć miłego Boga, bowiem jest znikomym
ludem. Ludzie ciągle chcą rozumieć Boga, a kiedy tak nie
jest, wtedy przystępują do Niego z roszczeniami i mówią:
„Teraz mi wyjaśnij, dlaczego tak czynisz”? Ach nie, mili
bracia i siostry, pozostańmy ubogimi: Mogę nie rozumieć
Boga, gdyż On jest dla mnie za wielki, za dostojny. Ja po
prostu Jemu ufam. Chociaż Go nie rozumiem, chociaż nie
wiem, dlaczego to czyni, a tamtego nie czyni, ale Jemu
10
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ufam. To oznacza być ubogim w duchu. Bez Boga jestem
niczym. Bez Boga nie mogę być błogosławionym. Kiedy
oddalę się od Boga, będę nieszczęśliwy. Tylko w społeczności z Bogiem mogę być szczęśliwy. Tak długo, jak jestem
na ziemi daleko od Boga, jestem biedaczkiem. To jest tak,
jak z młodym mężczyzną, który jest zakochany w młodej
kobiecie: Dopóki jest od niej daleko, jest biedaczkiem,
który tęskni, żeby być razem ze swoją ukochaną. Pod tym
względem jesteśmy biedni, kiedy jesteśmy daleko od Boga.

T

en mały i ubogi lud jednakże może się radować i
nie musi się bać, jak mówi prorok. Ten mały i ubogi
lud może się radować z łaski, z obecności Boga i z
ufności, że Bóg zakończy swoje dzieło. Z ufnością możemy patrzeć w przyszłość, wiedząc, że Bóg dokończy swoje
dzieło. Ten ubogi lud może przeżywać działanie Boga, którego nie można mierzyć liczbami lub wpływem Boga na ten

świat. Nawet jeśli wiara chrześcijańska słabnie
na świecie, to się nie zniechęcajmy. Dokładnie
wiemy, że Bóg potrzebuje tylko niewielkiej
liczby do realizacji swojego planu.
A kiedy stale na nowo doświadczamy łaski,
kiedy możemy ją przeżywać, kiedy Bóg jest
pośród nas, kiedy On o nas nie zapomniał,
kiedy widzimy, że Bóg działa dalej i doprowadza swoje dzieło do końca, wtedy nie mamy
żadnego powodu do zniechęcenia i do opuszczenia naszych rąk. Nie mamy żadnego powodu do zaniechania modlitwy.
Gdyby się patrzyło na liczby, to należałoby powiedzieć, że modlitwy już na nic się
zdają. Ale kiedy przeżywa się Boga, wówczas
zawsze ma się powód do modlitwy i dziękowania Jemu.
Kiedy się wie, że jest się zdanym na łaskę, wtedy zawsze się
ma powód do modlitwy. A kiedy się wie, że Bóg dokończy
swoje dzieło, wtedy się modli: „Panie, pozwól mi wziąć w
tym udział”. Wówczas modli się też za bliźniego: „Panie,
ocal mojego bliźniego, nie zapomnij o nim”. Wówczas
modli się też o dokończenie dzieła Bożego. Wówczas nie
traci się ani odwagi, ani cierpliwości. Wtedy nie dopuszcza
się do tego, żeby opadły ręce. Działa się nadal, ponieważ
można się radować w Panu i być pełnym ufności. Wtedy
nie staje się znużonym w służeniu. Pamiętajmy o motcie:
„Z miłością do dzieła”. Nie mam najmniejszego powodu,
żeby pozwolić na to, aby opadły ręce.
Chcę jeszcze nadmienić ostatni punkt: Niech nie opadają nasze ręce, nadal składajmy ofiary. Nie chodzi o to, żeby
były lepsze przychody w Kościele. Chodzi o nasz stosunek
do Boga.

Apostoł okręgowy
Bernd Koberstein
„Niech nie opadają twoje
ręce”, ale noś bliźniego na
podniesionych rękach. Nośmy
siebie nawzajem i pomagajmy
sobie w wejściu do wspaniałości Bożej.

Apostoł
Wilhelm Hoyer
Jestem przekonany, że Syn
Boży od czasu do czasu także
i obecnie zajmuje miejsce w
ostatniej ławce, obok której
stoi skrzynka ofiar, do której w cichości składa się
ofiary, tak jak to czyniła uboga wdowa. Ona jest wzorem dla wszystkich chrześcijan.

Kiedy w tamtym czasie lud zwrócił się ku bożkom,
wtedy też niewłaściwie składał ofiary, a to nie podobało
się Bogu. Dzisiaj, kiedy niewłaściwie poznaje się działanie Boga, wtedy się mówi: „Ach, co to ma być? Ofiara nie
ma sensu. Gdzie jest błogosławieństwo? Mnie stale idzie
źle”. Ale gdzie się przeżywa miłego Boga, gdzie poznaje się
wielkość Jego łaski, tam składa się ofiary z wdzięczności.
Gdy się przeżywa, że Bóg jest pośród nas, tam wzrasta miłość do Boga, a z miłości do Niego składa się swoje ofiary.
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Fot. Karen Zohm

Słowo i wiara / Kontekst

SŁOWO BIBLIJNE W KONTEKŚCIE
Księga Sofoniasza 3

1. Biada butnemu, splamionemu, tyrańskiemu
miastu!
Impresje z nabożeństwa w Oslo

Nie przystępujemy teraz do miłego Boga i nie mówimy:
„Czy widziałeś, co wszystko dla Ciebie zrobiłem? Jakie
ofiary Ci złożyłem?”. Nie, my z pokorą przystępujemy do
Pana Jezusa i mówimy: „Proszę, obdarz mnie swoją łaską.
Bez Twojej łaski jestem zgubiony”. Z pokorą pragniemy
zbliżyć się do Pana.

J

Kiedy poznaje się działanie Boże i się wie, co Bóg zamierza
i o co chodzi, a mianowicie o to, żeby przygotować następny etap planu zbawienia, wówczas chce się współdziałać i
składać ofiary.
ak długo, jak będziemy na ziemi, Kościół Nowoapostolski potrzebuje środków, żeby wypełniać
swoje zadanie. To jest też jednym z powodów do
składania ofiar, ponieważ chce się też brać w tym udział,
wiedząc, co dokonuje się w tej instytucji: Bóg przygotowuje kolejny etap swojego planu zbawienia.
Okazujmy naszemu Panu i Nauczycielowi naszą
wdzięczność i pokazujmy Jemu, jak bardzo zależy nam
na Jego błogosławieństwie. To nie obowiązuje tylko tu w
Norwegii, ale wszędzie na całym świecie. Jesteśmy małym,
ubogim i pokornym ludem. W tym ubóstwie Bóg może nas
błogosławić. W tym duchowym ubóstwie możemy Boga
przeżywać i poznawać. Bóg dokończy to, co rozpoczął.
Stąd też nie przestawajmy się modlić, Jemu służyć i składać
ofiary. Wówczas doświadczymy, że Pan przyjdzie ponownie i zabierze nas do siebie. Wówczas razem z nim w Królestwie Pokoju będziemy pracować nad zbawieniem ludzi.
Tak, mili bracia i siostry, jeśli jesteśmy ubogim ludem, to
jesteśmy świadomi, że także dziś rano potrzebujemy łaski.

T
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eśli przeżywaliśmy miłego Boga i stale na nowo Go
przeżywamy, i jeśli znamy Jego plan, to nie pozwólmy opaść naszym rękom – rękom do pojednania. Ręce
często opadają wtedy, kiedy wiele razy się starało wyjść
drugiemu naprzeciw, a to nic nie dało. On wciąż jeszcze
pozostaje zły i nie wykazuje gotowości do przebaczenia.
Wezwaniem Boga do każdego z nas jest, żeby nie pozwolić
opaść rękom wyciągniętym do pojednania. Spróbuj jeszcze
raz, Pan jest z tobą. W pewnej chwili padną mury i bliźni
będzie gotowy do pojednania. Nie rezygnujmy z dążenia
do wzajemnego przebaczania. Odpuszczajmy siedemdziesiąt siedem razy i stale bądźmy gotowi do pojednania. Z
własnego doświadczenia wiem, że proste to nie jest. Ale z
mocą Bożą może to zrobić każde dziecko Boże. A kiedy za
pięćdziesiątym razem to nie zadziała, to uczyńmy to pięćdziesiąty pierwszy raz. Siłę do tego da nam Pan Jezus. ■


Zasadnicze myśli
Znikomy, ubogi i pokorny lud może się radować.
Jego Bóg obdarzy łaską.
On przeżywa obecność Boga.
Z nim Bóg realizuje swój plan zbawienia.

2. Nie słucha wołania, nie przyjmuje upomnienia,
nie ufa Panu, nie zbliża się do swojego Boga.
3. Jego książęta są jak lwy ryczące, jego sędziowie
jak wilki stepowe, które rano nie mają już żeru.
4. Jego prorocy są lekkomyślni i wiarołomni, jego
kapłani plugawią to, co święte, pogwałcili zakon.
5. Pan sprawiedliwy jest wśród niego, nie popełnia
bezprawia. Każdego poranka swoje prawo wywodzi na światło i nie brak go. Lecz złoczyńca nie zna
wstydu.

wszystkich swych czynów, którymi grzeszyłeś
przeciwko mnie. Gdyż wtedy usunę spośród ciebie
twoich pyszałków i nie będziesz się już chełpić na
mojej świętej górze.
12. I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi:
to oni ufać będą imieniu Pana.
13. Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach
nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste, będą się
paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył.
14. Wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno,
Izraelu! Raduj się i wykrzykuj radośnie z całego
serca, córko jeruzalemska!

6. Wytępiłem narody, spustoszyłem ich zamki, wyludniłem ich ulice, tak że nikt po nich nie chodzi.
Ich miasta są spalone, bez mieszkańców.

15. Pan oddalił twoich przeciwników, odpędził
twoich nieprzyjaciół. Pan, król Izraela, jest pośród
ciebie, już nie doznasz nieszczęścia.

7. Myślałem: Na pewno będzie się mnie bało i
przyjmie napomnienie, będą mieli przed oczyma
wszystko, co im zleciłem, lecz oni tym gorliwiej
popełniali nadal wszelkie swoje złe uczynki.

16. W owym dniu powiedzą do Jeruzalemu: Nie
bój się, Syjonie! Niech nie opadają twoje ręce!

8. Dlatego oczekujcie dnia – mówi Pan – w którym
wystąpię jako oskarżyciel. Bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie
swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę, cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej
żarliwości.
9. Potem jednak przemienię ludom ich wargi na
czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana
i służyć mu jednomyślnie.
10. Spoza strumieni Kuszytów moi wyznawcy,
rozproszony mój lud, przyniosą mi dary.
11. W owym dniu nie doznasz już hańby z powodu

17. Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, On
zbawi! Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z
ciebie tak,
18. Jak się weselą w święta. Usunę spośród ciebie
zło, abyś z powodu niego nie doznało hańby.
19. Oto Ja w owym czasie położę kres wszystkim
twoim ciemiężycielom. Wspomogę to, co kuleje,
zbiorę to, co rozproszone, obdarzę ich chwałą i
sławą w każdym kraju, gdzie doznali hańby.
20. W owym czasie przywiodę was z powrotem i
zgromadzę was w tym czasie. Zaprawdę, obdarzę
was sławą i chwałą u wszystkich ludów ziemi, gdy
na waszych oczach odmienię wasz los – mówi Pan.

Biblia Warszawska - nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975
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Dowód
miłości...

„Nie bój się, bom Ja z tobą,
nie lękaj się, bom Ja Bogiem
twoim! Wzmocnię cię, a dam
ci pomoc…” – ten werset
biblijny z Księgi Izajasza 41, 10
towarzyszy mi od ubiegłego
roku w szczególny sposób
i jest dla mnie źródłem
siły i nadziei.

Pewna młoda kobieta spontanicznie przystąpiła do świętego
pieczętowania podczas nabożeństwa z okazji Dnia Młodzieży. Jak do tego doszło?
Co ją do tego skłoniło?

Nasza rodzina

02 / 2015

P

rzed trzema laty zachorowałem na cukrzycę typu 1,
chorobę autoimmunologiczną, która jest dla mnie
bardzo uciążliwa. Byłem
aktywnym człowiekiem, a teraz czuję się
spowolniony.
Na początku ubiegłego roku, po długich, intensywnych i serdecznych modlitwach oraz wewnętrznych zmaganiach
zmieniłem pracodawcę. Wprawdzie
w ten sposób zrezygnowałem z części
mojego wynagrodzenia, ale zyskałem
więcej swobody, tak by zrozumieć moją
chorobę i móc ją mieć pod kontrolą.
Od 1993 roku służę w Kościele jako
diakon. Z powodu choroby i związanych
z nią ograniczeń, wypełnianie moich
zadań duszpasterskich odczuwałem jako
coraz bardziej uciążliwe.
W lutym ubiegłego roku, rozmawiałem z moim ewangelistą okręgowym o
tym obciążeniu. Zwierzyłem się jemu,
że podczas dnia pracy mój poziom cukru
we krwi mogę utrzymać pod kontrolą, ale
podczas wypełniania zadań duszpasterskich i wieczornych aktywności w Kościele mam problemy: Wracam do domu
z wysokim poziomem cukru we krwi
albo z bardzo obniżonym. Oświadczyłem
mu, że z tego powodu zamierzam przejść
w stan spoczynku. Ewangelista okręgowy mi na to odpowiedział: „Kościół nie

może być przyczyną choroby! Proszę
zwrócić się pisemnie do apostoła”!
Była sobota. Moja żona była w pracy,
a ja chciałem napisać do apostoła. Pomodliłem się: „Miły Ojcze, wskaż mi słowo
w Piśmie Świętym, abym wiedział,
co powinienem napisać apostołowi”!
Otworzyłem Biblię, a przede mną widniały słowa z Izajasza 41, 10. Przeczytałem tylko do słów: „…dam ci pomoc”.
Dalej już nie czytałem. Byłem bardzo
wzruszony i ze łzami wdzięczności za tę
odpowiedź Boga zamknąłem Biblię.
Do dziś nie napisałem do apostoła.
Ufając Bogu chętnie udaję się do pracy w
domu Pana. Po rocznej przerwie znowu
jestem aktywny w chórze i wielką radość
sprawia mi śpiewanie ku chwale Boga.
Do dziś ciągle na nowo doświadczam
też obiecanej pomocy naszego Ojca: Nie
mam zbyt wysokiego poziomu cukru
we krwi ani po próbie chóru, ani po nabożeństwie wieczornym w tygodniu, ani
też niebezpiecznego spadku po odwiedzinach duszpasterskich. Strach przed
spadkiem poziomu cukru praktycznie
towarzyszy mi stale, ale gdy działam w
dziele Pana, to pamięć o słowie biblijnym jest większa. Oczywiście na wszelki
wypadek zawsze mam przy sobie trochę
cukru, ale od tamtego czasu nigdy podczas wypełniania zadań kościelnych nie
musiałem go użyć.

Fot. Marcel Felde

Fot. © Monkey Business - Fotolia.com

Dam ci
pomoc…

rzed Dniem Młodzieży 1990
roku młodzi bracia i siostry
spotkali się przy kościele,
aby ustalić, kto z kim pojedzie na tę uroczystość. Tak
więc jako młody kapłan wsiadłem do samochodu, do którego zostałem przydzielony, a w którym poza Robertem, bratem
z naszego zboru, siedziała młoda kobieta,
której nie znałem. W toku rozmowy się
okazało, że Irena jako gość uczestniczy w
zjeździe młodzieży.
Przyjechawszy do wielkiej hali wszyscy razem zajęliśmy miejsca na emporze.
Irena usiadła pośrodku. Do rozpoczęcia nabożeństwa mieliśmy jeszcze sporo
czasu i rozglądaliśmy się po hali. Z prawej
strony, niedaleko ołtarza stał stół z napisem: „Zgłoszenia do świętego pieczętowania”. Mój wzrok stale zatrzymywał się
na tym napisie. Irena również patrzała w
tamtym kierunku. Zapytałem się jej, czy
wie, co oznacza święte pieczętowanie.
Odpowiedziała, że tak, ale dodała, że jeszcze nigdy nie była uczestnikiem nabożeństwa ze świętym pieczętowaniem. Nagle usłyszałem siebie, jak mówię: „Czy
chciałabyś też być pieczętowana”? „Tak,
bardzo chętnie”! – odpowiedziała. Jej

P

odpowiedź mnie zaskoczyła i teraz miałem poważny problem! Co powinienem
zrobić? Poprosiłem Irenę, żeby poszła z
nami w celu poszukania kompetentnego
duchownego do przedstawienia jej prośby. Natknęliśmy się na naszego starszego
okręgowego. Po wyjaśnieniu jemu sytuacji, poprosił Irenę, żeby usiadła w pierwszym rzędzie. Robert usiadł obok niej, a
ja wróciłem na swoje miejsce na emporę.
Podczas tego nabożeństwa Irena dostąpiła świętego pieczętowania i otrzymała
dar Ducha Świętego. Nieopisanie wielka
była nasza radość, kiedy ponownie zobaczyliśmy się po nabożeństwie. Do Ireny
podszedł też pewien ewangelista i kapłan
z sąsiedniego zboru i ze łzami radości w
oczach pogratulowali jej i złożyli serdeczne życzenia błogosławieństwa. Wówczas
się dowiedziałem, że Irena kilkakrotnie
uczestniczyła już na nabożeństwach w
tamtym zborze, a kilka dni przed Dniem
Młodzieży ci dwaj duszpasterze odwiedzili ją w domu i rozmawiali z nią o sprawach wiary i świętego pieczętowania.
Od tamtego Dnia Młodzieży Irena i
ja utrzymujemy kontakt. Wiele razy rozmawialiśmy już o naszym „pamiętnym
wydarzeniu”, ale dopiero niedawno opowiedziała mi coś, co to przeżycie uczyniło jeszcze bardziej wyjątkowe: Na krótko
przed Dniem Młodzieży lekarze zdiagnozowali u niej nowotwór krtani i zalecali
pilną operację. To ją bardzo obciążało i
wręcz zmagała się z Bogiem w modlitwie. Moje pytanie, czy chciałaby zostać
pieczętowana, przyjęła jako znak, aby
Bogu powiedzieć swoje „tak”.
W tygodniu po tamtym Dniu Młodzieży, Irena została operowana. Po wybudzeniu z narkozy natychmiast dotknęła
szyi. Jakie było jej zaskoczenie! Jej krtań
nie została usunięta! Lekarze jej powiedzieli, że udało się usunąć guza bez konieczności usunięcia krtani. Czyż to nie
był wielki dowód miłości naszego Ojca
Niebieskiego?!
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Fot. Kościół terytorialny Brazylia

Apostołowie
wywiady

data urodzenia: 15.12.1960 r.
zawód wyuczony: mechanik
apostoł okręgowy od: 04.11.2012 r.
obszar działania: Brazylia

apostoł
Reinaldo Milczuk

Apostole, czy jest jakiś wzór, który wywarł na
ciebie szczególny wpływ, że stałeś się tym
sługą, którym jesteś obecnie?
Tak, miałem wzór. Był to ewangelista okręgowy, który
dawał mi bodźce do mojego obecnego urzędu. On był
sługą, który w każdej sytuacji był dla nas obecny, także
w chorobach i zmartwieniach. Jego wzór był szczególnie
znaczący dla mojego życia w wierze. Obecnie staram się
czynić podobnie.
Czy jako apostoł masz jeszcze czas na nawiązywanie kontaktów i na inne zainteresowania?
Niewiele, ponieważ mam duszpasterską odpowiedzialność jako apostoł i niezależnie od tego moją pracę zawodową, którą zarabiam na mój chleb. Pracuję we własnym
przedsiębiorstwie, zajmującym się naprawą maszyn.
Z jakim urzędem sprawowanym przez ciebie,
zanim zostałeś powołany na apostoła, wiążesz
najlepsze wspomnienia?
Najlepsze wspomnienia mam z okresu, kiedy byłem
przewodniczącym pewnego zboru. Piękną rzeczą dla
mnie było poznawanie braci i sióstr oraz bycie z nimi
całkiem blisko. Przeżywałem przy tym wiele radości.
16
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Apostołowie
listy
Doświadczenia
w wierze

Później otrzymywałem kolejne zadania kościelne. Z
tego czasu również mam cudowne wspomnienia.
Czy dużo podróżujesz? Jakie kraje obsługujesz
duszpastersko? Jaka jest odległość do najbardziej oddalonego zboru w twoim obszarze
działania?
Tak, podróżuję dużo, ponieważ mój obszar działania,
jakim jest Brazylia, jest wielki, a odległości pomiędzy
poszczególnymi zborami zawsze są znaczne. Odległość
do najbardziej oddalonego zboru, jaki obsługuję, wynosi 3000 kilometrów, a jest to Belém, położony w stanie
Pará w delcie Amazonki.
Apostole, ile czasu masz dla rodziny?
Bardzo mało. Staram się, o ile to tylko możliwe, aby
jeden weekend w miesiącu służyć bliżej domu i wtedy
móc być razem z rodziną, która tego ode mnie oczekuje i
wspólnie wykorzystujemy ten czas.
Patrząc na rozwój w twoim kraju, jak widzisz
przyszłość Kościoła?
Można dostrzec dobre rezultaty rozwoju Kościoła w
Brazylii, chociaż przed nami jest jeszcze wiele pracy.

My słudzy Boży w Brazylii staramy się wbudować w
serca dzieci Bożych nowoapostolską tożsamość. Powodzenie tego jest największą troską naszego apostoła okręgowego.
W minionym czasie częstokroć niedostatecznie przygotowane dusze przystępowały do świętego pieczętowania, tak że brakowało im prawdziwego i wytrzymałego
fundamentu w wierze. To hamowało rozwój przekonania
w wierze i tożsamości chrześcijanina nowoapostolskiego.
Dochodziło do tego, że niektórzy przychodzili z błędnymi
oczekiwaniami i dawali się przyjąć do naszego Kościoła.
Częstokroć byliśmy wrzucani do jednego wora z takimi
Kościołami i wspólnotami wyznaniowymi, które werbowały cudownymi uzdrowieniami i obietnicami powodzenia
ziemskiego.
Nasza wiara wzmacniana jest jednak doświadczeniami
w wierze. Ujawniają się one przede wszystkim w przeżywaniu bliskości i wsparcia Bożego, nawet jeśli zaistnieją
w naszym życiu wydarzenia inne, niż byśmy sobie tego
życzyli. Niezależnie od wszystkiego wciąż na nowo też
przeżywamy, że Bóg wysłuchuje nasze prośby i modlitwy.
Jeżeli wielka liczba wiernych staje się świadkiem przeżycia
w wierze, które wydarzyło się w jakiejś rodzinie, to skutki
tego są jeszcze większe.
Pochodzę z rodziny, która ma polskie korzenie. Moi
dziadkowie podczas pierwszej wojny światowej wyemigrowali do Brazylii. Pewnego dnia zachorował mój bratanek.

SŁOWO I WIARA

Od lewej: Apostoł Reinaldo Milczuk
z apostołem okręgowym Raúlem
Montesem de Oca w zakrystii
oraz w gronie młodych muzykantów

Choroba zagrażała jego życiu. W końcu lekarze stwierdzili, że pozostało mu jeszcze tylko kilka godzin życia. Pod
względem medycznym nic już nie było można zrobić.
W tamtym czasie obsługiwał nas duszpastersko biskup
z Urugwaju i przybył z wizytą do naszego zboru, którego
byłem przewodniczącym. Dziś większa część mojej rodziny i krewnych uczęszcza na nabożeństwa w tym zborze.
Podczas swojej służby biskup nas pocieszył i wzmocnił
nasze zaufanie do Boga słowami: „Ta osobliwa sytuacja,
jaką przeżywacie, jest znana przy tronie Bożym. Bóg będzie odpowiednio działał”. Poprosił też cały zbór o wstawiennictwo w modlitwie.
Mój bratanek, wówczas dziecko, dziś jest zdrowym
mężczyzną.
To doświadczenie w wierze wywarło wielki wpływ zarówno na mnie, jak i na moją rodzinę.
Przed pewnym czasem w Brazylii kolportowany był
nasz katechizm. Każda nowoapostolska rodzina mogła
nabyć egzemplarz. Choć minęło jeszcze niewiele czasu, to
jednak już można dostrzec zadowalające skutki. Reakcja
naszych braci i sióstr jest bardzo pozytywna. Mamy nadzieję, że jeśli teraz główne treści naszej wiary wierni mogą
przeczytać czarno na białym, to wywoła to błogosławione
skutki i wzmocni naszą nowoapostolską tożsamość.
Sądzę, że w Brazylii warunki działania i służenia w
Kościele nie są trudniejsze niż w porównywalnych innych
krajach: Wielkie pokusy, ataki, zbyt mało sług Bożych,
ograniczone środki, wszystko to kształtuje naszą codzienną pracę w dziele Pana. To są wyzwania, które zamiast nas
zniechęcać dodają nam motywacji do wypełniania naszego
zadania, przygotowania oblubienicy Jezusa Chrystusa na
Reinaldo Milczuk
bliskie ponowne przyjście Pana.
		

02 / 2015

NASZA RODZINA

17

Fot. © Christa Eder - Fotolia.com

re fleksja
…nad kim się
re alizacj
azlituję

ŻYĆ Z WIARĄ

ojżesz pragnie tego,
co największe: Zobaczyć Boga. To jest
niemożliwe. Człowiek
nie może ujrzeć Boga.
Człowiek umarłby. Pan jest łaskawy Mojżeszowi i okazuje mu skrajne miłosierdzie,
przechodzi obok swego sługi. Wcześniej
już Bóg zlitował się nad ludem w niewoli
egipskiej i zapewnił mu wolność. Modlitwa
i wstawiennictwo Abrahama za bratankiem
Lotem pokazuje, w jaki sposób my ludzie
możemy się litować i okazywać miłosierdzie bliźniemu, który nas przechytrzył. Bóg
zmiłował się nad Lotem i wyprowadził go
z miasta.
Zaskakujące w podobieństwach Jezusa
oraz w Jego postawie i Jego działaniu jest
miłosierdzie. On nie oskarża grzesznicy,
miłosiernie zwraca się do Samarytanki przy
studni Jakuba i proponuje jej wodę żywota, pomimo iż ona ma wątpliwą reputację
i żaden pobożny Żyd nie zamieniłby z nią
słowa. Niejeden chory, pobity i cierpiący doświadcza miłosierdzia Pana. Wśród
takich jest wdowa, która rzewnie płacząc
idzie w kondukcie pogrzebowym swego
syna oraz złoczyńca, który doświadcza
łaski i miłosierdzia na krzyżu.
Na pytanie Piotra: „Panie, ile razy mam
odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko
mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy”?
Pan odpowiedział przypowieścią o złym
słudze, któremu wiele odpuszczono, a który
sam nie był skory do odpuszczenia. Poprzez
przypowieść Pan Jezus napomina i nawołuje do okazywania miłosierdzia. W centralnej modlitwie chrześcijan jest mowa:
„…jak i my odpuszczamy naszym winowajcom…”. Motywacja do okazywania
miłosierdzia tkwi w Bogu: Król Królestwa

M
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Niebios odpuścił nam nasze winy, które
skutkowałyby śmiercią.
Nie wiemy, z jakiego powodu złoczyńca został skazany na śmierć krzyżową. Być
może obrabował innych ludzi lub zabił
człowieka, a być może dokonał zamachu
na okupanta rzymskiego. To pozostaje niewyjaśnione, ale też nie jest to ważne. Jezus
Chrystus lituje się nad grzesznikiem, który
przyznaje się, że jest winny. Natomiast my
ludzie mamy pod tym względem trudności.
Jest to też zrozumiałe.
Przenieśmy się do tłumu stojącego na
Golgocie, górze straceń nieopodal Jerozolimy. Tam na krzyżu wisi ten, kto pozbawił
nas dobytku niezbędnego do życia, kto nas
obrabował, kto podpalił nasz dom lub kto
zabił naszego ukochanego człowieka. Z
punktu poczucia ludzkiej sprawiedliwości
jest zrozumiałe, że chcielibyśmy widzieć
ukaranie tego człowieka. Pan Jezus jednak
jemu odpuszcza. Niewątpliwie wielu poszkodowanych odbiera to jako niewiarygodną konsternację.
Piotr też był skonsternowany. Siedem
razy chciał odpuścić człowiekowi, który
wyrządził mu zło. To już było krańcowe,
nawet dla dobrodusznego człowieka. Odpuścić człowiekowi, który siedem razy dopuścił się zgrzeszenia. Postawa, która niewątpliwie prowadzi każdego człowieka do
granic miłosierdzia. Pan Jezus jednak chce
więcej i mówi: „…do siedemdziesięciu
siedmiu razy”. Wymóg ponadludzki, wykraczający ponad wszelką normę ludzką.
Właśnie tak postępuje Bóg, który okazuje
nam łaskę i miłosierdzie.
Panie lituj się nad nami każdego dnia.
Dopomóż też nam, abyśmy okazywali litość naszemu bliźniemu przynajmniej siedem razy.
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Chleb Żywota

Ideał życia chrześcijańskiego
w Listach Apostoła Piotra

Chleb Żywota
Propozycja dla każdego
„Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy,
pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko”!
Księga Izajasza 55, 1

słowie biblijnym wykorzystane są obrazy, które
przypominają orientalny bazar, gdzie sprzedający
wołają i zachwalają swoje towary. Obiecane jest nasycenie bez zapłaty. Bóg oferuje elementarne dobra zbawienne.
Dana jest propozycja tym, którzy odczuwają pragnienie i głód:
Oni wszyscy, bez wyjątku, mogą zaradzić swojemu aktualnemu brakowi – i to w wieloraki sposób bez potrzeby dawania za
to pieniędzy! Ta propozycja wskazuje na zbawienne działanie
Boże wobec upadłych w grzech ludzi, którzy odczuwają pragnienie zbawienia i pojednania z Bogiem.
Wiekuisty chce pomóc wszystkim ludziom. Nikogo nie
wyklucza ze swojej propozycji zbawienia. Dlatego też objawił
plan zbawienia, którego centrum jest działalność Syna Bożego
na ziemi. Chrystus swoją zdobycz zbawienia powierzył apostołom, dlatego aż do dziś możliwe jest korzystanie z Jego ofiary
zbawiennej – i to zarówno na tym, jak i na tamtym świecie.
W Królestwie Pokoju z tej zdobyczy zbawiennej skorzystają
wszyscy, którzy nie przyjęli jej wcześniej. Stąd też na koniec
wypełnią się słowa Jezusa: „I będą wszyscy pouczeni przez
Boga”. (Jan 6, z 45)
My widzimy Bożą propozycję zbawienia dzisiaj w różnorodny sposób. Otrzymujemy Jego pomoc bez własnego wkładu, a więc możemy otrzymać zbawienie „bez pieniędzy i bez
płacenia”! Co daruje nam miłość Boża w naszym czasie, co
służy naszemu zbawieniu?

W
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• Słowo Boże, które daje poznanie i wzmocnienie.
• Święty chrzest wodny, w wyniku którego zostaje obmyty
grzech pierworodny, a grzesznik zostaje wprowadzony w
pierwszy bliski stosunek z Bogiem.
• Święte pieczętowanie, w wyniku którego otrzymuje się
dar Ducha Świętego, a w powiązaniu ze świętym chrztem
wodnym dostępuje się nowonarodzenia i stanu dziecka Bożego.
• Odpuszczenie grzechów, w wyniku którego uzyskuje się
usprawiedliwienie i pokój Boży.
• Święta wieczerza, w wyniku której uzyskuje się serdeczną
wspólnotę życiową z Jezusem Chrystusem.
• Wiara, miłość, nadzieja i radość na bliskie ponowne przyjście Jezusa Chrystusa.
Wyrażenia: „bez pieniędzy” i „bez płacenia” oznaczają, że
Bóg nie oczekuje adekwatnego „odwzajemnienia” – temu nikt
nie byłby w stanie sprostać. Pomimo to Bóg czegoś od nas oczekuje – przyjęcia podarunku Bożego i odpowiedzenia na niego
naszą wiarą, zaufaniem i posłuszeństwem. W ten sposób coraz
bardziej wzrastamy w usposobieniu Pana i Zbawiciela Jezusa
Chrystusa, tak jak to wyraził Apostoł Paweł: „…abyśmy będąc
szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego,
który jest Głową, w Chrystusa”. (Efez 4, 15) Nasza potrzeba
zbawienia zostaje zaspokojona wyłącznie w wyniku zbawiennego działania Boga, które jest duchowym bogactwem!

W ramach cyklu historycznego kolejna część pracy naukowej prof. dr hab. Krzysztofa
Bilińskiego z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Z

przedstawionych poprzednio cytatów biblijnych
wynika, że celem wiary jest poznawanie Chrystusa, Jego męki i chwalebnego zmartwychwstania.
Pojawia się tu również, obok bardzo wyraźnego pierwiastka soteriologicznego, czynnik eschatologiczny wyrażony
w przekonaniu o konieczności oczekiwania powtórnego
przyjścia Zbawiciela. Niezmierzonym miłosierdziem Bóg
obdarza człowieka. Fundamentalna rola przypada wierze, ona bowiem daje gwarancję niezachwianej pewności
zbawienia.
Wielość przywołanych przykładów udowadnia, że
mamy tutaj do czynienia z chrystocentryzmem. Z kolei
nasza wiara prowadzi w założeniu do Niego z istotnym
przeświadczeniem o konieczności wytrwania i zarazem wypróbowania w doczesnym życiu tak, aby zyskać niebieską
nagrodę. Dotychczasowe rozważania w sposób skrupulatny, analityczny zestawiały główny tekst z jego odniesieniami. Chodziło o pokazanie możliwych interpretacji, o bogactwo znaczeń i o osadzenie Listu w kontekście paralelnych
odniesień. Kolejne partie tekstu z konieczności będą próbą
prezentacji dzieła w świetle wyraźnych nawiązań. Resztę
rozdziału pierwszego zajmuje ukazanie drogi do wiary.
Po raz pierwszy w całym Liście zostają w tym miejscu
wyliczone wartości, które można nazwać ideałami życia
chrześcijańskiego. Składają się na nie trzeźwość, posłuszeństwo, nadzieja, łaska, brak pożądań, dążenie do świętości i posłuszeństwo prawdzie, wzajemna, bezinteresowna
miłość. Stosowne nawiązania znajdziemy w innych fragmentach staro- i nowotestamentowych. Będą to w kolejności wymienionych cech: (Efez 5, 17): „Nie bądźcie więc
nierozsądni, lecz starajcie się zrozumieć, jaka jest względem was wola Pana”, (Dz Ap 15, 11): „A przecież wierzymy, że tak samo jak oni będziemy zbawieni przez łaskę
Pana Jezusa”, (Rzym 12, 2): „I nie postępujcie według
wzorów tego świata, lecz starajcie się o przemianę waszych
myśli, żebyście mogli zrozumieć, czego Bóg od was chce –
co jest dobre, co miłe Bogu i co prawdziwie doskonałe”,

(V Moj 28, 9): „Pan też sprawi, że przetrwasz jako lud święty, tak jak ci przepowiedział, jeśli tylko będziesz zachowywał
przykazania Pana, twojego Boga, i chodził jego drogami”,
(Iz 62, 12): „Będą ich nazywać „Ludem świętym” i „Odkupionym przez Pana”. Ty imię otrzymasz „Poszukiwanej” oraz „Miasta nie opuszczonego”, (Rzym 12, 1): „Tak
więc proszę was, bracia, w imię miłosierdzia, którym nas
Bóg darzy, abyście chcieli składać samych siebie jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. Taka tedy niech będzie wasza
cześć rozumnie okazywana Bogu”, (Hebr 12, 14): „Starajcie się też o zachowanie pokoju ze wszystkimi i o świętość,
bez której nikt nie będzie mógł zobaczyć Pana”, (Rzym 12,
9. 10): „Miłość powinna być szczera. Wystrzegajcie się zła,
zabiegajcie o dobro. Miłujcie jedni drugich, bądźcie sobie
życzliwi i jeden przed drugim okazujcie sobie nawzajem szacunek”, (I Jan 3, 1 oraz 17): „Patrzcie, jak wielką miłością
obdarzył nas Ojciec; dzięki temu zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. A jeżeli świat nas
nie uznaje, to tylko dlatego, że nie zna on również i Ojca”
i „Czyż może trwać miłość Boga w człowieku, który będąc
posiadaczem dóbr tego świata, zamyka swe serce na widok
brata cierpiącego niedostatek”? (I Tym 1, 5): „Moje polecenie ma na celu spotęgowanie miłości, płynącej z czystego
serca, ze spokojnego sumienia i z wiary nieobłudnej”.
Wszystkie cytaty pozwalają na dostrzeżenie powiązań
między pierwszym rozdziałem I Listu Piotra z innymi księgami Pisma Świętego. Najwięcej zależności, oczywiście w
aspekcie krzewienia wartości chrześcijańskich, da się zauważyć między nim a Listami Pawłowymi. Wynika to ze
zgodności rozpowszechnianej prawdy, ukazaniu drogi wyzwolenia człowieka i wyliczenie cnót, którymi wierni powinni się kierować. Nic więc dziwnego, że spotykamy się
zatem z daleko idącym podobieństwem. Ideał życia chrześcijańskiego tak w ujęciu Apostoła Pawła, jak i Apostoła Piotra nie różni się zbytnio od siebie. Drobne różnice polegają
na rozłożeniu akcentów, na zwróceniu uwagi na poszczególne drogi ludzkich działań w sferze etyczno-moralnej.
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Katechizm

kiedyś powstaną.
Nadzieja na zmartwychwstanie zmarłych od zarania jest
fundamentalną składową nauki chrześcijańskiej. Z nią związane jest przekonanie, że wstawiennictwo w modlitwie za zmarłych jest konieczne i przynosi im skutki.
Podobnie jest z udzielaniem sakramentów dla zmarłych.
Biblijnym punktem wyjścia jest I List do Koryntian 15, 29: W
Koryncie żyjący byli chrzczeni za zmarłych. Ta praktyka zdziałana z Ducha świętego została podjęta przez apostołów czasu
współczesnego. Rozwinęły się obecnie przyjęte nabożeństwa
dla zmarłych.
Chrześcijanie nowoapostolscy wstawiają się w modlitwie
za zmarłymi: Proszą Pana, aby pomógł duszom, które niezbawione odeszły na tamten świat.

katechizm

Życie po śmierci
Rozdział 9 − część II

9.5 Stan dusz na tamtym świecie
O możliwości stanu bezpieczeństwa mowa jest już w Księdze Mądrości 3, 1-3: „A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli,
zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju”.
Umarli w Chrystusie mają dostęp do Słowa Bożego. W
nim, jak i w świętej wieczerzy (zob. KKN 12.1.9 i 12.1.13) podawanej przez apostołów, otrzymują to, czego potrzebują do
osiągnięcia życia wiecznego.
Na tamten świat odchodzą też nowonarodzeni, którzy nie
żyli zgodnie z wiarą. Do usunięcia swoich braków potrzebują,
tak jak to ma miejsce na ziemi, łaski Pana w słowie i sakramencie.
Dusze na tamtym świecie, które nigdy nie słyszały ewangelii, nie dostąpiły odpuszczenia grzechów i nie przyjęły sakramentów, znajdują się w stanie oddalenia od Boga. Stan ten
może być zmieniony tylko poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa,
przyjęcie Jego zasługi i sakramentów.

Streszczenie
Pojęcie „tamten świat” odnosi się do wszystkich sfer, zajść i
stanów, leżących poza materialnym światem. Częstokroć tamten świat utożsamiany jest z krainą zmarłych. (KKN 9.4)
Chrystus jako Ten, który pierwszy zmartwychwstał,
22
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pokonał śmierć i tym samym duszom na tamtym świecie otworzył możliwość wejścia do bliskości z Bogiem. (KKN 9.4)
Stan dusz na tamtym świecie jest wyrazem bliskości z Bogiem bądź oddalenia od Boga i odpowiada temu, jaki był za
życia w ciele. Nowonarodzeni są związani z Panem i znajdują
się w stanie sprawiedliwości przed Bogiem.
Dusze, które nigdy nie słyszały ewangelii, nie dostąpiły
odpuszczenia grzechów i nie przyjęły sakramentów, znajdują
się w stanie oddalenia od Boga. Stan ten może być zmieniony
tylko poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, przyjęcie Jego zasługi
i sakramentów. (KKN 9.5)

9.6 Pomoc dla zmarłych
Po ofierze Chrystusa stan dusz na tamtym świecie może się
zmieniać ku dobremu. Zbawienie można więc jeszcze też osiągnąć po śmierci cielesnej.

9.6.1 Wstawiennictwo w modlitwie
Już w czasie starego przymierza poświadczana jest wiara,
że zmarłym można wyświadczyć dobrodziejstwo i tym samym
przyczynić się do zmiany ich losu: W 2 Księdze Machabejskiej
12 mowa jest o Żydach, którzy dopuścili się bałwochwalstwa
i polegli w boju. Modlono się o wymazanie ich grzechu i zbierano pieniądze, za które miały zostać zakupione zwierzęta
na ofiarę pojednania. Czyniono to w przekonaniu, że zmarli

9.6.2 Współdziałanie umarłych
w Chrystusie
W 2 Księdze Machabejskiej 15, 11-14 jest przedstawione,
że wstawiennictwa mogą też dokonywać zmarli: „Opowiedział [Machabeusz] im jeszcze godny wiary sen, rodzaj widzenia, który wszystkich ucieszył. Widzenie zaś jego było takie:
Oniasz, dawny arcykapłan, […] wyciągał ręce i modlił się za
cały naród żydowski. Potem w ten sam sposób ukazał się mąż,
który wyróżniał się siwizną i majestatem, a otaczało go podziwu godne i wspaniałe dostojeństwo. Oniasz zabierając głos
powiedział: To jest przyjaciel naszych braci, który wiele modli
się za naród i za całe święte miasto, Jeremiasz, Boży prorok”.
Podobnie Pismo Święte mówi też o tym, że duchy i dusze sprawiedliwych mogą wielbić i sławić Pana.
Umarli i żyjący w Chrystusie tworzą wspólnotę, razem
należą do dzieła zbawienia Pana. Na tamtym i na tym świecie
działają w Jego duchu, zatem wstawiają się u Boga za niezbawionymi.
Wydarzenie na górze przemienienia również utwierdza
przekonanie o działalności zbawionych dusz na tamtym świecie. (Łuk 9, 30. 31)

9.6.3 Pośrednictwo zbawienia
dla zmarłych
Zgodnie z I Listem Piotra 3, 18-20, ci, którzy zginęli w potopie doświadczyli szczególnej przychylności Jezusa Chrystusa:
Po swojej śmierci ofiarnej zwiastował im ewangelię w krainie
zmarłych. O tym, że zmarli do „życia w duchu” potrzebują głoszonej ewangelii mówi I List Piotra 4, 6: „W tym celu bowiem i
umarłym głoszona była ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali

na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży”.
Jezus Chrystus jest Panem nad umarłymi i żyjącymi. Jednych i drugich Jego ewangelia dotyczy w tej samej mierze.
Wolą Boga jest pomóc wszystkim ludziom. (I Tym 2, 4-6; Jan
3, 16) To oznacza, że zbawcza wola Boża jest uniwersalna.
Uzyskanie zbawienia następuje poprzez kazanie, odpuszczenie grzechów i sakramenty. To wszystko jest też niezbędne dla
zmarłych. Dla nich, jak i dla żyjących, do zbawienia nieodzowna jest wiara w Jezusa Chrystusa. Zbawienie następuje jedynie
poprzez Jezusa Chrystusa.
Polecenie Jezusa do głoszenia ewangelii, odpuszczania
grzechów i udzielania sakramentów, wypełniają apostołowie
zarówno wobec żyjących, jak i umarłych. Działają w miejsce
Chrystusa i w Jego imieniu. Jak Jezus Chrystus złożył swoją
ofiarę na ziemi, tak też pośrednictwo zbawienia urzeczywistniane jest przez apostołów na ziemi. Sakramenty mają też zawsze stronę widzialną, stąd też mogą być tylko udzielane w
sferze widzialnej. Skutki działania sakramentów, będące elementami pośrednictwa zbawienia, są takie same dla żyjących
i umarłych.
Udzielanie świętego chrztu wodnego, świętego pieczętowania i świętej wieczerzy dla zmarłych następuje w ten sposób,
że dana widzialna czynność dokonywana jest przy żyjących.
(zob. KKN 8 i 12.1.13) Przy tym działanie zbawienne następuje nie na rzecz żyjących, ale wyłącznie zmarłych.
Zmarli, którzy poprzez święty chrzest wodny i święte pieczętowanie dostąpili nowonarodzenia z wody i z Ducha, uzyskują taki sam stan, jak zmarli w Chrystusie. (I Tes 4, 16)

Streszczenie
Po ofierze Chrystusa zbawienie można też osiągnąć po
śmierci cielesnej. (KKN 9.6)
Chrześcijanie nowoapostolscy wstawiają się w modlitwie
za zmarłymi: Proszą Pana, aby pomógł duszom, które niezbawione odeszły na tamten świat. (KKN 9.6.1)
Będący w Chrystusie – umarli i żyjący – razem należą do
dzieła zbawienia Pana. Na tamtym i na tym świecie wstawiają
się u Boga za niezbawionymi. (KKN 9.6.2)
Zbawcza wola Boża jest uniwersalna. Polecenie Jezusa do
głoszenia ewangelii, odpuszczania grzechów i udzielania sakramentów, wypełniają apostołowie wobec żyjących i zmarłych. (KKN 9.6.3)
Skutki działania sakramentów są takie same dla żyjących i
zmarłych. Zmarli, którzy poprzez święty chrzest wodny i święte pieczętowanie dostąpili nowonarodzenia z wody i z Ducha
uzyskują taki sam stan, jak zmarli w Chrystusie. (KKN 9.6.3)
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Opowieści biblijne
ANANIASZ I SAFIRA
(Dzieje Apostolskie 4, 32 – 5, 11)

Nikt nie ma cierpieć z powodu
braków, każdy ma otrzymać
to, czego potrzebuje. Pierwsi
chrześcijanie dzielili się wszystkim, co posiadali. Kto posiadał
rolę i domy, ten to sprzedawał,
a pozyskane pieniądze przekazywał do dyspozycji apostołów.
Ananiasz i jego żona Safira
sprzedają rolę. Pozyskane ze
sprzedaży pieniądze Ananiasz
przynosi apostołom. Mają one
służyć wspólnocie. Pewną
część pieniędzy jednak za-

24

trzymuje dla siebie. Jego żona
również o tym wie.
Apostoł Piotr mówi: „Ananiaszu, czym to omotał szatan
serce twoje, że okłamałeś
Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy
za rolę? Czyż póki ją miałeś,
nie była twoją, a gdy została
sprzedana, czy nie mogłeś
rozporządzać pieniędzmi do
woli? Cóż cię skłoniło do tego,
żeś tę rzecz dopuścił do serca
swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu”. Gdy Ananiasz słyszy te słowa, upada
na ziemię i umiera. Strach
ogarnia tych, którzy są tego
świadkami. Młodzi mężczyźni
wstają, owijają Ananiasza
prześcieradłem, a następnie
wynoszą i grzebią.
Po około trzech godzinach

przychodzi Safira. Nic jeszcze
nie wie o tym, co się wydarzyło. Apostoł Piotr zadaje jej
pytanie: „Powiedz mi, czy za
taką cenę sprzedaliście rolę”?
Ona odpowiada: „Tak jest, za
taką”. Wtedy Apostoł Piotr
stwierdza: „Dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy
pogrzebali męża twego, są u

drzwi i ciebie wyniosą”.
W tym samym momencie Safira pada na ziemię przed Apostołem Piotrem i umiera.
Kiedy młodzi mężczyźni wracają, widzą kobietę martwą.
Także ją wynoszą na zewnątrz
i grzebią obok jej męża.
Bojaźń wielka ogarnęła cały
Kościół i wszystkich, którzy
o tym słyszeli.

Po śmierci Jezusa uczniowie Jego pozostają z apostołami
w Jerozolimie. Na początku nadal chodzą do synagogi
i do świątyni, a ponadto spotykają się w prywatnych
domach. Tam słuchają czytania Starego Testamentu
i rozmawiają na ten temat. Modlą się i wspólnie łamią chleb.
Na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa niedziela
staje się dniem zgromadzenia wspólnoty.
Piotr przejmuje przewodnictwo w zborze Jerozolimskim.
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Z wizytą
U Fabiana w Dżakarcie, w Indonezji
Czy znacie tę potrawę? To jest nasi
goreng. „Nasi” oznacza gotowany ryż,
a „goreng”, że następnie zostaje przysmażony. Poza jabłkami i bananami najchętniej jadam właśnie smażony ryż.

Mój brat Marcelino ma dopiero kilka
miesięcy. Jest jeszcze za mały, żebyśmy mogli się razem bawić. Najczęściej śpi, tak jak tu na zdjęciu w
naszym zborze Kedoya, gdzie tata
służy jako kapłan.

Tu wraz z innymi dziećmi uczęszczam
na zajęcia religii. Czy widzicie z prawej strony tablicę z numerami pieśni?
Jak szybko potraficie zliczyć poszczególne cyfry? 1 + 4 + 7 + 0 + 7…

Witam w Dżakarcie, w stolicy Indonezji. Na imię mam Fabian i mam
sześć lat.

Gotowe – suma wynosi 45! Dopiero
niedawno zacząłem chodzić do szkoły
i uczęszczam do pierwszej klasy szkoły
podstawowej, ale liczyć potrafię bardzo
szybko. Matematyka to mój ulubiony
przedmiot. Chętnie też maluję. Moje ulubione kolory to czerwony i niebieski.

Tu mieszkamy: Mama, tata, Marcellino i ja. Mama zajmuje się
domem. Tata jest dyrektorem marketingu w płatnej telewizji.

To są: Popo, Zumo i
Rainbow, nasze trzy
psy. Bawienie się z
nimi sprawia mi wiele
przyjemności.
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To jest pomnik narodowy Indonezji. Płomień
na szczycie jest pokryty 35 kilogramami złota.
To jest więcej niż ja ważę. Na koniec jeszcze
jedno zadanie matematyczne dla was: Pomnik
ma 137 metrów wysokości. Platforma widokowa znajduje się 22 metry poniżej szczytu.
Na jakiej wysokości jest platforma widokowa?

Fotografie własne

27

???
??

Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	Ile rozdziałów zawiera Księga Izajasza
w Biblii Warszawskiej?
A
B
C
D

66
48
12
18

2. 	Który król Damasceńczyków wymieniony jest przez Apostoła Pawła w II Liście
do Koryntian?
A
B
C
D

Arystoteles
Aretas
Aripert
Artakserkses

3. 	Która Ewangelia zawiera arcykapłańską
modlitwę Jezusa?
A
B
C
D

Ewangelia Mateusza
Ewangelia Marka
Ewangelia Jana
Ewangelia Łukasza

4. 	Jak inaczej zwane jest Miasto Dawida?
A
B
C
D

Zoar
Megiddo
Syjon
Jerycho

5. 	Jak nazywa się mężczyzna, który był
„wykupicielem” Rut?
A
B
C
D

Boaz
Dawid
Mojżesz
Obed

6. 	Który rodzony brat Jezusa zaliczał się
do apostołów?
A
B
C
D

Filip
Jakub
Piotr
Jan

7. 	Jak nazywało się miasto, przed którym
Pan powołał Apostoła Pawła?
A
B
C
D

Rzym
Damaszek
Korynt
Jerozolima

8. Jak nazywał się brat Mojżesza?
A
B
C
D

Jan
Aaron
Paweł
Jozue

9. 	Skąd wywodzą się przodkowie Galatów?
A
B
C
D

z Galii
z Germanii
z Wielkiej Brytanii
z Afryki

10. 	Gdzie występuje wypowiedź: „Nie zapalają
też świecy i nie stawiają jej pod korcem”?
A	w „Kazaniu na górze” (Mat 5-7)
B w błogosławieństwie Mojżesza (V Moj 33)
C w „Pieśni o winnicy” (Iz 5)
D w dekalogu (II Moj 20)
Rozwiązanie testu: 1A, 2B, 3C, 4C, 5A, 6B, 7B, 8B, 9A, 10A
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