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Rodzina
c z a s o p i s m o

ko ś c i o ł a

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

5 apostołów –
900 wysp
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider
z wizytą w Azji Południowo-Wschodniej

Fot. © Oleksandr Kotenko - Fotolia.com

SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Nie ma dymu…
…bez ognia. Tak mówi znane przysłowie i zwyczajnie
wskazuje na to, że każde zjawisko ma swoją przyczynę. Jeśli
przemierzamy głęboką dżunglę, to dym jest nieomylnym
znakiem, że są tam ludzie. Gdzie pali się ogień, tam muszą
być ludzie!
Po czym poznajemy, gdzie jest Pan Jezus? Jak objawia
się obecność Jezusa Chrystusa? Po czym ktoś, kto być może
nigdy nie zajmował się wiarą, może poznać, gdzie działa Pan
Jezus? Po skutkach, które ujawniają się wszędzie tam, gdzie
rzeczywiście jest obecny. Gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest
pokój, tam jest miłość, tam jest jedność. Po tym można poznać Jego obecność.
Gdzie jest Pan Jezus, tam jest zrozumienie, przebaczenie
i pojednanie. Tam jeden nosi brzemię drugiego. Tam wzajemne relacje poświadczają, że Pan Jezus jest obecny. Tam
nie potrzeba długich wyjaśnień, gdyż szybko się zauważa: Tu
jest pokój! Tu jest miłość! Tu jest zrozumienie! A wtedy też
wiemy: Tu jest Jezus Chrystus!
Jeśli chcemy pokazać, że Pan Jezus jest pośród nas, to
musimy udowodnić, że pośród nas jest pokój, łaska, miłość i
jedność. Wszystko inne byłoby pustymi słowami.
Jeśli to weźmiemy pod uwagę, to natychmiast poznamy,
co jest naszym zadaniem, co każdy z nas winien mieć na
uwadze: W miejscu gdzie przebywam, w pracy, w szkole, w
domu, w Kościele, w moim zborze chcę się zatroszczyć o to,
żeby każdy mógł dostrzec: Tu jest Jezus Chrystus!


Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła
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Słowo i wiara / miejsce

Hongkong i wieża Babel

W

dniach 11-16 grudnia 2014 roku
Główny Apostoł podróżował po
Azji Południowo-Wschodniej, gdzie
przeprowadził cztery nabożeństwa. Pierwsze
nabożeństwo odbyło się w Hongkongu, w
małym międzynarodowym i młodzieżowym
zborze milionowego miasta, położonego nad
Morzem Południowochińskim. Gdzie, jeśli nie
tam, można by odnieść historię wieży Babel
do współczesności. Kwintesencję tej myśli
Główny Apostoł określił słowami: „Bez Boga
człowiek nie ma żadnej przyszłości”!
Na Filipinach Głównemu Apostołowi towarzyszył apostoł okręgowy Markus Fehlbaum, który dowiadywał się o postępach
projektów rozwojowych, finansowanych i
obsługiwanych przez szwajcarską fundację
„NAK-Humanitas”.
Prowincja South Cotabato, która jest położona w południowej części filipińskiej wyspy
Mindanao, jest regionem, gdzie chrześcijanie są przeważającą częścią ludności. Tu też
mieszka najwięcej chrześcijan nowoapostolskich. W mieście General Santos Główny Apostoł w dniu 14 grudnia ub.r. przeprowadził nabożeństwo z udziałem ponad 2500 wiernych.

Nabożeństwo
14 grudnia 2014
miejsce: General Santos/Filipiny
pieśń: We‘ve a story to tell
osoby towarzyszące: apostołowie
okręgowi: Fehlbaum, Hebeisen, Passuni i Woll;
apostołowie okręgowi pomocniczy: Devaraj,
Dzur i Sobottka; apostołowie: Bual, Catan,
Desoloc, Diagbel, Hadiwidagdo, Isnugroho,
Nuyad i Wolf
uczestnicy: ok. 2 500
informacja dodatkowa: Przeniesienie
w stan spoczynku apostoła Mercuria Nuyada
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i ordynacja apostoła Alfreda Pascuala.
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Barwna dekoracja w Dumaguete/Filipiny
na ostatnim nabożeństwie Głównego
Apostoła w trakcie jego podróży
po Azji Południowo-Wschodniej

SŁOWO I WIARA / PUNKT WIDZENIA

W
Fot. Kościół terytorialny Azja Południowo-Wschodnia

idzę to jako moje zadanie
Głównego Apostoła, żeby
nam wszystkim powiedzieć:
Przyjmujmy i akceptujmy także tych, którzy różnią się od nas. Zbawiciel jest twoim
Zbawicielem, ale też Zbawicielem twojego bliźniego, który jest inny od ciebie.
Pan Jezus chce, abyśmy miłowali naszych
nieprzyjaciół. Chce też, żebyśmy miłowali
tych, którzy są odmienni. Chce też, abyśmy
im powiedzieli, że ich miłuje i pragnie im
darować zbawienie.

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 14.12.2014 r.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Zbawiciela w Dzieciątku. Gdy Maria i Józef przynieśli
Dzieciątko do świątyni, było tam bardzo wielu ludzi. W
przedsionku znajdowali się ludzie z całego świata, a wśród
nich para młodych ludzi z Dzieciątkiem, które nie rzucało
się w oczy w tym tłumie. Nie można było sobie wyobrazić, że to małe Dzieciątko tych ubogich ludzi jest Synem
Bożym. Jeden mężczyzna, Symeon, zobaczył Dzieciątko
i rozpoznał w nim Zbawiciela. (Łuk 2, 30) Dlaczego on
mógł poznać Zbawiciela w tym Dzieciątku? Ponieważ
był pobożny i bogobojny. Symeon wierzył w obietnicę
Bożą, że nie umrze wcześniej, zanim nie ujrzy Chrystusa
Pana. (Łuk 2, 26) A ponieważ był bogobojny i czekał na
Chrystusa, to mógł Go rozpoznać. Z tego wiele możemy
się uczyć.

Słowo biblijne: I List Jana 4, 14

„A my widzieliśmy i świadczymy,
iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata”.

Poznać Zbawiciela

M

ili bracia i siostry, wiem, że dziś jest
dla was szczególny dzień, ponieważ
wasz apostoł zostanie przeniesiony w
stan spoczynku i zostanie ustanowiony nowy apostoł. Niewątpliwie jest to
wielkie wydarzenie, ale jeszcze bardziej znaczące jest to,
że dziś mamy spotkanie z Trójjedynym Bogiem. Nasz Ojciec Niebieski przygotował dla nas szczególne błogosławieństwo. On chce nas przygotować na ponowne przyjście Chrystusa. Jestem wdzięczny, że mogę korzystać
z tego błogosławieństwa i razem z wami być przygotowywanym na ponowne przyjście Chrystusa. Oczywiście
Główny Apostoł, jak również apostołowie, mają zadanie
zwiastowania Słowa Bożego, ale również są dziećmi
Bożymi; nasz urząd i nasze polecenie nie przygotowują
nas na ponowne przyjście Chrystusa. Do tego potrzebujemy Słowa Bożego, łaski i świętej wieczerzy. Dlatego
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też jesteśmy wdzięczni, że wspólnie możemy korzystać z
błogosławieństwa i Słowa Bożego.
Okres przedświąteczny jest wyjątkowy. Słyszy się
wiele pieśni, pojawiają się bożonarodzeniowe uczucia.
Przygotowania bożonarodzeniowe powiązane są z radością i jest to radość, jaką dzielimy ze wszystkimi chrześcijanami. Cieszymy się, że mamy Zbawiciela, że Bóg
posłał swego Syna jako Zbawiciela świata. Istnieje też
jednak jeszcze jeden powód do radości. Nie tylko jesteśmy wdzięczni, że Bóg posłał nam Zbawiciela, ale też że
przeżywamy, jak działa obecnie. On działa także dziś.
Mili bracia i siostry, starajmy się o właściwe poznanie
Jego działania, a tym samym nasza radość stanie się jeszcze większa.
W I Liście Jana jest mowa: „A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata”.
Kiedy Jezus przyszedł na świat, to tylko niewielu poznało

A

żeby poznać Zbawiciela, trzeba mieć wiarę. Z
pewnością człowiek chciałby inaczej. Najpierw
chciałby mieć dowody: „Niech mi Bóg wpierw
pokaże, że istnieje, a wtedy mogę uwierzyć. Najpierw
niech Bóg uczyni cud, to wtedy mogę uwierzyć, że On
istnieje”. Prawdziwa wiara nie powstaje jednak na podstawie cudów. Prawdziwa wiara powstaje ze Słowa Bożego.
Bracie, siostro, nie zapomnij o tym, że aby móc poznać
Zbawiciela, najpierw musisz uwierzyć. Bóg nie daje nam
stale przeżywać cuda. On daje nam swoje Słowo. W wyniku tego powstaje wiara i możemy poznać Zbawiciela. To
jest pierwszy punkt: Najpierw wiara, a potem zobaczenie.

Najpierw wiara,
a potem zobaczenie.

Zbawiciel przyszedł na świat, ale ludzie Go nie przyjęli. Większość miała inne wyobrażenia o zbawieniu. Istniały ku temu powody. Prorocy zapowiadali Zbawiciela,
który ustanowi królestwo w Izraelu, królestwo, które nie
będzie miało końca. (Dan 7, 14; Iz 9, 5. 6) Dla nich było
oczywiste, że przyjdzie jako król żydowski, Izrael ponownie stanie się potężnym państwem, a oni będą możnym narodem pod władzą króla. Pan Jezus jednak nie przyszedł,
aby rządzić Izraelem. On chciał rządzić sercami ludzi.
To była wielka różnica i powód tego nieporozumienia.
Przekonani byli, że ochroni ich przed wrogami, a przede
wszystkim przed Rzymianami. Kiedy przyszedł Pan Jezus,

Bóg nie ochrania nas przed cierpieniem i śmiercią, ale ochrania
nas przed złem.

wtedy stwierdzili, że to nie jest Jego zadaniem. Chciał ich
uratować przed innym wrogiem, przed wrogiem, który
oddziela od Boga. Naród jednak miał zupełnie inne rozumowanie o zbawieniu. Czasami słyszymy: „Jeżeli istnieje
Bóg, to musiałby tu na ziemi zatroszczyć się o porządek
i rozwiązać problemy społeczne. Powinien powiedzieć
bogatym, aby wspierali ubogich, powinien zakończyć
wszelkie wojny i kryzysy”. To jednakże nie jest zamiarem
Bożym na tę chwilę. Bóg nie ochrania nas przed cierpieniem i śmiercią, ale ochrania nas przed złem. Chce nas
chronić przed tym, co odłącza od Boga. Czy rozumiemy
„zbawienie”, tak jak je rozumie Jezus Chrystus? Chcemy przecież, żeby Pan Jezus rządził w naszych sercach.
Pragniemy wspólnoty z Bogiem, a przede wszystkim być
ochronionymi przed tym wszystkim, co tę wspólnotę niszczy. To jest nasze rozumienie zbawienia.
Gdy Pan Jezus podjął swoją pracę zbawienną, wtedy
ludzie tego nie poznali i mówili: „Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom
jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czyż nie
są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to wszystko”? (Mat 13,
55. 56) Doszli więc do przekonania, że nie może być obiecanym Zbawicielem, ponieważ znali Jego ubogie pochodzenie. Nie poznali, że wraz z Panem Jezusem przyszło do
nich zbawienie.
Pewnego dnia Jezus Chrystus przyszedł też do nas,
aby nas zbawić. Twoje i moje zbawienie wzięło swój początek przy naszym chrzcie wodą i Duchem Świętym.
Czy poznajemy, że to jest początek naszego zbawienia.
Szczególnie zwracam się do młodych braci i sióstr, którzy
czasami mniemają: „No tak, jestem nowoapostolskim,
ponieważ pochodzę z rodziny nowoapostolskiej. Zostaliśmy ochrzczeni i pieczętowani, ponieważ nasi rodzice
są nowoapostolskimi. Gdyby byli członkami innej społeczności religijnej, to teraz bylibyśmy innego wyznania”.
– Miła młodzieży, czy wierzycie w wasz święty chrzest
wodny i w święty chrzest duchowy? To nie jest tylko tradycja, to nie jest tylko obrządek, to jest początek twojego
zbawienia. Kto potrafi w to wierzyć, ten sprawę zbawienia
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Twój bliźni nie jest bardziej oddalony od Boga,
tylko dlatego, że jest odmienny od ciebie.

traktuje poważnie. To potwierdzamy w dniu naszej konfirmacji. Złożyliście Bogu ślubowanie. Czy poznajemy
Zbawiciela, który pracuje nad naszym zbawieniem?

W

ielu nie poznało Chrystusa, ponieważ miało
własne wyobrażenia o Zbawicielu, być może
myślało, że musi być szczególną postacią i
występować wyjątkowo charyzmatycznie. Pan Jezus jednak był zwykłym człowiekiem. Nie widać było po Nim,
że jest Synem Bożym. Wyglądał jak wszyscy inni. Na obrazach Pan Jezus rozpoznawalny jest tylko dlatego, ponieważ malarze chcieli, żeby widz mógł Go rozpoznać.
Gdy jednak Pan Jezus chodził po ziemi, to nie było po Nim
widać, kim jest. Gdy miał zostać pojmany, to żołnierze
potrzebowali Judasza do Jego identyfikacji. Nie rozpoznawali Go wśród innych. Dowodzi to temu, że Pan Jezus
nie był nadzwyczajnej postaci.
Kiedy jednak przemawiał do ludzi, wtedy stwierdzali
coś szczególnego, „gdyż nauczał ich jako moc mający,
a nie jak uczeni w Piśmie”. (Mar 1, 22) Co odróżniało
Go od innych, to była Jego nauka. A co było Jego mocą?
Ojciec posłał Jezusa, aby zwiastował Jego pośród ludzi.
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Polecenie, którego Bóg Jemu udzielił i fakt, że zwiastował
Słowo Boże, było Jego szczególną mocą.
Mili bracia i siostry, zaliczamy się do dzieła zbawienia
Bożego. Chrystus chce nas zbawić poprzez urząd apostolski. Gdy jednak popatrzymy na nasz Kościół, wtedy
musimy stwierdzić, że nie jest żadnym szczególnym Kościołem. Nie jest najliczniejszym, jeśli chodzi o wiernych.
Nie jest największym i nie jest najbogatszym Kościołem.
Spójrzcie na nas, na apostołów. My jesteśmy zwykłymi
ludźmi i powiem wam, że jesteśmy grzesznikami. Dzieła
zbawienia nie można zatem określać na podstawie zdolności apostołów, ponieważ są takimi, jak wszyscy. Kiedy
z zewnątrz popatrzy się na Kościół Nowoapostolski, to
jest to Kościół, jak każdy inny. Apostołowie, którzy sprawują ten urząd, też nie są lepsi od innych. Kiedy jednak
się ich słucha, wtedy można poznać pełnomocnictwo i
autorytet urzędu apostolskiego. Pełnomocnictwo oznacza, że apostołowie działają z polecenia Jezusa Chrystusa. Gdy zwiastują wolę i Słowo Boże, wtedy następuje
to z pełnomocnictwa Bożego. Apostoł jako osoba nie
ma żadnej mocy ani autorytetu. Pełnomocnictwo leży w
jego urzędzie, który sprawia, że jest posłańcem w miejsce

Chrystusa. Kiedy apostoł głosi naukę Jezusa Chrystusa,
wtedy czyni to z pełnomocnictwem otrzymanym od Pana.
Czy potrafimy to rozpoznać?

Z

wróćmy uwagę na jeszcze jeden punkt. Żydzi
mieli mały problem z zaakceptowaniem Zbawiciela, ponieważ zawsze spotykał się z grzesznikami. Mieli określone wyobrażenia, kto miał być zbawiony,
a kto nie, a także do kogo Pan Jezus powinien się udawać. Przekonani byli, że powinien pójść do tych, którzy
szanują zakon, tak jak oni to czynili. Pan Jezus jednakże
przyszedł, oznajmił, że jest Zbawicielem i udawał się do
grzeszników i słabych. Tego nie mogli zaakceptować. Pan
Jezus jednak chciał pomóc wszystkim, w szczególności
grzesznikom i słabym.
A jak to jest w naszym przypadku? Czy akceptujemy
to, że Pan miłuje słabych i grzeszników tak samo, jak nas?
Czy zgadzamy się na to, że Pan miłuje naszego bliźniego,
chociaż tak się od nas różni? Czasami chcielibyśmy, aby
bliźni był taki, jak my. Powinien lubić to, co my lubimy.
Powinien myśleć, tak jak my myślimy. Powinien zachowywać się tak, jak my i żyć tak, jak my żyjemy. Jeśli ma
odmienne przekonanie lub inny styl życia, to się z tym nie
zgadzamy! Pan jednak nie chce, żeby bliźni był taki, jak
my. Pan chce, abyśmy wszyscy stali się takimi, jak On.
Twój bliźni nie jest bardziej oddalony od Boga, tylko dlatego, że jest odmienny od ciebie.
Mili bracia i siostry, to co powiedziałem, nie jest
niczym nowym. Widzę to jednak jako moje zadanie

apostoł okręgowy
Mark Woll
Jezus musi rządzić w naszym
sercu, tak jak to powiedział nam
Główny Apostoł, żeby dostąpić
zbawienia. Gdy żyje w nas miłość Chrystusa, wtedy On rządzi w naszych sercach.

apostoł okręgowy
Norberto Passuni
Istnieje rzeczywistość wykraczająca poza to, co widzialne.
Postrzegana może być przez
wiarę, która zdolna jest w Dzieciątku owiniętym w pieluszki, rozpoznać moc Bożą.

apostoł okręgowy
pomocniczy
Frank Dzur
Radujemy się z tego, że widzimy, jak Chrystus pracuje nad
naszym zbawieniem. Pytaniem
jednak jest: Czy widzą to również inni?
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Fot. Kościół terytorialny Azja Południowo-Wschodnia

słowo i wiara / KonteKst

SŁOWO BIBLIJNE W KONTEKŚCIE
I List Jana 4

o PRAWDZIWYM I FAŁsZYWYM DUCHU
1. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz
badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat.

Biskup Alfredo Pascual (z prawej)
przed ordynacją na apostoła
Słowa podziękowania Głównego Apostoła dla apostoła
Mercuria Nuyada (z prawej), który został przeniesiony
w stan spoczynku

Głównego Apostoła, żeby nam wszystkim powiedzieć:
Przyjmujmy i akceptujmy także tych, którzy różnią się od
nas. Zbawiciel jest twoim Zbawicielem, ale też Zbawicielem twojego bliźniego, który jest inny od ciebie. Pan
Jezus chce, abyśmy miłowali naszych nieprzyjaciół. Chce
też, żebyśmy miłowali tych, którzy są odmienni. Chce też,
abyśmy im powiedzieli, że ich miłuje i pragnie im darować zbawienie. To jest poselstwo dnia współczesnego.
My akceptujemy, że Pan Jezus chce zbawić naszego bliźniego tak samo, jak nas. Kiedy to poznamy, to nie tylko
będziemy mieli wiele powodów do radości, ale też będziemy mieli silną wiarę.

T

eraz zbliżamy się do szczególnej chwili tego nabożeństwa, do uroczystości świętej wieczerzy.
Święta wieczerza jest wieczerzą wspólnoty, wieczerzą tych, którzy mają tę samą wiarę. Wspólnie obchodzić świętą wieczerzę oznacza wspólnie wyznawać
głębię naszej wiary: My wierzymy w Jezusa Chrystusa.
My wierzymy, że chce nas zbawić poprzez swoje dzieło zbawienia. My wierzymy w święty chrzest wodny i w
święte pieczętowanie. My wierzymy w pełnomocnictwo
urzędu apostolskiego. To nie jest nic nowego, ale błogosławieństwem jest od czasu do czasu uświadomić sobie, w
co wierzymy! Z tego czerpiemy błogosławieństwo i siłę.
Wyznawajmy dziś naszą wiarę w Zbawiciela, w rozpoczęte w nas dzieło zbawienia poprzez święty chrzest
wodny i święte pieczętowanie oraz w urząd apostolski.
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Święta wieczerza jest ponadto uroczystością i wieczerzą tych, którzy oddają się Panu. Mają ten sam cel, chcą
być zbawieni i uwolnieni od wszystkiego, co oddziela od
Boga. Walczmy przeciwko wrogowi Bożemu. Stawajmy
się takimi, jak Pan Jezus i miejmy z Nim wieczną społeczność. Cudownym błogosławieństwem okaże się to, jeśli
cały zbór powie: „Tak, ja tego chcę. Ja chcę walczyć ze
wszystkim, co odłącza od Boga”.
Święta wieczerza jest też wieczerzą wspólnoty braci
i sióstr, wieczerzą tych, którzy są jedno w Chrystusie.
Każdy jest inny, wszyscy są grzesznikami, ale pragną być
jedno w Chrystusie. Kiedy tak będziemy obchodzić świętą wieczerzę i wyznamy: „Ja chcę walczyć” i wykażemy
wolę do jedności, wtedy Bóg powie: „Ciało i krew Jezusa za ciebie dane”. Poprzez świętą wieczerzę otrzymujemy siłę, której potrzebujemy do stania się zwycięzcami i
bycia jedno z braćmi i siostrami oraz z Panem.
■

Zbawienie polega na tym, że Bóg uwalnia nas
od wszystkiego, co nas od Niego oddziela.
Akceptujmy, że miłość Jezusa Chrystusa
dotyczy także tych, którzy są inni niż my.

11. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i
myśmy powinni nawzajem się miłować.

2. Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki
duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w
ciele, z Boga jest.

12. Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się
miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w
nas do doskonałości.

3. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus
Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest
to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma
przyjść, i teraz już jest na świecie.

13. Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w
nas, że z Ducha swojego nam udzielił.

4. Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli
ten, który jest na świecie.
5. Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi,
i świat ich słucha.
6. My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto
nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy
ducha prawdy i ducha fałszu.
BÓG Jest MIŁoŚCIĄ
7. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość
jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził
i zna Boga.
8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.

zASADNiczE Myśli

Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego
jako ubłaganie za grzechy nasze.

9. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna
swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy
przezeń żyli.
10. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali

14. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał
Syna jako Zbawiciela świata.
15. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w
tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
16. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg
ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
17. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że
możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu,
gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
18. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto
się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
19. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował.
20. Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata
swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata
swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
21. A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto
miłuje Boga, miłował i brata swego.

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

03 / 2015

NASZA RODZINA

13

Żyć z wiarą / przeżycia

5 apostołów dla 900 wysp
Mapa pokazuje pięć obszarów działania
apostołów na Filipinach. Do tego państwa wyspiarskiego na Oceanie Spokojnym zalicza się 7017 wysp, z czego około 900 jest zamieszkałych. Powierzchnia
porównywalna jest z powierzchnią
Polski. Na Filipinach włada się prawie tysiącem języków. Kościół Nowoapostolski
obecny jest tam od 1972 roku.
W Kościele Nowoapostolskim na Filipinach liczba wiernych pieczętowanych
Duchem Świętym, mogących sprawować funkcje kościelne, z podziałem na
obszary działania apostołów, wynosi:

■ Apostoł S. Catan
■ Apostoł D. Diagbel

Laoag

Częstokroć są to zaskakujące
okoliczności, w których dusze
zmarłych stają się zauważalne,
celem wstawienia się za nimi
w modlitwach.

Tuguerarao

Vigan

LUZON
Dagupan

Olongapo

MANILA
Quezon City

9 206

Naga

D

ziewięćdziesięcioletnia
wierna z naszego zboru
przeprowadziła się do
córki w innym mieście.
Chciałam jej przesłać
kartkę pocztową z pozdrowieniami, ale
nie miałam jej nowego adresu. Zaczęłam
szukać w Internecie oraz w książce telefonicznej, żeby znaleźć jej adres. Byłam
dobrej myśli, ponieważ jej imię i nazwisko nie występuje tak często.
Rzeczywiście znalazłam kobietę o
tym imieniu i nazwisku, i napisałam kartkę, a na samym dole podałam też mój numer telefonu. Niebawem zatelefonował
do mnie pewien mężczyzna. Przedstawił

się tym samym nazwiskiem i zostawił
wiadomość na mojej poczcie głosowej.
Kiedy do niego oddzwoniłam, to mi powiedział, że napisałam kartkę do jego
żony, ale ona niestety ubiegłego roku
nagle zmarła, niespodziewanie dla całej
rodziny w wieku 71 lat. Powiedziałam
mojemu rozmówcy, że jestem wyznania
nowoapostolskiego, na co mi odpowiedział, że on jest protestantem. Porozmawialiśmy jeszcze przez chwilę, a na koniec dodałam, że będę się modliła za jego
żonę. Ta okoliczność była dla mnie szczególnym przeżyciem w wierze, ponieważ
w ten sposób dała się zauważyć obca dusza, za którą mogę się modlić.

Legazpi

13 261

■ Apostoł C. Bual

2 617

■ Apostoł L. Desoloc

5 906

■ Apostoł. A. Pascual

10 794

Ogółem

Pozdrowienie
do wieczności

LEYTE
Iloilo City

41 784

Zgodnie z danymi statystycznymi z 2013 roku

Tacloban
Bacolod
Cebu City

PANAY
Puerto Princesa

Dumaguete

Butuan
Cagwait

Zamboanga City

MINDANAO

Tupi

General Santos City
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Apostołowie
wywiady

Data urodzenia: 26.08.1952
Zawód wyuczony: spedytor
Apostoł okręgowy od: 18.01.2009
obszar działania: Azja Południowo-Wschodnia

Apostołowie
listy

SŁOWO I WIARA

Apostoł okręgowy Urs Hebeisen
ze swoją rodziną (zdjęcie z lewej)
oraz z wiernymi w Papui Nowej Gwinei
(zdjęcie pośrodku)

apostoł okręgowy
Urs Hebeisen
Apostole okręgowy, jak często spotykasz Głównego Apostoła?
Spotkania z Głównym Apostołem są dla mnie bardzo
ważne. Bardzo mnie interesuje to, co myśli. Do moich
najpiękniejszych przeżyć w wierze należą sytuacje, w
których Główny Apostoł niekiedy wyrażał swoje osobiste zdanie, a pomimo to jako Główny Apostoł podjął inną
decyzję. Jak się później okazywało, słusznie i właściwie.
Dwa razy w roku spotykam się z nim na Konferencjach
Apostołów Okręgowych. Raz w roku przybywa do mojego obszaru działania, a czasami nadarza się jeszcze szczególna okazja, jak to miało miejsce podczas Międzynarodowych Dni Kościoła.
Co odczuwasz w swojej służbie jako szczególnie
dominujące i uszczęśliwiające?

16

Indonezję, Singapur, Malezję, Tajlandię, Wietnam i Birmę
oraz północne prowincje Chin z Hongkongiem i Tajwanem, a także Japonię i Koreę.
Gdy myślisz o rozwoju w swoim kraju, to jak widzisz przyszłość Kościoła? Na co musi się nastawić Kościół, jakie ma możliwości dostrzeżenia
publicznego?
Na ten temat najchętniej bym napisał książkę. Obsługiwane przeze mnie kraje muszą stać się autonomiczne, same
się administrować i być finansowo samowystarczalne.
Ten cel summa summarum ogólnie jest osiągnięty, ale
jeszcze nie w detalach.
Z jakim urzędem sprawowanym przez ciebie,
zanim zostałeś powołany na apostoła, wiążesz
najlepsze wspomnienia?

Ile mocy może tkwić w słabości. Doświadczenia związane ze słowami: „Pełnia mej mocy okazuje się w słabości”.
Sprawowanie urzędu w Kościele nie jest przecież takie
proste. Przeżywanie, że działa inna siła niż ta, którą się
dysponuje, jest bardzo przejmujące.

Ewangelisty. Wszędzie nowoapostolska ziemia niczyja, a
moi przełożeni duszpasterze dawali mi bardzo dużą swobodę działania. Byłem bardzo młody i właściwie niczego
się nie bałem. Dziś oczywiście jest to inaczej.

Czy często podróżujesz oraz jakie kraje i regiony
obsługujesz duszpastersko?

Apostole okręgowy, ile czasu pozostaje ci dla
rodziny?

Około 300 dni w roku jestem w podróży. Głównie obsługuję kraje należące do ASEAN (pol. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej): Filipiny,

Przyznaję, że mój terminarz nie jest przyjazny rodzinie. Miły Bóg jednak też się troszczył i wiele cudownie
rekompensował.
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Misja
Początek Kościoła Jezusa Chrystusa zawarty jest w
poleceniu misyjnym, widniejącym w Ewangelii Mateusza
28, 19. 20.
Misja oznacza posłannictwo i jest zadaniem Bożym.
Bóg pokłada w nas zaufanie, że zawierzone nam zadanie i
udzielone polecenie wypełniamy sumiennie i z poczuciem
obowiązku. Od zarania dziejów zbawienia występują misjonarze. Pomyślmy o Abrahamie, którego Bóg wysłał
do kraju, który dopiero chciał mu pokazać. Pomyślmy o
Jonaszu, który otrzymał polecenie udania się do Niniwy
i wzywania mieszkańców miasta do nawrócenia się i pokuty.
Nowy Testament, ściśle rzecz ujmując, jest kroniką
misyjną. Wzorem i zleceniodawcą zadań misyjnych jest
Jezus Chrystus. „Owce moje głosu mojego słuchają”. (Jan
10, 27) On sam zawsze był dość blisko swoich uczniów,
aby być słyszalnym.
Niestety istnieje też niszczycielskie rozumienie misyjne. Aktualnie słyszymy i czytamy o ludziach, którzy walczą dla sprawy państwa Bożego i zabijają innowierców.
Czują się utwierdzeni w swojej misji tym, co w średniowieczu chrześcijanie wyrządzali wojnami krzyżowymi.

Nie wartościujmy misji jako planu działania lub werbowania jakiejś kościelnej, politycznej lub gospodarczej
instytucji, czy organizacji. Naszą misją jest wyznawanie
Syna Bożego przed ludźmi. (Mat 10, 32)
To zadanie wymaga od misjonarza ujawnienia z własnego serca miłości do ludzi, miłosierdzia do dusz, zrozumienia dla całkiem odmiennych sytuacji życiowych
od własnej, a koronacją wszystkiego jest brak uprzedzeń
wobec grzeszników oraz pełnia poznania, że Bóg chce pomagać wszystkim ludziom.
Apostoł w st. sp. Mercurio Nuyad jest akurat takim
„prototypem”. Nie bał się męczących marszów w najodleglejsze regiony górskie, gdzie nie tylko spotykał
przyjaciół, ale też okrutnych rebeliantów i kryminalnych
bandytów. Im także opowiadał o Bożej miłości, łasce i
Jego dziele. Nowoapostolskimi się nie stali, ale apostoła
respektowali.
W każdą niedzielę wieczorem głosił Słowo Boże poprzez radio. W ten sposób docierał do niezliczonych dusz,
żyjących na odludziu. Jego przejście w stan spoczynku
niewątpliwie ograniczy się tylko do polecenia urzędu i
związanej z nim odpowiedzialności, ponieważ misjonować będzie nadal. To jest treścią jego życia.
Misja żyje na wieki, tu i w wieczności, a skończy się
dopiero wraz z Sądem Ostatecznym – kiedy się spełni,
że wszyscy będziemy u Boga Ojca. Jemu służyć i służyć
innym jest poleceniem Bożym.
Uczyńmy Trójjedynego Boga widzialnym, słyszalnym
i przeżywalnym. Wówczas Pan przyjdzie ponownie.
Urs Hebeisen
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re fleksja
Czy
jesteśmy
bogaci?
re alizacja
ŻYĆ Z WIARĄ

P

an Jezus wyraził zagadkowe
zdanie, które prawdopodobnie
zna większość ludzi: „Łatwiej
bowiem wielbłądowi przejść
przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego”.
Uczniowie byli zdumieni, kiedy Pan to
powiedział i zapytali swojego Nauczyciela: „Któż tedy może być zbawiony”? Odpowiedź Pana Jezusa była prosta, a zarazem
genialna i pocieszająca: „U ludzi to rzecz
niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe”.
Bogaty młodzieniec uświadomił
uczniom, jaką przeszkodą może być bogactwo. Umiłowany przez Pana młodzieniec
nie podołał wezwaniu do naśladownictwa
Jezusa.
Szczególnie ewangelista Łukasz wielokrotnie przedstawia, jak Pan rozprawia się
z bogactwem. Główna wypowiedź brzmi:
„…nie od obfitości dóbr zależy czyjeś
życie”.
Chrystus nie potępił bogactwa. Ewangelia jednak upomina, że bogaty narażony jest na wiele niebezpieczeństw. Bogaty
gospodarz, dorobiwszy się bogactwa, żył
w odurzeniu ziemską beztroską. Stał się
ekstremalnie krótkowzroczny i zapomniał
o tym, że ziemskie życie szybko się kończy.
Wtedy decydujące jest to, jakie bogactwo
posiada się w oczach Bożych.
Pan Jezus ostrzega przed zniewoleniem,
w które łatwo się popada, kiedy staje się bogatym i chce się zażywać życia. Zaleca raczej zaufanie do Boga, które daje wolność
myślenia w kategoriach Bożej miłości oraz
zaostrza zdolność postrzegania bliźniego i
jego niedoli.
Bogacz ignorował ubogiego Łazarza, chociaż dla niego byłoby drobnostką
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pomaganie ubogiemu Łazarzowi, który
leżał u progu jego domu. Mógł jemu zapewnić byt godny człowieka. Bogacz był
odurzony swoim bogactwem i wyłącznie
zapatrzony w swoje powodzenie.
W przesłaniu, skierowanym do bogatych Laodycejczyków, Pan wskazuje na
dalsze niebezpieczeństwa. Ich bogactwo
ich nasyciło. Bogactwo może być pigułką
uspokojenia dla potrzebującej duszy, substytutem zadowolenia, w wyniku którego
ostatecznie pustoszeje serce. Rada Chrystusa brzmi, aby od Niego kupić bogactwo,
które rzeczywiście zapewnia pokój duszy.
Dusza odurzona bogactwem nie dostrzega swoich egzystencjalnych braków.
Apostoł Paweł z własnej woli stał się
biedakiem ze względu na ewangelię. Częstokroć na podróżach misyjnych pracował
własnymi rękami, aby zapewnić utrzymanie sobie i tym, którzy z nim byli. Przyjmowany też był przez zamożnych, gościnnych
członków zboru, których było na to stać.
Apostoł Paweł dziękuje też za datki pieniężne przekazywane przez wiernych.
Właśnie ten Apostoł Paweł, który z powodu własnego wyboru żył w ubóstwie i
za dobrodziejstwa bogatych był wdzięczny, przedefiniował pojęcie „bogactwo”:
Bogaty jest ten, kto ma nadzieję w Bogu.
Bogaty jest ten, kto pełni dobre uczynki, okazuje łaskę, ma wiarę i poznanie, a
przede wszystkim żarliwą miłość. Temu,
kto z gorliwością pielęgnuje owoce ewangelii, Apostoł przedstawia perspektywę
bogactwa wspaniałości Pana, koronę życia
wiecznego, wieniec zwycięstwa, które Pan
da tym, którzy Go miłują.
Wielbłąd nie zdoła przejść przez ucho
igielne – a my?
Z pomocą Bożą to się uda.
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Chleb Żywota

Ideał życia chrześcijańskiego
w Listach Apostoła Piotra

Chleb Żywota
Drodzy Czytelnicy!
„Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych”.
II List do Tymoteusza 2, 8

D

wa wielkie Święta kościelne: Wielki Piątek i
Wielkanoc przypominają nam z jednej strony
o gorzkich cierpieniach i śmierci naszego Pana
Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony o glorii Jego zwycięstwa nad duchową śmiercią i o mocy Bożej w zmartwychwstaniu.
Uczniowie Jezusa podczas ukrzyżowania musieli
oglądać wyszydzanie, hańbienie i poniżanie swego Nauczyciela i Mistrza, nie wiedząc przy tym, jak wszystko
potoczy się dalej. Dziś znamy koniec.
Czasami nie mogę oprzeć się wrażeniu, że zbyt powierzchownie traktujemy cierpienia i męki naszego
Zbawiciela, myśląc przede wszystkim o Wielkanocy…
Wielkanoc jednak jest uwarunkowana Wielkim
Piątkiem. Obydwa Święta zatem powinniśmy obchodzić w pełnej głębi ich znaczenia.
Zmiana biegu historii uwidoczniła się, kiedy Maria
Magdalena i druga Maria wczesnym rankiem przybyły
do grobu, gdzie w trakcie niebiańskich wydarzeń otrzymały poselstwo o zmartwychwstaniu Jezusa. Otrzymały też polecenie, aby rozgłosić tę radosną wieść. Dobrze można zrozumieć i wczuć się w ich sytuację, którą
Pismo Święte opisuje słowami:
„I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką
20
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radością, i pobiegły oznajmić to uczniom jego”. (Mat
28, 8)
Także po ponad dwóch tysiącach lat potrzebą prawdziwych chrześcijan jest obwieszczanie zmartwychwstania swojego Pana zarówno słowami, jak i postępowaniem.
Życzę Wszystkim błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pełnych radości i pokoju!
Wasz, Wilfried Klingler
apostoł okręgowy

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

P

unktem dojścia jest jednak zawsze Jezus Chrystus:
On bowiem zbawia człowieka. Trzeba pamiętać,
że nie dzieje się to jednak bez Jego udziału. Można
powiedzieć, że wszystko opiera się na przykazaniu miłości, czyli dostrzeżeniu zarówno Boga z Jego wielkim
miłosierdziem, jak i bliźniego. Pochylanie się nad tym
ostatnim oznacza miłość czynną, a więc nie tylko szacunek, lecz również zaspokojenie, jeśli to możliwe i zachodzi taka potrzeba, jego problemów materialnych.
Drugi rozdział objawia nam wizję Jezusa Chrystusa
jako żywego kamienia. Ludzie powinni zbliżyć się do
Niego, utożsamić się z Jego życiem i czynami. Ten niedościgły wzór powinien także kierować ludzkim postępowaniem, stanowić o jestestwie człowieka, wyznaczać
wybory etyczne.
Oczywiście, nie wolno zapominać, że wszystkie wydarzenia podlegają Boskiemu podsumowaniu, czyli są
rozpatrywane w perspektywie wieczności. Należy jednak pamiętać o niezbędnych warunkach, które trzeba
spełnić, aby marzyć o szczęśliwej społeczności z Bogiem teraz i na wieki. Wiąże się to m.in. z odrzuceniem
przewrotności, podstępu, obłudy i złego słowa.
Teksty paralelne również wyjaśniają tę kwestię.
Przyjrzyjmy się im: (Iz 1, 16) „Obmyjcie się więc,
oczyśćcie się! Usuńcie waszą złość sprzed mego oblicza,
przestańcie nareszcie grzeszyć”! (Gal 5, 16): „A teraz
posłuchajcie, co wam powiem: Starajcie się, by Duch
Boży kierował waszym postępowaniem, a nie ulegajcie
pożądaniom ciała”, (Jak 1, 21): „Odrzućcie tedy od siebie wszystko, co nieczyste i złe, a poddajcie się z całą
uległością działaniu słowa, które zostało w was zaszczepione i które ma moc zbawić wasze dusze”, (Gal 5, 1921): „Wiadomo przecież powszechnie, jakie to uczynki
wywodzą się z pożądliwości ciała: nierząd, nieczystość,
wszelkie wyuzdanie, bałwochwalstwo i czary, nienawiść
jednych do drugich, spory, zawiści, brak opanowania,
pycha, niezgoda, rozłamy, zazdrości, pijaństwo, hulanki

i tym podobne. Otóż ostrzegam was tak samo stanowczo,
jak już to kiedyś czyniłem: nikt z tych, którzy dopuszczają
się tych występków, nie otrzyma w nagrodę królestwa Bożego”, (Efez 4, 22): „Wiecie też, że trzeba wam wyzbyć
się waszego dawnego człowieka, który niszczał wskutek
ulegania złym pragnieniom”.
Wszystkie wyliczone wady jasno uświadamiają znaczenie godziwego życia, pełnego zarówno wyrzeczeń,
jak i miłości bliźniego. Mieści się w tym ogrom przywiązania do Skały – Jezusa Chrystusa, który oddał życie za
wszystkich i zarazem każdego z osobna. Wizja nieodległego zbawienia wyznacza cel ludzkich dążeń, mało
tego Mesjasz – Najwyższy Kapłan powołuje chrześcijan
do świętego kapłaństwa, do bycia duchową świątynią.
Mówią o tym także inne teksty staro- i nowotestamentowe: (Efez 2, 20-22): „Wy również jesteście budowlą
wzniesioną na fundamencie, który tworzą apostołowie i
prorocy, wsparci o ten kamień węgielny, którym jest sam
Jezus Chrystus. To dzięki Niemu cała budowla zespolona wznosi się coraz bardziej ku górze jako wspaniała
świątynia w Panu. Stanowiąc jedność z Nim, wy również
razem z innymi jesteście częścią budowli mającej stać się
domem, w którym zamieszka przez Ducha swojego sam
Bóg”, (Iz 56, 7): „[...] wszystkich zaprowadzę na moją
Górę Świętą i sprawię, że będą się radować w domu
modlitwy. Ich całopalenia i ofiary będą przyjmowane na
moim ołtarzu, bo dom mój będzie się nazywał domem
modlitwy dla wszystkich narodów”, (Hebr 13, 15):
„Przez Niego też winniśmy składać Bogu ofiarę chwały, owoc warg naszych, którymi wielbimy Jego imię” i
(Rzym 12, 1-2): „Tak więc proszę was, bracia, w imię
miłosierdzia, którym nas Bóg darzy, abyście chcieli składać samych siebie jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu.
[...] 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”.
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Kościół Jezusa Chrystusa
Rozdział 6 − część I
Kościół Jezusa Chrystusa został założony przez samego Pana na ziemi.
W nim udostępniane jest ludziom zbawienie; w nim ludzie wielbią i chwalą Boga.

6.1 Pojęcie „kościół”
Pojęcie „kościół” pochodzi z greckiego „kyriake” („należący do Pana”). Nowy Testament posługuje się pojęciem
„eklezja” („wezwani i wybrani”). Termin „eklezja” tłumaczony jest słowami: „Wspólnota, zbór, kościół”.
Pojęcie „kościół” w powszechnym użyciu językowym
ma różne znaczenie. Oznacza chrześcijański dom Boży
jako miejsce zgromadzeń wiernych, oznacza wspólnotę
ludzi wiary chrześcijańskiej, oznacza lokalny zbór. Ponadto
pojęciem tym określa się konfesję chrześcijańską. Poniższe
wyjaśnienia dotyczą pojęcia „kościół” w wymiarze wiary.
Ludzie należący do Kościoła Jezusa Chrystusa są wezwani przez Boga i wybrani do wiecznej wspólnoty z Nim,
czyli z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Centralnym punktem życia kościelnego jest nabożeństwo. W
Kościele Jezus Chrystus przygotowuje poprzez apostołów
swój zbór oblubieńczy na swoje bliskie ponowne przyjście,
na wesele w Niebie.

6.2 Podstawy biblijne
Przeznaczenie Kościoła Jezusa Chrystusa z jednej
22
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strony wyraża się tym, aby udostępnić ludziom zbawienie
i wieczną wspólnotę z Trójjedynym Bogiem, a z drugiej
strony, aby Bogu wyrażać chwałę i uwielbienie.

6.2.1. Starotestamentowe wskazówki
dotyczące Kościoła Jezusa Chrystusa
Człowiek po upadku w grzech nie może żyć w bezpośredniej wspólnocie z Bogiem. Mu si opuścić przestrzeń
życiową, w której Bóg pozwalał mu spotykać się z sobą.
W wyniku grzechu człowiek skazany jest na śmierć. Z tego
skazania na śmierć Bóg chce ocalić człowieka, dać mu zbawienie i wieczną wspólnotę z sobą.
Od samego początku Bóg troszczy się o człowieka. Przy
wygnaniu z ogrodu Eden Stwórca odział człowieka i przyrzekł, że potomek kobiety zwycięży kusiciela. (I Moj 3, 15)
Poznanie, że człowiek fundamentalnie zdany jest na
Boga, wciąż na nowo do głosu dochodzi w Starym Testamencie. Swój bezpośredni wyraz znajduje we wznoszeniu
ołtarzy i składaniu ofiar.
Grzech z biegiem czasu staje się coraz bardziej przemożny; ludzie coraz bardziej odwracają się od Boga. Z
tego powodu Bóg pozwala ludzkości zginąć w potopie, w

Bożym osądzie. Noemu i jego rodzinie daruje łaskę. Znajdują ocalenie w arce. Bóg zawiera z nimi przymierze, przyrzekając wszystkim potomkom rodzaju ludzkiego ochronę
i przychylność. Jako znak przymierza daje tęczę.
Te wydarzenia są wskazówkami na Boże czyny zbawcze, które później dopełnią się w Kościele Chrystusa: Bóg
zwróci się ku ludziom, zaopiekuje się nimi i ochroni ich
oraz zawrze z nimi przymierze.
Wersety z I Listu Piotra 3, 20. 21 wyraźnie przedstawiają ocalenie w arce jako przykład chrztu, poprzez który
następuje ocalenie w nowym przymierzu. Wskutek tego
w tradycji chrześcijańskiej arka rozumiana jest jako obraz
Kościoła Chrystusa.
Wszyscy ludzie włączeni są w to przymierze z Noem.
Wraz z wybraniem Abrahama zawarte zostaje kolejne
przymierze, które Abrahamowi i jego potomkom daje
szczególny związek z Bogiem: Stają się wybranym narodem Bożym. Zewnętrznym znakiem tego związku jest obrzezanie. To przymierze zostaje potwierdzone Izaakowi i
Jakubowi.
Mojżesz na górze Synaj otrzymał dziesięć przykazań,
które z polecenia Bożego przekazał narodowi izraelskiemu.
Bóg objawił więc swoją wolę w formie zakonu, który został
obwieszczony zgromadzeniu, wspólnocie.
W zakonie zawarta jest regulacja, w jaki sposób ma być
kształtowany stosunek ludzi do Boga i wzajemny między
sobą. Zakon zawiera też reguły prawdziwego nabożeństwa,
na które składają się rytuał ofiarny, wypełniany przez kapłanów w namiocie przymierza oraz czczenie i zwracanie
się narodu do Boga poprzez modlitwę, wyznanie i posłuszeństwo. Do tego nabożeństwa powołany był Izrael jako
naród wybrany przez Boga.
Te składowe starego przymierza wskazują również na
Jezusa Chrystusa i założenie Kościoła: stare przymierze
wskazuje na nowe przymierze, obrzezanie jako znak przymierza na chrzest, obwieszczanie woli Bożej na głoszenie
Słowa Bożego, kapłańska służba ofiarna na świętą wieczerzę i przeistoczenie w wyniku działania upełnomocnionego urzędu. Natomiast modlitwa i wyznanie wskazują na
uwielbienie Trójjedynego Boga na nabożeństwie chrześcijańskim.
Centralnym miejscem uroczyście obchodzonego nabożeństwa starotestamentowego była świątynia w Jerozolimie. Tam stał dom Pana, gdzie się zbierano, aby wielbić
Boga (Ps 122) i składać Jemu ofiary.
To zmieniło się w wyniku zburzenia świątyni i niewoli babilońskiej narodu żydowskiego. W tamtych czasach

zbierano się na nabożeństwa synagogalne, na których odczytywano Słowo Boże, Zakon i go wykładano. Służba
ofiarna jednakże nie mogła być wykonywana. Stąd też te
nabożeństwa były deficytowe. Gdy po niewoli babilońskiej
ponownie odbudowano świątynię w Jerozolimie i możliwa
była służba ofiarna, to wierni nadal spotykali się w synagogach na nabożeństwach, których centralnym punktem było
Słowo.
Wskazuje to na nowotestamentowy Kościół, w którego centrum jest Jezus Chrystus jako Słowo, które stało się
ciałem. (Jan 1, 1) List do Hebrajczyków przedstawia stare
przymierze z zakonem, służbą ofiarną, obrzezaniem i kapłaństwem jako „cień”, czyli antycypację, nowego przymierza. (Hebr 8, 5; 10, 1) Cień nie jest tym, co zasadnicze,
ale wskazuje na to, co zasadnicze. Nie stare przymierze jest
doskonałym aktem zbawienia Bożego, ale nowe przymierze ustanowione przez Jezusa Chrystusa.
Tak więc w narodzie starego przymierza zaznaczone
jest to, co urzeczywistnia się w narodzie Bożym nowego
przymierza, w Kościele Jezusa Chrystusa.

6.2.2. Początek Kościoła Jezusa Chrystusa
Wszystko, co ugruntowuje Kościół i co jest Kościołem,
ma swój początek w osobie i czynach Jezusa Chrystusa,
który jest Zbawicielem i niesie zbawienie.
„Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna
swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi,
aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili”. (Gal 4, 4. 5) Jezus, Syn Boży, jako człowiek urodził się w wybranym narodzie starego przymierza.
Bóg stał się człowiekiem – wszedł w dzieje ludzkości i stał
się jej częścią.
Wezwał ludzi do naśladownictwa, zgromadził wokół
siebie uczniów, głosił Królestwo Boże, wzorowo ujawnił
się jako ustawodawca w „Kazaniu na górze”, uzdrawiał
chorych, karmił głodnych, wskrzeszał zmarłych, odpuszczał grzechy, obiecał i zesłał Ducha Świętego.
Ucieleśnienie Boga w Jezusie Chrystusie jest nieodzownym warunkiem dla istnienia Kościoła. Wszystkie inne
wydarzenia, związane z założeniem Kościoła, są ugruntowane w tym wydarzeniu i z niego się wywodzą: Wybranie
apostołów, (Łuk 6, 12-16) ustanowienie służby Piotrowej,
(Mat 16, 18) ustanowienie świętej wieczerzy, (Mat 26, 2029) śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, polecenie misyjne. (Mat 28, 19. 20)
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Opowieści biblijne
WJAZD PANA JEZUSA DO JEROZOLIMY
(Ewangelia Łukasza 19, 28–40)
Jezus Chrystus i Jego uczniowie chcieli obchodzić Święto Paschy w Jerozolimie. Ludzie witają Pana Jezusa jako Mesjasza
i Króla.
Zmierzając do Jerozolimy Pan Jezus zbliżył
się do Góry Oliwnej. Stamtąd wysłał dwóch
uczniów do naprzeciwko leżącej wioski,
mówiąc: „Gdy do niej wejdziecie, znajdziecie oślę uwiązane, na którym nikt z ludzi
jeszcze nie siedział, odwiążcie je i przyprowadźcie. A jeśli ktoś was zapyta: Dlaczego
je odwiązujecie? to powiedzcie tak: Pan go
potrzebuje”. Uczniowie wyruszyli do wioski
i znaleźli wszystko tak, jak Pan powiedział.
Gdy odwiązywali oślę, zapytali właściciele:
„Dlaczego odwiązujecie oślę”? Uczniowie
odpowiedzieli: „Pan go potrzebuje”.

Przyprowadzili oślę do Jezusa, narzucili na
nie swoje szaty i wsadzili na nie Pana Jezusa. Gdy jechał, to rozpościerali swoje
szaty na drodze. Kiedy zbliżył się do
miasta, cała rzesza uczniów zaczęła
radosnym i donośnym głosem chwalić
Boga za wszystkie cuda, jakie widziała.
Mówili: „Błogosławiony, który przychodzi
jako król w imieniu Pańskim! Na niebie
pokój i chwała na wysokościach”! Niektórzy faryzeusze, gdy to usłyszeli,
powiedzieli do Pana Jezusa: „Nauczycielu, zgrom uczniów swoich”!
Pan odpowiedział: „Jeśli milczeć
będą moi uczniowie, to kamienie
krzyczeć będą”.

Słowo „mesjasz” oznacza „pomazaniec” i pierwotnie oznaczało kogoś namaszczonego na króla. Naród żydowski
oczekiwał ratownika, który miał być potomkiem Dawida. Miał nadzieję na króla,
który uwolni lud i pokona wrogów, który
wybawi i ustanowi królestwo pokoju
i sprawiedliwości. Grecki przekład
słowa „mesjasz” brzmi Chrystus. Dla
chrześcijan Pan Jezus jest spełnieniem
obietnic mesjańskich.
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Z wizytą
U Maxwella w Soviépé, w Togo
Czy wiecie, gdzie leży Lomé? Nie? Lomé jest
stolicą Togo, małego kraju na zachodzie Afryki.
W Togo mieszka 6 milionów ludzi, a jednym
z nich jestem ja – Maxwell. Tu widzicie mnie
z moją rodziną: mój ojciec Dominique, moja
matka Edith i moja siostra Jennifer.

Jennifer i ja chętnie
razem się bawimy. Mama
śpiewa w chórze kościelnym. Kiedy uczęszcza na
próby śpiewu, to idziemy
razem z nią i usiłujemy
śpiewać pieśni, których
uczy się chór.
Mam przyjaciela. On ma na imię David i mieszka
naprzeciwko nas. Często bawię się z nim w nabożeństwo i próbujemy modlić się tak samo, jak mój
ojciec, który jest starszym okręgowym.

Gdy moja siostra miała roczek, to
moja mama, mój przyjaciel David
i moja kuzynka Délali pojechaliśmy
na plażę. Tam po raz pierwszy
zobaczyłem morze!
David i ja mieliśmy mnóstwo
przyjemności w piasku i w
wodzie, ale ja byłem bardzo
ostrożny, ponieważ nie potrafię
pływać.
Po wycieczce na plażę zwiedziliśmy
jeszcze Plac Niepodległości
w Lomé. Przy nim mieści się Parlament Togo. W dniu 27 kwietnia 1960
roku Togo odzyskało niepodległość.
O tym wydarzeniu przypomina wielki
pomnik na placu.

Wycieczka wzbudziła głód. Mój ulubiony
posiłek, grillowany kurczak, smakuje
mi dwa razy lepiej niż zwykle. Bardzo też
lubię jeść spaghetti.

Nasz kościół znajduje się w Soviépé. Jest to dzielnica Lomé. Zbór nasz zalicza się do jednego z
największych w Togo. U nas zawsze coś się dzieje:
Mamy spotkania modlitewne, nabożeństwa
dla dzieci, nauczanie religii i chór dziecięcy.
Bardzo się cieszę, gdy spotykam się tam
z innymi dziećmi.
Chociaż mam dopiero cztery lata, to
już chodzę do szkoły.
Czasami zapraszam
moich szkolnych
przyjaciół, aby
poszli ze mną na nabożeństwo.
Jak przyjdą, to bardzo się z tego cieszę.
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Muszę porządnie jeść, ponieważ sportowcy potrzebują dużo energii. David
i ja w każdej wolnej chwili gramy
w piłkę nożną. To daje nam wiele
uciechy i uważam, że jesteśmy już
dość dobrymi napastnikami.
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Fotografie własne

Wizyta duszpasterska
na Wyspach Kanaryjskich
Apostoł okręgowy Markus Fehlbaum odwiedził zbory na Wyspach Kanaryjskich. Na przełomie roku przeprowadził nabożeństwo w zborze Las
Tricias na wyspie La Palma. W kolejnych dniach wraz z apostołem Erhardem Suterem przeprowadził nabożeństwa w zborach: Teneryfa-Sur, TeneApostoł okręgowy Marcus Fehlbaum (7. od lewej)
i apostoł Erhard Suter (3. od lewej)
ryfa, Fuerteventura i Las Palmas. W dwóch zborach na Teneryfie ustanowił
z duszpasterzami z Teneryfy
ewangelistów. Szczególnie wzruszająca była uroczystość świętej wieczerzy dla zmarłych w Fuerteventurze, podczas której w modlitwie wstawienniczej serdecznie pamiętano o tysiącach uchodźców,
którzy w ostatnich latach przeprawiając się z Afryki na Fuerteventurę utonęli w oceanie. Apostoł okręgowy był ucieszony z
tego, że we wszystkich zborach na Gran Canarii, Teneryfie, Fuerteventurze i La Palmie odbywają się regularne nabożeństwa.

Fot. Kościół terytorialny Szwajcaria

W skrócie...

Po 35 latach sprawowania urzędu kościelnego, w wieku prawie 70 lat, w zasłużony stan
spoczynku został przeniesiony kapłan Franciszek Zarzycki. Uroczyste nabożeństwo,
przeprowadzone przez apostoła okręgowego Wilfrieda Klinglera z udziałem apostoła Geralda Bimberga i biskupa Waldemara Starosty, miało miejsce 10 stycznia 2015 roku w
Gubinie, w województwie lubuskim. Za podstawę nabożeństwa służyło słowo biblijne z
I Listu Piotra 4, 12. 13. Duch Święty uczy nas poznawać, że celem pokus i doświadczeń
jest oddzielenie nas od Boga. Dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy zwyciężać pokusy
i wytrwać w doświadczeniach oraz przeżywać radość. Radujemy się z tego, że należyApostoł okręgowy Klingler (z lewej)
przenosi w stan spoczynku kapłana Zarzyckiego my do Chrystusa i jesteśmy przez Niego miłowani, że mamy w Nim nadzieję zbawienia
i wiecznej wspaniałości u Boga. Tak więc z Jezusem Chrystusem także w próbach i doświadczeniach możemy się radować! – Ta myśl była zasadniczym przesłaniem nabożeństwa.
Przesłanie to wpisało się też w wieloletnią służbę przechodzącego w stan spoczynku kapłana,
bowiem musiał stawić czoła licznym wyzwaniom. Zbór Gdańsk-Gdynia, w którym w 1980
roku otrzymał swój pierwszy urząd kościelny, a w roku 1984 został powołany na urząd kapłana, opuścił wraz z rodziną w 1985 roku, aby w zupełnie innym regionie kraju sprawować posługę duszpasterską. Kapłan Zarzycki nie tylko sprawował urząd kapłana, opiekując się powierzonymi duszami, ale też przez prawie 30 lat pełnił funkcję przewodniczącego zborów Gubin i
Krosno Odrzańskie. Poza tym przeprowadzał nabożeństwa również w innych zborach na terenie kraju. Nie tylko wypełniał powinności duchownego, ale dbał wraz z rodziną i wiernymi o zawierzone obiekty sakralne w Gubinie i w Krośnie Odrzańskim.
Z ust biskupa, a ku chwale Bożej, otrzymał piękne świadectwo:
„Służył wiernie i z bogobojnością oraz szukał i utrzymywał serdeczne powiązanie z przełożonymi sługami Bożymi. Dobro Kościoła było jego priorytetem”. Na uroczyste nabożeństwo licznie
przybyli wierni i duchowni z okolicznych, jak i z daleko położonych zborów, wyrażając tym samym wdzięczność i powiązanie z
kapłanem kończącym aktywną służbę duchownego w Kościele.
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Fot. Kościół terytorialny Polska

Zasłużony stan spoczynku

