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Radość z wyznania
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider
służy wiernym w Torgau, w Niemczech

Fot. © Kimpin - Fotolia.com

SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Obchodzenie się
ze zmianami
yzwaniem jest obchodzenie się ze zmianami. Niektórzy mają z tym mniej trudu, inni
znacznie więcej, a niektórzy wzbraniają się
przed nimi. Nie chcą zaakceptować zmian i
woleliby, żeby wszystko pozostało najlepiej tak, jak zawsze
było. Bycie chrześcijaninem jednakże oznacza zmiany, dla
każdego indywidualnie, jak i dla Kościoła w całości.
Dlaczego? Czy jest tak źle, że wszystko trzeba zmienić?
Czy Pan nie jest z nas zadowolony? Czy dawniej było coś
błędne?
Nie, w żadnym przypadku. Indywidualnie muszę się
zmieniać i robić postępy, ponieważ prowadzi mnie Duch
Święty. Działanie Ducha Świętego polega na tym, aby
wprowadzać we wszelką prawdę. Jeżeli po dziesięciu lub
dwudziestu latach pod względem mego poznania zawsze
stoję w tym samym miejscu, to słusznie muszę się zapytać:
„Gdzie działa przy mnie Duch Święty”? Jeżeli dziś jeszcze
jestem tym samym człowiekiem, jak przed laty, to należy
zadać pytanie: Co się dzieje? Gdzie rozwój i udoskonalenie
ku nowej istocie w Chrystusie?
Podobnie jest w przypadku Kościoła. Zmiany muszą
być. Jeżeli Kościół dziś byłby jeszcze na tym samym poziomie, jak przed laty, toby się coś nie zgadzało. Dlatego
że nasze poznanie się rozwija, dlatego że Duch Święty nas
prowadzi dalej, rozwija się też nauka, a to pociąga za sobą
zmiany.
Posiadamy urząd apostolski, posiadamy dar Ducha
Świętego. To musi być widoczne. Nasze poznanie w wierze musi się rozwijać, aby było widoczne, że Duch Święty
działa w naszym Kościele. Nie zapominajmy, że wszelkie
zmiany mają tylko jeden cel i sens: nasze udoskonalenie.
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Słowo i wiara / miejsce

Arena reformacji

S

aksońskie Torgau, położone niedaleko Wittenbergi, należy do
znaczącej areny reformacji w Niemczech. W Torgau zostały
zredagowane istotne zasady Wyznania Augsburskiego, podstawowego wyznania wiary Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego.
W roku 1530 Marcin Luter, Filip Melanchton, Justus Jonas i Jan Bugenhagen zredagowali „Artykuły Torgawskie”, które stanowią podstawę Confessio Augustana (Wyznania Augsburskiego). Pierwszy
Kościół protestancki na Zamku Hartenfels (zdjęcie) został wybudowany według planu Lutra i przez niego wyświęcony w 1544 roku.
W Torgau został także wydany pierwszy śpiewnik protestancki.
W kościele Marii Panny pochowana jest żona Lutra Katarzyna von
Bora. Główny Apostoł Schneider podczas kazania na nabożeństwie
w Torgau przedstawił treści Nowoapostolskiego Wyznania Wiary,
co też pasowało do historycznej roli miasta Torgau.

Nabożeństwo
8 Lutego 2015
Miejsce: Torgau/Niemcy
Pieśń: Wiara jest mocną ufnością
Osoby towarzyszące: Apostoł okręgowy Klingler, apostołowie: Bimberg, Böttcher,
Burchard, Korbien, Schug i Wosnitzka
Uczestnicy: ok. 830
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SŁOWO I WIARA / PUNKT WIDZENIA

T

ak, są burze w twoim życiu –
w moim życiu też są. Kościół
także przeżywa burze. To jednak nie jest powodem do zwątpienia,
powodem do tego, żeby się bać i też
nie jest powodem do irytacji. Ufajmy
Bogu, patrzmy na sedno naszej wiary
i z głębokości naszej duszy wciąż na
nowo mówmy: W to wierzę i tego nikt
nie może mi odebrać! Z tego wypływa
pokój, pewność, przekonanie i radość
Boża!
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 08.02.2015 r.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Słowo biblijne: Ewangelia Łukasza 8, z 25

„I rzekł do nich: Gdzież jest wiara wasza”?

Pytanie o wiarę!

S

erdecznie dziękuję, drodzy śpiewacy. W
duchu śpiewaliśmy razem z wami. Ta pieśń:
„Uwielbienie i dziękczynienie należy się naszemu Bogu” nie tylko jest wstępem nabożeństwa, pewnego rodzaju przygotowaniem
do kazania, ale czymś więcej. Wasza pieśń jest częścią
tego nabożeństwa. Ona do niego należy. Kiedy zbór Pana
się zgromadza, to nie czyni tego tylko po to, żeby słuchać
kazania, nie tylko po to, aby wspólnie obchodzić uroczystość świętej wieczerzy, ale również żeby wspólnie wychwalać Boga i Bogu dziękować. To jest część składowa nabożeństwa. To jest jeden z powodów, dla którego
przychodzimy na nabożeństwo, ponieważ mamy potrzebę
wspólnie dziękować Bogu.
Niekiedy mnie pytano: Dlaczego idziesz na nabożeństwo? Wówczas zawsze miałem tę samą odpowiedź:
Ponieważ mam potrzebę dziękować Bogu. Wszyscy dziś
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rano z pewnością mamy wiele powodów do dziękowania
Bogu, wielbienia Go i chwalenia! Zbór Pana miał potrzebę się zgromadzić i wspólnie dziękować Bogu.
Modlitwa wstępna również jest częścią składową nabożeństwa. Naszą potrzebą jest zbierać się razem i wspólnie modlić się za naszego brata, naszą siostrę i naszego
bliźniego. Bardzo mi leży na sercu, żebyśmy dowartościowali wspólną modlitwę zboru. To nie jest tak, że jeden
się modli, a inni słuchają. To jest coś więcej! Mamy potrzebę wciąż na nowo się zgromadzać: Chodźmy, módlmy się razem! Nasz brat jest chory, nasza siostra cierpi;
im nie idzie za dobrze i potrzebują pomocy. – Zbierajmy
się i razem za nich się módlmy i za nimi się wstawiajmy!
To jest część składowa nabożeństwa. Pan Jezus sam przyobiecał: Jeśli dwaj na ziemi uzgodnią swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca. Jestem świadomy i
wiem z doświadczenia, że Bóg reaguje na takie modlitwy

i na nie odpowiada. Jego odpowiedź i Jego reakcja jest celu, który nam określiłeś.
zawsze najlepsza.
Niekiedy nasza łódź życia musi przejść przez burzę.
Śpiew, drodzy śpiewacy i nasza modlitwa są składowy- Dzieje się coś strasznego. Jesteśmy wstrząśnięci. Czasami nabożeństwa oraz powodem, dla którego dziś rano się mi jest tak, że Pan w ogóle nie reaguje. My wykonujemy
tu zgromadziliśmy. A kiedy przybywa Główny Apostoł, pracę. Wiemy przecież, jak to jest, przecież nie jesteśmy
wtedy oczekuje się szczególnego słowa. Do braci w zakry- od wczoraj nowoapostolskimi. Wiemy, co trzeba robić:
stii powiedziałem, że pełnienie urzędu Głównego Apostoła Modlić się, szukać pomocy i, i, i… Czynimy to wszystto w zasadzie „trudna praca”. Zawsze trzeba znaleźć odpo- ko, ale nic się nie dzieje. Wtedy natychmiast pojawia się
wiednie słowo biblijne , a to nie zawsze się udaje. Przewi- pytanie: Czy Pan o nas zapomniał? On nic nie robi, On
działem już pewne słowo i nagle zauważam, że ono w ogóle nie reaguje. Odpowiedź Pana dziś rano brzmi: Gdzież jest
nie pasuje, ponieważ w różnych językach wyraża coś in- wiara twoja?
nego. A potem żebrzę: Bracia i siostry przecież
czekają na słowo, proszę, Boże, daj mi jakieś...
Zawsze na nowo ożywiało się we mnie
			
Zajmij się ponownie istotnymi
przeczytane słowo biblijne, które dla mnie jest
słowem kluczowym. W moim życiu także ist		 składowymi swojej wiary.
niały chwile, w których nie byłem taki mocny
w wierze, w których nie chciałem zaakceptować tego, co Bóg wobec mnie zamierzał, w
których się z Nim nie zgadzałem. Wciąż na nowo otrzyŁódź jest też obrazem Kościoła. Kościół także jest w
mywałem w różny sposób od Boga odpowiedź, która drodze do celu. Niekiedy również Kościół musi przejść
związana była z przeczytanym słowem biblijnym – czy burzę. Można byłoby powiedzieć, że na przykład dzisiaj
to, gdy otwierałem Biblię, czy na nabożeństwie, czy pod- w Europie: Tak, to jest taki czas kryzysowy. Zmniejsza
czas rozmowy. Kiedy Główny Apostoł Leber przekazał się liczba uczestników nabożeństw, brakuje przychodów,
mi tę szczególną wiadomość o moim powołaniu na urząd zbory są zamykane, nie ma już tak dużo pieczętowań i, i, i…
Głównego Apostoła, wtedy również byłem wstrząśnięty. Trudne czasy, naprawdę, to jest burza dla Kościoła tutaj w
Na to mi odpowiedział: „Tak, a gdzie jest twoja wiara”?
Europie. Apostołowie, bracia, dokładają wszelkich starań.
Bracia i siostry dokładają wszelkich starań. Jeden czy drugi
dy wczoraj czytałem o wydarzeniu, związanym nawet mówi: Kiedy tak pójdzie dalej, to Kościół w Europie
ze słowem biblijnym, głęboko utkwiło mi w zazna niepowodzenia. Kiedy się patrzy czysto racjonalnie,
duszy, co się wtedy wydarzyło. Pan Jezus pole- to można wyciągnąć taki wniosek. Można się martwić,
cił uczniom przeprawić się z Nim przez morze na drugi można się niepokoić, można być bezradnym, a nawet mieć
brzeg. Zasnął w łodzi i nastała burza. Było niebezpiecznie. niejako strach: Dlaczego Bóg nic nie robi, dlaczego nie reUczniowie byli doświadczonymi rybakami, wiedzieli, aguje? A co Pan na to mówi: „Gdzież jest wiara wasza”?
co należy robić, gdy nadchodzi burza. Robili, co mogli.
Z pewnością w kryzysowym czasie każdy próbuje tego,
Kiedy woda wlewała się do łodzi, z pewnością ją wybiera- co najlepsze, ale zdania i opinie wtedy są bardzo zróżnicoli. Oni przecież wiedzieli, co było do zrobienia. Z czasem wane. Niektórzy myślą, że jeszcze dużo trzeba zmienić.
jednak zauważyli, że tym razem sytuacja jest więcej niż Inni mówią: Nie, właśnie kiedy się dużo zmienia, to nic
poważna: Kiedy tak pójdzie dalej, to pójdziemy na dno. się nie udaje. Już są dwie różne opinie. Niektórzy mówią,
Zaczęli się bać. A Pan Jezus spał, On nic nie robił. Wtedy musicie porzucić swój profil, a inni mówią, nie, wręcz
Go obudzili, a On uciszył burzę, po czym zadał pytanie: przeciwnie. A co mówi Pan? – „Gdzież jest wiara wasza”?
„Gdzież jest wiara wasza”?
Zajmowałem się tym pytaniem: „Gdzież jest wiara
Mili bracia i siostry, Pan nas zaprosił i zaproponował: wasza”? Najpierw trzeba zadać pytanie: Co w zasadzie
Chodź ze mną albo – pozostając przy tym obrazie – weź jest naszą wiarą? To pytanie: „Gdzież jest wiara wasza?”
mnie do łodzi twojego życia; udamy się do pięknego celu. jest nawet bardzo precyzyjne. Zadałem sobie pytanie: W
Przyjęliśmy to zaproszenie. Przyjęliśmy Pana do łodzi na- co właściwie wierzysz? Czym jest wiara nowoapostolska?
szego życia i powiedzieliśmy: Teraz zmierzamy z Tobą do
Mili bracia i siostry, pytanie Pana: „Gdzież jest wiara
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

wasza?” jest zaproszeniem, jest wezwaniem Bożym. Zajmij się kiedyś zasadami swojej wiary, zajmij się ponownie
istotnymi składowymi swojej wiary. Istotne treści naszej
wiary opisane są w wyznaniu wiary. Opłaca się tym zająć.
My wierzymy, jest mowa na początku, w Boga Ojca,
Wszechmogącego. To jest nasza wiara! Bóg jest naszym
Ojcem. A zatem Bóg jest Tym, który się o nas troszczy.
Pan Jezus opisał Ojca w cudowny sposób. Bóg, nasz Ojciec, który jest dla swoich dzieci, który o nich się troszczy.
To też oznacza, że wciąż pozostajemy z Bogiem w relacji
Ojciec – dziecko.

Z

doświadczenia wiemy, że dziecko nie zawsze
właściwie rozumie ojca. Dziecko często dopiero
później rozumie, co zrobił ojciec i dopiero później
pojmuje, że tak było dobrze, że ojciec tego mi nie dał, na
to nie pozwolił i że tak postąpił. W danej chwili powstaje frustracja, w danej chwili dziecko się denerwuje. Ale
później dziecko zauważa, że rodzice mieli rację i zaczyna
ich rozumieć. Wierzyć w Boga Ojca zatem oznacza też
wierzyć, że On o mnie się troszczy, że jestem świadomy,
że nie wszystko mogę rozumieć i wiedzieć, dlaczego Bóg
to i tamto czyni, ale ja Jemu ufam; On jest moim Ojcem.
Właśnie z taką wiarą związana jest wypowiedź: „W ręce
twoje polecam ducha mego”. Wierzę w Boga Ojca; wierzę, że Bóg Ojciec troszczy się o mnie też wtedy, kiedy nie
wszystko rozumiem, co On czyni. Później to zrozumiem.
Wierzę w Boga, Wszechmogącego. On nie tylko jest
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		 Nie mogę rozumieć i wiedzieć,
dlaczego Bóg to i tamto czyni, ale ja
Jemu ufam.
Ojcem, On jest Wszechmogącym. Jako ojcowie chcielibyśmy jak najlepiej dla swoich dzieci, ale nasza moc jest
ograniczona. Czasami musimy dzieciom powiedzieć:
Przykro mi, to nie idzie. Tego problemu nie mamy u Boga;
On jest Wszechmogący. On może wszystko, co chce. –
Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego. On troszczy się
o nas, a Jego moc jest nieograniczona. To daje bezpieczeństwo i pewność!
Wierzę w Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela. On
przyszedł, żeby dać nam życie wieczne. Stał się człowiekiem nie po to, żeby nam umożliwić lepsze życie, ale żeby
doprowadzić ludzi do życia wiecznego. To jest powód
bycia chrześcijaninem, a nie to, żeby Pan Jezus kształtował życie na ziemi tak przyjemnie, jak to tylko możliwe
i rozwiązywał wszystkie problemy. W tym celu On nie
przyszedł na ziemię. – Dobrze jest, kiedy to sobie na nowo
uświadamiamy.
Wierzę w Ducha Świętego. Bóg działa dziś przez
Ducha Świętego – przez moc, która Pana Jezusa wzbudziła z martwych. W to wierzymy.
Wierzymy w Ducha Świętego jako Pocieszyciela.
Wierzymy, że Duch Święty będzie czuwał nad ewangelią aż do końca. W skomplikowanej historii ludzkości

Duch Święty troszczył się o to, żeby w każdym stuleciu ewangelia była obecna i zwiastowana. Dlaczego
w 2015 roku miałoby być inaczej? Duch Święty czyni
swoją pracę dalej. Dba o to, żeby ewangelia była głoszona aż do końca dziejów. Wierzymy, że Duch Święty
zawsze daje nam to, czego potrzebujemy, że zawsze
mówi nam to, co musimy wiedzieć. W to wierzymy.

W

Nie mówię, że do ponownego przyjścia Pana w każdym
zborze ma być apostoł. Może być tak, że tu i ówdzie będzie
nieco mniej wygodnie. Może być tak, że tu i ówdzie będzie nieco trudniej. Może być tak, że będzie nieco więcej
pracy i wszystko stanie się bardziej uciążliwe. Czy jednak
Bóg nie może od nas żądać dowodów, że nabożeństwo,
Słowo Boże i sakramenty są dla nas ważne? Być może
niekiedy musimy nieco zmienić nasze priorytety, żeby po
prostu udowodnić Bogu, że bardzo nam zależy, żeby celebrować nabożeństwo.
Dla mnie sakramenty są bardzo ważne. Ja potrzebuję Słowa Bożego. Być może tu i tam również w Europie
należałoby wykazać większą ofiarność, zmienić nieco
sposób myślenia, ustalić inne priorytety. Jedno wszak jest
pewne: Apostołowie będą działać aż do ponownego przyjścia Chrystusa. Z tym wiążę też urzędy kościelne, które są
wybrane przez Boga oraz ordynowane i upełnomocnione
przez apostołów. Wiara w apostołów i przez nich ustanowionych sług Bożych jest częścią składową naszej wiary.
To kończy niejedną dyskusję.

ierzymy w Kościół. Kościół Chrystusa jest
obiektem wiary. Nie mówię teraz o instytucji, tym czy innym Kościele terytorialnym,
mówię o Kościele Chrystusa. Wierzymy w to, o czym
mówi nasze wyznanie wiary: Wierzę w jeden, święty,
powszechny i apostolski Kościół. On został dany od
Boga, założony przez Jezusa Chrystusa, a bramy piekielne go nie przemogą. Pan zadba o to, żeby zbawienie
w Jego Kościele było dostępne aż do końca. Pan będzie
się troszczył o wspólnotę chrześcijan aż do końca. W to
wierzymy. Ta wiara wzmacnia.
Wierzymy w apostołów. Jest napisane, że Pan Jezus
rządzi swoim Kościołem i do tego posłał
swoich apostołów i jeszcze posyła aż do
swego ponownego przyjścia. To właśnie
		 Czy Bóg nie może od nas żądać dowomnie fascynuje, że wierzymy, iż Pan posłał
dów, że nabożeństwo, Słowo Boże i sakraswoich apostołów i jeszcze posyła aż do
swego ponownego przyjścia, żeby sprawomenty są dla nas ważne?
wali swoją służbę. Nie mówię, że każdy będzie miał przed drzwiami jednego apostoła.
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Apostoł
Dieter Böttcher
Pytanie Pana: „Gdzież jest wiara
wasza?” nie jest zarzutem, lecz
zaproszeniem do przyjrzenia
się sobie w sytuacji życiowej,
w której akurat się znajduję.

Apostoł
Wolfgang Schug
Z wiarą łączy się też moje przekonanie, że uwarunkowania,
jakie zaistniały, nie pozostaną,
a kłopoty się skończą, że miły
Bóg przeprowadzi przez trudne dni. On wie, co służy
nam ku dobremu. On będzie pomagał też nadal.

W

ierzymy w sakramenty. Wierzymy w święty
chrzest wodny, wierzymy w świętą wieczerzę,
wierzymy w święte pieczętowanie. Pod tym
względem nic się nie zmieniło.
Kiedy czyta się wyznanie wiary, wtedy się zauważa, że
tak wiele w ogóle się nie zmieniło w naszej wierze. To, co
zasadnicze, pozostało, zasadnicza treść wciąż jest ta sama.
Zmienione zostały przyzwyczajenia, zwyczaje, tradycje.
W Niemczech powstał nowy śpiewnik, nieco zmienił się
stosunek do innych chrześcijan, nieco inna stała się forma
składania ofiar. To i owo się zmieniło. Nie jest to przyjemne, kiedy trzeba zmienić sposób myślenia, kiedy trzeba
się przyzwyczaić do czegoś nowego. Ale proszę, to przecież nie ma nic wspólnego z podstawą naszej wiary! Nadal
wierzymy w Kościół, nadal wierzymy w urząd apostolski,
nadal wierzymy w trzy sakramenty. Wszystko inne jest
marginesowe.
Idźmy dalej. Dziewiąty artykuł wiary opisuje przyszłość. Pan przyjdzie ponownie – absolutna pewność –
żeby pierworodnych z umarłych i żywych, którzy na Jego
przyjście pokładali nadzieję i zostali przygotowani, zabrać do siebie. To jest nasza wiara. Odnośnie tego też się
nic nie zmieniło. Uważam to za piękne, ponieważ jest to
takie rzeczowe.
To nie jest określone jakąś datą, to nie jest też określone
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jakimś znakiem, którym można byłoby zinterpretować
słowa: „Owe dni, które nastaną, […] wtedy ujrzą Syna
Człowieczego”. To nie jest też określone liczbą pierworodnych spośród żyjących i umarłych. Nie jest też napisane, że wszyscy muszą być nowoapostolskimi. Nie jest
napisane, że Pan przyjdzie, kiedy Kościół będzie pełny.
Jest jednak napisane: On przyjdzie, aby zabrać – umarłych
bądź żyjących – którzy na Niego czekali i dali się przygotować. To nie oznacza, że wszyscy inni będą potępieni. On
nie zabierze też tylko tych najlepszych, On zabierze pierworodnych, którzy wejdą do Jego Królestwa, ponieważ
On ich potrzebuje do służby w Tysiącletnim Królestwie
Pokoju. Wówczas wszystkim będzie oferowane zbawienie. Na koniec wszyscy, którzy naśladowali Jezusa Chrystusa, będą mogli wejść do nowego stworzenia. To jest
nasza wiara.
Gdy powstaje irytacja, wtenczas patrzmy na to, co
istotne w naszej wierze. To da pewność i przy tym trwajmy.
Kiedy nadchodzi burza, jak nadchodzi, gdzie nadchodzi i kiedy ustaje, to leży w rękach Boga. W tym nie możemy nic zmienić. Niezależnie, czy dotyczy naszego życia,
czy Kościoła, pojawiają się burze, z którymi musimy żyć.
Nie możemy tego zmienić. To może tylko Bóg. To, czego
On od nas oczekuje, to tego, żebyśmy wykonywali swoją
pracę i dalej wierzyli. On oczekuje od Głównego Apostoła

i od apostołów, żeby wzmacniali tę wiarę. A kiedy nadejdzie czas, Pan uspokoi burzę. A jeszcze lepiej: Kiedy nadejdzie czas, przyjdzie ponownie i pierworodnych zabierze do siebie.
Przesłanie Ducha Świętego dzisiaj brzmi: Tak, są
burze w twoim życiu – w moim życiu też są. Kościół także
przeżywa burze. To jednak nie jest powodem do zwątpienia, powodem do tego, żeby się bać i też nie jest powodem
do irytacji. Ufajmy Bogu, patrzmy na sedno naszej wiary
i z głębokości naszej duszy wciąż na nowo mówmy: W to
wierzę i tego nikt nie może mi odebrać! Z tego wypływa
pokój, pewność, przekonanie i radość Boża!

J

est też dziesiąty artykuł wiary. On jest innego rodzaju
niż pozostałe. Wierzymy, że jesteśmy zobowiązani
do posłuszeństwa wobec władzy świeckiej, jeżeli
temu nie sprzeciwiają się prawa Boże. To także uważam
za bardzo rzeczowe. A więc wynika z tego, że społeczeństwo, że państwo, że władza, nie odpowiadają całkowicie
woli Bożej. Wierzymy też, że naszym zadaniem jest nie
dać się zmuszać przez jakąkolwiek moc, społeczeństwo
czy otoczenie, do postępowania wbrew woli Bożej. To też
jest nasza wiara.
Jesteśmy częścią społeczeństwa, żyjemy z naszymi
bliźnimi, ale jesteśmy zobowiązani do postępowania

Apostoł
Achim Burchard
Ostatnio często słuchałem
pewnej pieśni, która na ogół w
zborach śpiewana jest z entuzjazmem. A jest w niej mowa:
„Mocno wierzę w to, że nadejdzie dzień, który wszystko zmieni”. Nigdy nie porzućmy naszej mocnej wiary.

według woli Bożej. Kiedy to się zgadza, wtedy wszystko
jest w porządku, jeśli nie, wtedy przykro nam, ale musimy
postępować według woli Bożej, a nie pod presją społeczeństwa, tłumu, czy państwa. Przykazanie Boże jest całkiem proste: Miłuj Boga i miłuj swojego bliźniego! Nikt
nie ma prawa zmuszać nas do naruszania tego przykazania. To także należy do nowoapostolskiej wiary.
Po współsłużbie apostołów Główny Apostoł kontynuował:
Pan Jezus spał w łodzi, ponieważ był zmęczony. On
dokładnie wiedział: Mam swoich uczniów, którzy wykonują swoją pracę i przeprawią mnie na drugi brzeg. Biblia
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Fot. Michael Voigt

Żyć z wiarą / przeżycia

Matczyne
troski

D

zisiaj rano poprzez Ducha Świętego Pan nas zapytał: „Gdzież jest wiara wasza”? Nasza odpowiedź, odpowiedź zboru, nastąpi teraz podczas
uroczystości świętej wieczerzy. Święta wieczerza jest
wieczerzą wyznania, przy której wyznajemy naszą wiarę.
Byłoby pięknie, gdybyśmy dzisiaj rano, na pytanie Pana:
„Gdzież jest wiara wasza?”, tu w Torgau odpowiedzieli
jako zbór właściwym obchodzeniem uroczystości świętej
wieczerzy.
Kiedy obchodzimy uroczystość świętej wieczerzy, to
wyznajemy naszą wiarę w śmierć i w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wyznajemy zmartwychwstałego
14
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Pana. Wierzymy, że Pan przyjdzie ponownie. To jest takie
pewne, jak pewne jest to, co już się wydarzyło. Do uroczystości świętej wieczerzy należy także zwiastowanie
śmierci Pańskiej aż do Jego ponownego przyjścia. To jest
wieczerza wyznania zboru. Obchodźmy ją dzisiaj rano
jako odpowiedź na pytanie Pana: Panie, jesteśmy tu, to
jest nasza wiara!
Wierzymy w moc wypływającą ze świętej wieczerzy.
Wierzymy, że kiedy otrzymujemy konsekrowaną hostię,
to Pan włożył w nią dokładnie tę moc, jakiej dziś potrzebujemy. Z pewnością wam także tak idzie, jak mi wciąż na
nowo, że jest to cudowne odczucie, kiedy przyjmujemy
świętą wieczerzę, ponieważ mamy pewność, że akurat
otrzymujemy tę moc, jaka jest potrzebna do kolejnej świętej wieczerzy, kiedy Pan ponownie zaprosi. Naszą wiarą
jest: Teraz mam dość mocy do następnej świętej wieczerzy, którą mi Pan znowu zaoferuje. To czyni nas mocnymi.
– Nie mówię, że teraz mamy dość siły aż do końca naszych
dni, ale do kolejnej świętej wieczerzy, jaką Pan nam znowu
zaoferuje. To bezpieczeństwo mamy, tę pewność posiadamy i to nas wzmacnia.
■

ZasadnicZe myśli
We wszystkich burzach – niezależnie, czy
dotyczą własnego bytu, czy Kościoła –
bezpieczeństwo daje nam wiara.

Fot. Karl Eugen Lamparter

relacjonuje też o innym wydarzeniu, kiedy Pan Jezus również był zmęczony i wysłał uczniów do miasta, żeby zrobili zakupy. On pozostał, gdyż był zmęczony.
Mili bracia i siostry, my jako bracia sprawujący urzędy, jako apostołowie, nie chcielibyśmy się porównywać
z Panem Jezusem, ale czy bracia nie mają również prawa
do bycia zmęczonymi i do odpoczynku? Jak pięknie to
jest, kiedy sługa Boży wie, moi współpracownicy wykonują pracę, teraz mogę trochę odpocząć, a bracia i siostry
zaraz nie odejdą. Słudzy Boży są też tylko ludźmi i także
niekiedy są zmęczeni, tak jak Pan był zmęczony. Dajmy
im zatem czas, jaki potrzebują do nabrania sił, a my po
prostu wykonujmy swoją pracę, każdy na swoim miejscu,
zajmijmy się swoim poleceniem, żeby naszym braciom
jutro znowu szło lepiej.
Ja nie wiem, dlaczego tak silnie się to we mnie budzi,
że muszę to bezwzględnie uzewnętrznić: Bracia są też
tylko ludźmi, tak jak Pan Jezus pod tym względem był
człowiekiem. On był zadowolony, że miał uczniów, którzy dalej wypełniali pracę, gdy On odpoczywał.

W naszej kuchni wisi fotografia,
na której jest siedmioro młodych ludzi z naszego zboru
przed wielką halą, w której odbyły się Dni Młodzieży. Stoją
razem, trzymają się za ręce,
na szyjach mają zawieszone
identyfikatory i radośnie patrzą
w obiektyw. Pośrodku jest
nasza córka.

O

d tych Dni Młodzieży
minęło już kilka lat.
Patrząc na to zdjęcie
wciąż na nowo zadaję sobie pytanie: „Co
w tych młodych sercach pozostało z
radości tamtych dni”?
Z biegiem czasu większość z nich
założyła rodzinę i rozwinęła się zawodowo. Niektórzy z nich już tylko
sporadycznie uczęszczają na nabożeństwa. Wśród nich jest nasza córka.
Oczywiście ogólnie zaobserwowałam, że niektórzy młodzi bracia
i siostry po konfirmacji lub też później oddalają się od Kościoła. Choć
to przykre, to jednak taka jest rzeczywistość. Podobnie też jest w naszym
zborze. Muszę się jednak przyznać,
iż myślałam: „Przecież nie twoja

córka – ona jest taka ugruntowana w
wierze i z entuzjazmem zaangażowana w życiu kościelnym”. To napawało mnie radością i wdzięcznością.
Życie mojej córki się zmieniło.
Poznała pewnego młodego brata z
sąsiedniego zboru i się zakochała.
Jeszcze słyszę słowa tego młodego
mężczyzny: „Sto koni mnie nie odciągnie od Kościoła…”. Doszło do
nieporozumień w jego zborze, a on
rozczarowany przestał uczęszczać na
nabożeństwa.
Przyjaźń obojga się zerwała. Nasza córka bardzo cierpiała. Z powodu głębokiej depresji wiele tygodni
spędziła w klinice. Nie tylko dla niej,
ale i dla nas był to bardzo ciężki czas.
Nasze takie radosne dziecko było dogłębnie smutne i nie chciało nikogo
widzieć.
Patrząc wstecz wiem, że już nieco wcześniej się dystansowała pomimo pięknych przeżyć w wierze, które
wciąż na nowo dawały jej siłę.
Dziś idzie jej lepiej. Ponownie ma
przyjaciela. Nie jest nowoapostolskim. Czasami w poufnych momentach moja córka wyraża z tego powodu swoje ubolewanie. Jej życie stało się inne i musiała się też na nowo
uporządkować zarówno zawodowo,
jak i osobiście.
Niedawno miałam okazję spontanicznie porozmawiać z naszym
ewangelistą okręgowym. Wykazał
wiele zrozumienia i empatii dla moich trosk. „Wiary nie można dziedziczyć” – powiedział do mnie i radził,
aby nie wywierać presji, ale się modlić i zaufać Panu.
Jestem realistką, ale mam nadzieję i modlę się za córkę, jak i za pozostałych młodych ze zdjęcia, aby coś
z tych Dni Młodzieży na nowo ożywiło się w ich sercach i powróciła ich
radość w wierze.
05 / 2015
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Fot. Kościół terytorialny Niemcy Środkowe / archiwum

Apostołowie
wywiady
apostoł
Jens Korbien

Apostole, czy działasz przy jakichś projektach
kościelnych, a jeśli tak, to w jakim zespole?
Przez ostatnie dwanaście lat współpracowałem przy tworzeniu katechizmu oraz jego formy w postaci pytań i odpowiedzi. Natomiast jako członek grupy redakcyjnej „Myśli
przewodniej na nabożeństwa” doświadczam, z jaką troskliwością przygotowywane są artykuły, publikowane w
„Słowie dla sług”.
Czego sobie życzysz dla zborów, które obsługujesz duszpastersko?
Tego, aby w każdym zborze coraz bardziej było odczuwalne usposobienie Jezusa Chrystusa. Wówczas też nasze
zbory będą przyciągające i atrakcyjne. Życzę też sobie,
aby konflikty mogły być rozwiązywane bez strat, z przestrzeganiem treści z Listu do Filipian 2, 4: „Niechaj każdy
baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze”.
Czy jako apostoł ma się jeszcze czas do pielęgnowania pozakościelnych kontaktów i
zainteresowań?
Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć ogólnie za wszystkich apostołów, ponieważ warunki pracy i życia apostołów są bardzo zróżnicowane na świecie. Ja osobiście
16
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Apostołowie
listy

SŁOWO I WIARA

Apostoł Korbien podczas wmurowywania kamienia węgielnego pod kościół
(zdjęcie z lewej) i podczas wycieczki
sług z żonami

Data urodzenia: 06.10.1961
Zawód wyuczony: dypl. inż. techniki
procesowej
Apostoł od: 26.11.2000
obszar działania: Saksonia-Anhalt
w Niemczech

doświadczam, że możliwość pielęgnacji pozakościelnych
kontaktów i zainteresowań jest bardzo ograniczona, ponieważ zasadniczo nie istnieje tak zwany„koniec pracy”.
Wielką wagę przywiązuję do pielęgnacji kontaktów w rodzinie. Harmonia w rodzinach jest podstawą harmonii w
zborach.
Czy miałeś – na przykład w okresie młodzieńczym – jakieś problemy w wierze i jak się z nimi
uporałeś?
Będąc mocno konfrontowanym z ateistycznym światopoglądem w szkole i na studiach w okresie NRD, miałem też
momenty niepewności w wierze. Mogłem się jednak temu
przeciwstawić w ten sposób, że świadomie kierowałem
się wzorcami w mojej rodzinie i intensywnie szukałem
wspólnoty ze sługami Bożymi oraz braćmi i siostrami, co
było związane z licznymi przeżyciami w wierze.
Jak najlepiej odpoczywasz po wytężonym dniu?
Wytężone dni z reguły kończą się bardzo późno, a najlepszym odpoczynkiem jest sen, aby być wypoczętym na
kolejny dzień. Czasami jest też nieco wolnego czasu pomiędzy pracą biurową przed południem, a duszpasterską
po południu i wieczorem. Wówczas spacer z żoną w pobliskim parku zapewnia mi ruch i relaks.

Gotowość do służby
Wdzięcznie spoglądamy wstecz na wizytę Głównego
Apostoła w Torgau. To nabożeństwo – intensywnie przygotowywane miesiącami – zostało przez uczestników odebrane jako dominujące wydarzenie. Z głębokim szacunkiem wciąż na nowo patrzę na zaangażowanie wielu braci
i sióstr w zborach przed takimi wzniosłymi chwilami.
Szczególnie cieszy mnie jednakże to, że takie zaangażowanie w różnorodnym wymiarze występuje też w dniu
powszednim życia zborowego. W naszym katechizmie
jest mowa: „Realizacja przeważającej części życia kościelnego możliwa jest dzięki ofiarności wiernych z głębokiego przekonania w wierze i z miłości do Boga i Jego
dzieła. Liczni wierni nieodpłatnie poświęcają czas, siły
i talenty na rzecz służby Bogu i wspólnocie Kościoła”.
(KKN 13.2.3) To nie jest marzenie, lecz przeżywana praktyka w zborach.
Nie zawsze jest łatwo znaleźć równowagę pomiędzy
zawodem, Kościołem, rodziną i zdrowiem. Czasami bracia i siostry dochodzą aż do granic swoich możliwości.
Tym ważniejsze jest dostrzeganie ich stałego zaangażowania i wielkiej ofiarności, i przy odpowiedniej okazji

docenienie tego oraz dobroduszne obchodzenie się z błędami, które mogą się zdarzyć podczas służby w zborze.
Nie jest to sporadycznością, że słudzy Boży przez cztery dziesięciolecia lub dłużej służą zborom, że śpiewacy od
konfirmacji aż do sędziwego wieku aktywni są w chórze,
że seniorzy sprzątają kościół, czyniąc to już od czasów
swojej młodości...
Wszyscy oni nie mogą liczyć na ziemskie przywileje, wyróżnienia bądź odznaczenia. Z reguły nie szukają
chwały lub uznania, ale w duchu radują się z obietnicy
Pana. „Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój”. (Jan 12,
26) Pomimo to pięknie jest, kiedy tym wiernym okazywany jest szacunek i wdzięczność.
W roku, którego motto brzmi: „Radość w Chrystusie”
dla każdego z nas piękną możliwością jest sprawianie radości, ponieważ pochodzące z serca „dziękuję” wywołuje
radość, buduje, motywuje i uwalnia nowe siły.
Wspólnie dziękujmy Bogu za to, że daje nam takie
skarby w Kościele, z których wszyscy możemy się radować i którymi możemy się wzajemnie podbudowywać!
Jens Korbien
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Fot. Marcel Felde

Święto Zesłania Ducha Świętego 2014 Główny
Apostoł Jean-Luc Schneider obchodził z tysiącami uczestników Międzynarodowych Dni Kościoła na stadionie olimpijskim w Monachium

Z

ielone Świątki (Szawuot), podobnie jak Wielkanoc (Pascha) i Święto Szałasów (Sukkot) należą
do trzech świąt pielgrzymkowych, w których
każdy mężczyzna narodowości izraelskiej musiał wyruszyć z domu i składać ofiary według
ściśle określonych reguł. (II Moj 23, 14-19) Znaczenie tego
święta stopniowo rozszerzało się w Judaizmie: Pamiętano o
odnowieniu przymierza pomiędzy Bogiem i Izraelem oraz o
ustanowieniu Zakonu na górze Synaj. Zielone Świątki, Pięćdziesiątnica (Pentecoste) zwane są też Świętem Tygodni lub
Świętem Żniw (Szawuot – żydowskie dożynki) i obchodzone
są w pięćdziesiątym dniu od Wielkanocy. Duch Święty został zesłany w Zielone Świątki, w pierwszą Pięćdziesiątnicę,
która miała miejsce po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Stąd
też Pięćdziesiątnica, Zielone Świątki, jest też Świętem Zesłania Ducha Świętego. Termin Pentecoste (pięćdziesiątnica)
pochodzi z języka greckiego i w niektórych językach określa
te święta, np. w języku angielskim „Pentecost”, w języku niemieckim termin pochodny „Pfingsten”, czy w języku rosyjskim „Piatidiesiatnica”. W czasach wczesnochrześcijańskich
pięćdziesiąty dzień od Wielkanocy kończył czas wielkanocny.
Pięćdziesiątnica bowiem od ok. 130 r. n.e. obchodzona była
jako święto związane z Wielkanocą, a dopiero od końca IV
wieku występuje jako samodzielne święto kościelne.

Wydarzenie zielonoświątkowe
Święta roku kościelnego

Święto Zesłania Ducha Świętego
Zielone Świątki obchodzone są na pamiątkę zesłania Ducha
Świętego na zbór w Jerozolimie. Święto Zesłania Ducha
Świętego jest też świętem narodzin Kościoła Chrystusa.
Zesłanie Ducha Świętego, według relacji biblijnej, nastąpiło
w pięćdziesiątym dniu od zmartwychwstania Pana Jezusa
i w dziesiątym dniu od Jego wniebowstąpienia. Wydarzenie
zesłania Ducha Świętego opisane jest w Dziejach Apostolskich 2, 1-13. Apostołowie i zgromadzeni z nimi wierzący
zostali napełnieni Duchem Świętym.
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W Zielone Świątki, dziesięć dni od wniebowstąpienia Jezusa
Chrystusa, stosunkowo jeszcze młoda wspólnota była zgromadzona w Jerozolimie. W jednym miejscu zebrani byli wszyscy apostołowie, do których też w miejsce Judasza Iskarioty
dołączył Maciej. Obecny był również Józef Barsaba, zwany
też Justem, uczeń Pana Jezusa, a także Maria, matka Pana Jezusa oraz bracia Pana Jezusa (prawdopodobnie Jakub, Józef,
Szymon i Juda). Ogółem zebranych było około 120 mężczyzn
i kobiet. (Dz Ap 1, 14-26) Gdy tak zgodnie z obyczajem żydowskim obchodzili Szawuot, nagle powstał „z nieba szum,
jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom,
gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się
rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak
im Duch podawał”. (Dz Ap 2, 2-4) Przed domem, w którym
powstał szum z nieba, zgromadził się tłum pobożnych Żydów
ze wszystkich narodów. Poza Żydami osiadłymi w Jerozolimie, z okazji świąt byli też tam Żydzi z innych stron świata
oraz ludzie różnych narodowości. Nastąpiło coś osobliwego. Każdy z tych ludzi słyszał, co było mówione, w swoim

własnym języku, chociaż wszyscy mówiący pochodzili z
Galilei, więc nie mogli znać, a tym bardziej mówić w obcych
językach. Wszyscy byli zdumieni, niektórzy niepewni, inni
drwili i twierdzili, że ci mówiący są pijani. W dziejach zbawienia to wydarzenie zielonoświątkowe częstokroć przedstawiane bywa jako przeciwstawne do wydarzenia pomieszania
języków podczas budowy wieży Babel, w wyniku którego
ludzie, dotychczas władający tym samym językiem, nie mogli
się porozumieć i rozproszyli się na różne strony świata. (I Moj
11, 1-9) Teraz zeszli się ludzie z różnych krajów i stron świata,
władający różnymi językami i wszyscy mogli rozumieć, co
objawiał Duch Boży.

Kazanie zielonoświątkowe
Apostoła Piotra
Apostoł Piotr, któremu Pan zawierzył swój Kościół, (Mat 16,
18) w tej decydującej sytuacji wygłosił kazanie, zrelacjonowane w Dziejach Apostolskich 2, 14-36. Apostoł przeciwstawił
się twierdzeniu, jakoby wierni byli pijani. Następnie wskazał,
że teraz wypełniło się proroctwo, zapowiedziane przez proroka Joela, iż Bóg wyleje swego Ducha. (Joel 3, 1-5) Apostoł
Piotr świadczył o Jezusie Chrystusie jako o posłanym przez
Boga Mesjaszu. Słowa Apostoła do głębi poruszyły słuchaczy i się zapytali, co mają czynić. Apostoł Piotr odpowiedział:
„Upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego”. (Dz Ap 2, 38) W ten sposób stosunkowo mały, pierwotny zbór w Jerozolimie, powiększył się
tego dnia do około 3000 dusz.

Narodziny Kościoła
Kościół Nowoapostolski obchodzi Zielone Świątki jako święto, w którym na wierzących został zesłany Duch Święty. Święto to zarazem jest dopełnieniem samoobjawienia się Boga jako
Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Na nabożeństwach niedzielnych po Zielonych Świątkach z reguły cyklem
tematycznym jest „Trynitaryzm – Trójjedyność Boga”. Ponadto Święto Zesłania Ducha Świętego należy uznać jako „dzień
narodzin Kościoła Chrystusa”, bowiem nowy, przez Ducha
Świętego wzmocniony zbór chrześcijański w Jerozolimie,
wystąpił jako wspólnota instytucjonalna: Apostołowie zaczęli działać misyjnie, uzdrawiać chorych, prowadzić czynności
charytatywne i ustanawiać diakonów. Słowo Boże się szerzyło. Zielone Świątki są świętem radości, gdyż Duch Święty
przez wsze czasy prowadzi i kształtuje Kościół Chrystusa.
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Chleb Żywota

Ideał życia chrześcijańskiego
w Listach Apostoła Piotra

Chleb Żywota
„Czterdziesiątnica” i „Pięćdziesiątnica”
W miesiącu maju przypadają dwa doniosłe wydarzenia chrześcijańskie:
Święto Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa i Święto Zesłania Ducha Świętego.

P

omiędzy Wielkanocą a Wniebowstąpieniem jest
czterdzieści dni – liczba biblijna o wielkiej wymowie symbolicznej. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
ściśle związane jest z Jego obietnicą ponownego przyjścia. W 1. rozdziale Dziejów Apostolskich jest mowa
o tym, że Jego uczniowie patrzeli za Nim, kiedy został
uniesiony w górę, oddalał się ku niebu i zniknął w obłoku.
Dwóch mężów w białych szatach pocieszyło ich słowami:
„Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba,
tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba”. (Dz
Ap 1, 11) Apostoł Paweł opisuje ponowne przyjście Chrystusa słowami: „…porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana”. (I Tes 4, 17) Obłok jest znakiem obecności i wspaniałości Bożej; występuje również
podczas chrztu Pana Jezusa, jak i Jego przemienienia na
górze.
W Starym Testamencie już czytamy o wniebowzięciu
dwóch ludzi Henocha i Eliasza. Wniebowstąpienie Pana
Jezusa ma jednakże większy wymiar. Podczas gdy Henoch i Eliasz nie musieli umrzeć, to Jezus Chrystus przed
swoim wniebowstąpieniem musiał umrzeć na krzyżu.
Dlatego też Jego wniebowstąpienie jest jednorazowe i
nieporównywalne. Powiązane jest z pójściem w specjalne
miejsce ze szczególnym zamiarem. Świadczą o tym Jego
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słowa o „pójściu” i „ponownym przyjściu”: „…pójdę i
przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do
siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli”. (Jan 14, 3) To
nie było smutne pożegnanie z uczniami, ale błogosławione i pełne nadziei. Z wielką radością wrócili do Jerozolimy, jak to relacjonuje Ewangelia Łukasza. Wniebowstąpienie Chrystusa jest świętem Jego wstąpienia na tron i
rozpoczęcia panowania po prawicy Bożej. Jego Ojciec Go
wywyższył. Z jednej strony doniosłość Jego przewyższa
cały wszechświat, a z drugiej strony jest pośród swojego
Kościoła. „Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do
skończenia świata”. (Mat 28, 20) Czyli nie jest daleko od
każdego z nas.
W Zielone Świątki, pięćdziesiąt dni od Wielkanocy,
wypełniło się to, co Pan Jezus obiecał swoim uczniom na
krótko przed swoim wniebowstąpieniem: „…weźmiecie
moc Ducha Świętego”. (Dz Ap 1, 8) Ponadto mieli być
Jego świadkami. Otrzymali pocieszenie i polecenie, i
odczuli, że to jest coś więcej, niż tylko bycie zwykłymi
naocznymi świadkami. Zesłanie Ducha Świętego dało im
siłę i odwagę. Chociaż ich Pana i Nauczyciela nie było już
fizycznie z nimi, to jednak był niedaleko nich. Jego Duch
kierował ich przyszłościowe działanie. W ten sposób
nadal był z nimi, tak jak z nami we współczesnym czasie.

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

N

ie tak mają postępować chrześcijanie, którzy
powinni być zapatrzeni w swój ideał etyczny,
czyli Zbawiciela, który przecież oddał życie za
wszystkich ludzi bez jakiegokolwiek dzielenia ich. Wynika stąd niezbicie, iż podstawowe przesłanie Ewangelii zawiera się w odrzuceniu ludzkich usiłowań, rozumianych
jako prawda życiowa, na rzecz boskiego wzorca. O boju
przeciwko duszy nadmienia List do Galacjan 5, 17: „Pożądania naszego ciała są bowiem sprzeczne z tym, czego
żąda od nas Duch; to zaś, czego żąda Duch, wyklucza
pożądanie ciała: tak więc Duch pozostaje w ustawicznej
sprzeczności z tym, do czego odczuwa pociąg ciało. I dlatego nie możecie czynić czegoś jedynie dlatego, że odczuwacie ku temu pociąg”.
Walka, charakterystyczne rozdarcie czy dwoistość
charakteryzuje istotę ludzką, która ma jednak możliwość
wyboru. Będzie to zatem albo wyłączne zdanie się na cielesność, albo kierowanie się duchowością. W tej walce
wspiera nas Duch: On ma w sobie władzę kierowania
człowiekiem pod tym wszakże warunkiem, że będzie on
wzywał Jego opieki. Człowiek duchowy przewyższa człowieka cielesnego, albowiem stoi on bliżej bram Królestwa
Niebieskiego, mało tego – już tutaj na Ziemi świadczy o
zbawieniu. Dzieje się tak dlatego, ponieważ to właśnie ów
Duch zapładnia osobowość człowieka, zmusza go niejako
do czynienia dobra. Nie wolno dać się pogrążyć w odmętach grzechu, gdyż wtedy świadomie wykluczamy się z
kręgu przeznaczonych do nowego życia w niebie.
Ważne są przy tym szlachetne uczynki, które wyróżniają chrześcijan, o czym także znajdujemy wzmianki w
tekstach paralelnych. Ewangelia Mateusza 5, 16 pokazuje
wyraźnie: „Tak też światło wasze niech jaśnieje na oczach
wszystkich ludzi po to, żeby widzieli wasze dobre uczynki
i wielbili za nie Ojca waszego, który jest w niebie”. Podkreśla to także List Jakuba 3, 13: „Jeżeli jest wśród was
ktoś dostatecznie mądry i doświadczony, niech swoim nienagannym postępowaniem udowodni, że w tym, co czyni,

kieruje się zawsze łagodnością i mądrością”.
Postępowanie chrześcijańskie, rozumiane jako ideał
moralny, daje się podsumować w określeniu: dobrze
czyńcie! Znamionuje ono prawdziwych czcicieli Jezusa
Chrystusa, pokazując zarazem inspirację takiego działania. Apostoł Piotr dowodził, że mamy do czynienia z
pewną gradacją aktywności człowieka. Na plan pierwszy
wysuwa się wiara, która jest prymarną inspiracją wszelkich poczynań. W ślad za nią idzie odrzucenie grzechu,
postępowanie w Duchu i w końcu potwierdzanie tego
właśnie w szlachetnych uczynkach.
Wszystko to, zebrane razem, tworzy obraz prawdziwego człowieka Bożego, który chce i pragnie zasłużyć
na Królestwo Boże. Jego starania stanowią niewątpliwy
fundament nauki apostolskiej. Wskazuje na to zarówno
Apostoł Piotr, jak i Apostoł Paweł, Apostoł Jakub i Ewangeliści. Stosowne zachowanie ma na celu przede wszystkim wychwalanie Boga. Dzieje się tak, kiedy chrześcijanie przestaną być postrzegani jako złoczyńcy i dostrzeże
się ich miłość ku Stwórcy w perspektywie Jego przyjścia.
W Ewangelii Mateusza znajdujemy zapis: „Kiedy Syn
Człowieczy przyjdzie w chwale w otoczeniu wszystkich
aniołów swoich, zasiądzie na tronie chwały i wszystkie
narody zgromadzą się przed Nim. A On oddzieli jednych
od drugich, tak jak pasterz zwykł oddzielać owce od kozłów”. (25, 31. 32) Podobne sformułowanie znajdziemy w
Ewangelii Łukasza: „Przyjdą dla ciebie dni, kiedy to nieprzyjaciele twoi otoczą cię wałem i oblegną cię, i ścisną
zewsząd, i na ziemię powalą ciebie i twoich synów, którzy
w tobie są. I nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu,
dlatego żeś nie rozpoznało czasu nawiedzenia twego”.
(19, 43. 44) Ostatnia aluzja do tych wydarzeń znajduje
się w Dziejach Apostolskich: „Wyznaczył On też dzień, w
którym dokona sprawiedliwego sądu nad światem przez
Człowieka, w tym właśnie celu posłanego, po uwierzytelnieniu Jego posłannictwa wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych”. (17, 31)
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Katechizm

katechizm

Kościół Jezusa Chrystusa
Rozdział 6 − część III

6.2.3.4 Królestwo Boże

6.2.3.5 Rzesza Boża

Obraz Królestwa Bożego wskazuje na panowanie Boga
w swoim Kościele. Pan Jezus przedstawia Królestwo Boże
w licznych podobieństwach z różnymi punktami ciężkości. (Mat 13) „Królestwo Boże” na przykład przedstawia:

W obrazie rzeszy Bożej Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem. On zna swoich i za nich oddaje swoje życie. On woła
owce z innych owczarni do siebie – On wzywa nieustannie
ludzi do wiary w siebie i w swój Kościół. Na końcu będzie
jedna rzesza i jeden Pasterz. (Jan 10, 11-16) Jezus mówi do
swoich poprzez Ducha Świętego. Kto Jemu wierzy i Go naśladuje, otrzymuje od Niego żywot wieczny. (Jan 10, 25-28)
Przed wniebowstąpieniem Zmartwychwstały powierza
swoje „owce” Apostołowi Piotrowi. (Jan 21, 15-17) Do tego
Apostoła należy opieka nad tymi, którzy zaliczają się do Kościoła Chrystusa. Wierni, jako rzesza Jezusa Chrystusa pozostają własnością Pana.
Zgodnie z I Listem Piotra 5, 2-4 słudzy Kościoła są wezwani do pasienia zborów jako „rzeszy Bożej”. Nie są panami nad zborami, ale mają być wzorami. Oni wykonują swoją
służbę, mając na uwadze ponowne przyjście Jezusa Chrystusa „Arcypasterza”. Obraz rzeszy Bożej pokazuje Kościół
jako wspólnotę naśladującą Chrystusa, która zaznaje swojej
pielęgnacji, swojej ochrony i swojego prowadzenia przez Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza.

• Jezusa Chrystusa, osobiście obecnego Pana, (Łuk
17, 21)
• Jego Kościół obecny na ziemi,
• panowanie królewskie ukazujące się wraz z weselem
w niebie, (Obj 19, 6. 7)
• Królestwo Pokoju, które Jezus Chrystus, powracający Pan ustanowi na ziemi,
• wieczne panowanie królewskie Boga w nowym
stworzeniu,
• krainę życia wiecznego.
W Ewangelii Jana 3, 3. 5 jest mowa o tym, że Królestwo
Boże dostępne będzie tylko dla tych, którzy zrodzeni są z
Boga: „Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć
Królestwa Bożego. […] Jeśli się kto nie narodzi z wody i
z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego”. „Ujrzeć
Królestwo Boże” oznacza bezpośrednio zobaczyć Boga.
Tego doświadczą pierworodni w dniu Pana: (I Jan 3, 2)
ujrzą krainę życia wiecznego.
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6.2.3.6 Kolejne obrazy przedstawiające
Kościół
W Nowym Testamencie zawarte są kolejne obrazowe
opisy, w których już przytoczone cechy Kościoła zostają

podkreślone lub zaprezentowane inne aspekty: rola Boża,
budowla Boża, dom Boży, mieszkanie Boże, świątynia
Boża, niewiasta odziana w słońce i chłopczyk oraz oblubienica. (I Kor 3, 9; I Tym 3, 15; I Kor 3, 16. 17; Obj 12; Obj 21,
2) Interpretacja obrazów uzależniona jest każdorazowo od
kontekstu przekazu biblijnego. Zatem zależnie od kontekstu
dany obraz może mieć różne znaczenie. Znamienne jest to,
że w niektórych przekazach biblijnych kilka obrazów jest z
sobą powiązanych.
Dlatego pojedyncze obrazy nie mogą być rozpatrywane
same w sobie. Przegląd obrazów pozwala poznać, że Kościół
jest jeden, jest apostolski, jest powszechny – wszechobejmujący i jest święty.

Streszczenie
W Nowym Testamencie występują liczne obrazy i przykłady ukazujące istotę Kościoła. (KKN 6.2.3)
Obraz Kościoła, jako ciało Chrystusa częstokroć odnoszony jest do tych, którzy przez chrzest, wiarę i wyznanie,
należą do Jezusa Chrystusa. Ukazuje, że Kościół jest podobny do organizmu, w którym jeden zdany jest na drugiego. Wzrost ciała jest ukierunkowany na Chrystusa; On jest
Głową, Panem, normą i celem. (KKN 6.2.3.1)
Jak Bóg wybrał sobie naród izraelski spośród wielu narodów, tak też w nowym przymierzu wybrał sobie naród, swój
Kościół. (KKN 6.2.3.2)
Obraz miasta Bożego przedstawia Kościół, jako miejsce,
w którym Bóg mieszka pośród wszystkich tych, którzy do
Niego należą. (KKN 6.2.3.3)
Obraz Królestwa Bożego wskazuje na panowanie Boga
w swoim Kościele. (KKN 6.2.3.4)
Obraz rzeszy Bożej pokazuje Kościół jako wspólnotę
naśladującą Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. (KKN
6.2.3.5)
Kolejnymi obrazami przedstawiającymi Kościół są
m.in.: dom Boży, świątynia Boża, niewiasta odziana w słońce i chłopczyk oraz oblubienica. (KKN 6.2.3.6)

6.3 Kościół Jezusa Chrystusa – misterium
Wszystko, czym jest Kościół i czym będzie, ugruntowane jest na słowie, dziele i istocie Jezusa. Jezus Chrystus jest
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, wykazuje więc dwie natury. (zob. KKN 3.4.3) Ta tajemnica pozostaje niezgłębiona. Tak więc też Kościół Chrystusa w swojej

istocie jest ostatecznie niezgłębioną tajemnicą; również jest
misterium, także ma podwójną naturę i jest do pojęcia tylko
w wierze.
Przez Jezusa Chrystusa, pośrednika między Bogiem a
ludźmi, człowiek może dostąpić zbawienia. Dobra nowina ma być głoszona i rozpowszechniana przez apostołów.
(I Tym 2, 5-7) W słowie kazania poprzez działanie Ducha
Świętego w różny sposób do głosu dochodzi Słowo Chrystusa, a ze słuchania tego Słowa wywodzi się wiara. (Rzym
10, 16. 17) W ten sposób Kościół zwiastując ewangelię ma
udział w pośrednictwie Chrystusa.
Kościół Chrystusa swoją istotą wskazuje na podwójną
naturę Jezusa Chrystusa. Jego Boska natura jest ukryta lub
niewidzialna, podczas gdy Jego ludzka natura jest widoczna
lub objawiona. W swojej ludzkiej naturze Jezus starzał się
jak każdy inny człowiek. Odczuwał ból i strach, głód i pragnienie. Zatem miał udział w powszechnym losie ludzkim.
Jednakże nie podlegał grzeszności.
Kościół Chrystusa również ma stronę ukrytą lub niewidzialną oraz widoczną lub objawioną. Obie strony Kościoła
Chrystusa nie mogą zostać rozdzielone, podobnie jak obie
natury Jezusa Chrystusa. Chociaż się różnią, to jednak są nierozerwalne.
Ukryta strona Kościoła, podobnie jak Boska natura Jezusa Chrystusa, jest ostatecznie nieopisywalna. Jej istnienie jest
jednak zauważalne w działaniu zbawiennym sakramentów i
w Słowie Bożym. W ukrytej stronie Kościoła, składającego
się z rytualnie ochrzczonych, prawdziwie wierzących i wyznających Pana, znajdują się w doskonałym wymiarze cztery
cechy Kościoła: jedność, świętość, powszechność i apostolskość. Ta strona Kościoła poruszona jest w trzecim artykule
wyznania wiary.
Objawiona strona Kościoła Chrystusa, podobnie jak
człowiek Jezus, ma udział w powszechnych dziejach ludzkości. Jednak w przeciwieństwie do Niego, ludzie działający
w Kościele podlegają grzechowi. Stąd też w Kościele występują błędy, manowce, wypaczenia, wykolejenia, właściwe
dla ludzkości. Niedostatek widocznego Kościoła nie może
jednak zniweczyć lub zniszczyć niewidzialnego i doskonałego Kościoła, czyli tego, do którego zaliczają się prawdziwie
wierzący i wybrani. (zob. KKN 4.5)
Spójnia a zarazem rozdział widocznego i niewidzialnego
Kościoła można pojąć wyłącznie przez wiarę. Widoczna postać Kościoła, czyli Kościół Chrystusa, w swoim historycznym urzeczywistnieniu nie jest celem wiary, ale jest instytucją, w której obecnie można zaznać zbawienia i przeżywać
bliskość Boga.
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Opowieści biblijne
Abraham odprawia
Hagar i Ismaela
na pustynię
(I Księga Mojżeszowa 21, 1-21)

Sara i Abraham się zestarzeli. Bóg
obiecał im potomka, ale nadal pozostawali bezdzietni. Sara dała więc
mężowi swoją niewolnicę Egipcjankę
za drugą żonę, która miała mu dać
potomka.

Hagar urodziła syna i dała mu na imię
Ismael. Pomimo sędziwego wieku
Sara jednak urodziła obiecanego
przez Boga syna, który otrzymał na
imię Izaak. Syn Sary i Abrahama
stawał się coraz większy i Sara nie
musiała już go karmić piersią. Z tego
powodu Abraham urządził święto
i wyprawił ucztę. Teraz Abraham
miał dwóch synów. Ismael był starszy. Sara jednakże nie chciała, żeby
Ismael, syn jej służącej, był takim
samym spadkobiercą Abrahama, jak
jej syn Izaak. O tym też powiedziała
swojemu mężowi.

24

Abrahamowi nie podobało się to, co
powiedziała Sara, ponieważ Ismael
także był jego synem. Ale Bóg do

niego powiedział: „Niech ci
to nie będzie przykre, co się
tyczy chłopca i niewolnicy
twojej. Cokolwiek ci powie
Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko
od Izaaka nazwane będzie
potomstwo twoje. Jednakże
i z syna niewolnicy uczynię
naród, bo jest on potomkiem
twoim”!
Abraham wstał wcześnie rano,
wziął chleb i bukłak z wodą,
włożył Hagar na barki i odprawił ją wraz z Ismaelem. Hagar
i Ismael poszli i błąkali się po
pustyni Beer-Szeby. Wtedy
zabrakło im wody. Hagar
położyła swojego syna pod
krzakiem i odeszła dalej, żeby
nie widzieć, jak jej syn umiera
z pragnienia. Hagar płakała.

Abraham miał 86 lat, gdy urodził
się mu syn Ismael. To hebrajskie
imię oznacza: „Bóg wysłuchał”.
Chociaż wraz z matką został
wygnany, to jednak Ismael
stał się patriarchą wielkiego
narodu. Biblia podaje, że miał
dwunastu synów i córkę
Basematę, która później
wyszła za mąż za Ezawa. Ismael
uchodzi za praojca Arabów.

Bóg usłyszał głos Ismaela.
Anioł Boży z nieba zawołał
do Hagar: „Cóż ci to, Hagar?
Nie bój się, bo Bóg usłyszał
głos chłopca tam, gdzie jest.
Wstań, podnieś chłopca i ujmij
go ręką swoją, bo uczynię
z niego naród wielki”.
Wtedy Bóg otworzył jej oczy
i zobaczyła studnię z wodą.
Hagar napełniła bukłak wodą
i dała pić chłopcu.
Bóg nadal troszczył się o
Ismaela. Gdy urósł, zamieszkał
na pustyni i był dobrym łucznikiem.
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Z wizytą

Fotografie wł

asne

U Samiry i Mirjam w Ipsach, w Szwajcarii
Witamy! Jesteśmy Samira (11 lat) i Mirjam
(9 ½ roku). Jesteśmy siostrami. Dzielimy
jeden pokój, a czasami sobie życzymy, żebyśmy były siostrami-bliźniaczkami, ponieważ tak dobrze się rozumiemy.

Mamy dwa koty: Carlosa i Chiarę. Oba bardzo potrzebują czułości i lubią kiedy się
je głaszcze. Na zdjęciu widzicie z prawej
Chiarę, która ma białą pierś i łapki, i Carlosa,
który w przeciwieństwie jest całkiem czarny.

Nasz brat Raphael ma 13 lat i chodzi do
siódmej klasy. Nasz tata ma na imię Thomas
i pracuje w Bernie, gdzie zajmuje się oprogramowaniem komputerowym. Nasza mama
ma na imię Nicole i zajmuje się nami dziećmi.

Na nabożeństwa uczęszczamy do zboru Biel.
To jest też zbór rodzinny naszego apostoła
okręgowego Markusa Fehlbauma. Nasz tata
jest kapłanem, a nasza mama uczy religii,
śpiewa w chórze i gra w orkiestrze. Bardzo
chętnie chodzimy na zajęcia kościelne, pomagamy przy strojeniu kwiatami i śpiewamy
w chórze dziecięcym.

Nasza wioska rodzinna to Ipsach, położona
w pobliżu miasta Biel w Szwajcarii. Latem
bardzo często chodzimy nad jezioro Biel i
tam pływamy, a zimą chętnie jeździmy na
nartach. Ja, Mirjam, najchętniej jeżdżę na
mono-ski-bobie albo na jednej narcie, ponieważ urodziłam się z krótszą nogą.
Do szkoły chodzimy w naszej wsi, do
trzeciej i czwartej klasy. W szkole rozmawiamy po niemiecku. Od trzeciej klasy
uczymy się też języka francuskiego. W
domu rozmawiamy dialektem szwajcarskim. W Biel ludzie rozmawiają zarówno
po niemiecku, jak i po francusku.
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Najchętniej jemy szpecle z czosnkowym
pesto (Samira) albo pizzę (Mirjam). Robienie
pizzy sprawia nam szczególną przyjemność,
a czasami co nieco już wcześniej trafia do
buzi!
Mama mówi, że Samira jest naszą kucharką,
ponieważ często pomaga przy gotowaniu
i pieczeniu. Mirjam najchętniej lubi być w
wodzie. Nurkuje i pływa jak ryba. Każdego
tygodnia uczęszcza na fizjoterapię z powodu
swojej nogi. Dwa razy już była operowana.
Muzykę lubimy obie, na przykład grę na flecie (Mirjam)
i śpiewanie.
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Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	Do ilu zborów skierowane są listy w Objawieniu Jana?
A
B
C
D

czterech
siedmiu
żadnego
trzech

2. 	„Hymn o Miłości” zawarty jest w…
A
B
C
D

I Liście do Koryntian 13
Liście do Rzymian 13
Liście do Galacjan 5
Ewangelii Jana 13

3. 	Gdzie Jozue zgromadził wszystkie plemiona izraelskie?
A
B
C
D

w Sychem
w Jerozolimie
w Jerycho
w Kiriat-Arba

4. 	Jaki prorok przepowiedział, że Władca
narodzi się w Betlejem?
A
B
C
D

Jeremiasz
Izajasz
Jonasz
Micheasz

5. Gdzie mieszkał setnik Korneliusz?
A
B
C
D

w Jerozolimie
w Joppie
w Cezarei
w Kafarnaum

6. 	Czyje to słowa: „Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios”?
A
B
C
D

Jana Chrzciciela
Pana Jezusa
Apostoła Pawła
Mojżesza

7. 	Miasto Ur, z którego pochodził Abraham,
leżało w…
A
B
C
D

Egipcie
Chaldei
Kanaanie
Moabie

8. 	Do jakiego miasta miał się udać Jonasz?
A
B
C
D

Tarszyszu
Jaffty
Niniwy
Samarii

9. 	Jak nazywał się dowódca wojska, uzdrowiony z trądu przez Elizeusza?
A
B
C
D

Naaman
Joab
Abner
Jozjasz

10. 	„Kazanie na górze” występuje w...
A
B
C
D

Ewangelii Mateusza
Ewangelii Łukasza
Ewangelii Jana
Ewangelii Marka

Rozwiązanie testu: 1B, 2A, 3A, 4D, 5C, 6A, 7B, 8C, 9A, 10A
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