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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

Kitchener
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider
przeprowadził nabożeństwo w historycznym kościele Kanady

Fot. © Renate Wefers - Fotolia.com

SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Niepotrzebny ciężar
ewnego razu w Afryce doszło do zdumiewającego wydarzenia. Drogą jechała mała ciężarówka, na
której siedzieli ludzie. Nagle zobaczyli idącą wzdłuż
drogi starszą kobietę, która niosła na głowie jakiś
ciężki przedmiot. „Biedna kobieta, jak musi się męczyć…” –
pomyśleli i zatrzymali się, żeby ją zabrać. Kobieta z wdzięcznością przyjęła propozycję i wsiadła na ciężarówkę. To, co się
wtedy wydarzyło, zdumiewa i skłania do refleksji. Kobieta zajęła miejsce na ciężarówce na ostatniej ławce, jednakże przez
całą drogę trzymała swój ciężar na głowie.
Kiedy się pomyśli o takim zachowaniu, wtedy można
stwierdzić, że to w ogóle nie jest takie niezwykłe. Bóg chce
nam pomagać. On proponuje nam zdjęcie ciężarów i uwolnienie się od niepotrzebnych obciążeń i zmartwień. On daje nam
szansę, żebyśmy odłożyli to, co obciąża naszą drogę życia i
wiary oraz częstokroć przytłacza. A my? Zamiast złożyć na
Niego wszelkie nasze zmartwienia, dalej taszczymy je ze sobą.
– Inni mają zobaczyć, jak my się męczymy! Zamiast w pełni
zaufać Bogu i zdać się na Jego pomoc, bojaźliwie trzymamy
się swoich wątpliwości i obiekcji. – Lepiej za wiele się nie spodziewać, wtedy później nie jest się rozczarowanym!
Zamiast przebaczyć bliźniemu, podtrzymuje się swoje rozczarowania i rozpamiętuje zaznaną krzywdę. – Współczucie
innych także dobrze robi! Zamiast pogrzebać przeszłość, użala
się nad samym sobą. – Czego to już ja nie doświadczyłem! A
przy tym wiele mogłoby być prostsze i lżejsze!
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Fot. Kościół terytorialny Kanada

Kitchener – Kanada

Słowo i wiara / miejsce

N

abożeństwo, które Główny Apostoł Jean-Luc Schneider przeprowadził w niedzielę
22 marca 2015 roku w kościele centralnym
w Kitchener z udziałem 1100 wiernych transmitowane było na cały kraj. Dlaczego największy kościół
nowoapostolski w Kanadzie znajduje się w liczącym 220 tysięcy mieszkańców Kitchener, wyjaśnia
historia tej miejscowości. Kitchener był centrum niemieckich imigrantów i nieformalną „stolicą” Niemiec
w Kanadzie. Nawet panorama miasta odzwierciedla
wpływ niemieckich przybyszy. Ratusz w Kitchener
ze swoim wyglądem mógłby równie dobrze znajdować się w Keiserslautern albo w Krefeldzie. Architektura kościoła w przeciwieństwie uwidacznia
wpływ stylu amerykańskiego. Dawniej na ścianie
ołtarzowej symbol Kościoła wisiał na tle czerwonych, aksamitnych zasłon, a z okazji szczególnych
nabożeństw był podświetlany odbitym światłem, co
wywoływało wyjątkowy nastrój.

Nabożeństwo
22 Marca 2015
Miejsce: Kitchener/Kanada
Pieśń: Praise our God
Osoby towarzyszące: Apostoł
okręgowy Woll i apostołowie okręgowi
pomocniczy: Devaraj, Dzur i Sobottka
Uczestnicy: ok. 3350
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SŁOWO I WIARA / PUNKT WIDZENIA

J

ak wszyscy ludzie musimy znosić
choroby, śmierć, niesprawiedliwość i inne rzeczy, które idą
w parze z życiem na ziemi. Musimy
również znosić słabości naszych braci
i sióstr w wierze. Być może cierpimy
z powodu słabości duchownych, sług
Bożych. Cierpimy, gdy musimy walczyć z diabłem, ze złem, które panuje
na ziemi. Pocieszające jest jednak to,
że Pan Jezus nas rozumie, ponieważ
przeżywał to samo, co my.
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 22.03.2015 r.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

nie rozumieli i nie zawsze czynili tak, jak powinni. Z pewnością to również był jeden z powodów cierpień Pana Jezusa. Przy tym musiał się rozprawiać z mocą złego. To
także musiał znosić Pan Jezus, z czego jednak wychodził
jako zwycięzca.
Mili bracia i siostry, Pan Jezus nas zna i może nas rozumieć. My również musimy cierpieć, ponieważ właśnie
jesteśmy na ziemi. Jak wszyscy ludzie musimy znosić
choroby, śmierć, niesprawiedliwość i inne rzeczy, które
idą w parze z życiem na ziemi. Musimy również znosić

Słowo biblijne: Ewangelia Marka 9, 2. 7

„A po sześciu dniach wziął Jezus z sobą Piotra i Jakuba, i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką
górę, na osobność, i przemienił się przed nimi. […]
I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ
się głos: Ten jest Syn mój umiłowany, jego słuchajcie”.

Sławić Pana

M

oi serdecznie umiłowani bracia i siostry, najpierw chciałbym powitać
wszystkich braci i siostry, którzy w
zborach uczestniczą w transmisji tego
nabożeństwa; również tych, którzy
żyją w bardzo odległych rejonach. Chciałbym im powiedzieć w imieniu was wszystkich, że teraz są pośród naszego zboru. Życzymy im i sobie obfitego błogosławieństwa
Bożego. Wczoraj był szczęśliwy dzień, tak muszę powiedzieć. Rano byliśmy razem z młodzieżą, a po południu
przeżyliśmy cudowny koncert pod mottem: „Czas pasyjny”. To było piękne przygotowanie na dzisiejsze nabożeństwo.
Czas pasyjny dla chrześcijan jest szczególnym czasem.
Czasem rozmyślania o cierpieniu i umieraniu Chrystusa.
8
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Można powiedzieć: „Myśli o cierpieniu i śmierci wywołują smutek. To nie jest piękne”. Piękne jest to jednak z
powodu uświadamiania sobie miłości Boga i Jego Syna.
Z miłości do nas Pan wziął na siebie cierpienia. Kiedy się
tym zajmujemy, uświadamiamy sobie, jak bardzo On nas
miłuje.
Czas pasyjny jest również czasem pocieszenia. Uprzytamniamy sobie, że Pan Jezus za nas umarł. Myślimy o
Jego cierpieniu. Dlaczego musiał cierpieć? Ponieważ
też był człowiekiem. Odczuwał tak samo, jak my. Przed
śmiercią się bał. On nie powiedział: „Ach, wezmę śmierć
na siebie. To dla mnie żaden problem”. Tak nie było! W
Biblii czytamy, że bał się śmierci, tak jak my się boimy.
Cierpiał również z powodu słabości swoich przyjaciół,
uczniów. Często cierpiał też z powodu tego, że oni Jego

Pocieszające jest jednak to,
że Pan Jezus nas rozumie,
ponieważ przeżywał to samo,
co my.

słabości naszych braci i sióstr w wierze. Być może cierpimy z powodu słabości duchownych, sług Bożych. Cierpimy, gdy musimy walczyć z diabłem, ze złem, które panuje
na ziemi. Pocieszające jest jednak to, że Pan Jezus nas
rozumie, ponieważ przeżywał to samo, co my. On może
nam pomóc, ponieważ udowodnił, że można wytrwać w
cierpieniach i pozostać wiernym. On nam pokazał drogę,
którą właściwie nie jest tak trudno iść.
Zanim rozpoczął się czas cierpienia, Pan Jezus wyjaśnił uczniom: „Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi
być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać”, a potem dodał: „Jeśli kto chce pójść za mną,
niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie”. (Mar 8, 31. 34) Uczniowie byli zakłopotani,
ponieważ z tym się nie liczyli. Byli zniechęceni, a nawet
wstrząśnięci. Apostoł Piotr nawet się sprzeciwił. (Mar 8,
32) Kiedy Pan Jezus to widział, uczynił coś niezwykłego
– to, co przeczytałem wam dziś rano. Wziął Piotra, Jakuba
i Jana na górę, żeby się modlić. On widział, jacy skonsternowani byli uczniowie, gdy powiedział im o nadchodzącym czasie cierpień i że na koniec także oni będą musieli
cierpieć. On chciał im pomóc i zabrał ich z sobą na górę,
żeby tam się z nimi modlić. Dla Niego było zrozumiałe,
że się boją. On modlił się z nimi, przy czym przemienił

się przed nimi. Mogli ujrzeć wspaniałość Bożą. To była
poruszająca chwila. Na własne oczy mogli zobaczyć, że
to nie był tylko Jezus, ich Pan i Nauczyciel, ale Syn Boży.
Mogli poznać chwałę Boga w człowieku. Ukazali się im
też Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Panem Jezusem
o Jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. (Łuk 9,
28-31) Mojżesz uznawany jest za reprezentanta zakonu,
Eliasz za przedstawiciela proroków, tak więc ukazanie się
ich obu było dowodem, że Pan Jezus jest Zbawicielem
posłanym od Boga, ponieważ ci dwaj – Mojżesz i Eliasz
– zapowiadali Zbawiciela. To był znak, że On jest tym, na
którego czekali. Prorocy nie tylko zapowiadali przyjście
Chrystusa, ale także Jego życie i Jego śmierć. (Iz 53) Rozmowa z dwoma mężami Bożymi miała pokazać uczniom,
że wszystko przebiega według planu Bożego. To było
wielkim pocieszeniem dla uczniów. Mojżesz i Eliasz byli
wielkimi mężami Bożymi, którzy służyli Bogu. Musieli
doświadczać bolesnych przeżyć w życiu, również w walkach z wrogami. Pomyślmy tylko o Mojżeszu i jego nieustannej walce ze słabym ludem izraelskim. Obaj, Mojżesz i Eliasz, wiele musieli znosić, ale teraz byli z Panem
Jezusem. To było znakiem, że Bóg o nich nie zapomniał,
ale ich miłował. Teraz byli z Panem Jezusem. Śmierć nie
mogła ich oddzielić od Boga.

J

est też trzeci powód, dlaczego ci uczniowie byli tam
obecni. Bóg chciał im pomóc poznać znaczenie zbawienia. Zbawienie dotyczy nie tylko tej ziemi, ale
także tamtego świata. Zbawienie, które miało zostać dane
przez Pana Jezusa, miało o wiele większe znaczenie niż
się domyślali. Ono miało dotyczyć również tamtego świata. Dlatego ci dwaj mężowie musieli tam być. Wtedy powstał obłok i usłyszeli głos. Stało się jasne, że to był znak
obecności Boga. Przypomnijcie sobie ustawodawstwo
na górze Synaj, kiedy Bóg dał dziesięć przykazań Mojżeszowi. Tam także pojawił się obłok jako znak obecności Boga. Również podczas wyświęcenia świątyni obłok
był znakiem obecności Boga. Przy wniebowstąpieniu Pan
Jezus został w obłoku uniesiony do nieba – znak, że to był
czyn Boga. Dla uczniów było zrozumiałe, że obłok oznacza obecność Boga. Co potem się stało? Usłyszeli słowa:
„Ten jest Syn mój umiłowany, jego słuchajcie”! (Mar 9, 7)
To oznacza: Nadejdzie czas, kiedy nie będziecie Go widzieć; ważniejsze jednak od widzenia jest słuchanie Jego.
Jego słowa są decydujące: „Musicie Jego słuchać i czynić
to, czego was naucza. Postępujcie według Słowa Bożego, wówczas będziecie mogli wejść do wspaniałości”.
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Kiedy jesteśmy razem na nabożeństwie i gdy zbór się modli,
to Pan Jezus modli się razem
z nim. On jest pośród nas.

Apostoł Piotr był tym urzeczony, tak że chciał tam zostać
i zbudować namioty.

J

akie znaczenie ma to wydarzenie dla nas? My również cierpimy i widzimy, że inni cierpią. Na początku powiedziałem: Musimy cierpieć, gdyż żyjemy na
ziemi i musimy się rozprawiać z warunkami ludzkości.
Cierpimy, ponieważ jesteśmy chrześcijanami, ponieważ
jesteśmy dziećmi Bożymi. Niekiedy jest ciężko iść wiernie Jego drogą. Pan Jezus to wie. On zna twoje i moje
cierpienie, i mówi: „Chodź, pójdziemy na górę”. Innymi
słowy: „Chodź, pójdziemy na nabożeństwo. Pomodlę się
z wami”. On dał obietnicę: „Albowiem gdzie są dwaj lub
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trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich”.
(Mat 18, 20)
Kiedy jesteśmy razem na nabożeństwie i gdy zbór się
modli, to Pan Jezus modli się razem z nim. On jest pośród nas. On modli się z nami i za nas prosi swego Ojca:
„Pomóż im, pociesz ich, pokaż moim braciom i siostrom
Twoją wspaniałość”. To dzieje się na nabożeństwie.
Duch Święty ukazuje nam chwałę Boga. On nam pokazuje, kim jest Jezus Chrystus. On przypomina nam o
Jego czynach: Spójrz na Pana Jezusa, na Jego miłość, Jego
cierpliwość i Jego łaskę. On nam też mówi: Nie martw
się. Bóg o tobie nie zapomniał. Bóg nie zawodzi, nawet
jeśli wydaje się, że wszystko idzie źle. Czasami ma się

wrażenie, że Chrystus stał się słabszy i zły zapominajmy o przeszłości, ale myślmy o tym, jak Bóg
wygrywa walkę. Bez obaw! Wszystko dzieje wówczas pomagał. Jeśli wówczas pomagał, to dlaczego
się zgodnie z wolą Boga i z Jego planem zba- nie miałby dzisiaj pomagać? On to może i też czyni.
wienia. To nawet zostało przepowiedziane.
Duch Święty także nas zapewnia: „Nie musisz się
O tym czytamy w Piśmie Świętym. Pierwsi bać”. Plan zbawienia nie kończy się śmiercią. Częstokroć
apostołowie tego nauczali: „Musimy przejść zapominamy o tym, ale to, co widzimy, jest tylko cząstprzez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa ką tego, co Bóg czyni. Kościół, który widzimy, jest tylko
Bożego”. (Dz Ap 14, 22) Dojście do nieba nie częścią wielkiego Kościoła. Widzimy tylko małą część
jest przechadzką. Musimy przejść wiele uci- dzieła Bożego. Większa część pracy – nie wiem jak prosków. To wszakże nie powinno nas ani dzi- centowo – odbywa się na tamtym świecie. Nie wątpcie
wić, ani odstraszać. To wszystko odpowiada i nie zniechęcajcie się, ponieważ nie możecie widzieć
woli Boga. Bez obaw! To jest nauka Ducha Świętego i to całości. Nawet gdybyśmy mieli umrzeć, to praca zbawzostaje nam głoszone na nabożeństwach. On nam mówi: cza toczy się dalej. Pan będzie was miłował również na
„Pomyśl o przeszłości. Jak Mojżesz i
Eliasz musieli cierpieć i poprzez łaskę
Bożą byli błogosławieni, jak cierpieli ludzie przed tobą, tak i ty musisz cierpieć.
Nie zapominaj o tym. To jest normalne.
Musimy przejść wiele ucisków. To wszakże
Nie jesteś wyjątkiem. Wielu już było
przed tobą. Pomyśl tylko o pierwszych
nie powinno nas ani dziwić, ani odstraszać.
chrześcijanach. Pomyśl o swoich przodTo wszystko odpowiada woli Boga.
kach, o swoich dziadkach. Oni również
musieli cierpieć. Oni nie mieli łatwo.
Twoja walka nie jest niezwykła”. Nie
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Apostoł okręgowy
pomocniczy
David Devaraj
Nasze własne cierpienia będą
się wydawać nam znikome,
jeżeli nasz wzrok skierujemy na to, co przyjdzie: na
wspaniałość u Boga Ojca!

tamtym świecie i także tam będzie was błogosławił. Bez
obaw, dzieło zbawienia Bożego nie kończy się w grobie.
Większa część Kościoła być może jest na tamtym świecie.
O tym nie zapominajmy! Wiem, że nie jest to przyjemny
temat i chętnie tego nie słuchamy, ale to jest część naszej
wiary.
Pana nie możemy dzisiaj widzieć naszymi oczami, ale
pamiętajmy o tym, co Pan powiedział: „Jego słuchajcie”.
Dzisiaj słyszymy Słowo Boże i nasz Ojciec Niebieski daje
nam gwarancję: „Gdy będziesz czynił to, co ci mówię,
będziesz błogosławiony”. Ufajmy Jemu! Naśladujmy
Chrystusa! Kształtujmy nasze życie według ewangelii i
przestrzegajmy Jego przykazań, wtedy – zapewniam was
– będziecie błogosławieni. Za tymi słowami stoi cały autorytet Wszechmogącego Boga. Kierujcie się ewangelią i
wypełniajcie ją, wtenczas będziecie błogosławieni. Co do
tego nie ma żadnej wątpliwości.
„Jego słuchajcie”. To dzieje się na nabożeństwie,
gdzie przeżywamy chwałę Boga. Przeżywamy ją też w
świętej wieczerzy. Pamiętajmy o czynach Pana Jezusa.
Pamiętajmy o tym, że dzieło Boże jest o wiele większe,
niż mamy przed oczami, a my jesteśmy zachęcani do
12
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czynienia według Słowa Bożego.
Czy mogę pójść o krok dalej? Widzimy i słyszymy
chwałę Bożą na nabożeństwie i przeżywamy ją w świętej
wieczerzy, ale Pan Jezus w swojej arcykapłańskiej modlitwie, skierowanej do swojego Ojca, powiedział: „A Ja
dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my
jedno jesteśmy”. (Jan 17, 22)

N

ie możemy się porównywać z Panem Jezusem.
To jest zupełnie inny poziom, ale On dał nam
swoją chwałę i jesteśmy dziećmi Bożymi. Myślę,
że Ojciec Niebieski niekiedy chce – gdyż chce przecież
pomóc wszystkim ludziom – żebyśmy byli narzędziami
w Jego ręku. Nie jesteśmy przecież jedynymi, którzy cierpią. Nie jesteśmy jedynymi, którzy muszą walczyć. Pan
Jezus chce też naszym bliźnim pomagać i ich pocieszać.
On chce coś czynić. On chce im pokazać chwałę i do tego
nas potrzebuje. On chce powiedzieć: „Spójrz, to jest moje
dziecko. Słuchaj jego i naśladuj”. On chce być przez nas
sławiony i gloryfikowany. Nie możemy być doskonałymi.
Pozostaniemy słabymi grzesznikami i niedoskonałymi aż
do końca. Od czasu do czasu są jednak sytuacje, w których

Bóg nas potrzebuje, żeby innym pokazać, co wszystko
Chrystus mógł osiągnąć poprzez słabych ludzi. Wprowadza nas w szczególne sytuacje i oczekuje, że zareagujemy
tak, jak Chrystus, ażeby mógł powiedzieć: „To są moje
dzieci. Spójrz na nich i zobacz, jak oni się z tym obchodzą”. Odnośnie tego nie trzeba wielkich słów.
Bracia i siostry, traktujmy to jako polecenie Pana, a to
dotyczy każdego jednego z nas. Pan poprzez nas chce pocieszać bliźnich. Jako chrześcijanie nowoapostolscy dawajmy Jemu możliwość do sławienia Go naszym słabym
ciałem, aby tym samym Duch Święty mógł powiedzieć
bliźniemu: „Zobacz, to są umiłowane dzieci Boże. Naśladuj ich”!
Mili bracia i siostry, chciałbym wrócić do tego, co
nadmienił biskup. Pan Jezus powiedział do swego Ojca:
„A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno,
jak my jedno jesteśmy”. (Jan 17, 22) A potem wyjaśnił,
dlaczego chce, żeby Jego lud był jedno: „…aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś
i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś”. (werset 23)
To jest jedna z decydujących wypowiedzi Pana. On podarował nam swoją chwałę. On chce, żebyśmy byli jedno.

Biskup
John Wiesel
Co dziś widzimy? Czy widzimy
Chrystusa na nabożeństwie?
Czy widzimy Chrystusa w Kościele, w braciach i siostrach?

Biskup
Sam Mueller
Dlaczego nie bardziej otwarcie
prezentujemy to, kim jesteśmy?
Dlaczego nie zadajemy sobie
więcej trudu, żeby ujawniać na zewnątrz przemieniony
zbór oblubieńczy?
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Fot. Kościół terytorialny Kanada

Żyć z wiarą / przeżycia

Apostoł okręgowy Mark Woll i apostoł
okręgowy pomocniczy Hans-Joachim
Sobottka (1. rząd od prawej)

Dlaczego? Nie dlatego, że to jest miłe, że pozwoliłoby
nam lepiej żyć i byłoby mniej problemów w Kościele. W
tym jest o wiele głębszy sens: „Chcę, żebyście byli jedno,
żeby świat poznał i uwierzył, że Ty (Ojcze) mnie posłałeś”.

J

ako chrześcijanie, a w szczególności jako dzieci Boże
obdarzone Duchem Świętym powinniśmy być jedno,
żeby był dany dowód, że ewangelia Chrystusa jest
prawdą. Dlatego też chrześcijaństwo powinno być jednością, aby udowodnić, że Pan Jezus miał rację i że możliwe
jest czynienie tego, czego oczekuje. Na świecie, gdzie
zgoda i jedność stają się coraz trudniejsze, przynajmniej
my dzieci Boże powinniśmy być jedno. Bóg nie żąda od
nas, żebyśmy byli doskonali. Nikt nie może takim być.
Pozostajemy grzesznikami. A mój brat do końca będzie
cierpiał z powodu moich słabości. Jedność narodu Bożego ma być jednakże dowodem na obecność Boga i prawdę ewangelii. Nie chcę o tym długo mówić. To jest myśl,
którą chcę wam przekazać jako zadanie. Proszę zastanówcie się nad tym.
Niekiedy próbuje się przekonać ludzi: „My mamy apostołów. My jesteśmy dziełem Bożym...”. To są słowa i nic
poza słowami. Przepraszam, ale to do niczego nie prowadzi. Ale kiedy ludzie wokół nas widzą: „Oni nie są lepsi
od nas, ale ta jedność u nich jest czymś wyjątkowym”, to
już jest coś. Chrystus oddał za nas swoje życie, ponieważ
nas kocha. Dlatego że z miłości za mnie umarł, mogę z
miłości do Niego przebaczyć mojemu bliźniemu. Przebaczenie bliźniemu jest najlepszym dowodem na to, że Bóg
nas miłuje. Pomyślmy o czymś jeszcze: „A Ja dałem im
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chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, żeby świat mógł
uwierzyć, że Ty mnie posłałeś, że jestem Synem Bożym,
że ewangelia jest prawdziwym Słowem Bożym, że miałem rację, że Ty mnie umiłowałeś”. To jest nasze zadanie.
Nie mogę wam obiecać, że w nadchodzących tygodniach i miesiącach nie będzie problemów w zborach.
Nie mogę wam obiecać, że wasz brat was nie oszuka, że
nigdy nie będziecie rozczarowani zachowaniem jednego
czy drugiego. Ale kiedy to się stanie i będziecie zranieni,
smutni czy zdenerwowani, pomyślcie o Panu Jezusie i słuchajcie Ducha Świętego.
Niech o nas mówią: „Spójrzcie na nich! Jak oni sobie
wzajemnie przebaczają! Jak oni są jedno pomimo wszelkich strapień i trudności, pomimo słabości i błędów. Cokolwiek się dzieje, oni są jedno”!
Mili bracia i siostry, to jest nasze zadanie, a wypełnianie jego jest możliwe. Jeśli tego chcemy, jeśli chcemy wypełniać to zadanie, to siłę do tego otrzymujemy w świętej
wieczerzy. Pan Jezus daje nam swoją siłę i dlatego jesteśmy w stanie czynić to, czego od nas żąda.
■

zASADNiczE myśli
Sławiąc Chrystusa świadczymy o obecności
Boga oraz o prawdzie ewangelii.

Czego
potrzebuje
dusza
Koleżanka z pracy przed czterema laty w wypadku drogowym straciła 12-letniego syna.

M

oja koleżanka kilkakrotnie miała poronienie. Dlatego też
była bardzo szczęśliwa z narodzin syna, aczkolwiek urodził się jako wcześniak i musiał być podłączony do respiratora, a także wymagał szczególnej opieki.
Nie pozostało to bez skutków – również
później chłopiec wykazywał opóźnienie
w rozwoju. Koleżanka często opowiadała o troskach i zmartwieniach, jakie miała ze swoim synem w okresie niemowlęcym, czy też później w wieku przedszkolnym, a potem szkolnym. Z powodu tego,
że jej syn nie mógł dotrzymać tempa rozwojowego innym dzieciom, zajmował się
sprawami, które szczególnie go interesowały. Gdy nauczył się czytać, to wręcz pochłaniał dzieje biblijne. Moja koleżanka
dziwiła się z tego powodu tym bardziej,
gdyż w rodzinie nikt nie był szczególnie
wierzący.
Chłopiec miał piękny głos i śpiewał w
chórze chłopięcym. W wieku dwunastu
lat miał nawet mały zespół muzyczny, z
którym występował publicznie na scenie.
O tym wszystkim moja koleżanka opowiadała z nieukrywaną dumą i radością.
Doszło do nieszczęśliwego wypadku drogowego. Na początku uroczystości
pogrzebowej w Kościele Ewangelickim
pokazane zostały też zdjęcia chłopca i
jego rodziny. Z głębokim wzruszeniem
ksiądz wygłaszał mowę pogrzebową. W

Fot. DavidArts - Fotolia.com

Witraże na emporze

pogrzebie uczestniczył tłum ludzi. Przy
grobie należałam do ostatnich, którzy
składali kondolencje rodzinie. Cóż można powiedzieć matce, która straciła dziecko? Powiedziałam mojej koleżance, że
jest mi bardzo przykro. Ona odpowiedziała: „Nic nie można już zmienić”. Te słowa
mnie przeraziły, ponieważ zabrzmiały z
wyczuwalną rezygnacją. Nagle usłyszałam siebie, jak do niej mówię: „Ale twojemu chłopcu wiedzie się dobrze” – „Tak?
No to ci wierzę”– odpowiedziała moja
koleżanka. Ku mojemu zaskoczeniu jej
słowa zabrzmiały bardzo przekonująco.
Cztery lata później podczas imprezy pracowniczej rozmawialiśmy w małym gronie o tym chłopcu. Wspominaliśmy także pogrzeb. Byłam pewna, że moja koleżanka nie pamiętała już moich słów, które
wypowiedziałam przy grobie. „Ależ”, odpowiedziała, „dokładnie wiem, że wtedy
powiedziałaś, że mojemu synowi wiedzie
się dobrze – w to wierzę aż do dziś”. Po
tym opowiadała, że jej syn trzy miesiące
przed śmiercią wyraził życzenie, żeby zostać ochrzczonym, a rodzice wyrazili na
to zgodę. Byłam zaskoczona, kiedy to
usłyszałam. Dwunastolatek bez najbliższej rodziny staje się członkiem Kościoła? Ile wiary posiadał ten chłopiec?
Jego historia na nowo mnie utwierdziła, że dusza – nasza dusza – jest więcej warta niż wszystkie skarby tego świata. Nie powinniśmy zapominać, czego potrzebuje dusza!
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Fot. Kościół terytorialny Kanada

Apostołowie
wywiady
Apostoł okręgowy
Mark Woll

Data urodzenia: 13.03.1959
Zawód wyuczony: ekonomista
Apostoł okręgowy od: 21.11.2010
obszar działania: Kanada, Republika
Środkowoafrykańska, Czad, Kongo, Rwanda, Bangladesz, Bhutan, Kambodża, Indie,
Nepal, Pakistan i Sri Lanka

Apostołowie
listy

SŁOWO I WIARA

Apostoł okręgowy Mark Woll chętnie
jeździ na rowerze (z lewej); pierwsze
wbicie łopaty pod budowę nowego
kościoła (pośrodku)

WIERNY I PRAWDZIWY
Apostole okręgowy, z jakim sprawowanym przez
ciebie urzędem, zanim zostałeś powołany na apostoła, wiążesz szczególne wspomnienia?
Aczkolwiek jako apostoł cieszę się z tego, że mogę poznawać dzieło Boże w wielu krajach i sprawowany urząd daje
mi wgląd w rozwój ogólnoświatowy, to zadania kapłana i
przewodniczącego zboru najbardziej sobie ceniłem. W każdą
niedzielę po nabożeństwie zapraszaliśmy inną rodzinę ze
zboru do nas do domu na obiad. Jako kapłan miałem szansę
budowania poufnych relacji z braćmi i siostrami. Dla mojej
żony również były to najpiękniejsze lata jako żony sługi.
Czy jako apostoł ma się jeszcze czas do pielęgnowania pozakościelnych kontaktów i
zainteresowań?
Co mi sprawia wielką przyjemność, to jazda na rowerze, na
nartach górskich, nartach wodnych, nurkowanie sportowe i
oglądanie starych filmów. Dla tych spraw mam jednak czas
tylko podczas urlopów, dlatego że Kościół i rodzina mają
pierwszeństwo. Oczywiście chcę też pozostać zdrowym i
dlatego, jeśli tylko jest taka możliwość, to staram się uprawiać fitness. Czasami udaje mi się też pojechać dwanaście
kilometrów na rowerze do mojego biura w administracji
kościelnej. Chociaż praca w dziele Bożym angażuje mnie
16

NASZA RODZINA

07 / 2015

siedem dni w tygodniu, to jednak w moim planie rocznym
ujmuję kilka dni dla mojej rodziny. Razem z żoną, jeśli
to tylko jest możliwe, połowę naszego urlopu spędzamy
razem z naszymi dorosłymi dziećmi. Przewidzenie tego w
moim planie rocznym jest dla mnie bardzo ważne. My apostołowie okręgowi nasz plan sporządzamy z rocznym wyprzedzeniem. To jest bardzo pozytywne, ponieważ zmusza
to nas zawczasu do zaplanowania dni wolnych dla rodziny i
odpoczynku. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, to stojące przed
nami zadania pochłonęłyby cały czas i nic nie zostałoby dla
nas i rodziny.
Czy dużo podróżujesz? Jaka jest odległość do
najbardziej oddalonego zboru w twoim obszarze
działania?
W 2014 roku byłem w podróży ponad 180 dni. Odległość
może być definiowana w dwojaki sposób: z jednej strony
przez dystans dzielący dwie miejscowości, a z drugiej strony przez czas potrzebny do dotarcia z jednej miejscowości
do drugiej. Kambodża jest najdalej położonym krajem od
mojego domu. Trzeba pokonać 13900 kilometrów, żeby
tam dotrzeć. Inne kraje co prawda leżą bliżej, ale niekiedy
potrzeba do trzech dni podróży samolotem i samochodem,
aby dotrzeć do niektórych zborów w Czadzie, Kongo, Indiach czy Pakistanie.

W Objawieniu Jana 19, 11 na temat Chrystusa jest
mowa: „I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten,
który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy…”.
W rozdziale 10.4 katechizmu w odniesieniu do treści
19 rozdziału Objawienia Jana jest mowa: „Po weselu w
niebie przyjdzie Syn Boży z pierworodnymi z powrotem
na ziemię”. Dla wszystkich widzialnie Jezus Chrystus,
prawdziwy zwycięzca, objawi na ziemi swoją Bożą moc.
Jego moc i Jego chwała rozpoznawalne są w symbolice
„białego konia”. Odróżnia to się od Jego skromnego wjazdu do Jerozolimy w Niedzielę Palmową na źrebięciu oślicy. To wyraźnie pokazuje Bożą zasadę, że wielkość osiągalna jest wyłącznie przez pokorę. Tę zasadę ukazuje też
Apostoł Piotr: „Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą,
aby was wywyższył czasu swego”. (I Ptr 5, 6)
Wymowne jest to, że Jezus Chrystus, który jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem scharakteryzowany jest imieniem „Wierny i Prawdziwy”. Z tych cech
wywodzą się wszystkie pozostałe cnoty. Ważne jest, aby
te dwie podstawowe cechy i cnoty można było odnaleźć
w tobie i we mnie.
Słowo „wierny” można opisać takimi pojęciami,
jak: rzetelny, lojalny, pobożny, wiarygodny, sumienny,
niezawodny, oddany, zaangażowany, niezmienny. Istnienie lub nieistnienie tych cnót oraz ich wymiar łatwo
można stwierdzić u człowieka. Na przykład, jeśli ktoś jest

systematyczny w modlitwach, stale uczęszcza na nabożeństwa i służy innym, to mówimy o nim, że jest wierny.
Słowo „prawdziwy” można opisać takimi pojęciami,
jak: autentyczny, szczery, prawdomówny, uczciwy z
gruntu serca. Czy ktoś jest prawdziwy, tego nie możemy
rozpoznać na pierwszy rzut oka, częstokroć nawet u siebie. Dlatego ważne jest, aby od czasu do czasu wsłuchać
się w siebie i się zapytać, co zasadniczo jest naszą motywacją.
Czy te dwie podstawowe cnoty „wierny” i „prawdziwy” zawsze występują razem? Niestety nie. Możemy
być wierni w niektórych sprawach, ale niekoniecznie to
oznacza, że jesteśmy w nich też prawdziwi. Regularnie
możemy zasiadać w ławce kościelnej, ale sercem nie być
na nabożeństwie. Podobnie możemy być prawdziwi, ale
niekoniecznie wierni.
Na przykład: Ktoś może mieć życzenie modlić się,
uczęszczać na nabożeństwa i służyć innym, jednakże na
drodze do realizacji tego przeszkodą jest jego słabość,
która uniemożliwia urzeczywistnienie dobrych zamiarów. Nie wystarcza więc być tylko wiernym, nie wystarcza też być tylko prawdziwym. Dlatego pielęgnujmy obydwie cechy i rozwijajmy je razem, aby nasza ofiara przed
Bogiem była doskonała. Chociaż nigdy nie będziemy w
tych cnotach tak doskonali, jak Jezus Chrystus, to jednak
Mark Woll
ważne jest dążyć do ich urzeczywistniania.
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Foto: Marcel Felde

ŻYĆ Z WIARĄ

re fleksja
Weselmy sięa
i radujmy
re alizacj

N

Wiele radości na Międzynarodowych Dniach Kościoła w Monachium w Zielone Świątki 2014
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ie ma żadnych powodów,
żeby się radować! Świat
jest brutalny, cyniczny i
wielorako skorumpowany.
Dzieci-żołnierze napompowane narkotykami są zmuszane do zabijania
ludzi. Codziennie setki umierają z głodu,
podczas gdy prawie jedna trzecia żywności
na całym świecie zostaje wyrzucana. Ludzie
są wtrącani do więzienia, aby rządzący tym
swobodniej mogli łupić kraj. Środowisko doznaje nienaprawialnych szkód, ponieważ my
ludzie nie możemy się porozumieć co do odpowiedzialnego obchodzenia się ze stworzeniem. Przemoc wobec kobiet i innowierców,
ludzi słabych i niezdolnych do samoobrony.
O przestępstwach codziennie czytamy w
prasie, słyszymy w wiadomościach lub widzimy je naocznie. Wszędzie grzeszą ludzie.
Syn Boży to przewidział i przepowiedział,
że bezprawie się rozmnoży, a miłość wielu
oziębnie.
Powody do radości? Skądże. U wielu
występuje jeszcze tylko radość z cudzego
nieszczęścia.
Pismo Święte wciąż na nowo radzi, aby
się radować. Z czego i dlaczego? Wyruszmy
na małą wędrówkę po oazach radości.
Pierwszym, który się radował był Aaron.
Bóg go dał Mojżeszowi jako brata i usta
mówiące w pertraktacjach z faraonem. Ten
Aaron zawsze się radował, gdy widział Mojżesza. Radować się z człowieka, którego
Bóg mi posłał: z siostry, z brata, z duszpasterza, ale też z mojego bliźniego, którego Bóg
postawił obok mnie.
Jetro, teść Mojżesza, radował się z wszelkiego dobra, które Pan wyświadczył Izraelowi. Nawet gdybyśmy mieli odczucie, że
w danym momencie Bóg nie czyni nam nic

dobrego, to możemy czytać Biblię i jak Jetro
radować się z dobrodziejstw Bożych.
Radość możemy sprawiać Panu, przestrzegając Jego przykazań i wyznając Go
przed ludźmi. Pan Jezus powiedział, że wielka będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta. Radować się z Bogiem i z niebem jest też powodem do radości.
Mojżesz, błogosławiąc plemiona izraelskie, wskazał, aby Zebulon radował się z
podróży morskich, a Issachar ze zdobywania skarbów na pustyni. Radość z natury i
z pracy. Syrach radował się z owoców mądrości, których szukał i o które się modlił.
Baruch pokazał smętnej Jerozolimie kolejny
powód do radości, mówiąc, że dzieci tego
miasta przybyły i radowały się z chwały
Pańskiej.
Pan Jezus radził swoim uczniom, żeby
radowali się z tego, że ich imiona zapisane
są w niebie.
Czy każdy z tego się raduje? Raczej nie.
Dlatego że radość nie wywodzi się tylko z
zewnątrz, ale też z naszej woli.
O radości, która wydaje się absurdalna,
mówi Pan Jezus w sytuacji, w której uczniowie pojęli, że ich Pan od nich odejdzie i
byli dogłębnie zasmuceni: „Gdybyście mnie
miłowali, tobyście się radowali, że idę do
Ojca”. Radość, która budzi się dopiero po
dostrzeżeniu całokształtu. Wielka radość
może się wzbudzić ze zrozumienia Boga, tak
jak radość z wesela Baranka: „Weselmy się i
radujmy”.
Wielką radość można mieć już teraz z
tego powodu, że w dniu wesela Baranka będą
mogli się beztrosko radować w Panu także
bracia i siostry, którzy dziś przeżywają cierpienia, choroby czy niedole i z tego powodu
częstokroć nie potrafią się radować.
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Chleb Żywota

Ideał życia chrześcijańskiego
w Listach Apostoła Piotra

Chleb Żywota
„Radujcie się w Panu zawsze;
powtarzam, radujcie się”
List do Filipian 4, 4

P

o dłuższej nieobecności w zborze pewien brat powrócił i stwierdził, że jest on pełną życia i radości wspólnotą. Tegoroczne motto „Radość w Chrystusie” poza
radością ze zbawienia, poza radością ze służby, poza radością
z dnia powszedniego, obejmuje także radość we wspólnocie.
Ta ostatnia radość nie powstaje automatycznie, ale rozwija
się w zborze, który jest wspólnotą służącą Bogu i bliźniemu.
Przyjrzyjmy się orkiestrze symfonicznej. Pojęcie
„symfonia” pochodzi z greckiego symphōnía i oznacza
„współbrzmienie”.
Pewien wybitny dyrygent słynął z tego, że podczas prób
nieustannie zważał bacznie na to, żeby muzycy słuchali siebie nawzajem. Polecał nawet ustawiać ekrany akustyczne,
które ułatwiały wzajemne słyszenie się poszczególnym
grupom instrumentalnym. Wzajemne słyszenie i wzajemne życie muzyką było dla niego warunkiem wspólnego
muzykowania. Każdy miał wnieść siebie, służąc przy tym
ogółowi. W orkiestrze nie wszyscy grają ten sam głos, ale
współbrzmienie wszystkich instrumentów tworzy jedność,
co pozwala wykonać dzieło kompozytora ku ogólnej radości.
Większa radość w zborze może powstać tylko poprzez
staranie się o większe „współbrzmienie”. W tym celu bardziej winniśmy słuchać siebie nawzajem i na siebie zważać oraz akceptować odmienność bliźniego, a czasami
zrobić krok do tyłu dla pożytku drugiego i w zwiększonym
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wymiarze baczyć na to, co służy bliźniemu. Pan Jezus w arcykapłańskiej modlitwie prosił nie o to, aby wszyscy byli
jednakowi, ale o to, aby „wszyscy byli jedno”. Pomimo różności, wspólne życie ewangelią stwarza radość w zborze i
jest zapraszającym świadectwem.
Radość jako owoc Ducha Świętego jest też ważną składową własnego życia w wierze. W jaki sposób, pomimo niekorzystnych uwarunkowań życiowych, możesz dojść do takiej
radości? Poprzez to, że
• jesteś aktywny w zborze, w Kościele. Angażujesz dary,
które otrzymałeś od Boga.
• utrzymujesz serdeczne więzi z braćmi i siostrami. Kto
pozostaje w izolacji, ten ma mniej radości.
• świadomie cieszysz się ze wspólnoty. Im intensywniej
się ją dostrzega, tym głębsza staje się radość.
• rozwijasz i pielęgnujesz dobre myślenie. Kto ma skłonność do widzenia tylko wiele negatywnego, ten ma
mniej radości.
• obchodzisz się z własnymi nieszczęściami i niepowodzeniami w sposób opanowany. W niejednym nieszczęściu tkwi też szczęście. To nie od razu się dostrzega. Częstokroć dopiero później się to ujawnia.
Praktykując to wszystko, doświadczymy w naszym
życiu, iż będzie to czas wypełniony radością w Chrystusie.

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

T

ak ujęta bojaźń Boża jest niezbywalnym czynnikiem,
który dyscyplinuje człowieka, a zarazem zwraca jego
wzrok ku Stwórcy. On bowiem wyznacza prawa i nakazuje cześć samemu sobie. Dyscyplinowanie ludzi nie oznacza
jednakże restrykcji czy prześladowania, bowiem to oni muszą
zrozumieć, że wzgląd na prawdę wymaga samozaparcia i uległości. Bóg jest wierny i nie pozwala absolutnie na jakiekolwiek
odstępstwo. Mieści się w tym także konieczność podległości i
pełnej zależności. Stworzyciel, dzięki temu, że oddał Ziemię w
posiadanie człowiekowi, wymaga od niego zdania sprawy z tak
pojętego szafarstwa.
Bojaźń Boża, co ważne, dowodzi również odejścia od grzesznych postaw i oznacza mądrość, uczciwość, dobroć i łagodność.
Można też dopowiedzieć, iż pojawia się element uświęcenia po
wcześniejszym zrzuceniu z siebie „starego człowieka” i przeobrażenie się w „nowego człowieka”. Uległość wobec władzy opisuje
również Przyp 24, 21: „Bój się, mój synu, Pana i króla, nie wynoś
się ani nad jednego, ani nad drugiego”. Władza jest dana od Boga
i dlatego należy jej słuchać i wykonywać narzucone polecenia.
Przykładem może tu być Chrystus, który jest wzorem też dla niewolników, którzy cierpią w jarzmie pełnej zależności. Jego cierpienie przywoływać ma na myśl konieczność znoszenia wszelkich
udręczeń i upokorzeń. Powinno się je przezwyciężać ciągłym ich
odnoszeniem do miłości danej przez Mesjasza.
Ciekawa powinna być obserwacja, zakładająca odpłacaniem
dobrem za zło, sprawiedliwością za niesprawiedliwość, łagodnością za surowość. Nagrodą za to wszystko będzie idealny,
wieczny byt w niebie. Podkreśla to wyraźnie werset I Ptr 2, 19:
„Dowodem posiadania łaski Bożej jest bowiem to, że ktoś właśnie
ze względu na Boga potrafi znosić krzywdy i cierpienia, choć na
nie wcale nie zasłużył”. Potwierdza to Rzym 13, 5: „Tak więc
władzom należy ulegać nie tylko po to, aby uniknąć gniewu Bożego, lecz także, by być w zgodzie z własnym sumieniem”. Podobnie
głosi werset I Ptr 2, 20: „Jakaż to bowiem chwała dla was, gdy za
przewinienia wasze cierpicie zasłużoną karę? Natomiast wyrazem łaski Bożej jest to, że postępujecie sprawiedliwie, a mimo to
musicie znosić cierpienia”.

Obserwację tę zdają się uzasadniać dwa inne fragmenty nowotestamentowe: Dz Ap 5, 41 i Mat 5, 10. W pierwszym z nich padają
słowa: „A oni, opuszczając Sanhedryn, cieszyli się, że byli godni
cierpieć dla imienia Jezusa”, w drugim natomiast: „Błogosławieni,
którzy znoszą prześladowania dla sprawiedliwości, do nich bowiem
należy królestwo niebieskie”. Najważniejszą cechą, wyróżniającą
chrześcijan, powinno być zatem znoszenie wszelkich utrapień w
milczeniu, idąc za wzorem swojego Mistrza – Jezusa Chrystusa.
On bowiem, będąc niewinny, poniósł karę nie za własne grzechy i
przewinienia, ale za zło, popełnione przez wszystkich ludzi.
Nic więc dziwnego, że znakiem każdego wierzącego musi być
zaparcie się samego siebie i podążanie drogą Syna Człowieczego.
Jest to niewątpliwy powód do chwały. Zwłaszcza jeśli wiąże się z
pozytywnym stosunkiem do wrogów wyrządzających cierpienia.
Inaczej mówiąc, miarą naszego człowieczeństwa jest nie tylko miłość najbliższych, współwyznawców, lecz przede wszystkim przeciwników, tych, którzy w nas bezpośrednio godzą.
Kolejnym zagadnieniem, o którym mowa w trzecim rozdziale
Listu, jawi się obowiązek małżonków. Proponuje się, aby żony
były uległe mężom. Jednocześnie dodaje się, że również mężowie powinni dbać o te swoje bliskie osoby. Takie zachowania nie
służą wyłącznie kultywowaniu przyjętego obyczaju. Chodzi tu
o coś więcej, co częstokroć nie jest dostrzegane. Podległość żon
ma za zadanie przywieść niezdecydowanych lub niewierzących
do wiary. Mówią też o tym teksty paralelne: I Kor 11, 3; 14, 34
oraz 7, 16 i Efez 5, 22-24. Czytamy w nich kolejno: „Chciałbym,
żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus,
mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg”; „kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im
bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to Prawo nakazuje”;
„A skądże zresztą możesz wiedzieć, żono, że zbawisz twego męża?
Albo czy jesteś pewien, mężu, że zbawisz twoją żonę?”; „Żony
niech będą poddane swym mężom, tak jakby ulegały samemu
Panu. Mąż jest bowiem głową żony, podobnie jak Chrystus jest
Głową Kościoła. Jest On również Zbawcą swego Ciała Kościoła.
I jak Kościół jest poddany Chrystusowi, tak też żony powinny ulegać we wszystkim swoim mężom”.
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Katechizm

katechizm

Kościół Jezusa Chrystusa
Rozdział 6 − część V

6.4.2 Historyczne urzeczywistnienie 6.4.2.1 Kościół Jezusa Chrystusa za
Kościoła Jezusa Chrystusa
czasów pierwszych apostołów
Historyczność Kościoła jest założona w historyczności Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus żył jako prawdziwy
człowiek wśród ludzi: „Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i
czego ręce nasze dotykały, […] to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza
jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem”. (I Jan 1, 1-3)
Jak Jezus Chrystus był dla ludzi przeżywalny zmysłami, tak też przeżywalny jest Jego Kościół. W historycznej
rzeczywistości objawia się Kościół we wspólnocie ludzi
ochrzczonych, wierzących w Jezusa Chrystusa i Jego wyznających.
Już Listy Apostołów w Nowym Testamencie świadczą
o rozbieżności pomiędzy wymogami ewangelii a rzeczywistością w zborach. Ten rozdźwięk w historycznej realności pozostał i dotychczas jest nie do usunięcia. Kościół
Chrystusa w swojej istocie jest doskonały, ale w swojej historycznej postaci ujawnia się jako niedoskonały. Chociaż
jako założony przez Boga jest doskonały, to jednak wykazuje braki z powodu działających w nim ludzi, którzy jako
„kamienie żywe” mają budować się w „dom duchowy”.
(I Ptr 2, 5)
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Ucieleśnienie, życie i działalność Jezusa Chrystusa
stanowią podstawę do historycznego urzeczywistnienia
przez Niego założonego Kościoła: „Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który
jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”. (I Kor 3, 11)
Na tym fundamencie, wraz z zesłaniem Ducha Świętego
w Zielone Świątki, urzeczywistnia się i buduje Kościół
Chrystusa.
Powstały pierwsze zbory. W nich działali apostołowie
i inni duchowni, pełniący określone urzędy kościelne. W
nich była głoszona ewangelia i były udzielane sakramenty. Zgodnie z poleceniem posłannictwa apostołowie szli
do Żydów i pogan, aby im zanieść poselstwo o zbawieniu
w Chrystusie.

6.4.2.2 Kościół Jezusa Chrystusa po
śmierci pierwszych apostołów
Sytuacja uległa zmianie w wyniku śmierci pierwszych
apostołów. Nie był już obsadzony urząd, któremu Jezus
zawierzył zarządzanie sakramentami, odpuszczanie grzechów i zwiastowanie ewangelii. W wyniku tego niemożliwe było już sakramentalne udzielanie Ducha Świętego.

Święta wieczerza pozostała jako wieczerza pamięci, wyznania, wspólnoty i dziękczynienia. (zob. KKN 8.2.8 i
kolejne) Z pełnomocnictwa zwiastowane odpuszczenie
grzechów co prawda nie było już możliwe, ale jest wyobrażalne, że Bóg i w tych czasach darzył wierzących rozgrzeszającą łaską.
Ludzie wierzący i wyznający Chrystusa nadal otrzymywali sakrament świętego chrztu wodnego i w wyniku
tego zostawali włączeni jako członki do Ciała Chrystusa.
W głoszonym słowie kazania oczekiwanie na bliskie
ponowne przyjście Chrystusa coraz bardziej schodziło na
dalszy plan. Zachowana została jednakże wiara w życie
i działalność Syna Bożego, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Wierzący ludzie rozpowszechniali ewangelię
i wartości chrześcijańskie. Z inspiracji Ducha Świętego
w starokościelnych wyznaniach wiary zostały sformułowane zasadnicze wypowiedzi nauki chrześcijańskiej.
Misjonarze przez wieki roznosili na świat świadectwo o
Chrystusie. W końcu w XIX wieku, w niektórych ludziach
rozbłysnął dar proroczy i wyznaczył mężów, którzy według woli Bożej byli wybrani na apostołów.
Zatem w czasach po śmierci pierwszych apostołów
działał Duch Święty, aczkolwiek nie w pierwotnie pełnym
wymiarze.

6.4.2.3 Kościół Jezusa Chrystusa po
przywróceniu urzędu apostolskiego
W wyniku ponownego obsadzenia urzędu apostolskiego w roku 1832 (zob. KKN 11.3) Pan coś istotnego
przywrócił swojemu Kościołowi na ziemi. Apostolskość
w widzialnym Kościele została ponownie przywrócona w
pełnym wymiarze. Działalność nowo powołanych apostołów nie dążyła do założenia kolejnej wspólnoty chrześcijańskiej, ale miała na celu przygotowanie całego chrześcijaństwa na ponowne przyjście Pana.
Ponowne obsadzenie urzędu apostolskiego przyczyniło się też do przywrócenia właściwego udzielania sakramentów. Słowa kazania głoszonego przez posłańców w
miejsce Chrystusa także zyskały wyższy autorytet, wyrażający się w szczególności podtrzymywaniem pewności
bliskiego ponownego przyjścia Chrystusa. Również odpuszczenie grzechów mogło być ponownie obwieszczane
przez apostołów.
Zatem urząd kościelny i związane z nim właściwe udzielanie sakramentów oraz właściwe głoszenie
Słowa Bożego jako istotne elementy Kościoła Chrystusa

ponownie w pełni zaczęły występować w historycznej
rzeczywistości.

Streszczenie
Historyczność Kościoła jest założona w historyczności Jezusa Chrystusa. On żył jako prawdziwy człowiek
wśród ludzi. (KKN 6.4.2)
Jak Jezus Chrystus był dla ludzi przeżywalny zmysłami, tak też przeżywalny jest Jego Kościół. W historycznej
rzeczywistości Kościół objawia się we wspólnocie ludzi
ochrzczonych, wierzących w Jezusa Chrystusa i Jego wyznających. (KKN 6.4.2)
Kościół Chrystusa w swojej istocie jest doskonały, ale
w swojej historycznej postaci ujawnia się jako niedoskonały. (KKN 6.4.2)
Kościół Chrystusa rozwinął się w wyniku zesłania
Ducha Świętego w Zielone Świątki. W nim działali apostołowie i inni duchowni, pełniący określone urzędy kościelne, głoszona była ewangelia i udzielane sakramenty.
(KKN 6.4.2.1)
Po śmierci pierwszych apostołów nie był już obsadzony urząd apostolski. W tych czasach działał Duch Święty,
aczkolwiek nie w pierwotnie pełnym wymiarze. Wierni
rozpowszechniali ewangelię i wartości chrześcijańskie.
Oczekiwanie na bliskie ponowne przyjście Chrystusa
schodziło na dalszy plan. (KKN 6.4.2.2)
W XIX wieku ponownie został obsadzony urząd apostolski. Tym samym apostolskość w widzialnym Kościele
została przywrócona w pełnym wymiarze. Zatem urząd
kościelny, udzielanie sakramentów, głoszenie Słowa Bożego ponownie w pełni wystąpiły w historycznej rzeczywistości. (KKN 6.4.2.3)

*****
„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody,
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
ucząc je przestrzegać wszystkiego,
co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni
aż do skończenia świata”.
(Mat 28, 19. 20)
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Opowieści biblijne
Gedeon i jego
zwycięstwa
(Księga Sędziów 6, 33 – 8, 3)
Lud izraelski przez siedem lat
stale na nowo był napadany przez
Midiańczyków. Bóg dał Izraelitom
Gedeona jako sędziego, który
miał ich wybawić z opresji Midiańczyków.
Midiańczycy rozłożyli się obozem
w dolinie Jezreel. Mieli ze sobą
posiłki – Amalekitów i plemiona
beduińskie ze Wschodu. Gedeona ogarnął Duch Pański i
skrzyknął wojowników
z zagrożonych plemion izraelskich.
Gedeon rzekł do Boga: „Jeżeli wybawisz moją ręką
Izraela, jak obiecałeś, to
ja rozłożę runo wełny na
klepisku; jeżeli rosa będzie
tylko na runie, a cała ziemia wokoło pozostanie sucha, to będę
wiedział, że wybawisz moją ręką
Izraela, jak obiecałeś”.

Gdy nazajutrz Gedeon wstał rano,
to wygniótł z runa wełny tyle rosy,
że czasza była pełna wody!
Gedeon poprosił Boga o kolejny
znak: Runo miało pozostać suche,
a wokoło na ziemi miała być rosa.
Tak też się stało; wokoło na ziemi
była rosa, a runo pozostało suche.
Gedeon wraz z wojownikami wstał
rano i rozłożył się obozem u źródła
Charod.
Pan Bóg powiedział do Gedeona:
„Za liczny jest przy tobie zastęp,
abym wydał Midiańczyków w
ich ręce, bo Izrael wynosiłby się
ponad mnie, powiadając: Sami się
wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi: Kto bojaźliwy i lękliwy, niech
zawróci”.
Gedeon dokonał przeglądu wojska
i okazało się, że zawróciły 22 000,
a pozostało10 000.
Pan Bóg ponownie powiedział do
Gedeona: „Jeszcze zastęp jest za
liczny. Sprowadź ich w dół nad
wodę, a ja sam dokonam przeglądu. Jeśli ci powiem: Ten pójdzie
z tobą, to pójdzie, a jeśli powiem,
ten nie pójdzie z tobą, to nie pójdzie”.

Gedeon sprowadził wojowników
nad wodę. Tam Bóg powiedział do
Gedeona: „Każdego, który chłeptać będzie wodę językiem, jak pies
chłepce, odstaw osobno; tak samo
każdego, który klęknie na kolana,
aby pić”. Okazało się, że 300 wojowników chłeptało wodę, jak pies.
Wszyscy pozostali uklęknęli na kolana, żeby się napić.
Wtenczas Bóg powiedział do Gedeona: „Przez tych 300 mężów,
którzy chłeptali wodę, wybawię was
i wydam Midiańczyków w twoje
ręce; cała zaś reszta ludu niech
idzie, każdy do swojej miejscowości”. W nocy Pan posłał Gedeona
do obozu Midiańczyków, znajdującego się w dolinie.
Armia była tak wielka, jak szarańcza, a liczba wielbłądów nie do zliczenia. Gedeon i jego giermek Pura
podeszli do obozu i podsłuchiwali
rozmów pomiędzy wojownikami.
Jeden z wojowników opowiadał
swój sen: „Oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midiańczyków.
Dotarł do namiotu i uderzył w niego
tak, że całkowicie się przewrócił”.

Wtedy drugi z wojowników odpowiedział: „To nic innego, jak tylko
miecz Gedeona. Bóg wydał w jego
ręce Midiańczyków i cały obóz”.
Gdy Gedeon to usłyszał, padł na
kolana i modląc się oddał chwałę
Bogu.
Teraz uwierzył, że Bóg wyda obóz
Midiańczyków w jego ręce!
Powrócił do obozu izraelskiego i
podzielił 300 wojowników na trzy
oddziały. Wszystkim kazał wziąć
do rąk trąby i puste dzbany oraz
pochodnie do środka dzbanów.
Jego wojownicy mieli patrzeć na
niego i robić to, co on robi.
Na początku środkowej straży
nocnej Gedeon z setką wojowników podszedł na skraj obozu
wroga. Zadęli w trąby, rozbili
dzbany i chwycili za pochodnie.
Podobnie uczyniły pozostałe oddziały i wszyscy zawołali: „Za Pana
i za Gedeona”! Nikt nie wszedł do
obozu, wszyscy stali na skraju.
W obozie powstał straszny popłoch. Wszyscy biegali wokoło,
napadali mieczami na siebie nawzajem i krzyczeli. W końcu Midiańczycy rzucili się do ucieczki.

Midiańczycy są potomkami Midiana,
syna Abrahama i Ketury. Żyli na południu Kanaanu
i są jednym z najstarszych ludów koczowniczych.
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Z wizytą
U Tiary w Kota Wisata Batu, w Indonezji
W niedzielę uczęszczam na nabożeństwo
i zajęcia religii do Kościoła Nowoapostolskiego w Malangu. Na lekcjach religii mam
ośmioro przyjaciół. Uczymy się o kościele
i o Biblii, ale też muzykujemy i śpiewamy.
Chętnie gram na angklungu.

Cześć. Na imię mam Tiara
i mam osiem lat. Mój brat
Satya ma cztery, a moja
siostra Radya trzy lata.
Mieszkamy w Kota Wisata Batu, położonym we
wschodniej części wyspy
Jawa. Rośnie tu wiele różnych owoców. Na przykład
zielone jabłka zwane manalagami. Dlatego
też symbolem naszego miasta jest rzeźba
jabłka, która stoi w parku Alun-Alun. Na ulicach wokoło parku są stoiska ze smacznym
jedzeniem. Jest tam też moja ulubiona potrawa „Nasi goreng”.

Poza graniem na angklungach
uczymy się też dyrygować. Moją
ulubioną pieśnią jest
„Penciptaan” (Stworzenie)
z podręcznika do religii.

Uczęszczam do trzeciej klasy
szkoły podstawowej w Malangu.
Najbardziej lubię przedmiot „nauka
o przyrodzie”. Bardzo chcę się
wszystkiego dowiedzieć na temat
ludzi i zwierząt. Gdy dorosnę
chciałabym zostać weterynarzem.

Nasz zbór jest mały. Wszyscy
bardzo się lubimy. W każdą
pierwszą sobotę miesiąca
wspólnie sprzątamy kościół, a następnie spożywamy posiłek. W zborze Malang jest trzech kapłanów i trzech diakonów. Jednym z nich jest mój tata.
Mój tata pracuje jako docent w Akademii Medycznej w
Malangu. Moja mama jest lekarką w szpitalu w Batu.
Przed dwoma miesiącami miała ciężki wypadek samochodowy. To, że mama przeżyła jest cudem Bożym.
Z powodu złamanego biodra musiała długo leżeć w
szpitalu. Byłam bardzo smutna i bałam się, że stracę
mamę.

W domu mam dwa małe żółwie i sześć rybek. Wcześniej
miałam jeszcze jednego żółwia, ale on urósł tak bardzo,
że nie mieścił się już w naszej sadzawce. Teraz jest w sadzawce szkolnej. Kiedy za nim zatęsknię, to go tam
odwiedzam. Po odrobieniu lekcji
bawię się z młodszym rodzeństwem lub z przyjaciółmi i kuzynostwem. Wszyscy przychodzą
do nas do domu. Ela – słonik i
Chico – niedźwiadek, to moje
ulubione przytulanki.
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W Internecie możecie nas
zobaczyć i usłyszeć
podczas gry na angklungach:
http://tinyurl.com/anklung

Podczas gdy była w szpitalu, ja w domu pilnowałam
mojego brata i moją siostrę. Codziennie też odwiedzałam mamę. Tymczasem mama
może znowu chodzić przy pomocy balkonika ortopedycznego.
Cieszę się, że ponownie razem
możemy chodzić na nabożeństwa.
Na zdjęciu obok jesteśmy razem z
babcią w drodze do kościoła.

Fotografie własne
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???
??

Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	Co jest treścią Listu Apostoła Pawła do
Filemona?
A
B
C
D

Plany podróży
Prośba dotycząca niewolnika
Usprawiedliwienie grzesznika
Boskość Jezusa Chrystusa

2. 	Który współpracownik odwiedził Apostoła
Pawła w więzieniu w Filippi?
A
B
C
D

Tytus
Tymoteusz
Epafrodyt
Sylwan

3. 	Na jakiej górze Bóg przeszedł obok proroka Eliasza?
A
B
C
D

Synaj
Karmel
Horeb
Syjon

4. 	Kto jest pisarzem II i III Listu Jana?
A
B
C
D

Starszy
Uczeń
Biskup
Sługa

5. 	Gdzie działał Tytus zgodnie z przekazem
Listu zwanego jego imieniem?
A
B
C
D

w Rzymie
na Krecie
w Filippi
na Rodos

6. 	Co oznaczają słowa „mene, mene, tekel,
uparsin” w Księdze Daniela?
A
B
C
D

Przysłowie
Zaklęcie
Ostrzeżenie przed nieszczęściem
Nie wiadomo

7. 	Jak nazywała się pierwsza żona Dawida?
A
B
C
D

Batszeba
Mikal
Salome
Medea

8. Jak jeszcze zwany był sędzia Gedeon?
A
B
C
D

Baal-Pear
Serubbabel
Jerubbaal
Jubal

9. 	Jak nazywała się bogini czczona w Efezie,
gdy miasto to odwiedził Apostoł Paweł?
A
B
C
D

Artemida
Junona
Izyda
Bona Dea

10. 	Wypowiedź „Nie puszczę cię, dopóki mi
nie pobłogosławisz” pochodzi od
A
B
C
D

Jakuba
Jeremiasza
Mojżesza
Eliasza

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