Nasza

Rok 27 | Nr 9 | Wrzesień 2015 | PL ISSN 0860-8474

Rodzina
C z a s o p i s m o

ko ś c i o ł a

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

Zielone Świątki 2015
Duch i oblubienica mówią: Przyjdź!

Fot. Kościół Nowoapostolski Zambia

Słowo i wiara / miejsce

Z Lusaki na cały świat

Z

ambia z ponad sześcioprocentowym wzrostem gospodarczym zalicza się do prosperujących krajów Afryki. Symbolem szybkiej modernizacji kraju jest wybudowany w 2014 roku przez
chińskiego inwestora nowoczesny stadion piłkarski
– „National Heroes Stadium” w milionowej metropolii Lusace. Właśnie na tym stadionie zebrało się
ponad 70 000 uczestników nabożeństwa zielonoświątkowego, które przeprowadził Główny Apostoł
Jean-Luc Schneider. Kazanie zielonoświątkowe
tłumaczone było przy ołtarzu na język cziczewa, a
następnie symultanicznie na 23 języki i transmitowane do ponad 100 krajów świata. Głównemu Apostołowi towarzyszyli wszyscy apostołowie okręgowi
oraz 224 apostołów z kontynentu afrykańskiego. W
przededniu spotkali się oni na Konferencji Apostołów. Osiem kamer i piętnaście mikrofonów przekazywało na cały świat treść nabożeństwa oraz śpiew
chóru, składającego się z 3000 osób.

Nabożeństwo
24 Maja 2015
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Miejsce: Lusaka/Zambia
Pieśń: O enter Lord Thy Temple
Osoby towarzyszące: wszyscy apostołowie okręgowi oraz 224 apostołów
Uczestnicy: ok. 1 500 000 na całym świecie
Informacja dodatkowa: Przy 23
stopniach Celsjusza w Lusace było wyraźnie chłodniej niż na Międzynardowych Dniach
Kościoła w Monachium w 2014 roku
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Fot. Kościół Nowoapostolski Zambia

SŁOWO I WIARA / PUNKT WIDZENIA

P

oprzez działanie Ducha
Świętego w świętym chrzcie
wodnym i duchowym Bóg
daruje siłę, której potrzebujemy do
zwalczania grzechu. Nie musimy
być posłuszni złemu. Nie jesteśmy
niewolnikami złego. Mamy siłę do
przeciwstawienia się złemu i możemy
powiedzieć: „Nie, nie pozwolę na to,
aby stać się narzędziem złego”.
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 24.05.2015 r.

4

NASZA RODZINA

09 / 2015

09 / 2015

NASZA RODZINA

5

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Słowo biblijne: Objawienie Jana 22, 17

„A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź”!

Zielone Świątki 2015

M

ili bracia i siostry tu na stadionie i we
wszystkich zborach uczestniczących
w transmisji nabożeństwa, najpierw
posłuchamy czytania Biblii – z okazji tegorocznych Zielonych Świątek z
Księgi proroka Joela oraz z Listu do Efezjan:
„A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i
wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia.
Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego
Ducha”. (Joel 3, 1. 2)
„Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego
wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię,
by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli
przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach
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waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości,
zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość
i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość
Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście
zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który
według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy,
temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen”. (Efez
3, 14-21)
Moi mili bracia i siostry oraz drodzy goście, cieszę się,
że te Zielone Świątki możemy obchodzić tutaj w Lusace, w Zambii. Prawie wszyscy apostołowie z Afryki są tu
obecni. Już wczoraj dziękowaliśmy Bogu i wychwalaliśmy Jego łaskę, ponieważ On swoje dzieło tutaj w Zambii – i w ogóle w Afryce – tak wielce błogosławił. Na tym

kontynencie odnotowuje się wspaniały rozwój. Tysiące
zborów na całym świecie są dzisiaj z nami powiązane, a
naszym życzeniem jest dzielić z nimi naszą radość. Niechby odczuwały radość w Chrystusie, która tutaj w Zambii
żyje w naszych sercach.
Jestem świadomy tego, że w niektórych miejscach i w
niektórych sercach mogą być ślady smutku, kiedy patrzy
się na kontynent afrykański i widzi, jak wiele jest tutaj
dzieci Bożych. Niektórzy być może myślą: Dlaczego Zambia jest tak błogosławiona, a nas jest tak niewielu? Oczywiście w wielu innych krajach Afryki jest znacznie mniej
członków. Tak też jest w przypadku Europy. W niektórych
regionach nawet zmniejsza się liczba wiernych. To może
u niejednego wywoływać smutek i może myśleć: Co u nas
jest nie tak?
Pomyślmy o historii Kościoła. Początkiem Kościoła
jest zesłanie Ducha Świętego w Jerozolimie. Po pewnym
czasie jednak więcej chrześcijan było w Azji Mniejszej
niż w Jerozolimie. Można było pomyśleć: „Czy Pan Jezus
zapomniał o swoim boju w Jerozolimie, skoro gdzie indziej jest więcej chrześcijan”? Kościół jednakże rozwija
się dalej, także w Europie. Tam chrześcijaństwo się rozpowszechniło i początkowo było tam najwięcej nowoapostolskich chrześcijan. Dzisiaj więcej chrześcijan nowoapostolskich jest w Afryce niż w Europie. Co w tym jest złego?
Nie możemy zapomnieć o tym, że kraje, granice i plemiona nie są ważne dla Boga. Apostoł Paweł powiedział:
„Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy
jedno jesteście w Jezusie Chrystusie”. (Gal 3, 28) Ważne
jest, że ci, którzy zostali powołani przez Boga, idą za tym
wezwaniem i pozostaną wierni aż do końca. Nie mąćmy
sobie takimi myślami radości w Chrystusie.
W Afryce i w niektórych innych krajach niejeden jest
smutny, ponieważ musi żyć w swojej wierze w bardzo
trudnych uwarunkowaniach. Ze względu na dużą liczbę
braci i sióstr na przykład nie jest możliwe, żeby wszędzie
były dobrze urządzone obiekty sakralne. W niektórych
regionach w ogóle nie ma żadnego kościoła, a zborom
brakuje tego najpotrzebniejszego. Kiedy bracia i siostry
patrzą na Europę, czy na Afrykę Południową, to mogą powiedzieć: „Oni mają takie piękne kościoły, a my musimy
sobie dawać radę z takimi trudnymi okolicznościami”.
Takie myśli też rozumiem. Ale, mili bracia i siostry, pomyślcie o tym, że te zewnętrzne okoliczności nie decydują
o naszym zbawieniu. Nie pozwalajmy, żeby takie myśli
mąciły nam radość w Chrystusie!

Radość w Chrystusie opiera się na naszym zaufaniu do
Boga. Im silniejsze jest nasze zaufanie do Boga, tym większa jest nasza radość w Chrystusie. Apostoł Paweł pisze do
Koryntian: „Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście
byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść”. (I Kor 10, 13) To jest piękny opis wierności Bożej. Polegajmy na wierności Bożej.
Pojęcie „kuszenie” jest tutaj synonimem cierpienia, jakie
musimy przeżywać. Bóg jest wierny i nam obiecał, że ze
wszystkich cierpień, jakie musimy przeżywać, „da i wyjście”. Jak wygląda takie wyjście? To nie jest jakiś spektakularny cud. Wyjście z cierpień dane nam jest w obecności
i działaniu Ducha Świętego w Kościele. To jest wyjście,
które daje nam Bóg. A Zielone Świątki są świętem radości z powodu tego, że Duch Święty jest obecny i działa w
Kościele.

Radość w Chrystusie opiera się na naszym zaufaniu do Boga. Im silniejsze
jest nasze zaufanie do Boga, tym większa jest nasza radość w Chrystusie.

M

oi mili bracia i siostry, miejmy zaufanie do mocy
Ducha Świętego. Duch Święty jest obecny i
działający w Kościele Chrystusa. Gdzie w Kościele Chrystusa głoszona jest ewangelia, tam Duch Święty
jest obecny i działa. A my ufamy mocy Ducha Świętego
także i w tym względzie, że ewangelia będzie głoszona aż
do końca. Kiedy zakończy się Królestwo Pokoju, wtedy
wszyscy ludzie usłyszą ewangelię, dobrą nowinę.
Duch Święty działa w Kościele Chrystusa poprzez
święty chrzest wodny. Duch wzywa ludzi: „Przyjdźcie do
Boga”! A kto wierzy w Chrystusa, może zostać ochrzczony
wodą. Duch Święty wzywa do świętego chrztu duchowego: „Przyjdź do Kościoła Chrystusa i stań się członkiem
Ciała Chrystusa”. Poprzez działanie Ducha Świętego w
świętym chrzcie wodnym i duchowym Bóg daruje siłę,
której potrzebujemy do zwalczania grzechu.
To leży w mocy Ducha Świętego. Nie musimy być posłuszni złemu. Nie jesteśmy niewolnikami złego. Mamy
siłę do przeciwstawienia się złemu i możemy powiedzieć:
„Nie, nie pozwolę na to, aby stać się narzędziem złego”.
W Liście Jakuba jest mowa: „Przeciwstawcie się diabłu,
		

09 / 2015

NASZA RODZINA

7

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

a ucieknie od was”. (Jak 4, 7) Radość w Chrystusie może
przeżywać każdy chrześcijanin, ponieważ w wyniku
chrztu otrzymał siłę, aby podjąć walkę z diabłem i stawić
jemu opór.
Do pełnego rozwoju w wierze chrześcijanin otrzymuje
moc Ducha Świętego poprzez Apostolat. Pan Jezus posłał swoich apostołów, żeby wzywać do Pana dusze, które

wątpliwości. Polegajmy na Duchu Świętym i Jego mocy:
Cokolwiek by się działo – oblubienica Chrystusa zostanie
zebrana i przygotowana przez apostołów.

M

ocy Ducha Świętego możemy też doświadczać
w świętej wieczerzy. Duch Święty wzywa nas
do świętej wieczerzy: „Przyjdź do społeczności Zmartwychwstałego”! Kiedy zbór
obchodzi uroczystość świętej wieczerzy,
wtedy moc Ducha Świętego sprawia, że w
Polegajmy na Duchu Świętym i Jego mocy:
składowych świętej wieczerzy naprawdę
Cokolwiek by się działo – oblubienica Chrystusa
jest obecny Jezus Chrystus. Niezależnie
od tego ilu obchodzi świętą wieczerzę i w
zostanie zebrana i przygotowana przez apostołów.
jakich okolicznościach, obecność Jezusa Chrystusa w świętej wieczerzy można
przeżywać zarówno w zborze znajdującym
są wybrane na oblubienicę Chrystusa, które są wybrane się w obozie uchodźców, jak i w jednym z naszych piękna królewskie kapłaństwo. Także i w tym punkcie ufaj- nych kościołów. Obecność Chrystusa w świętej wieczerzy
my mocy Ducha Świętego: Wszyscy, którzy są wybrani można przeżywać tak samo w małym zborze w Australii,
przez Boga, aby zaliczać się do oblubienicy Chrystusa, jak w dużym zborze w Zambii czy w Kapsztadzie. Moc
są wzywani przez urząd apostolski. Zostają pieczętowani Ducha Świętego nie zależy od tego, jak wielu ludzi się
Duchem Świętym przez apostołów i w ten sposób zosta- zgromadziło. Gdziekolwiek dzieci Boże obchodzą świętą
je przygotowana oblubienica. Co do tego nie ma żadnej wieczerzę, tam poprzez Ducha Świętego obecny jest Jezus
8
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Ci, którzy zaliczają się do oblubienicy Chrystusa, są napełnieni Duchem
Świętym i także oni mówią do wszystkich: „Przyjdź taki, jakim jesteś.
Bóg ciebie miłuje i ja ciebie miłuję! Bóg chce, żebyś był zbawiony”.

Chrystus. To jest nasza radość w Chrystusie.
„A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź”! Cechą zboru
oblubieńczego jest jego miłość do Chrystusa. Wierni pragną społeczności z Nim. Ich największym życzeniem jest
być u Pana. Dlatego modlą się i błagają o Jego przyjście.
Tu jest mowa: „Duch i oblubienica”. Kolejną cechą
zboru oblubieńczego jest to, że dusze należące do zboru
oblubieńczego są napełnione Duchem Świętym. Ich myśli,
słowa i postępowanie są kierowane przez Ducha Świętego.
A więc mówią to, co mówi Duch Święty.
Słyszeliśmy, że Duch Święty do wszystkich powiedział: „Przyjdź, Bóg ciebie miłuje”! Ci, którzy zaliczają
się do oblubienicy Chrystusa, są napełnieni Duchem Świętym i także oni mówią do wszystkich: „Przyjdź taki, jakim
jesteś. Bóg ciebie miłuje i ja ciebie miłuję! Bóg chce, żebyś
był zbawiony”.

N

apełniony Duchem Świętym zbór oblubieńczy
wzywa wszystkich: „Przyjdźcie, Bóg chce wam
przebaczyć i my również”. Czy takie wezwanie
słyszalne jest w każdym zborze? Tam, gdzie dusze napełnione są mocą Ducha Świętego, widzi się i słyszy, że
mówią do bliźniego: „Przyjdź, przebaczyłem tobie”. Oblubienica tęskni za jednością i pojednaniem. A ponieważ
oblubienica chce być taka, jak Jezus Chrystus, podąża za
tymi, którzy opuścili wspólnotę – tak jak to czynił Pan
Jezus. Oblubienica wzywa: „Proszę, przyjdź z powrotem!
Być może ktoś ciebie rozczarował. Przykro mi z tego powodu. Proszę przebacz i powróć do Pana Jezusa”!
Mili bracia i siostry, oto kilka myśli z okazji Zielonych
Świątek. Nie pozwólmy sobie zmącić radości w Chrystusie
smutnymi myślami. Przeżywajmy moc Ducha Świętego i
polegajmy na tej mocy, która będzie działać aż do końca.
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Otrzymaliśmy dar Ducha Świętego podczas świętego pieczętowania. Teraz naszym zadaniem
jest pozwolić działać w nas Duchowi Świętemu. On daje
nam siłę, żeby postępować według wzoru Pana Jezusa.

ApOSTOł OkręgOWy
michAEl Ehrich
Co jest sednem tego nabożeństwa? To, abyśmy coraz bardziej
wypełniali wolę Bożą. Stąd też
Bóg nam dzisiaj powiedział: Koncentrujcie się bardziej
na mocy Ducha Świętego, którego przyjęliście. Koncentrujcie się bardziej na miłości Bożej, którą otrzymaliście.
Koncentrujmy się jeszcze bardziej na ponownym przyjściu Chrystusa!

ZASAdNicZE myśli
Obecność Ducha Świętego można przeżywać
tam,

Po kazaniach apostołów okręgowych Główny Apostoł
przystąpił do celebrowania uroczystości świętej wieczerzy:
Moi mili bracia i siostry, słyszeliśmy o mocy Ducha
Świętego. Dzięki tej mocy Jezus Chrystus jest obecny w
świętej wieczerzy. Oczywiście, nie możemy Go widzieć.
Musimy w to wierzyć. Ale dzięki Duchowi Świętemu
10
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gdzie głoszona jest ewangelia,
gdzie udzielane są sakramenty,
gdzie przez apostołów zostaje przygotowywana oblubienica Chrystusa.

Fot. własna

ApOSTOł OkręgOWy
TShiTShi TShiSEkEdi

dusza może to odczuwać.
A że wiemy, iż Pan Jezus jest pośród nas, to co Jemu
powiemy? Myślę, że mamy potrzebę Jemu podziękować.
Uczyńmy z uroczystości świętej wieczerzy uroczystość
dziękczynienia.
Dziękujmy Panu Jezusowi za Jego miłość i łaskę.
Dziękujemy Jemu za Jego błogosławieństwo, które wylewa na całe swoje dzieło zbawienia. Wyraźmy rzeczywiście nasze podziękowanie w tej uroczystości świętej
wieczerzy.
Mili bracia i siostry tutaj, jak i w każdym zborze, wyznajmy nasze zaufanie do mocy Ducha Świętego. My
ufamy Jego mocy: Ona udoskonali i dokończy dzieło na
tym i na tamtym świecie, a także w twojej i mojej duszy.
Wykorzystajmy też tę świętą wieczerzę, aby okazać
Panu naszą silną wolę pragnienia wejścia do wiecznej
wspólnoty z Nim. Chciejmy też, aby Duch Święty działał
w nas jeszcze mocniej.
Niech Pan Jezus zobaczy, że pragniemy być godnymi i
dostąpić udoskonalenia, poprzez to, że Duchowi Świętemu
dajemy coraz większą przestrzeń, tak aby jeszcze bardziej
było słyszalne wołanie: „Przyjdźcie tacy, jakimi jesteście,
my was miłujemy! Przyjdźcie z powrotem do Pana, my
wam przebaczamy”.
■

…w tym samym czasie zimowa aura w najbardziej na południe położonym zborze świata

Zielone
Świątki
w śniegu
Niebieskie niebo z białymi obłoczkami. Soczysta zieleń murawy „National Heroes
Stadium”. Barwne kwiaty zdobiące ołtarz. Wszystko to stanowiło tło tegorocznego
nabożeństwa zielonoświątkowego w Zambii. Dzięki transmisji satelitarnej nabożeństwa ten
obraz mogli oglądać wierni na
całym świecie.

T

akże najbardziej na południe wysunięty nowoapostolski zbór na
świecie, zbór Ushuaia w
argentyńskiej prowincji Tierra del Fuego (Ziemia Ognista)
korzystał z transmisji nabożeństwa
zielonoświątkowego, po przeżyciu
którego kapłan César Barneau spisał
swoje wrażenia:
„Na ekranie monitora widzieliśmy tysiące afrykańskich braci i
sióstr zgromadzonych na nabożeństwie zielonoświątkowym naszego
Głównego Apostoła – pod gołym niebem w ubraniach z krótkimi rękawami. W moim zborze Ushuaia siedziałem razem z ok. 40 braćmi i siostrami.
Na dworze hulał ostry wiatr z dużymi
płatkami śniegu, zasypującymi miasto. Pierwsza śnieżyca w tym roku.
Ogrzewanie w kościele pracowało
pełną mocą.
Na pierwszy rzut oka te naturalne uwarunkowania nie miały ze sobą nic wspólnego, ale pomimo tych
różnic wszyscy byliśmy szczęśliwi,

obchodząc „urodziny” Kościoła
Chrystusa. Jakie to będzie wspaniałe, kiedy Bóg pośle swego Syna, aby
swoich zabrać do siebie i zastanie nas
podobnie – niezależnie od tego, jak
każdemu przebiega codzienne życie
– radosnych, zjednoczonych w nadziei, w wierze i w miłości”.

Fot. własna

Kiedy jest się w tak wielkim
gronie, wtedy szybko można się
czuć zagubionym. Ale zaproszenie, które dzisiaj otrzymaliśmy, zostało skierowane do
każdego z nas osobiście: „Przyjdź! Bóg ciebie miłuje”!
Jak można byłoby się temu oprzeć?

Fot. Kościół Nowoapostolski Zambia

Fotos: NAK Sambia

ApOSTOł OkręgOWy
NOEl BArNES

Żyć z wiarą / przeżycia

Letnia pogoda podczas nabożeństwa
zielonoświątkowego w Zambii…

Kapłan César Barneau – przewodniczący
zboru Ushuaia w Argentynie – ze swoją rodziną po transmisji nabożeństwa
zielonoświątkowego
09 / 2015
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Kościół na świecie
Zdjęcie grupowe apostołów afrykańskich
z okazji Konferencji Apostołów w Lusace

Uroczysty koncert w sobotę przed Zielonymi
Świątkami w kościele centralnym w Lusace

Wydarzenia związane z Zielonymi Świątkami

Duchowe wzmocnienie
i muzyczna rozkosz

Czas na konwersacje
podczas przerwy obiadowej

Poza licznymi spotkaniami i rozmowami w małych grupach do uroczystości
zielonoświątkowych poza nabożeństwem zawsze należą Konferencja Apostołów
oraz koncert dla zaproszonych gości. Tym razem byli to afrykańscy apostołowie,
którzy przeżywali owocne spotkanie i wspólnotę z Głównym Apostołem.

Fot. Kościół Nowoapostolski Zambia

Z
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okazji Zielonych Świątek Główny Apostoł przeprowadził Konferencję Apostołów z udziałem 250 apostołów wraz z
apostołami okręgowymi. Na kontynencie afrykańskim, na którym żyje ponad
80% chrześcijan nowoapostolskich działa obecnie 234
apostołów. Siedmiu apostołów z krajów zachodnioafrykańskich nie mogło przybyć z powodu ograniczeń
podróżowania ze względu na epidemię Eboli.
Dla wielu obecnych było to pierwsze spotkanie z
Głównym Apostołem Schneiderem, który też każdego
przywitał osobiście.
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Główny Apostoł z apostołem okręgowym pom. Nsamabą (z lewej)
i apostołem okręgowym Ndandulą (z prawej) podczas koncertu
Afrykańska Konferencja Apostołów

Podczas tej pierwszej afrykańskiej Konferencji
Apostołów Główny Apostoł przede wszystkim poruszył tematy, które są ważkie dla duszpasterstwa na tym
kontynencie. Obszernie ustosunkował się do zagadnienia magii i cudotwórstwa oraz przekazał apostołom
teologiczne argumenty, którymi mogą przeciwdziałać
tym praktykom. Innym istotnym tematem była katecheza sług Bożych i wiernych. Tej sprawie należy w
przyszłości poświęcić większą uwagę. Apostołowie
mają zadbać o to, aby szkolenia sług Bożych w zakresie nauk biblijnych i głoszenia kazań, a także katecheza dla dzieci i młodzieży prowadzone były nie tylko w

miastach, ale na całym obszarze, tzn. również w regionach wiejskich, ponieważ: „Poziom wykształcenia naszych wiernych nieustannie wzrasta nie tylko w dużych
miastach, ale też w mniejszych, a nawet na wsiach” –
stwierdził Główny Apostoł.
Do wydarzeń zielonoświątkowych można również
zaliczyć wspólny posiłek z międzynarodową kuchnią
oraz koncert w centralnym kościele w Lusace, którego
program zatytułowany był: „Holy Spirit – Our Guide
and Comforter” (Duch Święty – nasz Przewodnik i
Pocieszyciel) i zawierał utwory muzyki tradycyjnej i
klasycznej.
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3

Zielone Świątki 2015 w Zambii

1

Byliśmy cząstką
wielkiego święta radości!
Nicole Ide i Ingo Fucking przeżyli uroczystość zielonoświątkową w Zambii. Reporterka telewizyjna z Niemiec Północnych i kamerzysta telewizyjny z Nadrenii mieli za zadanie udokumentować
wyjątkowe wydarzenie i z kamerą towarzyszyli przygotowaniom w Lusace. Nicole Ide relacjonuje,
jak przeżyła – swoją pierwszą – podróż do Afryki.

Fot. Nicole Ide und Ingo Fucking

P
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oniedziałek 18 maja: 21 godzin temu samolotem Lufthansy wystartowałam z Hamburga do Frankfurtu nad Menem, gdzie
spotkałam się z Ingo (fot. 1). Stamtąd z międzylądowaniem w Johannesburgu wyruszyliśmy do Lusaki.
Teraz wreszcie stanęliśmy na ziemi zambijskiej. Port
lotniczy w Lusace, stolicy Zambii, jest mały i na pieszo
idziemy z samolotu do terminalu. Tu każdemu przybywającemu pasażerowi mierzą temperaturę. Strach przed
przywiezieniem wirusa Eboli jest wielki.
Miejscowi bracia i siostry już na nas czekają (fot. 3) i

NASZA RODZINA

przeprowadzają nas przez przejście dla dyplomatów. Na
zewnątrz witają nas kolejni bracia i siostry. Wśród nich
jest też trzydziestodwuletni diakon Nimon Muyela. Jest
dziennikarzem w administracji Kościoła Nowoapostolskiego w Zambii, odpowiedzialnym za media publiczne. Przed sześcioma tygodniami Nimon został ojcem.
Jego noce są więc krótkie, a wyzwania zawodowe przed
Zielonymi Świątkami olbrzymie. Wizyta Głównego
Apostoła w Lusace jest dla Zambii bardzo wielkim wydarzeniem, ponieważ tu co dziesiąty jest chrześcijaninem nowoapostolskim. Bardzo jesteśmy zadowoleni,
że Nimon się nami zajmuje. Jest bardzo sympatyczny,

świetnie wygląda w garniturze i w okularach przeciwsłonecznych. Stale dzwoni jego telefon komórkowy –
jest rozchwytywany i musi organizować wiele spraw.
W tych dniach nie tylko zajmuje się nami, ale też miejscową telewizją ZNBC (Zambia National Broadcasting
Corporation) oraz kamerzystami filmującymi na zlecenie
Kościoła. Nimon zawozi nas do hotelu. Dziś już nie będziemy filmować, słońce już zachodzi – przed godziną
18, ponieważ w Zambii niebawem nastanie zima. Za dnia
jest tutaj ok. 24 st. C. Dla nas zupełnie letnia temperatura.
Następnego dnia wyruszamy na safari do Chaminuki
(fot. 5) w pobliżu Lusaki. Chcemy uchwycić w obiektywie dziką Afrykę. Towarzyszy nam pasterz Maxwell
Masempela (47 l.). Pracuje samodzielnie w branży turystycznej. Park Chaminuka zna bardzo dobrze, ponieważ
przez dwa lata tu pracował. Z samochodu widzimy wiele
żyjących na wolności zwierząt: antylopy, żyrafy, zebry,
a nawet słonia. Nie wolno nam wysiadać, ponieważ w
buszu mogą czyhać czarne mamby, jeden z najniebezpieczniejszych gatunków węża.

Zwiedzanie miasta
Środa rozpoczyna się dla nas wizytą w administracji krajowego Kościoła Nowoapostolskiego Zambia. Po
drodze jestem zaskoczona: w Lusace reklamują nasze
wielkie wydarzenie kościelne. Plakaty ze zdjęciem
Głównego Apostoła na skrajach ulic (fot. 4) informują o
nabożeństwie zielonoświątkowym.
W administracji kościelnej najpierw Nimon przedstawia nas apostołowi okręgowemu Charlesowi S. Ndanduli (61 l). Następnie przechodzimy z pomieszczenia
do pomieszczenia. Jesteśmy przedstawiani i poznajemy
każdego z 38 pracowników administracyjnych. Wszyscy
cieszą się na nasz widok – filmujących bladych twarzy.

Administracja kościelna mieści się obok centralnego
kościoła nowoapostolskiego w Lusace (fot. 6). Tu akurat
trwają przygotowania do sobotniego koncertu zielonoświątkowego: malowanie, spawanie, gdyż na koncert
budowane jest specjalne podium. Oczekuje się 3000
słuchaczy. Wszystkie bilety na koncert zostały wyprzedane. „Każdy, nie tylko chrześcijanie nowoapostolscy,
mógł kupić bilet wstępu” – wyjaśnia mi przewodniczący
zboru, pasterz Eric Kamwi. Jego zbór liczy ponad 1000
członków, a wielu z nich pomaga w pracach przygotowawczych.
Zakończywszy zwiedzanie administracji i kościoła
centralnego spotykamy diakonów Humphreya Kasale
(45 l.) i Aarona Muhau (29 l). Diakon Humphrey zaprasza nas do siebie do domu. Samodzielny przedsiębiorca
mieszka z rodziną w najpiękniejszej dzielnicy Lusaki, w
Woodlands. Poznajemy jego gościnną żonę Elisabeth i
troje dzieci. Najstarsza córka diakona Humphreya aktualnie przebywa w USA. Elisabeth przygotowała dla nas
niemiecką przekąskę, składającą się z małych kotlecików i kiełbasek.
Następnie Humphrey i Aaron (fot. 2) obwożą nas po
Lusace, abyśmy mogli fotografować miasto i kolejne nowoapostolskie kościoły. Dzielnica Woodlands ma własny zbór – około 600 wiernych zbiera się tu na nabożeństwa. Po drodze przejeżdżamy obok typowych handlarzy
ulicznych. Przy ulicach, ale też pomiędzy jadącymi samochodami – także w godzinach szczytu – sprzedają
swoje towary, począwszy od kart telefonicznych i gazet,
poprzez koszulki sportowe, do owoców, kurtek, odzieży,
mioteł i używanych mebli. Zatrzymywanie się i robienie
zakupów na środku ulicy jest w Lusace możliwe. Sylwetkę miasta tworzy przeważnie płaska zabudowa za wyjątkiem kilku wysokich biurowców.
Podczas zwiedzania miasta podjeżdżamy też pod

4

5

09 / 2015

6

		

09 / 2015

NASZA RODZINA

15

Kościół na świecie

najstarszy kościół nowoapostolski w dzielnicy Fairview.
Dawniej ten obiekt należał do Kościoła Katolickiego,
opowiadają nasi przewodnicy.

Nabożeństwo wieczorne w ciemnościach
Dzień kończymy uczestnictwem w nabożeństwie.
Razem z diakonem Humphreyem Kasale i jego rodziną
udajemy się do zboru Olympia Park. Tu aktualnie „stara”
Lusaka sąsiaduje z „nową” Lusaką. Obok starego kościoła, otwartego jeszcze ze wszystkich stron i zapewniającego miejsca tylko dla 300 braci i sióstr aktualnie
budowany jest nowy kościół, zapewniający miejsca dla
2000 wiernych.
Na naszym pierwszym zambijskim nabożeństwie od
razu konfrontowani jesteśmy z przeciwnościami losu,
które tamtejsi bracia i siostry przyjmują ze spokojem.
Podczas kazania wyłączają prąd. A ponieważ jest już
po zachodzie słońca, więc nastaje absolutna ciemność.
Szybko zostaje przyniesiona mała latarka, nikt nie narzeka, nikt nie wydaje okrzyków przerażenia. Podczas nabożeństwa śpiewacy oraz pozostali członkowie zboru przy
pomocy światełek z telefonów komórkowych odczytują
nuty i teksty. Takie wyłączenia zasilania elektrycznego
zdarzają się tu przynajmniej dwa razy w miesiącu. Z reguły na około 15 minut. Tym razem przerwa w dopływie
prądu trwa już godzinę. Pomimo to bracia i siostry po
nabożeństwie długo pozostają razem; jedzą, piją i rozmawiają – wszystko w półmroku. Reflektory samochodu ustawionego przed drzwiami kościoła dodatkowo

oświetlają wnętrze. Z dworu dochodzi cykanie świerszczy.
Ponownie w hotelu, ale dla mnie i dla Ingo po jedenastu godzinach filmowania, wywiadów i spotkań dzień
jeszcze się nie kończy: przeglądamy materiał filmowy i
omawiamy dalsze działania.

Przybycie Głównego Apostoła
Czwartek przed Zielonymi Świątkami – na lotnisku
w Lusace wielki ruch (fot.7): prasa, komitety powitalne i służby porządkowe oczekują przybycia dostojnego
gościa. Wiele sióstr ma na sobie ubrania z kościelnymi
symbolami. Na powitanie Głównego Apostoła przygotowuje się też chór dziecięcy. To, że na lotnisku wszystko przebiega sprawnie, jest zasługą także Humphreya i
Aarona, ponieważ Humphrey współdziała w zespole
transportowym, a Aaron jest członkiem 300-osobowego komitetu protokolarnego. Ogółem ponad 14 różnych
zespołów zajmuje się organizacją uroczystości zielonoświątkowych. Zadaniem Aarona jest zaopiekowanie się
bagażem Głównego Apostoła. Nawet ma okazję uścisnąć
dłoń Głównego Apostoła: Aaron jest szczęśliwy, uśmiecha się i jest z tego nieco dumny. Później przesyłamy mu
z tego momentu fotografię i wycinek z filmu.
Humphrey zalicza się do 70-osobowego zespołu transportowego, który dba o to, aby wszyscy goście
zostali odebrani, zawiezieni do hotelu oraz terminowo
na pozostałe spotkania. Główny Apostoł i osoby towarzyszące wyruszają autokarem z lotniska do hotelu w

konwoju eskortowanym przez policję. Wzdłuż ulic stoją
bracia i siostry (fot. 10 i 11), kiwają, tańczą i wiwatują z
radości z powodu przybycia Głównego Apostoła.
Hotelowy hol także jest pełny radosnych wiernych.
Tu wita Głównego Apostoła kolejny chór dziecięcy. Najmniejsza z chóru śpiewa solo. Teraz nawet Główny Apostoł wyciąga z kieszeni swój telefon komórkowy i robi
zdjęcia. Z entuzjazmem dziękuje wszystkim dzieciom, a
najmniejszą bierze na ręce (fot. 8).
Kolejnym punktem protokołu wizyty jest zapowiedziany na godz. 18.00 wywiad dla telewizji ZNBC, który
przeprowadzi dziennikarka, siostra Ruth Kanyanga. My
również będziemy przy tym obecni.
Mamy jednak jeszcze trochę czasu i jedziemy na „National Heroes Stadium”. Tu w pełni trwają próby przed
nabożeństwem zielonoświątkowym (fot. 9). Po jednej
stronie areny ćwiczy wielki chór razem z orkiestrą, a po
drugiej chór dziecięcy. Chociaż próby trwają już od siedmiu godzin, na stadionie panuje radosny nastrój. Równolegle odbywają się prace montażowe i przygotowawcze.
Ustawiane są krzesła i przyjeżdża wóz transmisyjny z zespołem z odległego o 1700 kilometrów Johannesburga.
Podczas prób ponownie spotykamy siostrę Elisabeth Kasale i jej dzieci. Opowiada nam, że dyrygentowi bardzo
trudno jest utrzymać spokój wśród chórzystów oraz rytm
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podczas śpiewu, ponieważ wszyscy
są tak pełni radości i śpiewają pełnym
sercem.

Lusaka

•

Wspólnota między ogniowymi
koszami
Piątek dla mnie i dla Ingo rozpoczyna się wywiadem
z apostołem okręgowym Charlesem S. Ndandulą. Następnie wyjeżdżamy do buszu: biskup Oscar Sibote Kalumiana i jego żona Sharon Ing’utu zaprosili wszystkich
przybyłych afrykańskich biskupów i ich żony do swego
domu na wspólną uroczystość. Wśród gości jest też pięciu apostołów w stanie spoczynku i poprzedni apostoł
okręgowy Zambii Duncan Mfune. Dom nie pomieściłby wszystkich, dlatego ponad 50 gości siedzi na dworze
pomiędzy ogniowymi koszami. Chór śpiewa pieśni po
angielsku i w językach afrykańskich, a wspólne śpiewanie odbywa się z pamięci. Na pożegnanie każda kobieta
otrzymuje wielki kosz ze świeżymi owocami i kwiatami.
Zambijczycy są bardzo gościnni!

4000 uczestników koncertu, a 3000 miejsc
W sobotę przed Zielonymi Świątkami apostołowie
z Afryki i apostołowie okręgowi ze wszystkich kontynentów świata spotykają się z Głównym Apostołem
na wielkiej konferencji apostolskiej. Na zakończenie
znany nam już pasterz Maxwell Masempela wykonuje
zdjęcie grupowe. Gdy wszyscy są na swoich miejscach,
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Rozwój Kościoła
Nowoapostolskiego w Zambii

K
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16
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woła radośnie: „The Lord is coming soon”! (Pan przyjdzie wkrótce!) i wszyscy apostołowie są rozpromienieni.
Zdjęcie grupowe wykonane.
Po tym wydarzeniu jemy coś na szybko w nowiutkim
centrum handlowym. Tu widać wyraźnie, że Lusaka jest
nowoczesnym miastem. To nie może być Afryka – myślę
sobie. Na parkingu stoją zadbane i drogie samochody, a
na sklepach widnieją nazwy sieci handlowych spotykanych też w Europie. Tak sobie Afryki nie wyobrażałam.
Musimy się śpieszyć. Za dwie godziny w kościele
centralnym rozpocznie się wielki koncert zielonoświątkowy (fot. 12). Przed wejściem stoi tłum ludzi. Sprzedano 3000 biletów, w kościele są już ponad 4000 ludzi,
a jeszcze setki stoją na dworze – z kartami wstępu! Najprawdopodobniej bilety zostały nielegalnie skopiowane.
Mam miejsce na górze w ostatnim rzędzie i obsługuję drugą kamerę. Słuchacze siedzą ściśnięci. Wszędzie
pełno ludzi. Jest bardzo ciasno. Koncert jest wspaniały,
a jego uczestnicy pełni entuzjazmu (fot. 13 i 15) – także
Główny Apostoł (fot. 14), co też podkreśla w swojej
przemowie na zakończenie koncertu. Śpiewacy, porwani
falą radości i szczęścia po słowach Głównego Apostoła,
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ponownie zaczynają śpiewać, a muzycy tańczyć.

Wielki finał:
nabożeństwo zielonoświątkowe
Ingo i ja o godz. 6.00 rano wyruszamy na „National
Heroes Stadium” na uroczyste nabożeństwo. Nie jesteśmy tu jednak pierwszymi. Ostatnie tulipany zostają wetknięte i dekoracja ołtarza jest gotowa. Z boku dostawiane są kolejne krzesła. Stopniowo zapełnia się sektor dla
ponad 3000 chórzystów i muzyków. Na wielkim telebimie pokazywane są zagubione dzieci, szukające swoich
rodziców (fot. 17). Pogoda jest perfekcyjna. Nie jest tak
gorąco, jak podczas ubiegłorocznych Zielonych Świątek
na Międzynarodowych Dniach Kościoła w Monachium.
Większość braci i sióstr jest w ubraniach z motywami kościelnymi. Wiele sióstr ma na sobie chitenge, jest
to długi płat tkaniny, który można różnie stosować: jako
spódnicę, suknię, chustę, a także zawiązać na spodnie –
jak to widać w moim przypadku (fot. 16). Tu chitenge są
z kościelnymi motywami zielonoświątkowymi, a także
w kościelnych kolorach.

Podczas nabożeństwa jako kamerzyści razem z Ingo
możemy siedzieć z lewej strony podium, za żonami sług.
Tak jak wspomniał podczas kazania apostoł okręgowy
Michael Ehrich (Niemcy Południowe), akustyka przy ołtarzu nie jest zbyt optymalna. Tak więc niewiele słyszę,
ale korzystam z wyjątkowej atmosfery i ze wspólnoty
ponad 70 000 braci i sióstr na stadionie. Zaletą mojego
miejsca jest to, że siedzę akurat przed wielkim chórem i
chórem dziecięcym. Oba chóry śpiewają fantastycznie.
Po nabożeństwie Główny Apostoł idzie za podium,
wstępuje na podwyższenie dla dyrygenta i dziękuje jemu
oraz chórzystom. Chór odpowiada na to śpiewem. To są
takie piękne momenty radości i wspólnoty tu na stadionie.
Miesiącami zambijscy bracia i siostry cieszyli się na
nabożeństwo zielonoświątkowe, a teraz to przedpołudnie
zalicza się do jednych z najważniejszych wydarzeń w ich
życiu. W braciach i siostrach w Zambii tkwi tyle entuzjazmu dla wiary. Do tego dochodzi ich pokojowe usposobienie, gotowość do służenia pomocą i gościnność.
Wszystko to urzekało mnie i Ingo dzień w dzień.
Jesteśmy wdzięczni, że byliśmy cząstką wielkiego
Nicole Idge
święta radości!

ościół Nowoapostolski dotarł do
Zambii w roku 1928 i od tego czasu nieustannie się rozwija. Pierwsze
nabożeństwa odbywały się w Livingstone, w
ubogiej dzielnicy Malota. Dzięki oddanemu zaangażowaniu i ofiarności sług Bożych oraz braci i sióstr liczba wiernych nieustannie rosła, jak też ich wiara.
Ten rozwój trwa do dziś. Obecnie w Zambii jest ponad milion
członków w 7387 zborach. Prawie każdego miesiąca zostaje
wyświęcony jeden lub kilka kościołów. Terytorialny Kościół
Nowoapostolski Zambia jest samodzielny finansowo.
Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa są dowodem
miłości i mocy Bożej, które są siłą napędową dzieci Bożych.
Napełnieni Jego miłością i mocą odczuwamy Jego bliskość i z
Jego pomocą jesteśmy w stanie czynić to, czego oczekuje od
nas Pan Jezus i udaje się nam naszym usposobieniem stawać
się coraz bardziej podobnym do Niego. Miłość i moc Boża są
siłą, która umożliwia nam składanie ofiar i naśladowanie Pana.
W maju 2005 roku jako apostoł okręgowy po raz pierwszy odwiedziłem miasto Mongu w Prowincji Zachodniej.
Pewna liczba młodych braci i sióstr szła pięć dni pieszo, żeby
być na tym nabożeństwie. To mnie bardzo wzruszyło. Taką
gorliwość widzę wszędzie w kraju. W czerwcu tego roku
odwiedziłem zbór Mfuwe w Prowincji Wschodniej. Tam
ponownie wzruszyła mnie wiadomość, że czterech braci z
Nabwalya dwa dni jechało rowerami przez South Luangwa
National Park, żeby wziąć udział w nabożeństwie. W parku tym żyją wszystkie drapieżne i niebezpieczne zwierzęta.
Taką odwagę i zapał dostrzega Bóg. Niezależnie od tych, czy
innych dzieł wiary przed braćmi i siostrami są też wielkie
wyzwania. Świadomi jesteśmy, że w miarę postępu przemysłowego i życiowego maleje zaangażowanie w sprawach
Bożych. Dlatego staramy się te „tłuste lata” wykorzystać tak
dobrze, jak to tylko możliwe, abyśmy z nadejściem „chudych
lat” mieli wystarczająco wszystkiego do zachowania naszej
wiary z pomocą Bożą. Takim błogosławieństwem było nabożeństwo Głównego Apostoła Schneidera 24 maja br. które
odbyło się na „National Heroes Stadium” w Lusace. Wielu
wiernych przybyło z miast i wsi. Po raz pierwszy na nabożeństwie zebrało się ponad 70 000 ludzi. Całokształt uroczystości
przebiegł spokojnie i bez incydentów. Za to dziękujemy naszemu Ojcu Niebieskiemu, któremu należy się cześć i chwała. Dzięki łasce i pomocy Bożej oraz zaangażowaniu wielu
sług i dzieci Bożych udało się uczynić z tych uroczystych dni
cudowne dni błogosławieństwa.
Charles Ndandula
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Chleb Żywota

Ideał życia chrześcijańskiego
w Listach Apostoła Piotra

Chleb Żywota
Dążyć do pokoju
„Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu”.
Rzymian 14, 19

W

nadmienionym wersecie Listu do Rzymian Apostoł Paweł reaguje na doniesienia ze zboru w Rzymie i nawołuje do jedności w pokoju pomimo różnicy poglądów.
Pokój w obydwu Testamentach Pisma Świętego ma ogromne znaczenie. Pan pozostawił swoim swój pokój, jakiego świat
dać nie może. (Jan 14, 27) Jest to pokój, który nie ogranicza się
tylko do zawieszenia broni czy braku przemocy, lecz przewyższa wszelkie regulacje i rozum ludzki. (Flp 4, 7) Jest to możliwe
dlatego, ponieważ Bóg jest Bogiem pokoju. (I Tes 5, 23) Jego
pokój obejmuje całego człowieka i jego zbawienie. Człowiek
przepełniony pokojem Bożym może przysłużyć się pokojowi
na świecie.
Apostoł Paweł wskazuje na pokój, ponieważ w rzymskim
zborze istniały konflikty, które zaogniały się z powodu różnic
poglądów i trybu życia. Było w zborze kilku „silnych”, którzy
w odniesieniu do jedzenia i picia nie czynili różnic pomiędzy
czystymi bądź nieczystymi pokarmami. Znajdowali się tam
również „słabi”, którzy trzymali się Zakonu Mojżeszowego i
trapili się zachowaniem „silnych”. (Rzym 14, 15)
Apostoł ostrzegał, aby różnice nie prowadziły do rozłamów
w zborze. „Silni” zobowiązani byli do zważania na „słabych”.
To pozwoliło stworzyć i utrzymywać pokój w zborze. Na tym
tle Apostoł Paweł udziela rady zawartej w nadmienionym słowie biblijnym.
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Dążenie do tego, co służy pokojowi, związane jest z wysiłkiem
i własnym wkładem. W pierwszej kolejności ma to miejsce w zborze, w Kościele, ale nie powinno się tylko do tego ograniczać. W
miarę naszych możliwości powinniśmy również wspomagać i
wspierać pokój międzyludzki zarówno w małych, jak i wielkich
sprawach. Zachowywanie pokoju nikomu nie spada z nieba!
Najpierw musimy rozpoznać, co służy pokojowi w zborze i
w Kościele. Po pierwsze należy się kierować według przykładu
Pana, przyjąć Jego poselstwo pokoju i pozwolić Panu działać.
Po drugie powinniśmy zważać na to, by nikt nie został zepchnięty na skraj, nie był wzgardzony, a tym bardziej osądzony! Wówczas można przeżywać, że pokój buduje, a przy tym jednocześnie poznać, że niepokój rujnuje.
O ile to od nas zależy zabiegajmy o pokój ze wszystkimi
ludźmi, niezależnie od ich religijnego nastawienia czy socjalnego pochodzenia. (Rzym 12, 18)
Jezus Chrystus jest pośrednikiem pokoju – wniósł pokój
w relacje Boga z człowiekiem. (Efez 2, 13. 14) Zabiegajmy o
pokój modlitwą i czynem.
Corocznie na całym świecie 21 września obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Pokoju, który został ustanowiony
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obchody te mają zwrócić
uwagę ludzi na potrzebę i przestrzeganie pokoju. Jako chrześcijanie nowoapostolscy w tym dniu szczególnie modlimy się do
Boga o pokój w rodzinie, w środowisku życiowym i na świecie.

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

N

ie jest przypadkiem, że losy chrześcijan, prześladowanych i tępionych, upływały w atmosferze ciągłego zagrożenia. Co ważne, w imię swojego Mistrza, a zarazem
Nauczyciela, wystrzegali się wszelkiej przemocy. Nawet wizja
śmierci za wiarę nie była w stanie zmienić ich nastawienia do świata. A było ono nacechowane, jak już o tym wspominano, wszechogarniającą miłością. Była ona fundamentem, swoistym kamieniem węgielnym, wyróżniającym prawdziwych chrześcijan od
świata, w którym przyszło im żyć. Co więcej, nie chodziło o miłość
względem współwyznawców, ale nade wszystko – wobec przeciwników, prześladowców. Chrześcijanie bowiem mieli cały czas
w pamięci życie i działalność Jezusa Chrystusa, który jako niewinny Baranek Boży oddał swe życie za wszystkich ludzi. Prawdziwi
chrześcijanie muszą być zatem Jego naśladowcami, pokazywać,
że i oni zasługują na miano wiernych uczniów Zbawiciela.
Rozdział trzeci upowszechnia również prawdę o życiu według
ciała i według Ducha. Chrześcijanie mają żyć tak, aby spełniać
dobre uczynki i nawet cierpienie nie powinno ich w tym powstrzymywać. Zbliżony punkt widzenia potrafimy odnaleźć w Dan 6, 5 i
Rzym 13, 3-5: „Wtedy zwierzchnicy oraz satrapowie zaczęli szukać jakiegoś powodu, aby zaszkodzić Danielowi. Nie mogli jednak
znaleźć żadnej takiej sprawy ani jakiegoś niedopatrzenia, bo Daniel był pod każdym względem bardzo uczciwy. Nie zdołano mu
zarzucić żadnego zaniedbania ani wykroczenia w czymkolwiek”
oraz „Sprawując władzę boją się nie ci, którzy dobrze czynią, lecz
ci, którzy czynią źle. Jeżeli chciałbyś nie lękać się władzy, żyj uczciwie; wtedy zasłużysz sobie nawet na pochwałę ze strony władzy.
Władza pozostaje bowiem na usługach Boga dla dobra twojego.
Lecz jeśli dopuszczasz się zła, powinieneś lękać się władzy! Nie na
darmo bowiem przysługuje jej prawo wymierzania kary. Pozostając na usługach Boga, objawia Jego słuszne zagniewanie na
tych, którzy źle czynią. Tak więc władzom należy ulegać nie tylko
po to, aby uniknąć gniewu Bożego, lecz także, by być w zgodzie z
własnym sumieniem”.
Z tych cytatów wynika niedwuznacznie, że życie dobre zasadza się na pełnej uczciwości. Ma ona dwojakie znaczenie: stanowi miernik, wzorzec postępowania ze względu na innych ludzi, a
także jest świadectwem podległości prawu, czyli władzy. Pierwsi

chrześcijanie bardzo dbali o to, aby nie postrzegać ich jako buntowników, wrogów zastanego porządku, stąd też nakazywali ze
wszech miar zależność od tych, którzy sprawują rządy. Co ważne,
ten punkt widzenia unaocznia zapatrzenie się w Jezusa Chrystusa
niestarającego się wypełnić jakiegoś politycznego przesłania, ale
właśnie nakazującego szanować przywódców państw.
Oczywiście, uczciwość bardzo często naraża na cierpienie.
Jest ono jednak nie przekleństwem, lecz wręcz przeciwnie – błogosławieństwem. Mówią o tym również teksty paralelne: Mat 5,
12 i Dz Ap 5, 41: „Cieszcie się i radujcie, bo już macie wielką
zapłatę w niebie. To przecież tak właśnie prześladowano proroków, poprzedników waszych” oraz „A oni, opuszczając Sanhedryn, cieszyli się, że byli godni cierpieć dla imienia [Jezusa]”.
Cierpienie w ludzkim aspekcie oznacza dojmujący ból, trwogę,
poczucie bezsensu, wreszcie nierzadko widmo śmierci. Nie tak
mają na to patrzeć chrześcijanie. Dla nich oznacza ono pragnienie
wiecznej prawdy, pociąg ku wyższym wartościom, w końcu miłość Zbawiciela. Powinna ona mieć charakter bezkompromisowy
– pełnego oddania się, pomimo przeszkód i trwóg. Gorliwość i
prawość – te wartości wyznaczają widnokrąg chrześcijański. Ich
należy się trzymać, aby nie zbłądzić, aby nie zagubić się w świecie
złudnych, mamiących wartości. Chrześcijanin, jak pisze Apostoł
Piotr, ma być misjonarzem Jezusa Chrystusa, Jego kultywować i
Jego też nauczać. Warto tedy zwrócić uwagę na następujące fragmenty biblijne: I Kor 1, 2, Kol 4, 6, Przyp 15, 1, I Tym 6, 11-12,
Tyt 3, 2: „Do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali
uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze
wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego [Pana], „Niech słowo wasze
będzie zawsze miłe i trafne, tak byście każdemu odpowiadali jak
należy”, „Łagodna odpowiedź gniew uspokaja, słowa zbyt ostre
pobudzają do gniewu”, „Ty zaś, człowiecze Boży, stroń od takich rzeczy, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, wytrwałość, łagodność. Zmagaj się zmaganiem uczciwym o
wiarę, zarabiaj na życie wieczne, gdyż właśnie do niego zostałeś
powołany i o nim to złożyłeś chlubne świadectwo, i to wobec wielu
świadków”, „Niech o nikim nie mówią źle, niech unikają wszelkich sporów, a okazują sobie nawzajem uprzejmość i łagodność”.
		

09 / 2015

NASZA RODZINA

21

Katechizm

widoczny, gdzie występuje urząd apostolski, gdzie
udzielane są trzy sakramenty dla żyjących i umarłych
oraz gdzie właściwie głoszone jest Słowo Boże. Tam
właśnie ustanowione jest dzieło zbawienia Pana, w którym oblubienica Chrystusa zostaje przygotowana na wesele w Niebie. (KKN 6.5)
Wiążącymi elementami pomiędzy poszczególnymi Kościołami chrześcijańskimi są: chrzest, wspólne

wyznawanie Jezusa Chrystusa oraz wiara w Niego. Przez
ochrzczonych, którzy żyją zgodnie ze swoją wiarą,
Kościół staje się dopiero przeżywalny jako wspólnota
wiary, nadziei i miłości. Zatem Kościół Chrystusa jest
widoczny też w Kościołach, w których jedność, świętość, powszechność i apostolskość występuje w różny
sposób i w różnym wymiarze. (KKN 6.5)
Koniec rozdziału 6

katechizm

Kościół Jezusa Chrystusa
Rozdział 6 − część VII

6.5 Kościół Jezusa Chrystusa i Kościoły jako instytucje
W swoim historycznym urzeczywistnieniu Kościół
Jezusa Chrystusa nie spełnia w pełni przykazania jedności, świętości, powszechności i apostolskości. W głównej mierze wynika to z tego, że urząd apostolski przez
długi czas w ogóle nie działał, a od XIX wieku może
działać tylko w ograniczonym wymiarze. Różnorodność
Kościołów chrześcijańskich uwarunkowana jest kulturowymi, socjalnymi i historycznymi różnicami oraz
różnorodnymi interpretacjami jednej ewangelii, jednego Pisma Świętego. Pomimo tej różnorodności Kościół
Chrystusa nie pozostaje skryty ani nieprzystępny, ale
najwyraźniej tam staje się widoczny, gdzie występuje
urząd apostolski, gdzie udzielane są trzy sakramenty dla
żyjących i umarłych oraz gdzie właściwie głoszone jest
Słowo Boże. Tam właśnie ustanowione jest dzieło zbawienia Pana, w którym oblubienica Chrystusa zostaje
przygotowana na wesele w Niebie.
Wiążącymi elementami pomiędzy poszczególnymi
Kościołami chrześcijańskimi są: chrzest, wspólne wyznawanie Jezusa Chrystusa oraz wiara w Niego jako jedynego Pana i Zbawiciela, tak jak Go poświadcza Pismo
Święte. Tradycja chrześcijańska mówi, że tylko prawdziwie wierzący przynależą do niewidzialnego i ukrytego Kościoła, w przeciwieństwie do ochrzczonych, niewierzących w Jezusa i niewyznających Go jako swego
22

NASZA rodzina	

09 / 2015

Pana. (Obj 3,1)
Przez ochrzczonych, którzy żyją zgodnie ze swoją
wiarą i wyznają Jezusa jako swego Pana, Kościół staje
się dopiero przeżywalny jako wspólnota wiary, nadziei
i miłości. Zatem Kościół Chrystusa nie tylko jest tam,
gdzie działa urząd apostolski – w dziele zbawienia Pana
Jezusa – ale też w innych Kościołach, gdzie urzeczywistnia się wiara chrześcijańska w czynnej miłości do
bliźniego, w jasnym wyznawaniu Jezusa Chrystusa i w
poważnym staraniu się naśladowania Chrystusa, czyli w
takich wspólnotach chrześcijańskich, w których na nabożeństwie ma miejsce wielbienie i sławienie Trójjedynego Boga i w których jedność, świętość, powszechność
i apostolskość występuje w różny sposób i w różnym
wymiarze.
Tam, gdzie dziś apostołowie Kościoła Nowoapostolskiego działają celem przygotowania oblubienicy Chrystusa na ponowne przyjście Pana, pomimo wszelkiej niedoskonałości, występują wszystkie ku temu niezbędne
środki. Dzieło zbawienia Pana zostanie dokończone w
ramach Kościoła Jezusa Chrystusa.

Streszczenie
W swoim historycznym urzeczywistnieniu Kościół
Chrystusa nie spełnia w pełni przykazania jedności,
świętości, powszechności i apostolskości. (KKN 6.5)
Kościół Chrystusa najwyraźniej tam staje się

~~ ~
Dlaczego katechizm?
Katechizm Kościoła Nowoapostolskiego to opracowanie, zawierające usystematyzowaną prezentację nauki
i wiary nowoapostolskiej. Dotychczas istniały już opracowania, przedstawiające zasadnicze składowe wiary
nowoapostolskiej, jak np. mały katechizm – książka „Pytania i odpowiedzi o wierze nowoapostolskiej”. Coraz
bardziej jednak dochodziła do głosu potrzeba obszernej
prezentacji nauki nowoapostolskiej. Kościół Nowoapostolski jest Kościołem międzynarodowym. Występuje
na całym świecie, a to oznacza również w wielu krajach
zróżnicowanych kulturowo. Chociażby już z tego względu potrzebne było podstawowe dzieło, zapewniające i
utwierdzające jedność nauczania kościelnego pomimo
wszelakich różnic narodowościowych i kulturowych.
Z okazji wydania Katechizmu Kościoła Nowoapostolskiego w marcu 2012 roku Główny Apostoł Wilhelm
Leber m.in. pisał: „Raduję się z tego, że opracowany katechizm, którego powstanie zainicjował mój poprzednik,
Główny Apostoł Richard Fehr, zostaje teraz przekazany
do dyspozycji wszystkim wiernym… Cieszyłbym się,
gdyby to dzieło znalazło zainteresowanie także u wiernych innych Kościołów. Serdecznie wszystkich zapraszam do zajęcia się treścią katechizmu”.

Katechizm Kościoła Nowoapostolskiego wyrażając wspólne i fundamentalne przekonania wszystkich
chrześcijan, przedstawia również zagadnienia właściwe
dla wiary nowoapostolskiej. Katechizm napisany jest na
bazie wiary dla wierzących. Należy podkreślić, że pomimo różnic w rozumieniu zagadnień wiary, Kościół Nowoapostolski okazuje wielki szacunek innym Kościołom
i ich rozumieniu wiary.
Katechizm jest dziełem fundamentalnym. Jest wiążącą normą dla nowoapostolskiego życia w wierze. Oczywiście dzieło to nie udziela odpowiedzi na wszystkie
szczegółowe pytania, ale otwiera liczne możliwości do
dialogu oraz do rozważań aktualnych tematów.
Opracowania tego podstawowego dzieła dokonał
zespół roboczy, składający się w przeważającej części
z apostołów i wybitnych specjalistów różnych dziedzin
naukowych i teologii, a w decydujących etapach opracowanie katechizmu nadzorowała i weryfikowała Konferencja Apostołów Okręgowych. Wydanie katechizmu
zostało zrealizowane w ścisłym uzgodnieniu z Głównym
Apostołem.
Niechby to dzieło znalazło błogosławiony użytek i
dawało orientację w wierze.
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Opowieści biblijne
Żywienie przepiórkami i manną
(II Księga Mojżeszowa 16)

Pan Bóg wyprowadził swój naród
z Egiptu. Rozdzielił Morze Czerwone, aby jego lud mógł przez
nie przejść, a wojsko egipskie
utonęło. Następnie Izraelici szli
przez pustynię.
Piętnastego dnia drugiego miesiąca po wyjściu z Egiptu Izraelici
dotarli na pustynię Sin, znajdującą się pomiędzy Elim a Synajem.
Lud szemrał: „Obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku
mięsa i mogli się najeść chleba
do syta! Bo wyprowadziliście nas
na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem”.
Wtedy Bóg powiedział do Mojżesza: „Oto Ja spuszczę wam jako
deszcz chleb z nieba! I wyjdzie
lud i będzie codziennie zbierał, ile
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mu potrzeba. Lecz szóstego dnia
będzie zbierał podwójną ilość
tego, co zbierają codziennie”.
Mojżesz i Aaron powiedzieli do
ludu: „Wieczorem poznacie, że
to Pan wyprowadził was z ziemi
egipskiej. A rano ujrzycie chwałę
Pańską, gdy usłyszy szemranie
wasze przeciwko Panu. Wieczorem Pan da wam mięso do jedzenia, a rano chleb do sytości”.
Pod wieczór nadleciały przepiórki
i pokryły obóz, a z rana warstwa
rosy leżała wokół obozu. A gdy
warstwa rosy odparowała, na
powierzchni pustyni było coś
drobnego, ziarnistego niby szron
na ziemi. Izraelici mówili jeden do
drugiego: „Man hu?”* – ponieważ
nie wiedzieli, co to jest.
Mojżesz do nich powiedział: „To
jest chleb, który Pan dał wam do
jedzenia. Oto, co rozkazał Pan:

Zbierajcie z niego, każdy według
tego, ile potrzebuje do jedzenia”.
Następnie Mojżesz powiedział
do Izraelitów: „Niechaj nikt nie
pozostawia z tego nic do rana”.
Niektórzy jednak nie słuchali Mojżesza i pozostawili nieco do rana,
lecz to pokryło się robactwem i
zaśmierdło. Wówczas Mojżesz
rozgniewał się na nich.
Każdego ranka Izraelici zbierali
na nowo. A gdy słońce grzało,
manna topniała i nie mogli już
zbierać.
Szóstego dnia każdy zbierał
mannę podwójnie.
Mojżesz powiedział do ludu:
„Tak powiedział Pan: Jutro będzie wypoczynek, poświęcony
Panu, dzień szabatu. Upieczcie,
co macie upiec, ugotujcie, co
macie ugotować. Lecz wszystko,
co zbędzie, przechowajcie do
następnego rana”. Tym razem
przechowana manna ani nie zaśmierdła, ani nie było w niej robactwa.

Wtedy Mojżesz powiedział do
ludu: „Zjedzcie to dzisiaj, gdyż
dzisiaj jest szabat Pana; dzisiaj
nie znajdziecie tego na polu”.
Pomimo tego niektórzy z ludu
wyszli na pole, aby zbierać
mannę, ale nic nie znaleźli.
Potem Bóg rzekł do Mojżesza:
„Jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Pan dał wam
szabat. Dlatego daje wam też
dnia szóstego chleb na dwa dni.
Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w siódmy dzień
nie opuszcza swego miejsca”.
Izraelici nazwali ten pokarm
manną. Wyglądała jak ziarna kolendry, a smakowała jak placek
z miodem.
Aaron napełnił manną jeden
dzban i postawił przed Świadectwem – Skrzynią Przymierza. Izraelici jedli mannę przez
czterdzieści lat; aż dotarli do
zamieszkałego kraju, do granic
obiecanego Kanaanu.

*Hebrajski zwrot: „Man hu”?
oznacza: „Co to jest”?
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Z wizytą
U Danici w Midrand, w RPA
Midrand

Südafrika

Fot. © Bernd Jürgens - Fotolia.com

Cześć! Na imię mam Danica. Mam dziewięć lat i mieszkam w Midrand, to jest miasto w Republice Południowej
Afryki. Gdy spojrzycie na
mapę świata, zobaczycie mój
kraj na najbardziej wysuniętym
na południe cyplu kontynentu
afrykańskiego z wybrzeżem o
długości ponad 3000 kilometrów. W RPA mówi się w jedenastu oficjalnych językach. Ja
mówię po angielsku i afrikaans
oraz akurat uczę się sepedi.
Południowoafrykańczycy lubią
jeść. Lubimy braais (wspólne
grillowanie), malezyjskie lub indyjskie curry,
czy też gatsby – to jest wydrążona bułka,
która jest napełniona zimnym mięsem, sałatą i frytkami. Bardzo też lubię makarony,
a moim ulubionym daniem jest lasagne.

Należymy do zboru w Midrand, mój tata jest tam
kapłanem, a moja mama organistką. Mój brat jest
dyrygentem chóru urodzinowego w naszym zborze. W niedzielę po nabożeństwie nasz zbór śpiewa
„Happy Birthday” dla kogoś, kto w minionym tygodniu obchodził urodziny. Nasz przewodniczący
zboru, pasterz Lance Smith, przed jakimś czasem
poprosił mojego brata o dyrygowanie zborem – z
tego zadania Caleb jest bardzo dumny. W przeciwieństwie do mnie mój brat w ogóle się nie denerwuje. Kiedy nasz przewodniczący zboru
mnie zapytał, czy nie wyrecytuję wiersza po
nabożeństwie w Dzień Matki, byłam przerażona, ale też troszeczkę dumna.
Od roku razem z bratem chodzę na zajęcia
muzyczne. Ja uczę się gry na trąbce
i fortepianie, a on na skrzypcach. Bardzo
chcemy jak najszybciej grać w orkiestrze
zborowej. Moimi ulubionymi przedmiotami
w szkole są: matematyka, nauka o przyrodzie i historia. Chętnie gram w siatkówkę,
a także lubię hip-hop i balet.

Mam pięcioletniego brata, który nazywa się Caleb. Mój tata pracuje jako
dyrektor handlowy, a moja mama jest
nauczycielką muzyki.

Do mojej rodziny należy też jamnik Stoney.
Lubi, gdy poświęca się jemu uwagę, a gdy
przychodzą do nas goście, to jest bardziej
podekscytowany niż my. Lubi chodzić na
spacery i gdy łaskocze się go za uchem.
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Wakacje u nas są w grudniu i styczniu. Wtenczas najczęściej jeździmy do
prowincji Westkap, a podróż trwa 14
godzin. Tam mieszkają nasze babcie
i większa część naszej rodziny.
Chętnie spędzamy z nimi czas, pływamy w morzu, chodzimy na wycieczki, a razem z naszym stryjecznym
dziadkiem łowimy ryby.
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Fotografie własne

W czerwcowym wydaniu „Naszej
Rodziny” informowaliśmy o oficjalnej wizycie w Polsce międzynarodowego zwierzchnika Kościoła, Głównego Apostoła Jean-Luca
Schneidera (fot. 1). W ramach wizyty, która miała miejsce w dniach
1-2 sierpnia 2015 r. odbyło się uroczyste nabożeństwo w gmachu Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku (fot.
2, 3, 4) oraz dwa koncerty w Gdańsku (fot. 5) i we Wrocławiu (fot. 6).
Wizyta ta była uroczystością niezwykłej rangi i wielkim przeżyciem
duchowym i religijnym. Na inauguracji tego wydarzenia nie zabrakło
również przedstawiciela Rady Ministrów, sekretarza stanu właściwego
do spraw wyznań w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji, Pana Ministra Stanisława Huskowskiego.
*****
Słowem przewodnim nabożeństwa
celebrowanego przez Głównego
Apostoła był werset z Listu do Galacjan 5, 1:
„Chrystus wyzwolił nas,
abyśmy w tej wolności żyli.
Stójcie więc niezachwianie
i nie poddawajcie się znowu
pod jarzmo niewoli”.
W nabożeństwie wzięło udział
dwóch apostołów okręgowych, sześciu apostołów i biskup (fot. 7). Nabożeństwo muzycznie upiększały dwa chóry. „Choranima Nova”
z Hanoweru, który koncertował
w Gdańsku i we Wrocławiu oraz
„Chór Polski” (fot. 8). Przed rozpoczęciem nabożeństwa grała też grupa instrumentalna.
Uczestnicy uroczystości przeżyli wiele łask i błogosławieństw Bożych. Relacja z nabożeństwa zostanie opublikowana w kolejnym
wydaniu „Naszej Rodziny”.

Fot. Kościół Nowoapostolski w Polsce

Wizyta Głównego Apostoła w Polsce
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