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Gdańsk
Główny Apostoł z wizytą w naszym kraju

Fot. © Patryk Kosmider - Fotolia.com

SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Nic nie mogę
zrobić…

S

łuchając wiadomości i oglądając wstrząsające obrazy tragicznego uchodźctwa, jest
się do bólu poruszonym i odczuwa niemoc
w obliczu wymiaru niedoli. Chętnie chciałoby się pomóc, a mimo to ma się uczucie: Nic nie
mogę zrobić.
W przypadku światowego ubóstwa, wojen, prześladowań i przemocy w wielu krajach i regionach,
rzeczywiście jako jednostka nic nie możemy zmienić. To może tylko jeden, Pan – i tego dokona, gdy
ustanowi swoje Królestwo Pokoju. Nikt jednak nie
może powiedzieć: „Nic nie mogę zrobić”. Już dziś
możesz wiele zrobić:

–	Możesz temu, kto akurat teraz potrzebuje twojej
pomocy, być bliźnim i okazać przychylność jak
miłosierny Samarytanin.
–	Możesz pragnącemu podać łyk wody, a głodnemu kromkę chleba.
–	Możesz wystraszonemu obcemu podać rękę i pozwolić mu odczuć, że masz dobre zamiary wobec
niego.
– Możesz płakać ze smutnym i go pocieszyć.
–	Możesz temu, kto doświadczył nienawiści i pogardy, okazać miłość.
–	Możesz do kogoś przysiąść i tylko go wysłuchać.
Po prostu być przy nim i dać mu odczuć, że nie
jest osamotniony.
Ponadto zawsze możesz się modlić i to również za
tych, którym już tu nie można pomóc, ponieważ w
straszliwy sposób ponieśli śmierć.
Możesz być błogosławieństwem.
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Fot. Kościół Nowoapostolski w Polsce

Słowo i wiara / miejsce

Uroczyste dni w Polsce

Z

wielką radością wypatrywano nadejścia 1 i 2 sierpnia 2015 roku, w których to dniach międzynarodowy zwierzchnik Kościoła i naczelny duszpasterz Główny Apostoł Jean-Luc Schneider
zaszczycił swoją oficjalną wizytą nasz kraj i Kościół Nowoapostolski w Polsce. Przygotowania
do tej wyjątkowej uroczystości rozpoczęły się ponad półtora roku wcześniej na forum krajowym
i lokalnym w zborach, a obejmowały m.in. duszpasterstwo, konferencje, oprawę muzyczną, zagadnienia medialne i organizacyjno-techniczne, począwszy od harmonogramów, a skończywszy
na kartach wstępu. Im bliżej terminu, tym stawały się coraz intensywniejsze. Wierni bracia i siostry
pracowali wytrwale i nie pozwalali sobie na chwilę wytchnienia, mając na uwadze doniosłość uroczystości i zaszczyt przygotowania jej duchowo i organizacyjnie. Kulminacyjnym punktem tej wizyty
było nabożeństwo, które Główny Apostoł przeprowadził w Sali Koncertowej Filharmonii Bałtyckiej
w Gdańsku w niedzielę 2 sierpnia. Ta uroczystość była wydarzeniem niezwykłej rangi i wielkim przeżyciem duchowym i religijnym, pozwalającym uczestnikom zaczerpnąć siły z mocy Słowa Bożego
do przewodnictwa w życiu każdego dnia. Nabożeństwo ubogacone było muzycznie przez „Chór
Polski” i chór koncertowy „Choranima Nova”, grupę instrumentalną oraz muzykę organową. Z okazji
wizyty Głównego Apostoła miały też miejsce dwa publiczne koncerty chóru „Choranima Nova” w
Gdańsku i we Wrocławiu pod patronatem Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce oraz Polskiego Radia Gdańsk i Wrocław. „Wysławiajcie Pana!”, tak brzmiał zaczerpnięty z 100 Psalmu tytuł
koncertów. Na inauguracji uroczystości nie zabrakło też przedstawiciela Rządu RP, Pana Ministra
Stanisława Huskowskiego, sekretarza stanu właściwego do spraw wyznań religijnych Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji. W sobotę przed południem Główny Apostoł wraz z osobami towarzyszącymi krótko zwiedził też malownicze stare śródmieście Gdańska i z zainteresowaniem zapoznawał
się ze zwięzłą historią i współczesnością, a było to jego pierwsze spotkanie z polskością. Zaznane
łaski i błogosławieństwa Boże pozostaną trwałym skarbem w sercach uczestników uroczystości, a
głęboka wdzięczność w pamięci.

Panorama starego śródmieścia Gdańska wraz z charakterystycznym
zabytkowym żurawiem – najstarszym zachowanym dźwigiem portowym
w Europie – symbolem Gdańska i morskiego charakteru miasta

Nabożeństwo
2 sierpnia 2015
Miejsce: Gdańsk
Pieśń: Ręce swe wyciągam, Panie
Osoby towarzyszące: apostołowie
okręgowi Klingler i Koberstein oraz apostołowie: Bastrikow, Bimberg, Budnik,
Gamow, Korbien i Wosnitzka
Uczestnicy: 500
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Fot. Kościół Nowoapostolski w Polsce

SŁOWO I WIARA / PUNKT WIDZENIA

G

dzie mieszka Duch Pana, tam
jest wolność. Kto pozwala
się prowadzić przez Ducha
Świętego, ten już dziś w pewnej mierze
może być wolnym od ograniczeń
czasowych. To oznacza: Dla takiego
przyjście Pana jest takie pewne, jak
gdyby się już wydarzyło!

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 02.08.2015 r.
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pełne łaski i prawdy”. (Jan 1, 14) Pan Jezus jest prawdą.
Kto Jego przyjmuje, staje się wolny. Poprzez swoje Słowo
Pan Jezus wyzwala nas z kłamstwa i wprowadza w prawdę.
Tu należy powrócić do początku. Adam i Ewa stali się
siem lat to długi czas. Być może wkradło się zmę- ofiarami kłamstwa. Wąż zbliżył się do nich i powiedział:
czenie w dążeniu do celu. Z drugiej strony w ciągu „Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z
tych ośmiu lat daliśmy się nauczać przez Ducha niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg”. (I Moj 3,
Świętego. Celem tego nauczania jest pogłębienie poznania 4. 5) I oni w to uwierzyli, nabrali się na to. Później zauwaBoga. Kto w tych minionych latach pozwolił się nauczać żyli, że to było wielkie kłamstwo.
Duchowi Świętemu, ten bardziej poznał Jezusa Chrystusa,
Jezus Chrystus przyszedł i mówił prawdę. On jest
ten dziś bardziej niż wtedy
drogą, która prowadzi
rozumie miłość Pana Jedo Boga. Jego słowa
zusa, ten zna mądrość
obowiązują na wieki.
Kiedy dąży się do wielkiego celu,
Jezusa Chrystusa lepiej
On również dzisiaj wyniż wtedy, ten mógł dozwala nas od kłamstwa
wtedy wytycza się cele etapowe.
świadczać, jak działa Pan
i wprowadza w prawdę.
Jezus oraz jaki jest wielki
Dzisiaj również zbliża
i szlachetny. Jezus Chrystus stał się większy w jego sercu, się duch z niskości i mówi do ludzi: „W dzisiejszych czaponieważ zna Go jeszcze lepiej. Stąd też pragnienie bycia sach już nie potrzeba Boga! W Polsce 2015 możesz róww wiekuistej społeczności z Nim stało się jeszcze większe. nież żyć bez Boga; masz wszelkie możliwości do bycia
Mili bracia i siostry, my nie czekamy na dzień Pana, szczęśliwym; możesz się rozwijać jako osobistość i mogdyż boimy się przyszłości. Nie czekamy na dzień Pana, żesz odnosić sukcesy. Do tego nie potrzebujesz Boga”.
gdyż chcielibyśmy ujść przed tym, co nastąpi. Oblubie- – No dobrze, w nowoczesnym społeczeństwie rzeczywinica czeka na Oblubieńca, ponieważ go kocha i najszyb- ście możemy znaleźć to, czego potrzebujemy do naszej
ciej, jak to możliwe, chce być razem z Nim. Im bardziej ochrony, naszego szczęścia i naszej pomyślności. Ale to
znamy Jezusa Chrystusa, tym większa jest nasza tęsknota szczęście jest nader powierzchowne, pomyślność jest taka
za Nim, tym intensywniej dążymy do wytyczonego celu. niestabilna, całkowicie uzależniona od warunków i okoPowiem raz jeszcze: Rada Boża, jakiej udzielił wówczas liczności; dzisiaj tak, a jutro tak. Najczęściej jest to też egoGłówny Apostoł Leber, jest wciąż w pełni ważna! Chciał- istyczne. Szczęście bez Boga bardzo często jest egoistyczbym znowu ożywić tę radę. Kto według niej postępuje, ten nym szczęściem; myśli się tylko o sobie. To zaczyna się już
postępuje mądrze!
w małżeństwie. Żyjesz z drugim po to, aby on wyłącznie
troszczył się o twoje szczęście. A kiedy go nie zaznajesz, to
ziś rano natomiast mamy inne słowo Apostoła szukasz sobie kogoś innego.
Pawła za podstawę nabożeństwa. W przypadku
Mili bracia i siostry, nie padnijmy ofiarami kłamstwa.
Apostoła Pawła niekiedy problematyczne jest to, Do ustawicznego i głębokiego szczęścia potrzebujemy
że nie od razu się rozumie, co
Jezusa Chrystusa. Bez
chciał powiedzieć. „Chrystus
Pana Jezusa jesteśmy
wyzwolił nas, abyśmy w tej
ubodzy, nędzni i żałośPoprzez swoje Słowo Pan Jezus
wolności żyli”. Co to oznacza?
ni. Szukajmy szczęśwyzwala nas z kłamstwa
To brzmi skomplikowanie, ale
cia, które będzie głębow ogóle nie jest skomplikokie i trwało na zawsze.
i wprowadza w prawdę.
wane. Chrystus nas wyzwolił.
Dlatego trwajmy przy
Poprzez swoje słowo, słowo
Słowie Bożym. Nie poprawdy, wyzwolił nas z kłamstwa. W Ewangelii Jana jest zwólmy nałożyć sobie znowu jarzma niewoli. Trzymajmy
mowa: Pan Jezus jest Słowem, które zstąpiło na ziemię: się mocno Słowa Bożego. Słowo prawdy nas wyzwala.
„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrze- Dzięki swojej ofierze Chrystus wyzwolił nas z grzechu.
liśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, Z powodu tego, że pierwsi ludzi padli ofiarą kłamstwa,

radę Głównego Apostoła Lebera i starało się osiągać te cele
etapowe. Nie zawsze przy tym odnosimy sukcesy. Ponadto
istnieje niebezpieczeństwo zniechęcenia.

O
Słowo biblijne: List do Galacjan 5, 1

„Chrystus wyzwolił nas,
abyśmy w tej wolności żyli.
Stójcie więc niezachwianie
i nie poddawajcie się znowu
pod jarzmo niewoli”.

Wyzwoleni do wolności

M

ili bracia i siostry, pieśń chóru wezwała
nas do zdjęcia naszego obuwia. Chętnie to uczynimy, ponieważ jesteśmy
świadomi, że teraz przemawia do nas
Bóg poprzez Ducha Świętego. Przybyliśmy do Niego z wielką bogobojnością. Również ja
stoję tu z wielką bogobojnością.
Bracia mi powiedzieli, że przed ośmioma laty stał tutaj
Główny Apostoł Leber i służył polskim braciom i siostrom. Za każdym razem, kiedy o tym myślę, staję się zupełnie małym. Mogę wam powiedzieć, że tak prosto to nie
jest być następcą takiego sługi Bożego. W świetle tego nie
trudno mi jest być pokornym.
Dzisiaj rano sprawdziłem, z jakiego słowa biblijnego
wówczas skorzystał Główny Apostoł Leber. On służył
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słowem z Listu do Filipian 3, 14: „Zmierzam do celu, do
nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga
w Chrystusie Jezusie”. Między innymi powiedział, że nasz
cel wiary jest bardzo wielki, a mianowicie społeczność z
Bogiem. – Z pewnością wielu z was to jeszcze pamięta.
Kiedy dąży się do wielkiego celu, wtedy wytycza się
cele etapowe, żeby zapewnić sobie osiągnięcie tego wielkiego celu. Główny Apostoł Leber mówił wtedy o czytaniu
Biblii, o modlitwie, o służeniu i o ofiarności. Te myśli i te
rady Boże są nadal bardzo aktualne. Nie zmienię tu niczego ani na jotę.
Od tamtego momentu minęło wiele czasu – osiem lat.
Zadałem sobie pytanie: Jak dziś wygląda dążenie do tego
wspaniałego celu? Czy motywacja jest jeszcze taka sama?
Jestem pewien, że wielu braci i sióstr poważnie przyjęło tę

D
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ludzie żyją w niewoli grzechu. Nie są wolni, lecz związani.
Sami z siebie nie mogą dojść do Boga. Dzięki swojej ofierze Jezus Chrystus wyzwolił nas z jarzma niewoli. Wierzący, który wierzy w Jezusa Chrystusa, poprzez święty
chrzest został wyzwolony z grzechu pierworodnego, a tym
samym z jarzma niewoli. Już nie jest związany. Może dojść
do Boga.

A

postoł Paweł jednak mówi: „Chrystus wyzwolił
nas, abyśmy w tej wolności żyli”. Poprzez chrzest
zostajemy wyzwoleni z grzechu pierworodnego.
On chce jednak nas w pełni wyzwolić z grzechu. Wyzwolenie, wybawienie z grzechu, jest nieustającym procesem.
Nad tym On stale pracuje. Chce wyzwolić nas w pełni.
Kto grzeszy, ten jest niewolnikiem grzechu. Ale przez
Chrystusa mamy być wolni od grzechu. Apostoł Paweł
nawet powiedział: „A Bóg pokoju rychło zetrze szatana
pod stopami waszymi”. (Rzym 16, 20) Z Panem zwyciężamy grzech. Ale w tym celu coś jest konieczne: Musimy pozostać przy postanowieniu związanym z przyjętym
chrztem, a mianowicie wyrzec się zła i unikać grzechu. To
jest nieodzowne, żeby w pełni zostać wyzwolonym z grzechu. Musimy mieć poważny zamiar: Chcę unikać grzechu!
Czy zawsze tak jest? Czasami się obawiam, że
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przyzwyczailiśmy się do naszych grzechów. Akceptujemy
nasze słabości: „Taki już jestem… aż tak źle to nie jest…
Przyjrzyj się ludziom, oni wszyscy to robią…”. Tu zaczyna
się niebezpieczeństwo. Nie jest się już takim stanowczym,
żeby walczyć z grzechem. Niekiedy nawet jest jeszcze gorzej: Ma się upodobanie w grzechu. Tak, niektórzy nawet
kochają grzech.
Być może niejeden teraz myśli: Tak, pożądanie cielesne… Nie, ja myślę o czymś zupełnie innym. Niejeden
cieszy się i jest dumny ze swojego sukcesu, a przy tym zupełnie zapomina, że musiał kłamać, żeby osiągnąć ten sukces. Musiał być nieuczciwy, musiał naruszyć przykazanie
miłości. Jest się tak zadowolonym i dumnym ze swojego
sukcesu, że się zapomina o tym, że szło się drogą grzechu
w celu osiągnięcia tego sukcesu. Bracia i siostry, warto się
nad tym zastanowić.
Niekiedy traktuje się człowieka obojętnie i bezlitośnie,
i uważając za dobre to się akceptuje. W rzeczywistości ma
się przyjemność z grzechu. Warto się nad tym zastanowić.
Ażeby być w pełni wyzwolonym z grzechu, możemy
liczyć na pomoc i zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Musimy
jednak pozostać przy mocnym postanowieniu wyrzeczenia się i unikania grzechu.
„Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli”.

Gdzie mieszka Duch Pana, tam jest wolność.

On wyzwolił nas dzięki swemu słowu i ofierze. Teraz chce
nas wprowadzić do wolności Bożej, tak żeby mogła się w
nas w pełni rozwinąć Boska osobowość i żebyśmy w pewnej mierze byli wolni, jak Bóg.

N

a czym polega wolność Boża? Bóg jest wolny, ponieważ jest niezależny od czasu. Dla Boga nie ma
wczoraj, jutra i dzisiaj – dla Niego wszystko jest
teraźniejszością. Kiedy się tym zajmuję, to nie mogę tego
pojąć, to po prostu nie idzie. Jako ludzie jesteśmy związani z czasem: wczoraj było wczoraj, a jutro będzie jutrem.
Bóg jednakże chce nas wprowadzić do zupełnej wolności
poprzez swego Ducha, Ducha wolności.
Gdzie mieszka Duch Pana, tam jest wolność. Kto pozwala się prowadzić przez Ducha Świętego, ten już dziś
w pewnej mierze może być wolnym od ograniczeń czasowych. To oznacza: Dla takiego przyjście Pana jest takie
pewne, jak gdyby się już wydarzyło! Jest się wolnym od
ograniczeń doczesności. Można by powiedzieć: „Przyjście Pana głoszone jest już od wieków; dosyć tego, Pan

przecież nie przyjdzie…”. Kto pozwala się prowadzić Duchowi Bożemu, jest absolutnie pewien: Pan przyjdzie! To
jest takie pewne, jakby już miało miejsce.
Bracia i siostry, to jest wolność dzieci Bożych,
ochrzczonych Duchem Świętym. Miliony mogą wyrażać
swoje zastrzeżenia, ale to nas absolutnie nie wzrusza. Duch
wolności nam mówi: Pan przyjdzie! To jest takie pewne,
jakby się już to wydarzyło.
Bóg jest wolny; on nie zna ograniczeń. Psalmista mówi:
„Bo on rzekł - i stało się, On rozkazał - i stanęło”. (Ps 33, 9)
Bóg w swoim działaniu jest całkowicie wolny i niezależny. Poprzez Ducha wolności również nam chce darować
wolność. Oczywiście, dziś jeszcze nie jesteśmy całkowicie
wolni. Ograniczają nas własne niedoskonałości. Idzie nam
podobnie, jak Apostołowi Pawłowi: Nie czynimy dobra,
które chcemy czynić, ale czynimy zło, którego nie chcemy
czynić. (Rzym 7, 19) Jednakże im bardziej działamy według Ducha Świętego, tym bardziej możemy w nas zwyciężać zło.
Teraz można by powiedzieć: „Przecież nie mogę robić
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tego, co ja chcę, ostatecznie muszę czynić to, czego chce
Bóg”. – Tak, dla niektórych chrześcijan, także dla niejednego z nas, jest to atakiem na wolność: Nie mogę robić
tego, co ja chcę, ale muszę robić to, czego Bóg chce. Ten
problem jednak można łatwo rozwiązać: Kto pozwala
się kierować przez Ducha prawdy, Ducha wolności, ten
coraz lepiej rozumie wolę Bożą i czyni z niej własną wolę.
Wtedy nie jest tylko wolą Ojca, aby żyć według przykazań
Jezusa, ale staje się to własną wolą. Ktoś taki chce żyć według ewangelii, ponieważ jest pewien, że jest to właściwa
droga. I pod tym względem może powiedzieć: „Czynię to,
co chcę, ponieważ taka jest moja decyzja”. On rozumiał, co
Bóg zamierza wobec niego i jego bliźniego, i to akceptuje.
Kiedyś czytałem, że „prawdziwy chrześcijanin czyni to, co
chce, ponieważ chce tego, co czyni Bóg”. To jest wolność,
w jaką chce nas wprowadzić Duch Święty.
A teraz ostatni punkt odnośnie wolności Bożej. Bóg
nie zna żadnych ograniczeń; On nie ulega również żadnym wpływom. On jest ponad wszystkimi ludzkimi opiniami i ludzkim myśleniem. On czyni to, co chce, a nie
czego chcą ludzie. On jest suwerenny. On jest wolny i
nie ulega zewnętrznym wpływom. On widzi prawdę, On
12

NASZA RODZINA

10 / 2015

widzi głębię serca. To, co zewnętrzne i widoczne nie jest
dla Niego ważne, On patrzy na to, co istotne. Dokładnie
do takiej wolności chce nas poprowadzić Duch Boży, żebyśmy w naszej wierze nie byli podatni na wpływy tego,
o czym myślą masy. A to wyraża się tym, że wiem, czego
chce Bóg i tego też ja chcę. Wówczas jest się pewnym i
niezmiennym.

W

tej wolności Ducha już nie ma dla nas znaczenia, jak drugi wygląda i jak się prezentuje.
To, co zewnętrzne nie wpływa już na sposób
patrzenia na naszego bliźniego. Kiedy widzimy naszego
bliźniego, wtedy widzimy człowieka, którego Bóg miłuje
i chce ocalić. Kiedy Bóg patrzy na człowieka, wówczas
widzi duszę, którą chce ocalić. Zatem wygląd, a nawet
czyny człowieka nie są ważne. Bóg w każdym człowieku widzi człowieka, którego chce ocalić! Właśnie to jest
piękna wolność. Do niej chce nas poprowadzić Duch Boży,
żebyśmy nie byli już tacy wrażliwi i nie reagowali na błahostki, opinie i uprzedzenia, ale coraz bardziej widzieli
bliźniego tak, jak Bóg go widzi i jak Bóg go miłuje. Im
silniej jesteśmy związani z Panem Jezusem, tym będziemy

stawać się bardziej wolnymi. Tak, mili bracia i siostry,
takie to jest proste. „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej
wolności żyli”. Poprzez swoje Słowo wyzwolił nas z kłamstwa i wprowadził w prawdę. Trzymajmy się Jego Słowa
i trwajmy w prawdzie. To prawdziwe szczęście, błogość,
pochodzi jedynie od Jezusa Chrystusa. Dzięki swojej ofierze wyzwolił nas z grzechu i chce nas w pełni zbawić. W
tym celu ważne jest mieć i zachować silne postanowienie
unikania grzechu, a nie go akceptować, a nawet lubić;
nienawidzimy go i walczymy z nim. Bóg, poprzez Ducha
wolności, chce nas wyzwolić z ograniczeń czasu. Dzień
Pana jest tak pewny, jakby już nastąpił. On chce nas absolutnie wyzwolić od mniemań, opinii i od wpływu innych.
Postrzegajmy bliźniego i miłujmy tak, jak Bóg go miłuje. Całkowita wolność wyraża się tym, że czynimy to, co
chcemy, ponieważ chcemy tego, czego chce Bóg.
Po kazaniach apostoła i apostoła okręgowego, Główny
Apostoł kontynuował:

Apostoł
Paweł Gamow
W „Kazaniu na górze” jest
mowa, że Boga ujrzą ci, którzy
są czystego serca. To nabożeństwo przyczynia się do tego,
aby mieć czyste serce.

Apostoł okręgowy
Bernd Koberstein
Im większy staje się dla mnie
Chrystus, tym intensywniej mogę
odczuwać, jak Bóg mnie miłuje.
A ponieważ mnie miłuje, chce
mnie prowadzić do wolności.

Jak słyszeliśmy, proces naszego wyzwolenia ma
być kontynuowany. Dziś także Pan chce ponownie nas
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apostołowie
listy
apostoł
Gerald BimBerG

wyzwolić z naszego grzechu i poprzez świętą wieczerzę
dać nam możliwość rozwijania się w prawdzie.

W

spomniałem poprzednio o ostatnich odwiedzinach Głównego Apostoła Lebera. Kiedy myślimy o wszystkich uroczystościach świętej
wieczerzy, które od tamtego czasu przeżyliśmy, to budzi
się pytanie: Jaki był ich skutek? Każdorazowo nasza dusza
została na nowo oczyszczona. Ale nie może to być tak:
Teraz jesteśmy brudni, zostaniemy obmyci i znowu będziemy czyści. I tak w kółko. Co zmieniło się w naszym
usposobieniu, w zborze, w Kościele? To mnie frapuje.
Im bardziej jesteśmy świadomi, jak ważna jest święta
wieczerza, tym bardziej uwidaczniają się skutki uroczystości świętej wieczerzy. Myślę, że nikogo teraz nie zszokuje,
gdy powiem: W zasadzie skutki mogłyby być jeszcze bardziej widoczne. Moglibyśmy, a nawet powinniśmy jeszcze
intensywniej przeżywać uroczystość świętej wieczerzy.
Składową świętej wieczerzy jest odpuszczenie grzechów.
Im intensywniejsze jest odpuszczenie grzechów, tym głębsza jest uroczystość świętej wieczerzy.
Jedną z największych spuścizn naszego Głównego
Apostoła Lebera jest uświadomienie nam znaczenia skruchy. Pojęcie „pokuta”, to szczera skrucha i poważny zamiar: chcę czynić lepiej, a także postanowienie: chcę się
zmienić!
Bracia i siostry, jak silny jest nasz zamiar, nasza wola,
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żeby się zmienić? Obawiam się, że niekiedy jest to tylko
pobożnym życzeniem. Podejmijmy poważne postanowienie, żeby się zmienić! Im silniejsza będzie moja wola,
tym bardziej się zmienię! Siła do tego pochodzi od Pana.
Za każdym razem, gdy obchodzimy uroczystość świętej
wieczerzy, to myślimy o Nim, myślimy o tym, co On dla
nas uczynił, co On dla nas przygotował. Naszą motywacją niech będzie: Chcę się stać takim, jak On! Chcę być u
Niego na wieki! Im silniejsza będzie ta wola, tym bardziej
uwidocznią się skutki świętej wieczerzy.

ZASAdNicZE myśli
Poprzez swoje Słowo Chrystus wyzwolił nas
z kłamstwa i wprowadza w prawdę.
Poprzez swoją łaskę Chrystus wyzwolił nas
z grzechu i chce nas w pełni zbawić.
Poprzez swego Ducha Chrystus prowadzi
do wolności w Bogu.

Data uroDzenia: 28.06.1950
zawóD wyuczony: Dyplomowany inżynier
techniki sterującej i regulacyjnej
apostoł oD: 17.09.1995
obszar Działania: Saksonia w Niemczech,
Polska i Słowacja

Wolność w Chrystusie
Na nabożeństwie w Gdańsku Główny Apostoł w centrum swojej służby postawił wolność w Chrystusie. Do
tego tematu chciałbym nawiązać w tym artykule.
Nie ma chyba człowieka, który nie chciałby być wolnym. Wielu humanistów zajmowało się już pojęciem i
wyobrażeniem wolności. Istnieją też ludzie, którzy to pojęcie rozumieją jako brak ograniczeń i wiążą ze swawolą
i rozwiązłością. Nie akceptują żadnej mocy nad sobą, nikogo, kto by im mówił, co jest dobre, a co złe. Już Apostoł
Piotr ostrzegał przed używaniem wolności jako „osłony
zła”. (I Ptr 2, 16)
Bóg dał człowiekowi jako swemu podobieństwu wolność w podejmowaniu decyzji. Po podjęciu decyzji jednak przychodzi „przymus”. Kiedy wybrałem drogę i chcę
dotrzeć do celu, to muszę iść tą drogą. Nasiona do wysiewu można sobie wybierać, ale plon jest nieuchronnym
rezultatem tego wyboru.
Pierwsi ludzie mogli zanegować przykazanie Boże i
powiedzieć Bogu „nie”. Bóg im tego nie zabronił, ale ze
skutkami swego postanowienia musieli żyć. Mogli również powiedzieć „nie” diabłu, który przyszedł do nich ze
swoimi propozycjami, tak jak to później na pustyni uczynił Syn Boży i kategorycznie odrzucił propozycję diabła.
Nie jest sprzecznością samą w sobie mieć prawdziwą

wolność w Chrystusie, będąc jednocześnie z Nim związanym. Społeczność z Nim zapewnia nam życie wieczne
w wolności, jakiej nie możemy sobie wyobrazić, pomimo
że dzisiaj niekiedy nie rozumiemy Jego dróg.
Zakon, który otrzymali Żydzi w starym przymierzu,
nie gwarantował tej wolności. Zakon w rezultacie prowadził pod sąd, bez względu jak był wypełniany. Przez
Pana Jezusa jednakże otrzymaliśmy łaskę jako dar. On
jest prawdą i życiem.
Główny Apostoł podczas swojej służby na nabożeństwie wspomniał o wolności Boga. Bóg może wszystko
czynić tak, jak chce. On ma wszelką moc. On wybiera,
kogo chce; On prowadzi, dokąd chce; Jego Duch wieje
tam, gdzie chce; On tworzy to, co chce; On obdarowuje,
jak i kogo chce.
Bóg jednak nie jest nieobliczalny i samowolny. Jego
wolą jest zbawienie i ocalenie każdego człowieka: Bóg
chce pomóc wszystkim.
Życzę nam, abyśmy zawsze mieli siłę i mądrość, żeby
opowiedzieć się za Bogiem i Jego Synem. Wówczas nie
będziemy odbierali Jego przykazań jako przymusu, ale
naszą serdeczną troską będzie ich wypełnianie, dlatego
że naszego Pana i Zbawiciela miłujemy i Jemu ufamy.
Gerald Bimberg
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Fot. Michael Voigt / archiwum
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Taka decyzja zawsze jest głęboką ingerencją w życie rodzinne i zawodowe. Z jednej strony nie było to zupełnym
zaskoczeniem, ponieważ apostoł okręgowy i apostoł zbliżali się do wieku emerytalnego, a ja już dziesięć lat służyłem jako biskup, ale z drugiej strony nie jest to urząd, o
który się zabiega. Niemniej jednak z akceptacją mojej żony
i rodziny przyjąłem go chętnie i z radością, chociaż związane to było z przeprowadzką z Dessau do Magdeburga.
Przypadło to też w czasie, kiedy dzieci zmieniały szkoły, a
więc dogodnym dla naszej rodziny.

Apostoł Gerald Bimberg na Dniach
Młodzieży 2015 w Erfurcie/Niemcy
(5. od lewej)

Działasz w wielu regionach, znasz mentalność różnych grup etnicznych. Jak udało ci się
dla jednych być „Saksończykiem”, dla innych
„Polakiem”?

Praca mnie uszczęśliwiała
chrześcijanami były napięte? Jak kształtowały się
kontakty z innymi Kościołami?

Urodziłem się w Halle/Saale w Niemczech i tam żyłem aż
do rozpoczęcia studiów w 1969 roku. Nowoapostolskim
jestem od dzieciństwa.

Za czasów NRD kontakty z innymi Kościołami często były
niedobre. Obok naszego mieszkania w Halle stał kościół
ewangelicki. Moi rodzice mieli przyjazne relacje z pastorem. Mam jednak wrażenie, że międzykościelne relacje
naznaczone były lękiem przed „werbunkiem”. W czasie
studiów nie było żadnych trudności pomiędzy różnymi
wyznaniami, przeciwnie, niekiedy obustronnie uczestniczyliśmy w nabożeństwach czy innych wydarzeniach
kościelnych, a przy tym częstokroć rozmawialiśmy o sprawach wiary. Dziś w Saksonii-Turyngii stworzyliśmy krąg
rozmówców, przedstawicieli naszego Kościoła i Kościołów protestanckich, który charakteryzuje się wzajemnym
szacunkiem i otwartością.

Jakie wspomnienia masz z dzieciństwa?
Moi rodzice nie byli bogaci, ale miałem szczęśliwe dzieciństwo, a w rodzinie czułem się bezpieczny. Życzenia jako
dzieci spełnialiśmy własną kreatywnością.
Od 1975 roku sprawujesz urzędy kościelne. W
ówczesnej NRD zaangażowanie kościelne często
związane było z niekorzyścią i niedogodnościami.
Czy tego doświadczyłeś?

Fot. Michael Voigt

Apostole, gdzie się urodziłeś i wychowałeś? Czy od
urodzenia jesteś w Kościele Nowoapostolskim?

Z tym „dzięki Bogu” nie miałem żadnego problemu. Sądzę,
że nie miałem trudności z żadnym narodem, czy to z Rosjanami, Polakami, Słowakami, Gruzinami, czy też z różnymi
grupami etnicznymi w Niemczech (właściwie proszę zapytać innych). Próbowałem „odbierać” wszystkich takimi,
jakimi i gdzie są. Językowo mogliśmy się porozumiewać
i mogłem się wczuwać w ich sytuacje. Przodkowie mojej
matki pochodzą z Prus Wschodnich, więc być może w jakimś sensie nie jestem „typowym” Niemcem, tak w każdym
razie powiedział mi niedawno pewien kapłan ze Słowacji.

Apostole, dużo działałeś w Rosji. Jakie tam zebrałeś doświadczenia?
Po 150 podróżach misyjnych do Rosji myślę, że dobrze
poznałem tamtejszych ludzi. Podobnie jak my przeżyli głębokie zmiany społeczne, wraz z załamaniem się światopoglądu i wartości. W gronie wielu ludzi przeżywaliśmy typową rosyjską społeczność (np. wieczory, w których razem
siedzieliśmy i śpiewaliśmy ich pieśni ludowe), co też było
dla mnie przyjemne. Chętnie powracam myślami do tych
czasów. One poszerzyły horyzont doświadczeń.
Jaka jest sytuacja Kościoła, w obsługiwanych
przez ciebie regionach: czy stare landy przyciągają jeszcze wielu młodych ludzi, czy z biegiem
czasu się to ustabilizowało?
Wyprowadzki, zwłaszcza młodych rodzin w latach po przełomie ,w moim obszarze działania były wielkim problemem. Dziś już nie jest to takie drastyczne, ale konsekwencje tego nadal odczuwamy. Problematyczna niekiedy jest
nadal sytuacja na rynku pracy. Niemieccy bracia sprawujący urzędy kościelne, a także bracia i siostry pracują w starych landach, a wierni z Polski i Słowacji często w krajach
zachodnich, stąd też niekiedy tylko w sposób ograniczony
mogą być aktywni w swoich zborach.

Apostoł Gerald Bimberg w trakcie rozmowy
z apostołem okręgowym Wilfriedem Klinglerem
podczas zwiedzania Gdańska w 2015 r.

Jak przeżyłeś przełom?

16

Niekorzyści były, na przykład zawodowe. Już podczas rozmowy rekrutacyjnej mi oznajmiono, że w związku z moją
przynależnością do Kościoła nie będę mógł zajmować
określonych stanowisk. Pomimo to na moim miejscu pracy
mogłem się wykazać i rozwijać oraz zyskałem uznanie u
moich ówczesnych kolegów. Nie ukrywałem mojej wiary i
w zasadzie nie zaznałem uciążliwych niedogodności. Ale w
innych przypadkach bywało to zupełnie inaczej.

Dorastałem z murem i podziałem Niemiec, przełom wydawał mi się początkowo nierealny. To był
niezwykle ekscytujący czas, który wzbudził nową
nadzieję, ale też przyniósł pewne obawy. Programy informacyjne nagle stały się „hitem”. Nadzieja,
że przemiany społeczne przyczynią się do lepszego rozwoju Kościoła, niestety się nie spełniła.

Temat ekumenia: W NRD chrześcijanie byli mniejszością. Czy w wyniku tego relacje z innymi

Jak to było, kiedy apostoł okręgowy ci oznajmił,
że masz objąć urząd apostoła?
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Fot. archiwum

Apostoł Gerald Bimberg podczas
zwiedzania Gdańska w 2015 r.

Początek lat dziewięćdziesiątych w Nowosybirsku/Rosja: Biskup Bimberg (w samochodzie z przodu z lewej) ze sługami Bożymi

Jak rozwija się Kościół Nowoapostolski
w Polsce, w kraju, w którym przeważa
wyznanie katolickie?
W drugiej połowie XIX wieku na ziemiach zaborowych już istniały silne zbory nowoapostolskie, a po pierwszej wojnie światowej również
na polskich terenach. Kościół, podobnie jak
wszystkie pozostałe nierzymskokatolickie, jest
mniejszościowy. Kościół w Polsce posiada status osoby prawnej. W ostatnich kilkunastu latach,
dzięki dobrej pracy biskupa Waldemara Starosty,
zyskaliśmy wysokie uznanie zarówno Rządu,
władz państwowych, jak i Kościoła Katolickiego
oraz innych Kościołów. Poświadcza to chociażby
obecność przedstawiciela Rządu, ministra właściwego ds. wyznań religijnych na uroczystości
inauguracyjnej z okazji wizyty naszego Głównego Apostoła. W Polsce również wśród młodych ludzi
można dostrzec, że myślą coraz bardziej po europejsku.
Apostole, współpracowałeś również przy powstawaniu polskiego śpiewnika, jak i podręczników. Jak nauczyłeś się języka polskiego? Jakie
jeszcze znasz języki?
Polskiego nauczyłem się sposobem samokształceniowym.
Zawsze chciałem rozmawiać z braćmi i siostrami w krajach, w których służyłem. W latach osiemdziesiątych przygotowaliśmy materiały dydaktyczne, również śpiewnik.
Była to praca zespołowa, a wszyscy uczestnicy mieli przy
tym wiele radości. Rosyjski mieliśmy w szkole, a potem
skończyłem kurs korespondencyjny. Językiem słowackim
również się zajmowałem i porozumiewam się racjonalnie.
Angielski znam jeszcze z wcześniejszych czasów, kiedy
pracowałem nad tłumaczeniami. Udoskonalę go na emeryturze, ponieważ nasza córka z rodziną mieszka w Anglii.
Posiadam również skromne znajomości francuskiego, chociaż ten język podoba mi się najbardziej.
Proszę nam opowiedzieć jakieś piękne przeżycie ze swojej długoletniej działalności, które jest
szczególnym wspomnieniem?
Oto pewne krótkie, ale imponujące epizody z działalności
w Polsce: Przed laty z pewnym ewangelistą po raz pierwszy
pojechałem do Warszawy, aby odszukać tam gości. Było
18
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Apostoł Bimberg na Dniu Młodzieży 1992
w Torgau otrzymał kwiaty z okazji urodzin

to w czasach, kiedy warunki były złe. Nie było systemów
nawigacyjnych, a tam na miejscu mogliśmy kupić tylko
stary plan miasta, który nie zawierał nowo wybudowanych
osiedli. Stąd też nie mogliśmy odnaleźć adresu pewnego
młodego człowieka. Z tego powodu odwiedziliśmy innego
młodego mężczyznę, u którego akurat był ten, którego nie
mogliśmy znaleźć. W innym mieście także mieliśmy odwiedzić ludzi zainteresowanych Kościołem, ale ich adres
zapomniałem w domu, a w tamtym czasie nie było możliwości zatelefonowania. Pamiętałem tylko nazwisko i część
nazwy ulicy. Pomimo to pojechaliśmy do tego miasta, a mój
towarzysz wśród tłumu – był to dzień targowy – zapytał
pewną kobietę. Ona, o dziwo, znała tego mężczyznę, opisała drogę i dziesięć minut później siedzieliśmy z nim przy
stole i zostaliśmy dobrze przyjęci. Uznaliśmy to wówczas
jako znak, że miły Bóg teraz da szybki sukces misyjny. Tak
jednak w Warszawie się nie stało. Dzisiaj myślę, że było to
po prostu potwierdzenie: Kiedy pracujemy dla Pana, kiedy
czynimy to, co do nas należy, to On jest z nami! To, czy
mamy sukcesy, czy nie, to leży w Jego rękach.
Czy były też niebezpieczne sytuacje w czasie
twojej działalności jako apostoł?
Rzeczywiście niebezpiecznych sytuacji nie przeżyłem, jedynie pewne niedogodności. W Gruzji w drodze do hotelu
miała miejsce strzelanina, ale nie mogę jej zaklasyfikować
jako niebezpiecznej dla mnie. W Nowosybirsku podczas
ostatniej podróży przeżyłem trzęsienie ziemi. Epicentrum

swobodę w pracy, za co wysoce ich cenię. Stąd też mieliśmy duże możliwości, aby angażować nasze dary i zdolności, niezależnie od różnic. Praca ze sługami Bożymi oraz
przebywanie z wiernymi mnie uszczęśliwiały. A że na emeryturze ponownie będę w Saksonii-Anhalt, będę tęsknił za
braćmi i siostrami, z którymi spędziłem ostatnie jedenaście
lat. Odnosi się to także do braci i sióstr w Polsce i Słowacji.
Ale bracia i siostry w Saksonii-Anhalt nie są dla mnie obcy,
ponieważ i tam pracowałem przez wiele lat.
znajdowało się jednak daleko. Odczuwaliśmy tylko pewne
nieprzyjemne skutki.
W 2016 roku nastąpi połączenie Kościołów terytorialnych Niemcy Północne i Środkowe. Czy jesteś
zaangażowany w tym procesie i z jakimi zagadnieniami jesteś konfrontowany jako apostoł?
Sądzę, że większość wiernych rozumie konieczność tej
decyzji. W moim obecnym obszarze działania, który w listopadzie 2015 roku zostanie rozdzielony pomiędzy apostołów Wosnitzkę i Korbiena, starałem się wbudować ich
do serc braci i sióstr, i mam nadzieję, że dalsza praca będzie
bezproblemowa. W rozmowach z apostołami przygotowujemy płynne przejście.
Z jakimi odczuciami w listopadzie przejdziesz w
stan spoczynku?
Cieszę się z tego powodu, chociaż moja praca była dla mnie
przyjemnością. Apostoł okręgowy Klingler i jego poprzednik apostoł okręgowy Karnick, dawali nam apostołom dużą

Jak będzie wyglądał twój stan spoczynku?
Przez wiele lat dużo podróżowałem, również w Niemczech.
Często nie było mnie w domu z powodu tego, że mieszkam
w Magdeburgu (Saksonia-Anhalt), a obszarem mojego
działania była Saksonia, poza tym obsługiwałem duszpastersko Polskę, Rosję i Słowację. – Najbliższy zbór, jaki
obsługiwałem, oddalony jest o ok. 130 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania, a najdalszy o ponad 1000 kilometrów. – Moim zamiarem jest spędzać dużo czasu z żoną i
rodziną, którym jestem bardzo wdzięczny za wsparcie. Bez
nich ta praca nie byłaby możliwa. Pewne zajęcia podejmiemy wspólnie (np. jazda na rowerze, wędrówki, żeglowanie). Będę też miał odwagę po prostu nic nie robić.
Apostole, czy masz zamiar nadal aktywnie się angażować w Kościele?
Chętnie wniosę coś do grona seniorów, ale już nie będę
przewodniczył. Pola do działalności pewnie się pojawią.
W każdym razie cieszę się na życie bez ścisłego planu i z
możliwościami spontanicznych decyzji.
		

10 / 2015

NASZA RODZINA

19

Chleb Żywota

Ideał życia chrześcijańskiego
w Listach Apostoła Piotra

Chleb Żywota
Poznanie, wdzięczność, odpowiedzialność
„Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym,
rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi! I tak się stało”.
1. Mojżeszowa 1, 11

S

łowo biblijne należy do opisu stworzenia, który cechuje
się tym, że twórcze czyny Boga dzieją się w ciągu sześciu dni tworzenia. (I Moj 1, 1-31 i 2, 1-4) Chodzi przy
tym nie o dosłowne dni według naszej rachuby czasu, ale o
okresy o nieznanej długości trwania. Wersety 11-13 wymieniają czyny twórcze „trzeciego dnia”. „Trzeci dzień” charakteryzuje się stworzeniem suchego lądu i roślinności.
Z dziejów stworzenia wynika, że Bóg wiele stworzył bezpośrednio. Niejedno, co wchodzi w skład stworzenia, Bóg też
stworzył pośrednio swoją mocą i konkretnym poleceniem.
Bóg stworzył światłość, uczynił sklepienie i ukształtował
Ziemię, umieścił światła na sklepieniu nieba i stworzył w
wodzie ryby, a w powietrzu ptaki. W końcu stworzył także
człowieka.
Po tym, jak Bóg stworzył Ziemię, wypowiedział słowa zawarte w nadmienionym słowie biblijnym. Zatem nie wszystko Bóg stworzył bezpośrednio. Odnośnie świata roślin i zwierząt dał Ziemi określone polecenie. (I Moj 1, 24) Ziemia miała
„wydawać” trawę i drzewa, a następnie zwierzęta.
Od początku stworzenia moc Boga uwidacznia się w
stworzeniu. Ziemia we wszystkich częściach świata rokrocznie wydaje rośliny i zwierzęta. Bóg nie tylko raz stworzył rośliny i zwierzęta, ale mocą swego twórczego Słowa sprawił,
że Ziemia stale na nowo wydaje te dary.
Przedstawione zdarzenia postrzegamy jako normalny

20

NAsza rodzina	

10 / 2015

bieg natury, ale poprzez to, że Ziemia ciągle wydaje rośliny
i zwierzęta, że stale też dojrzewają plony na polach, poznajemy i uświadamiamy sobie wszechmoc i miłość Boga, a także
możemy coraz bardziej poznać, w jaki sposób i dziś Bóg objawia się w stworzeniu.
Nie jest oczywiste, że z Ziemi – w szerokim znaczeniu
tego słowa – czerpiemy pożywienie i niejedno, co jest potrzebne do życia. Wszystko bazuje na pierwotnym twórczym
Słowie Boga. Jeśli przykładowo patrzymy na lasy, to także
powinniśmy w tym rozpoznać troskę Boga, że służą one do
utrzymania życia.
Powinniśmy niezmiennie być wdzięczni, że jeszcze dzisiaj z mocy twórczej Boga Ziemia wciąż wydaje dary, a tym
samym środki służące do życia. To poznanie daje nam powód
do wielkiej wdzięczności.
Ponadto powinniśmy być świadomi tego, że ciąży na nas
odpowiedzialność pielęgnowania i obowiązek troszczenia się
o to, żeby ten od Boga błogosławiony stan został zachowany.
Ziemia również w przyszłości ma służyć przez Boga przewidzianemu celowi. Stąd ważne jest cenienie i chronienie Ziemi
oraz wszystkiego, co ona wydaje.
Coroczne październikowe Święto Dziękczynienia uświadamia nam nieskończoną, mądrą i stałą moc twórczą Boga.
Sprawia wdzięczność za Boże panowanie i zobowiązuje nas
do troskliwego chronienia darów Bożych.

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

Z

alecenia, jakie daje Apostoł Piotr i Księga Przysłów, wskazują na konieczność panowania nad
sobą, wzbudzanie prawdziwie chrześcijańskich
cnót, dzielenia się ideałami moralnymi, pozytywnymi
uczuciami nie tylko ze współwyznawcami, lecz także z
niewierzącymi. Temu wszystkiemu ma patronować Syn
Boży, który w doskonały sposób wypełnił zlecone Mu zadanie. Chrześcijanie mają być więc ujmujący w szerokim
tego słowa znaczeniu, otwarci na potrzeby innych i skłonni do pomocy. Mają to wszystko czynić z głębokim respektem oraz z łagodnym usposobieniem, acz stanowczo.
Stawanie w obronie nadziei, dawanej przez Syna Bożego,
jest bowiem dobrem nadrzędnym.
Apostoł Piotr daje rady, jak należy postępować:
„Czyńcie to jednak z całą skromnością, łagodnie, z zachowaniem pełnego spokoju sumienia, a wówczas ci,
którzy wypowiadają się źle o waszym postępowaniu w
Chrystusie, zostaną zawstydzeni z powodu rzucanych na
was oszczerstw”. (I Ptr 3, 16) O tych samych zachowaniach mówią również inne teksty biblijne: Dz Ap 23, 1;
24, 14. 15 oraz I Tym 1, 5; 1, 19, jak również Tyt 2, 7. 8 i
Rzym 12, 21. Wynika z nich podobne przesłanie. Dostrzegamy w podanej kolejności takie oto nauki: „Paweł zaś
powiódł wzrokiem po członkach Sanhedrynu i rozpoczął
w ten sposób: Bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem
Bogu z całkiem spokojnym sumieniem”, „Mam też w Bogu
nadzieję – oni zresztą żyją tą samą nadzieją – że nastąpi
kiedyś zmartwychwstanie zarówno sprawiedliwych, jak i
niesprawiedliwych. Mając to na uwadze, dokładam wszelkich starań, aby mieć zawsze czyste sumienie tak wobec
Boga, jak i wobec ludzi”, „Moje polecenie ma na celu
spotęgowanie miłości, płynącej z czystego serca, ze spokojnego sumienia i z wiary nieobłudnej”, „Miej zawsze
silną wiarę i czyste sumienie. Ci, którzy wzgardzili tymi
pouczeniami, utracili wiarę”, „Całym własnym postępowaniem dawaj dobry przykład. Twoje nauczanie niech się
odznacza prawością i powagą. W mowie bądź roztropny i

pełen zatroskania o to, żeby twoi przeciwnicy ze wstydem
musieli odchodzić od ciebie, nie mogąc znaleźć nic takiego, co by nam mogli zarzucić”, „Nie daj się pokonać złu,
lecz sam dobrem zwyciężaj zło”.
Wszystkie te fragmenty dowodnie wskazują, że relacje
międzyludzkie i wynikające z nich cierpienia są naturalnym
stanem człowieka, a chrześcijanina w szczególności. Ma on
w pierwszym rzędzie krzewić dobro, nieść pociechę strapionym, wspomagać tych, którzy są w podobnej sytuacji.
Zwyciężanie jakiegokolwiek zła może się odbywać wyłącznie dzięki dobru, ono ma uprzywilejowaną pozycję. Z
niego też wypływa wszystko inne. Cierpienie nie stanowi
jednak istoty zachowania. Pozbawione trwałego oparcia
staje się wyłącznie składnikiem pesymistycznego spojrzenia na świat. Prawdziwe oblicze chrześcijańskie wiąże się
nierozerwalnie z Jezusem Chrystusem. On to bowiem nadaje cierpieniu głęboki sens: zbawczy wymiar egzystencji.
Równie ważną rolę odgrywa, jak wolno przypuszczać, poczucie wolności, a więc nieskażone sumienie,
pozbawione niechęci do innego człowieka, nastawione na
pouczanie, umoralnianie w imię Jezusa Chrystusa, albowiem trzeba cały czas pamiętać o tym, co oferuje Boski
Nauczyciel. Trzeba też pamiętać o głębokiej wierze i miłości, która jest nastawiona nie na samą siebie, ale właśnie na innych. Podążanie za Nim odróżnia prawdziwego
chrześcijanina od niewierzącego. Stanowi jednocześnie
przeniesienie Boskiego wzoru do poziomu zwykłego
człowieka. Co ważne, wymusza niejako misyjne posłannictwo chrześcijańskie, a to z kolei łączy się z utrapieniami i troskami. Nic jednak nie powinno zniechęcać gorliwych czcicieli Mesjasza przed upowszechnianiem swojej
wiary, albowiem jest to naturalne przedłużenie ziemskiej
drogi Zbawiciela. Wypada zatem stwierdzić, że jesteśmy
uczestnikami męki Mesjasza, ale żyjemy także nadzieją
zmartwychwstania. Apostoł Piotr dopowiada: „Lepiej
bowiem – jeśli taka jest wola Boża – cierpieć z powodu
dobrych niż złych uczynków”. (I Ptr 3, 17)
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Katechizm

katechizm

Nauka o rzeczach przyszłych
Rozdział 10 − część I
Działania Boże ukierunkowane są na udostępnienie człowiekowi zbawienia. Jego wola zbawcza
dotyczy wszystkich ludzi z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Dzieje zbawienia dokonują się
według mądrego planu Bożego. (zob. KKN 4.4) Pewność, że Bóg jest wierny, pozwala z ufnością
oczekiwać wypełnienia dalszych obietnic Bożych. (Hebr 10, 23)
Nauka o rzeczach przyszłych (eschatologia) ma swoją podstawę w Piśmie Świętym. Wiele wskazówek, co do wydarzeń przyszłych dziejów zbawienia, zawartych jest w Ewangeliach i w Listach
Apostołów.
Centralne wypowiedzi znajdują się w Objawieniu Jana, które w sposób obrazowy mówi o rzeczach
przyszłych. W tym ważnym źródle nadziei na przyszłość Pan wielokrotnie potwierdza swoją obietnicę
ponownego przyjścia, ujawnia przebieg dziejów zbawienia i tym samym pozwala wejrzeć w swoje
działania w przyszłości.

10.1 Ponowne przyjście Jezusa Chrystusa
Drugi artykuł wyznania wiary ściśle oparty o Apostolikum mówi: „Wierzę w Jezusa Chrystusa, jednorodzonego
Syna Bożego, naszego Pana, który […] wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Boga, Wszechmogącego Ojca, skąd ponownie przyjdzie”.
Wyznanie o ponownym przyjściu Pana zostaje rozwinięte
w dziewiątym artykule wyznania wiary: „Wierzę, że Pan Jezus
przyjdzie ponownie tak pewnie, jak do nieba wstąpił i zabierze
do siebie pierworodnych z umarłych i żywych, którzy na Jego
przyjście pokładali nadzieję i zostali przygotowani…”.
Jezus Chrystus przyjdzie ponownie – to jest główne
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wyznanie ewangelii. Od Jego wniebowstąpienia apostołowie
dawnego i współczesnego czasu głoszą ponowne przyjście
Pana. Zostać przyjętym przez Pana podczas tego wydarzenia
jest głównym celem wiary chrześcijan nowoapostolskich.

10.1.1 Obietnica ponownego przyjścia
Jezusa Chrystusa
Jezus Chrystus w swoich mowach pożegnalnych dał
swoim apostołom obietnicę swego ponownego przyjścia: „A
jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę
was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli”. (Jan 14, 3)
Obietnica Pana została potwierdzona przez aniołów podczas

Jego wniebowstąpienia: „Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego
do nieba”. (Dz Ap 1, 11)
W jakim dniu i o jakiej godzinie Jezus Chrystus przyjdzie
ponownie, tego nie wiedzą ani ludzie, ani aniołowie, tylko
wyłącznie Bóg. Syn Boży wciąż na nowo wzywa do czujności: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz
przyjdzie”. (Mat 24, 42; por. Łuk 21, 36)
To, że o każdym czasie należy czuwać w wierze i być
przygotowanym, Pan Jezus uwidocznił również w podobieństwach. (Mat 24, 43-51; 25, 1-30) Odpowiednio do
tego apostołowie pierwotnego Kościoła motywowali wiernych do przygotowywania się na ponowne przyjście Pana.
Tak więc Apostoł Paweł zwraca się do zboru w Koryncie
prachrześcijańskim wezwaniem modlitewnym: „Marana tha” – co oznacza: „Nasz Pan przyjdzie!” lub „Przyjdź,
Panie!”. (I Kor 16, 22)
Wezwanie do czujności zawarte też jest w Objawieniu
Jana, gdzie Jezus Chrystus mówi: „Przyjdę wkrótce”. (Obj 3,
11; 22, 7. 12. 20) Tym samym każdy wierzący jest wezwany
do świadomego kształtowania swego życia z ukierunkowaniem na ponowne przyjście Chrystusa.
Oczekiwanie na wypełnienie się obietnic Pana stoi dziś
w centrum wiary nowoapostolskiej, podobnie jak nadzieja
na osobiste przeżycie ponownego przyjścia Chrystusa i zabrania do Niego. W odniesieniu do tego w I Liście Jana 3, 2
jest napisane: „Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy,
ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że
gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go
takim, jakim jest”.

10.1.2 Wydarzenia podczas ponownego
przyjścia Chrystusa
Wydarzenia podczas ponownego przyjścia Chrystusa
opisane są w różnych Listach Apostoła Pawła:
I List do Tesaloniczan 4, 15-17
„A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my,
którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy
najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my,
którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze
będziemy z Panem”.
I List do Koryntian 15, 51. 52
„Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy,

ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka
mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i
umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy
przemienieni”.
List do Filipian 3, 20. 21
„Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela
oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała
swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może”.
Przytoczone cytaty biblijne mają centralne znaczenie dla
wiary w ponowne przyjście Chrystusa. Z zestawienia tych
przekazów wynika, że podczas ponownego przyjścia Pana
najpierw zmarli w Chrystusie powstaną jako nieskażeni, a
żyjący, którzy dali się przygotować na Jego przyjście, przeżyją przemienienie bez zaznania śmierci cielesnej. Zmarli i
żyjący otrzymają więc ciało podobne do uwielbionego ciała
Chrystusa. Następnie razem zostaną uniesieni do Pana, który
nie zstąpi na ziemię. W ten sposób zostaną wprowadzeni do
wiecznej wspólnoty z Trójjedynym Bogiem. Te wydarzenia należą do Pierwszego Zmartwychwstania, o którym jest
mowa w Objawieniu Jana 20, 5. 6. (zob. KKN 10.5)
Wypowiedzi zawarte w Ewangelii Mateusza 24, 40. 41
i Ewangelii Łukasza 17, 34 pokazują, że podczas ponownego przyjścia Chrystusa, Pan zastanie ludzi w ich codzienności, dokona oddzielenia, a w tym sensie dokona sądu. O tym
mówi też II List do Koryntian 5, 10: „Albowiem my wszyscy
musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy
złe”. (por. Rzym 14, 10) To poznanie nie wywołuje u wierzącego trwogi, ale zachęca go do konsekwentnego dążenia do
celu jego wiary. (zob. I Tes 5, 9)
To, że Jezus Chrystus zabierze do siebie swój zbór oblubieńczy jest podstawowym pewnikiem wiary nowoapostolskiej. Z niego wynika też dla wierzącego nadzieja, że nie
będzie musiał zaznać śmierci cielesnej, ale zostanie przemieniony: „Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc
przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, […] Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni,
aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym,
który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam
też dał jako rękojmię Ducha”. (II Kor 5, 2. 4. 5) Zabranie
podczas ponownego przyjścia Chrystusa jest najpierw przyrzeczone tym, którzy dostąpili nowonarodzenia z wody i z
Ducha, i którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i Jego naśladują.
Czy ponadto Bóg innym ludziom daruje łaskę zabrania, nie
leży w zakresie osądu ludzkiego, a wyłącznie decyzji Bożej.
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Opowieści biblijne

„Hymn o miłości”

Podczas swojej drugiej podróży misyjnej
Apostoł Paweł przez półtora roku przebywał
w mieście handlowym Korynt i tam też założył zbór.
W Koryncie żyli ludzie różnego pochodzenia i religii.
Różnice socjalne były duże.
Mieszkało tam mało bardzo bogatych i wielu niewolników.

(I List do Koryntian 13)

Apostoł Paweł napisał List do zboru w Koryncie.
W nim wyniósł miłość nad wszystkie inne dary
i zdolności; ona jest najważniejsza.
Apostoł Paweł pisze:

Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje
z prawdy;

Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi,
a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym.

Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się
obróci.

I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym
miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił,
a miłości bym nie miał, byłbym niczym.

Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze
prorokowanie;

I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym
ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym
nie miał, nic mi to nie pomoże.
Miłość jest cierpliwa, miłość
jest dobrotliwa, nie zazdrości,
miłość nie jest chełpliwa,
nie nadyma się,
Nie postępuje nieprzystojnie,
nie szuka swego, nie unosi się,
nie myśli nic złego,
24

wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego
się spodziewa, wszystko znosi.

lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe,
przeminie.
Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię; lecz gdy
na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce.
Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby
w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam
tak, jak jestem poznany.
Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy;
lecz z nich największa jest miłość.
25

Z wizytą
U PaulinY w Halifax, w Kanadzie
Fotografie własne

Od czerwca 2014 roku mieszkam tymczasowo z moją
mamą i z moim tatą w Halifax. To jest miasto w Kanadzie. Wokoło są ogromne lasy, w których często wędrujemy. Przedtem mieszkaliśmy w Berlinie, w Niemczech.
Kilka dni po naszym przybyciu do
Halifax poszłam do mojego nowego przedszkola. Ja nazywam
go „angielskim przedszkolem”,
ponieważ wszyscy tam mówią
po angielsku. Tylko Thomas,
mój wychowawca, pochodzi z
Danii i trochę zna niemiecki, ale
ogólnie wszyscy rozmawiają tu
po angielsku i my też czasami
w domu. Ach tak, na imię mam
Paulina i mam pięć lat.
Droga do naszego kościoła tutaj jest krótsza
niż w Niemczech, a
zbór jest o wiele mniejszy. Na wieczornym
nabożeństwie w środę jestem jedynym dzieckiem, ale w niedzielę jest jeszcze czworo lub
pięcioro dzieci. Na przykład Malcolm, który
chodzi razem ze mną na zajęcia religii. Moje
nauczycielki nazywają się Destiny i Carola
(moja mama).
Często organizujemy coś wspólnie z
sąsiednim zborem, na przykład przedstawienie bożonarodzeniowe. Ostatnim
razem byłam aniołkiem i mówiłam:
„The bible tells us what happened”.
(Biblia nam mówi, co się stało.)
Na Boże Narodzenie każde dziecko
otrzymało w kościele dwie pary
rękawiczek – jedną do podarowania
komuś, a drugą dla siebie.
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Latem niekiedy chodzimy do portu, na „Waterfront” (nabrzeże)
i tam wspinam się na „falę”. Z góry ma się piękny widok. Na
przykład widzi się bardzo wielkie statki.

Codziennie o godzinie 12.00 jest
potężny huk. Słychać wystrzał z
armat z „Citadel Hill”. Jest to duże,
zielone wzgórze w środku miasta,
gdzie mieszkają żołnierze. Oczywiście nie tacy prawdziwi, oni mają na
sobie tylko historyczne mundury.

W zimie wzgórze jest białe, tak jak
w zasadzie też wszystko. Jeszcze
nigdy nie widziałam tyle śniegu, jak
tutaj. Sięga mi do pasa! A kiedy się
po nim chodzi, trzeba uważać, żeby
nie zgubić swoich kaloszy. W moim
przedszkolu również jest pagórek,
z którego zimą po południu zjeżdżamy na sankach.

Kilka razy mieliśmy już gości z Niemiec:
moi dziadkowie byli tutaj, mój wujek Mark
ze swoją przyjaciółką i przyjaciółki mamy.
Cieszę się z odwiedzin, ponieważ to jest
o wiele fajniejsze niż skajpowanie. Przez
Skype widzi się drugiego w komputerze,
można z nim rozmawiać, ale nie można się
z nim bawić, dostać od niego cukierka ani
go objąć. Właśnie dlatego mam nadzieję, że
wkrótce znowu polecimy do Niemiec.

Od chwili, kiedy jakieś dziecko przysyła do redakcji
swój artykuł, aż do momentu jego opublikowania,
mija kilka miesięcy. Tymczasem Paulina ponownie
mieszka w niemieckim Berlinie i może częściej
spotykać swoich krewnych i przyjaciół.
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Sprawdź swoją wiedzę biblijną...
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1. 	Ile rozdziałów zawiera II List do Koryntian?
A
B
C
D

13
17
11
15

2. Kim lub czym jest Malachiasz?
A
B
C
D

rzeką w Palestynie
prorokiem w Starym Testamencie
miastem w Azji Mniejszej
górą w Syrii

3. 	Na jakim instrumencie grał król Dawid?
A
B
C
D

na puzonie
na perkusji
na harfie
na organach wodnych

4. Jakie wydarzenie opiewa Miriam?
A 	zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków
B przejście Izraelitów przez Morze Czerwone
C narodziny księcia Salomona
D zdobycie Jerycha przez Izraelitów
5. 	Jak wcześniej miał na imię król judzki
Jojakim, z hebr. Jehojakim?
A
B
C
D

Eliakim
Konja
Ananiasz
Jozjasz

6. 	Które z imion nie jest imieniem Apostoła?
A
B
C
D

Bartłomiej
Ignacy
Andrzej
Tomasz

7. 	Jakie stanowisko na babilońskim dworze
zajmował Nergal Sar-Eser?
A
B
C
D

dowódcy wojsk
podskarbiego
marszałka
podczaszego

8. Gdzie leży miasto Ramses?
A
B
C
D

w Grecji
w Azji Mniejszej
w Egipcie
w Syrii

9. 	Do czego odnosi się wyrażenie:
„siedem lat obfitości”?
A
B
C
D

do snu, który objaśnił Daniel
do snu, który objaśnił Ezechiel
do snu, który objaśnił Józef
do snu, który objaśnił Pan Jezus

10. 	Jaki obraz kryje się za wyrażeniem
„siedem lat obfitości”?
A
B
C
D

siedem tłustych krów
siedem tłustych wielbłądów
siedem tłustych owiec
siedem tłustych wielorybów

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