Nasza

Rok 27 | Nr 11 | Listopad 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

Gruzja
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider w Tbilisi

Fot. © tauav - Fotolia.com

SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Fresk „Trójca Święta” w kościele pw. św. Mikołaja
w Giornico/Ticino, w Szwajcarii

Jedność
Mili Bracia i Siostry,
kiedy wracam z moich podróży, to częstokroć zabieram z sobą szczególnie piękne
wrażenia, świadczące o tym, jaki barwny i różnorodny jest nasz Kościół. Ta różnorodność jednakże nie jest łatwa w praktyce życiowej. Wierni Kościoła Nowoapostolskiego
żyją w prawie wszystkich krajach na świecie. Władają różnymi językami i pochodzą z
najróżniejszych kręgów kulturowych.
Dla Jezusa Chrystusa jest ważne, abyśmy byli jedno. O to też się modlił w szczególnej chwili – na krótko przed pojmaniem i śmiercią. Ale jak to ma funkcjonować? Z
własnych sił nie możemy temu podołać. Z Bogiem jednak jest to możliwe. Najlepszym
wzorem jedności jest Trójca Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ta Trójca ma jedną
wolę i świadczy o sobie nawzajem. Wspólnie działa dla zbawienia ludzi. Pan Jezus
podkreślał: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.
Jak my ludzie możemy temu podołać, żeby w taki sposób być jedno? Pierwszy krok
ku temu uczynił Jezus Chrystus: Stał się człowiekiem, aby wszystko z nami współdzielić. Ofiarował nam swoje życie. Przez chrzest wodny i duchowy żyje w nas. A przez
świętą wieczerzę to życie może się rozwijać. Naszym zadaniem jest, żebyśmy zatroszczyli się o to, aby Bóg rzeczywiście w nas mieszkał. Im bardziej jesteśmy jedno z Jezusem Chrystusem, tym łatwiej jest być jedno między sobą. Dlatego pracujmy nad tym,
abyśmy chcieli tego samego, co nasz Pan. On chce, żebyśmy byli z Nim w wiecznej
społeczności i pragnie wszystko z nami dzielić. Jego myśli niech inspirują nasze myśli.
Jego przyjaciele są naszymi przyjaciółmi. Jego wróg jest naszym wrogiem. On chce,
abyśmy o Nim składali świadectwo: Nie rozmawiajmy już zbyt wiele o naszych czynach, ale opowiadajmy o Jego czynach, Jego miłości i Jego ofierze. Pan chce, żebyśmy
współdziałali w Jego dziele i wespół z Nim angażowali się dla Jego dzieła.
Jedność nie oznacza, że wszyscy muszą być jednakowi. Nie musimy rezygnować z
naszej osobowości ani z naszej tradycji czy kultury. Jesteśmy różni, ale mamy jedną i tę
samą wolę: Podążamy za Jezusem Chrystusem.
Trwajmy razem w radości i w cierpieniu. Jednoczmy się w uwielbianiu Boga, zamiast wzajemnie się krytykować. Wiążmy nasze siły, aby służyć Panu!

Wasz
Jean-Luc Schneider
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Fot. W. Schug

Na Kaukazie

Słowo i wiara / miejsce

A

rmenia i Gruzja, dwie byłe republiki radzieckie, które w roku 1991
uzyskały niepodległość i są obsługiwane duszpastersko przez
Kościół terytorialny Nadrenia Północna-Westfalia, w sierpniu
2015 roku były w programie nabożeństw Głównego Apostoła. W Armenii,
gdzie Kościół Nowoapostolski liczy ponad 1 300 wiernych i od roku 1997
jest uznany przez państwo, Główny Apostoł celebrował nabożeństwo
29 sierpnia w Wanadzorze, gdzie tamtejsi bracia i siostry zebrali się w
wynajętej sali. W Gruzji Kościół Nowoapostolski tymczasem dysponuje czterema własnymi obiektami sakralnymi oraz centrum młodzieżowym. Tu nabożeństwo odbyło się w naszym kościele w stolicy kraju
Tbilisi, która w XIX wieku była punktem stycznym pomiędzy Wschodem a Zachodem i centrum kulturalnym Kaukazu. Persowie,
Mongołowie, Osmanowie, Chorezmijczycy i Rosjanie przez stulecia pozostawili po sobie imponujące architektoniczne i kulturowe dziedzictwo, które nie
tylko rozświetla nocą miasto, ale też wybudowaną w 2004 roku cerkiew katedralną „Sobór Trójcy Świętej w Tbilisi” (z lewej na zdjęciu oraz na okładce).

Nabożeństwo
30 sierpnia 2015
Miejsce: Tbilisi/Gruzja
Pieśń: Serce z sercem zjednoczone
Osoby towarzyszące: Apostoł okręgowy Storck oraz apostołowie: Cazacu, Gamow,
Hoyer, Lazarew, Otten, Schorr i Schug
Uczestnicy: ok. 200
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Fot. W. Schug

SŁOWO I WIARA / PUNKT WIDZENIA

B

óg chce tylko twojego zbawienia, nic poza tym. On jest
tutaj, żeby tobie służyć, tobie
pomagać, nic poza tym. On chce też
tobie coś dać, co przewyższa wszystko,
na co mógłbyś sobie zasłużyć: łaskę.

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 30.08.2015 r.

6

NASZA RODZINA

11 / 2015

11 / 2015

NASZA RODZINA

7

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Pan Jezus za ciebie złożył swoją ofiarę
– za ciebie osobiście.
akurat ciebie potrzebuje, a kiedy nie będzie ciebie potrzebował, to cię zostawi. We wszystkim, co On czyni, chodzi o
ciebie osobiście. Na to można byłoby odrzec: Ale Bóg chce
innych ludzi również ocalić! – On tego chce, ponieważ jest
wszechmogący. Co jest ważne dla ciebie, ważne jest też dla
twojego bliźniego. Nie jesteśmy częścią jakiejś organizacji.
Syn Boży złożył swoją ofiarę, ponieważ chce ciebie zbawić. Bóg jednakże nam pozostawia decyzję, On nie chce
nas zmuszać. To byłoby zbyt łatwe dla Niego.
Słowo biblijne: II List do Tesaloniczan 3, 5

„Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości
Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej”.

Podejmować właściwe decyzje

M

ili bracia i siostry, mili przyjaciele i
sympatycy, jestem bardzo wdzięczny naszym siostrom, które zaśpiewały francuską pieśń. Zakładam, że nie
wszyscy znają francuski, dlatego krótko podsumuję jej treść. W pieśni opiewany jest Pan Jezus,
który jest naszym dobrym przyjacielem, który zawsze jest
przy nas, aby nas prowadzić. To jest piękny opis naszego
Pana. On jest nie po to, aby nam rozkazywać, ale żeby nam
pomagać i nas prowadzić.
Bóg dziś rano nas wezwał, żeby przyjść do Jego domu,
ponieważ chce nam służyć, ponieważ chce nam pomóc. On
nie zwołał nas po to, żeby jako szef czy generał, zbierający
swój oddział, wydać rozkaz, ale wezwał nas po to, ponieważ chce nam służyć.
Gdy przedsiębiorca chce założyć jakąś działalność, to
potrzebuje do tej inwestycji pieniędzy, kapitału. Dzięki
8
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temu kupuje fabrykę, urządzenia, środki produkcji i zatrudnia pracowników. On ma cel: Jego działalność ma przynieść
sukces, przedsiębiorstwo ma być zyskowne, a pracownicy
mają umożliwić ten sukces. Być może ich szkoli, motywuje i tak długo, jak ich potrzebuje, jak długo są pożyteczni,
wszystko jest w porządku. A kiedy stwierdzi, że któregoś
pracownika już nie potrzebuje, to go zastępuje innym. Gdy
stwierdzi, że w innym kraju siła robocza jest tańsza, to tam
buduje swoją fabrykę. Czy to jest dobre, czy nie, to nie do
nas należą tego rodzaju rozważania, to nie jest naszym tematem.
Bóg ma pewien cel: On chce nas zbawić. Za to coś „zapłacił”: Jego Syn oddał swoje życie. On ustanowił swoje
dzieło zbawienia. Jesteśmy częścią tego dzieła, które On
chce dokończyć. W tym dziele zbawienia chodzi o ciebie.
On za ciebie zapłacił. Pan Jezus za ciebie złożył swoją ofiarę – za ciebie osobiście. Nie jesteś tu tak po prostu, bo Bóg

W

yobraźcie sobie, że wszechmogący Bóg użyłby
tylko nieco swojej mocy i mógłby bez problemu zmusić, żeby zawsze być Jemu posłusznym. Za każdym razem, gdybyś nie był posłusznym, byłbyś
ukarany. Wówczas wszyscy ludzie byliby grzeczni, wszyscy z czystego strachu byliby posłuszni. Coś takiego jednak
nie jest zamierzeniem Boga. Bóg stworzył człowieka i dał
mu możliwość swobodnego decydowania. Ty i ja jesteśmy
wolni i możemy się opowiedzieć za Bogiem lub przeciwko
Bogu. Bóg nie zmusza, On chce nas prowadzić, On przemawia do naszego serca. W Biblii serce określone jest jako
miejsce, gdzie podejmuje się decyzje. Bóg do nas mówi, a
my tym samym z miłości do Niego podejmujemy właściwe
decyzje.
Niekiedy jesteśmy poruszeni, gdy Bóg nie karze złych;
ale On czyni to świadomie, gdyż każdemu człowiekowi pozostawił wolność, żeby dobrowolnie mógł opowiedzieć się
za Nim. Miły Bóg mówi do naszego serca, dlatego opowiadamy się za Nim – z miłości do Niego.
Słowo biblijne wskazuje nam na miłość Bożą i cierpliwość Chrystusową. Przypomina nam, czego chce Bóg:
On chce ocalić twoją duszę. W swojej miłości Bóg chce
cię wprowadzić do społeczności z sobą. Wszystko, co Bóg
czyni, czyni z miłości do ciebie. Z miłości do ludzi Bóg w
Jezusie Chrystusie zstąpił na ziemię. Pan nie powiedział,
przyszedłem, żeby mi służono, ale powiedział, przyszedłem, żeby służyć. To jest wyraz miłości Bożej. Duch Boży
także nam pokazuje, co Bóg chce nam dać: wiekuiste
szczęście, wiekuistą społeczność z Nim, a także pokazuje
nam, jakie to jest wielkie, a mianowicie takie wielkie, że

w ogóle nie możemy sobie na to zasłużyć. Bóg daje nam
to za darmo, ze szczerej łaski. Duch Boży pokazuje nam
miłość Boga. On nam przypomina, że Bóg chce tylko twoje
zbawienia, nic poza tym. On jest tutaj, żeby tobie służyć,
tobie pomagać, nic poza tym. On chce też tobie coś dać, co
przewyższa wszystko, na co mógłbyś sobie zasłużyć: łaskę.
Duch Boży pokazuje nam też cierpliwość Chrystusową;
w innych przekładach biblijnych jest mowa o wytrwałości
lub wytrzymałości Chrystusowej. Duch Boży nam mówi:
Jezus Chrystus umarł za ciebie. On musiał ponieść śmierć
na krzyżu: za ciebie! A ponieważ ciebie kocha, uczynił to
wszystko i wytrwał do końca!
Duch Boży nam przypomina, jak Bóg pomagał swojemu Synowi w cierpieniu. Bóg powiedział do swojego Syna:
„Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem”.
(Mar 1, 11) Ojciec nie okazywał miłości Synowi w ten sposób, że oszczędził Jemu cierpienia. On dał Jemu siłę, której
potrzebował. Posłał też anioła, który go pokrzepił. Posłał
Jemu uczniów, aby Jemu pomagali, aby Jego wspierali; a
niekiedy posyłał kogoś nieznanego, kto miał pomóc Panu
Jezusowi. Pomyślmy o tym, który niósł krzyż na Golgotę.

Pomyśl o miłości Bożej,
o cierpliwości Chrystusowej!
Duch Święty kieruje nasz wzrok na cierpliwość Chrystusową: Pomyślmy o tym, co Pan Jezus przeszedł, a także
o tym, jak Bóg Jemu pomógł. On nie zmniejszył Jego cierpienia, ale w tym cierpieniu mu pomógł i dał siłę, tak że
mógł pozostać silnym.
Duch Święty kieruje nasz wzrok na miłość Bożą: Bóg
jest taki dobry dla ludzi, a ludzie są tacy niewierni wobec
Boga. Jego miłość jednakże nie ustaje. Nawet gdy ludzie są
niewierni, to Bóg pozostaje wierny.
To wszystko pokazuje nam Duch Boży. Pomyśl o miłości Bożej, o cierpliwości Chrystusowej! A wtedy możesz
zdecydować, co chcesz czynić. Bóg oczekuje, abyśmy rozważali Jego Słowo, a dopiero potem podejmowali decyzje.
Małemu dziecku trzeba mówić, co powinno czynić.
Matka musi mówić dziecku: Teraz jest zimno na dworze,
musisz ubrać swój płaszczyk. Ale kiedy dorośnie, wtedy nie
potrzebuje nikogo, kto by mu mówił, że jest zimno i musi
założyć płaszcz.
Bóg oczekuje od nas, abyśmy byli „dorosłymi”,
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Wszystko, co Bóg czyni,
			
czyni z miłości do ciebie.

dojrzałymi i odpowiedzialnymi chrześcijanami. Istnieją ludzie, którzy chcą czynić wolę Bożą, ale do tego chcą mieć
znaki, żeby wiedzieć, co czynić.
Przypominam sobie czasy, kiedy byłem w gronie młodzieży: był pewien brat, który zakochał się w pewnej młodej siostrze w wierze. On chciał wiedzieć, czy to jest ta
właściwa i modlił się, żeby Bóg dał mu jakieś potwierdzające słowo. Wtedy otworzył Biblię, spojrzał i pomyślał: „O,
nie! To nie jest dobre słowo”. Zamknął Biblię i ponownie ją
otworzył. Otwierał tak długo, aż w końcu znalazł słowo, z
którego mógł wywnioskować: „Tak, ona jest tą właściwą”.
Mili bracia i siostry, nie stawiajmy tyle na znaki i cytaty biblijne, żeby podejmować decyzje. W sensie Bożym
nie jest też scedowanie decyzji na sług Bożych i mówienie: „Zdecyduj i powiedz mi, co mam robić”. My mamy
podejmować decyzje. Jeżeli zastanowimy się nad miłością
Bożą i cierpliwością Chrystusową, to podejmiemy właściwą decyzję. Wówczas zadecydujemy: Chcę miłować
10
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Boga, ponieważ On mnie miłuje. On najpierw mnie umiłował, dlatego ja chcę Go miłować. Wówczas zadecydujemy:
Chcę służyć Bogu, ponieważ Go miłuję. Wielu ludzi służy
Bogu dlatego, że Go potrzebuje: Uczynię coś dla Boga,
to wtedy On będzie dla mnie dobry; złożę Jemu ofiarę, to
otrzymam coś w zamian. To są decyzje z wyrachowania.
Pomyślmy o miłości Bożej. Skoro On nam służy i nas miłuje, to i my Jemu służmy i Jego miłujmy.
Co Bóg daje nam ze swojej miłości, to nawet na to nie
zasługujemy. – Chcę miłować swojego bliźniego nie dlatego, że on na to zasługuje i nie dlatego, że go potrzebuję, ale dlatego, ponieważ jest wartościowy dla Boga. Gdy
zastanawiamy się nad cierpliwością Pana Jezusa, gdy zastanawiamy się nad tym, że On nie zrezygnował, toteż my
chcemy wytrwać aż do końca. Czy mógłbym powiedzieć
Panu: Ach, to jest za dużo, to jest za ciężko? Nie, tego nie
uczynimy, o ile tylko pomyślimy o ofierze Jezusa Chrystusa. Pamiętając o ofierze Pana Jezusa wiemy, że opłaca się

Apostoł
Semion Cazacu

wytrwać aż do końca. Pamiętajmy o tym, jak Bóg Ojciec
pomógł Synowi. Wówczas szukamy właściwej pomocy i
mówimy miłemu Bogu: Proszę, daj mi też siłę, żebym mógł
nieść krzyż. Proszę, daj mi też siłę, abym mógł iść drogą
wiary aż do końca. Gdy pomyślimy o cierpliwości Bożej,
to mamy też cierpliwość wobec siebie i naszych bliźnich.
Bóg nie chce nas zmuszać. On chce, żebyśmy dobrowolnie opowiedzieli się za Nim. On nam pomaga podejmować właściwe decyzje.
Po kazaniach apostołów Główny Apostoł powiedział:
Dzisiaj w domu Bożym również możemy obchodzić uroczystość świętej wieczerzy. Obchodzimy ją na pamiątkę Jezusa Chrystusa. To jest coś więcej niż tylko pamięć o tym, że
On umarł. Niebezpieczeństwem jest, kiedy świętą wieczerzę
obchodzimy z przyzwyczajenia. Jest niedziela i przystępujemy do świętej wieczerzy. Mili bracia i siostry, tak nie idzie!

Niejeden człowiek mówi:
Koniec, dosyć! Nie mogę
już! Pozostańmy cierpliwymi i
czekajmy na ponowne przyjście Chrystusa. On także ma
cierpliwość z nami.

Apostoł
Walter Schorr
W moich modlitwach mówię
Bogu: Pozwól mi jeszcze
bardziej cenić Twoją miłość i
wciąż na nowo doświadczać
Twojej cierpliwości. Wtedy
jestem błogi w Panu.
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Fot. W. Schug

Słowo i wiara / KonteKst

SŁOWO BIBLIJNE W KONTEKŚCIE
II List do Tesaloniczan 3

Modlitwa za nas

1. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby
Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was,
2. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą
wszystkich.

Każdy naród, z pewnością i wasz naród, wspomina żołnierzy, którzy zginęli dla kraju. Honoruje się ich, ponieważ
się wie, że walczyli po to, abyśmy my mogli być wolni;
myśli się o nich z szacunkiem. To jest pewna forma pamięci.
Pan umarł za nas. Pomyślmy o tym, że Pan Jezus był
takim człowiekiem, jak my. Kiedy jesteśmy świadkami
jakiegoś wypadku lub gdy spotykamy ludzi, którzy idą na
cmentarz, ponieważ ktoś zmarł, wówczas mamy szczególne uczucia. Kiedy słyszymy, że nasz bliźni cierpi z powodu
choroby, to coś porusza się w naszym sercu. Kiedy obchodzimy uroczystość świętej wieczerzy, to rozpamiętujemy
cierpienia Jezusa Chrystusa. On nie był nadczłowiekiem,
On był człowiekiem takim, jak my, znał ból i cierpienia, tak
jak my. I musiał umrzeć. Nie chcę przesadzać, ale podczas
każdej uroczystości świętej wieczerzy powinno być tak,
jakbyśmy byli świadkami śmierci Pana Jezusa. To musi w
nas coś poruszać.
Najważniejsze jednak przy tym jest to, żebyśmy się czegoś z tego nauczyli. Pan Jezus cierpiał jak człowiek i w to
wierzymy. Dlatego też wierzymy, że On nas rozumie. To
jest siła i ufność, jaką możemy znaleźć w świętej wieczerzy:
Gdy nie rozumie mnie żaden człowiek, to rozumie mnie
Pan Jezus. On zna mój ból, On zna moje zmartwienia, On
rozumie moje cierpienia. Przypuszczam, że także pośród
nas jest ktoś, kto myśli: „Mnie nikt nie rozumie”. Pan Jezus
12
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wszak dziś rano do nas mówi: Ja ciebie rozumiem. On zwyciężył. On pomimo wszelkiego cierpienia i bólu pozostał
wierny. A więc: Kiedy już nikt nie może pomóc, On może
darować pomoc. U Niego znajdziesz niezbędną pomoc, aby
pozostać wiernym, pomimo wszelkiego cierpienia i wszelkiej niesprawiedliwości. Kto obchodzi uroczystość świętej
wieczerzy, ten tym samym poświadcza: Ja wierzę, że Pan
Jezus może mi pomóc.
W uroczystości świętej wieczerzy czcimy zwycięstwo
Jezusa Chrystusa nad grzechem i śmiercią: On zmartwychwstał, On zwyciężył.
Uroczystość świętej wieczerzy jest uroczystością nadziei. Możemy powiedzieć złemu: „Możesz robić, co
chcesz, Jezus Chrystus jest zwycięzcą”. Niechby uroczystość świętej wieczerzy utwierdziła w nas ufność i przekonanie: Ludzie i zły mogą robić, co chcą: Jezus Chrystus
odniósł i zachowa zwycięstwo.

zASAdNiCzE myśli
Jeżeli dostrzegamy miłość Bożą, to także z
miłości decydujemy się na działanie i bycie
aktywnym.

3. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec
będzie od złego.
4. Co zaś do was, to mamy ufność w Panu, że
to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie.
5. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości
Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej.
obowiązeK pracy

mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania.
10. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam:
Kto nie chce pracować, niechaj też nie je.
11. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie: nic
nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi
rzeczami.
12. Tym też nakazujemy i napominamy ich
przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości
pracowali i własny chleb jedli.
13. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze.
14. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na
niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził;

6. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana
Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego
brata, który żyje nieporządnie, a nie według
nauki, którą otrzymaliście od nas.

błogosławieństwo

7. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie

16. A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami
wszystkimi.

8. Ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba,
ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem;

17. Pozdrowienie moją, Pawła, ręką, co jest znakiem w każdym liście: tak piszę.

9. Nie dlatego, jakobyśmy po temu prawa nie

15. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela,
lecz napominajcie jako brata.

18. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech
będzie z wami wszystkimi. Amen.

Jeżeli dostrzegamy cierpliwość Chrystusową,
to także decydujemy się na bycie cierpliwym.
Biblia Warszawska - nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975
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Pocieszająca
nadzieja na
ponowne
spotkanie

dwa lata później najstarszy (miał 22
lata). Jako dzieci w ogóle nie mogliśmy pojąć, że nasi ukochani bracia
już nigdy do nas nie wrócą. Te wieści
o śmierci spadały na moją matkę, jak
grom z jasnego nieba. Była w szoku
przez kilka tygodni. W 1945 roku nawet najmłodszy brat został wciągnięty do wojska – nigdy już o nim nic nie
słyszeliśmy. Jaki ból i mękę musieli
przeżywać nasi rodzice.
A później do tego doszła tułaczka:
19 stycznia 1945 roku w nocy musieliśmy opuścić dom i gospodarstwo.
Pewne małżeństwo z sąsiedztwa nas
przyjęło i przez jakiś czas się o nas
troszczyło – pozostało nam tylko to,
co mieliśmy na sobie.
31 stycznia wojsko radzieckie zabrało naszego ojca – już nigdy go nie
zobaczyliśmy. Rok później dowiedzieliśmy się przez Czerwony Krzyż,

Fot. Marcel Felde

Tylko jeden może dać nam
prawdziwe pocieszenie i nadzieję, gdy spada na nas cierpienie i przygnębienie.

I

le cierpienia, bólu, smutku i
rozpaczy może znieść matka? To pytanie moja siostra
(83 l.) i ja (78 l.) zadajemy
sobie wciąż na nowo, kiedy
patrzymy w przeszłość, a zwłaszcza na wydarzenia drugiej wojny
światowej. To było dawno temu, a
miliony musiały przeżyć tę wojnę z
ofiarami, poległymi, zaginionymi.
Przede wszystkim czas przed nabożeństwem dla zmarłych jest dla nas
takim czasem na wspomnienia.
Żyliśmy w Prusach Wschodnich
na spokojnej wsi, a wojna początkowo była daleko. Rodzice mieli gospodarstwo rolne. Pięcioro naszego
rodzeństwa, trzech starszych braci,
moja siostra i ja, pomagaliśmy rodzicom. Potem wojna zażądała naszych
dwóch braci: W 1941 roku poległ
nasz średni brat (miał wtedy 18 lat), a
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że nasz ojciec zginął pod Warszawą i
został pochowany w masowym grobie. Tymczasem okrężnymi drogami
dotarliśmy do północnej Fryzji.
Nasza matka szukała wsparcia
duchowego – Ojciec Niebieski widział jej wielkie cierpienie duszy i
sprawił, że zetknęła się z Kościołem
Nowoapostolskim. Nasza matka poznała dzieło Boże i zaznała pokrzepienia duchowego, które było jej tak
potrzebne. Nasza trójka czuła się dobrze i bezpiecznie w gronie braci i
sióstr w wierze, wśród których byli
też tacy, którzy doświadczyli podobnego losu, ale swoją postawą byli dla
nas wzorem wielkiego zaufania do
Boga.
W październiku 1949 roku przyjęliśmy sakrament świętego pieczętowania. Przede wszystkim modlitwy za zmarłych i nadzieja na
ponowne spotkanie z naszymi bliskimi dawały naszej matce wiele pocieszenia i siły, aby móc się troszczyć o
nas – o dwie córki, pomimo jej podupadłego zdrowia i wielorakiego lamentu ziemskiego. Wciąż na nowo
mogliśmy przeżywać i zauważać, że
Ojciec Niebieski trzyma nad nami
swoją ochraniającą rękę.
Nasza matka przeżyła też szczęśliwe chwile, kiedy moja siostra i ja
wyszłyśmy za mąż i kiedy nasi mężowie z radością służyli Panu. Pięcioro wnucząt mogła trzymać w swoich ramionach.
Przed kilkoma laty także ja z mężem doświadczyliśmy rodzicielskiego cierpienia: Musieliśmy oddać do
wieczności naszego najstarszego
syna. Miał 46 lat. Jesteśmy pewni,
że na tamtym świecie jest wielką pomocą dla swoich dziadków, wujków
i wielu innych ludzi. Cieszymy się na
ponowne spotkanie ze wszystkimi
naszymi bliskimi.

Fot. Bettina Neubauer

Żyć z wiarą / przeżycia

Pamiętajmy o tych,
o których nikt nie pamięta
Przed nabożeństwem dla zmarłych ożywa w duszy
niejedno przeżycie.

B

ył koniec czerwca 1982
roku. Znajdowałem się
na podróży misyjnej w
jednym z krajów skandynawskich. Razem
z niektórymi braćmi i siostrami zapraszaliśmy ludzi na nabożeństwo.
Wcześniej modliliśmy się, żeby miły Bóg wskazał nam pragnące dusze.
Nagle staliśmy przed bramą cmentarza. Idąc cmentarnymi alejkami tu i
tam czytaliśmy nazwiska pochowanych. Naszą uwagę przyciągnęła pewna wielka tablica pamiątkowa z wieloma nazwiskami. Prawdopodobnie

były to nazwiska żeglarzy, gdyż na
tablicy były mewy i łódź z wiosłami.
Wtedy jedna z sióstr zobaczyła na
trawniku mały, niepozorny kamień
nagrobny. Na nim znajdował się napis, który można dosłownie przetłumaczyć: „Ku pamięci tym wszystkim,
o których nikt nie pamięta”. Jak poruszyło to nasze serca: Przed nami było
nabożeństwo dla zmarłych! To przeżycie wciąż ożywa we mnie przed takimi szczególnymi nabożeństwami.
Odtąd zawsze pamiętam w modlitwach o tych, którzy nie mają żadnego
orędownika.
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Fot. Frank Schuldt

Apostołowie
wywiady

Data urodzenia: 22.10.1953
Zawód wyuczony: nauczyciel
apostoł od: 11.12.1994
Obszar działania: Nadrenia Północna-Westfalia-Zachód, Armenia, Gujana Francuska, Martynika

Apostołowie
listy

SŁOWO I WIARA

Apostoł Wilhelm Hoyer podczas przemowy przed świętym pieczętowaniem
(z lewej) i przy ołtarzu

apostoł
Wilhelm Hoyer

Wtedy dostrzeżecie różnicę…
Apostole, co w swojej służbie uznajesz za
coś wyjątkowego i uszczęśliwiającego?
Na przykład uważny zbór, który w wielkim
skupieniu i z zainteresowaniem słucha kazania na
nabożeństwie.
Wspólnie i intensywnie zmawiana modlitwa
„Ojcze nasz”, którą uczestnicy nabożeństwa wyrażają całą swoją wiarę.
Za uszczęśliwiające uznaję to, że mogę z oddaniem zapewniać wiernym opiekę duszpasterską i
przygotowywać ich na ponowne przyjście Chrystusa.
Za szczególnie wyjątkowe i niezwykle ubogacające wydarzenie w moim życiu uważam współpracę
w zespole roboczym nad katechizmem.
Czy masz jakiś wzór lub kogoś, kto cię
kształtował jako sługę Bożego?
Moja matka, która obecnie ma 85 lat, niezwykle
wpłynęła na mnie swoją wiarą; jeszcze dziś jej wstawiennictwo w modlitwie za syna czyni „cuda”.
Mój ojciec, który w 1973 roku odszedł do wieczności, przewodniczący małego zboru, wycisnął
piętno w moim sercu słowami: „Nie zapomnij się
16
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modlić”! Jeszcze dziś słyszę jego głos…
Jako młody ewangelista okręgowy miałem starszego okręgowego, który mi wpajał, że gdy będę
zamierzał komuś wyrazić swoje zdanie lub napomnienie, to żebym zawsze i we wszystkich okolicznościach pozostał uprzejmy i przyjazny.
Około ośmiu lat współpracowałem jako apostoł
z nieżyjącym już apostołem okręgowym Horstem
Ehlebrachtem. On postępował według dewizy:
„Jeśli chcesz mieć rezultaty, to wzmacniaj swoich
współpracowników”! Od niego słyszałem też cytat:
„Byliśmy szczęśliwi, a nie wiedziałem o tym”, tym
samym wzywał do tego, żeby pomimo niejednej troski wdzięcznie korzystać ze szczęścia tu i teraz.
Dzisiaj moimi wzorami m.in. są mój apostoł okręgowy Rainer Storck, chciałbym móc się tak modlić,
jak on oraz nasz Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, który imponuje mi swoimi strategicznie ukierunkowanymi wypowiedziami.
Apostole, w jaki sposób relaksujesz się po
wytężonym dniu?
Kiedy opowiadamy sobie z żoną o osobistych wrażeniach dnia.

Od dawna trwały przygotowania do wizyty Głównego Apostoła w Gruzji, którą poprzedziło dzień
wcześniej nabożeństwo w sąsiednim kraju, w Armenii, dla wszystkich tamtejszych zborów.
W publikacjach można przeczytać, że Republika
Armenii jest państwem śródlądowym na Kaukazie
Południowym, położonym w obszarze górskim pomiędzy Gruzją, Azerbejdżanem, Iranem i Turcją. Armenia uzyskała niepodległość w 1991 roku po rozpadzie ZSRR. Od tego też roku istnieje w tym kraju
Kościół Nowoapostolski.
Dużym wyzwaniem była organizacja transportu
dla wiernych z małych odległych wiosek górskich
oraz porządku uroczystości świętej wieczerzy w
dużej sali, w której bracia i siostry po raz pierwszy
zgromadzili się na nabożeństwo. Ostatecznie wszystko się udało.
Nasi bracia i siostry w większości żyją w trudnych
warunkach ekonomicznych. Wielu mężczyzn wyjechało za granicę w celu zapewnienia utrzymania
swoim rodzinom.
Częstokroć jedyną szczęśliwą chwilą jest nabożeństwo, na którym pielęgnuje się społeczność, czerpie się pocieszenie i ufność ze Słowa Bożego oraz siłę
z sakramentu świętej wieczerzy.

Kobiety i dzieci, względnie młodzież tworzyli
forum nabożeństwa. Wszyscy byli duchowo przygotowani i z napięciem czekali na słowo biblijne. Główny Apostoł przeczytał werset z Księgi Malachiasza 3,
18: „Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy,
a tym, kto mu nie służy”.
Z powodu napięcia i emocji, które odczuwałem
jako odpowiedzialny apostoł, dopiero wiele dni później, kiedy przeprowadziłem tym słowem biblijnym
dwa razy nabożeństwo w Niemczech, uświadomiłem
sobie, jakie wielkie przesłanie jest w nim zawarte:
Nawet gdy na tę chwilę, z powodu pokus, przeciwnych okoliczności i doświadczanego nieszczęścia,
jeszcze tego nie rozumiemy, to jednak ostatecznie
dostrzeżemy, że opłaciła się walka ze złem, odwaga
pomimo nieprzyjaznych warunków oraz zaufanie do
Boga także w nieszczęściu.
Raduję się z miłych i wierzących armeńskich braci
i sióstr, dla których to przesłanie otwiera uzasadnioną
nadzieję i opromieni ich często niełatwy dzień powszedni. Cieszę się też wraz ze wszystkimi, którzy
podobnie jak ja czerpią pocieszenie i zachętę z tego
wymownego słowa biblijnego.
Wilhelm Hoyer
		

11 / 2015

NASZA RODZINA

17

Fot. © tai111 - Fotolia.com

re fleksja
Oto, jaka miłość!
re alizacj
a

O

d głuchoniewidomej pisarki
amerykańskiej Helen Keller (1880-1968) pochodzi
przecudowny cytat: „Kochaj mnie, kiedy najmniej
na to zasługuję, bo wtedy najbardziej tego
potrzebuję”.
To zdanie, składające się z kilku słów,
opisuje postępowanie Pana Jezusa tak precyzyjnie, jak żadna inna wypowiedź.
Grzesznica przyłapana na gorącym
uczynku. Według ówczesnego prawa zasługiwała na śmierć. Pan Jezus darował jej
życie. Jakaż miłość.
Zacheusz na drzewie morwowym. Dopuszczał się oszustw pod osłoną interpretacji prawa Cesarstwa Rzymskiego. Był
napiętnowany przez tych, którzy byli rządni zemsty i oczekiwali zadośćuczynienia
według zasady oko za oko. Nie miał więc
żadnych szans do prowadzenia spokojnego życia w społeczeństwie. Natomiast Pan
Jezus darował zbawienie domowi Zacheusza, a nawet do niego wstąpił. Jakaż wielka
miłość.
Kobieta, cierpiąca na nieuleczalny
krwotok, świadomie dopuściła się niewybaczalnego i ciężkiego wykroczenia, kiedy
to w swoim – według ówczesnego wyobrażenia moralnego – nieczystym stanie, w
tłumie dotknęła Pana. Postawa Pana Jezusa zagwarantowała jej usprawiedliwienie.
Jakaż zadziwiająco wielka miłość.
Inna grzesznica łzami skropiła nogi
Pana i je namaściła. Według ówczesnego
wyobrażenia ta kobieta była bardzo bezczelna. Z punktu widzenia uczonych w Piśmie Pan powinien ją haniebnie przegonić.
Natomiast Pan Jezus jej uczynek zalegalizował jako świętą czynność, wynikającą z
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ŻYĆ Z WIARĄ

zakonu – dopełnienie obowiązku gościnności oraz namaszczenie poprzedzające
śmierć. Jakaż wzruszająca miłość.
Saul burzył się przeciwko chrześcijanom. Chciał nawet za granicą kontynuować
swoje dzieło i zwalczać sektę nazarejczyków. Pan Jezus stanął mu na drodze i dał
mu impuls do nawrócenia się. Jakaż miłość.
Niech te przykłady wystarczą. Jeśli jesteśmy szczerzy, możemy dodać do nich
kolejne z własnego życia.
Kiedy najmniej na to zasługujemy, miłość Pana Jezusa mówi: „Twoje grzechy są
odpuszczone”!
Niesprawiedliwego sługę poczucie
sprawiedliwości skłoniło do wtrącenia do
więzienia niewspółmiernego dłużnika. Pan
Jezus poprzez to podobieństwo wskazał na
miłość w Królestwie Bożym, która czegoś
takiego by się nie dopuściła.
„Albowiem dałem wam przykład...” powiedział Pan Jezus po umyciu nóg uczniom
i wskazał, aby w tym sensie postępowali
w przyszłości. A w odniesieniu do wypowiedzi Piotra widać wyraźnie, że chodzi
o umycie „nóg” bliźniemu, a nie umycie
„głowy”, czyli wygarnięcie wszystkiego.
Co jest radością naszego życia?
W sąsiedztwie mieszka były policjant.
Dawniej jego radością było przywoływanie
wszystkich ludzi do porządku i przestrzegania obowiązków, a w przypadku zaniedbań
składania doniesień i karania: niesprzątanie
chodnika, niewłaściwe parkowanie, zbyt
hałaśliwe imprezy itp. Z wyrazu twarzy
tego człowieka nie widać jednak radości z
życia.
W Ewangelii Jana Pan Jezus naucza, jak
radość naszego życia może stać się doskonała: „Trwajcie w miłości mojej”!
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Chleb Żywota

Ideał życia chrześcijańskiego
w Listach Apostoła Piotra

Chleb Żywota
Prowadzić ślepych
„Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu”?
Ewangelia Łukasza 6, 39

G

dy Pan w nadmienionym słowie biblijnym odpowiada na pytanie faryzeuszów i uczonych w Piśmie na
temat czystości i nieczystości, porównuje ich ze ślepymi przewodnikami, którzy prowadzą ślepych (lud), a sami
nie widzą, że ich wykład zakonu mija się z wolą Bożą.
„Dół” w sensie metaforycznym może oznaczać krainę
zmarłych. W innych miejscach biblijnych jest mowa: „zstępują” lub „schodzą do grobu”. (Iz 38, 18; Ps 30, 4)
Bądźmy zatem „widzącymi”, żebyśmy mogli być pomocą
dla duchowo ślepych na tamtym świecie!
Wzniosłymi punktami w naszym życiu w wierze są nabożeństwa dla zmarłych. Pamiętamy o tych, którzy w wierze
kroczyli przed nami, ale zdajemy też sobie sprawę z tego, że
na tamtym świecie jest wielu takich, którzy potrzebują pomocy. Wstawiamy się w modlitwach za nimi, żeby została im
udzielona pomoc i łaska. Okazywanie miłosierdzia żywym
i umarłym jest naszym zrozumieniem ewangelii! Pierwotny
zbór chrześcijański także był ściśle powiązany z praktyką pamięci o zmarłych.
Wolą Bożą jest to, że dusze na tamtym świecie nie muszą
pozostawać w udręce oddalenia od Boga. Bóg chce, żeby
wszystkim ludziom została udzielona pomoc. (I Tym 2, 4)
Swoją pomocną dłoń podaje tym, którzy szukają Jego pomocy
i dają sobie pomóc. Potrzebujący pomocy w słowie biblijnym
zostaje porównany ze ślepym człowiekiem.
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Kiedy spotyka się niewidomego, najpierw trzeba zauważyć, że potrzebuje pomocy. Wtedy ostrożnie zbliża się do
niego i się pyta, czy można mu pomóc. Kiedy pozwoli sobie
pomóc, wtedy bierze się go za rękę i prowadzi. Do tego potrzebna jest cierpliwość i wytrwałość. Jest to czasochłonne.
Taka pomoc jest pięknym znakiem współczucia.
Pan Jezus w słowie biblijnym stwierdza jednoznacznie, że
ślepemu nie może pomóc ślepy. Zarówno na tamtym świecie,
jak i tutaj na ziemi jest wielu, którzy są ślepi na działanie Boże
i na ofiarę Chrystusa; a więc ślepi na to, co proponuje Pan.
Kto chciałby pomóc duchowo ślepemu, ten sam musi
widzieć duchowo, a więc mieć poznanie – poznanie niedoli
na tamtym świecie, ale również wielkości ofiary Chrystusa,
bogactwa łaski, znaczenia sakramentów oraz poznanie co do
przez Boga obiecanej nam przyszłości.
Kiedy mamy takie poznanie, wtenczas możemy duchowo
ślepych niejako „wziąć za rękę”, tak aby i oni nabrali zaufania
do Bożej woli zbawienia.
Pomocy jednakże nie możemy narzucać, ona musi zostać
zaakceptowana przez te dusze.
Pan proponuje sakramenty duszom na tamtym świecie i
poprzez urząd apostolski przygotowuje zbawienie wszystkim,
którzy tego pragną. To dokonuje się również każdorazowo na
nabożeństwach dla zmarłych. Starajmy się poznać niedolę
dusz na tamtym świecie i nie przechodźmy obojętnie.

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

W

innych fragmentach Nowego Testamentu czytamy,
a konkretnie w II Kor (1, 7) i Kol (1, 24): „A nadzieja
nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak też i naszej pociechy”, „Teraz nawet
raduję się z tych cierpień, które znoszę dla was, bo wiem, że w moim
ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, czyli
Kościoła”. Cierpienie człowieka jest niejako wtórne wobec cierpienia Zbawiciela. Cierpienie w Chrystusie leży w centrum dążeń
każdego chrześcijanina i stanowi chlubne świadectwo odejścia od
grzechu, jest przezwyciężeniem samego siebie. To jest niewątpliwe
odejście od dawnego, pogańskiego trybu życia, a zarazem zmiana
dotychczasowej orientacji aksjologicznej: Należy być osobą pełną
miłości, nawet w stosunku do nieprzyjaciół, życzliwą, gościnną,
skorą do pomocy. Wszystkie wyliczone cechy zostaną poddane
wielu próbom, przykrym doświadczeniom, ale zbawienie osiągną
tylko ci, którzy okażą się wytrwali i niewzruszeni. Radość płynie z
wrogości i nienawiści wobec chrześcijan z powodu wyznawanej
przez nich wiary. Tym, który daje prawdziwą niezależność i jedyną
pociechę był i jest na pewno Jezus Chrystus.
II List Piotra – powstanie, datowanie, historia
II List Piotra powstał zapewne na krótko przed śmiercią Apostoła, a więc w roku 64 lub 67 n.e. (aczkolwiek nie jest to jednoznacznie
potwierdzone, występują też inne rezultaty badań). Był on kierowany
do tych samych wiernych, co I List, miał więc za zadanie umocnić
w wierze i obronić przed atakami pogan i heretyckich prądów duchowych. W tej sferze mieściło się również wyjaśnienie zagadnienia
opóźniającej się paruzji. Co ciekawe, wiarygodność II Listu długo
pozostawała w sferze domniemywań i dyskusji, zwłaszcza w zakresie kto spisywał (był redaktorem) i kto dyktował (był autorem): Ślady
powszechnej znajomości II Listu są wątpliwe w II w. przed IV w.
brak znajomości tego listu w Italii i w Afryce, w IV w. jednak sama
tylko Syria nie znała tego listu bądź nie uznawała za natchniony. Wątpliwości co do apostolskiego charakteru II Listu i jego kanoniczności
ostatecznie przecięła decyzja Soboru Trydenckiego. Choć pomiędzy
I a II Listem Piotra istnieją różnice języka i stylu, to katoliccy egzegeci
wskazują też na podobieństwa pomiędzy tymi listami. Stwierdzenie

różnic nie sprzeciwia się uznaniu tego pisma za natchnione. Redaktorem II Listu mógł być ktoś piszący pod nadzorem i w imieniu Apostoła Piotra, a wiele osobistych szczegółów wspomnianych w liście,
podobieństwa do I Listu, a przede wszystkim cała kościelna tradycja,
wystarczą do tego, aby Apostoła Piotra uznać za autora tego listu.
Zbliżony sąd spotykamy w Biblii Warszawsko-Praskiej: „Niewiele później – ok. 67 n.e. – został zredagowany II List Piotra. Z
pisma wynika, że wśród jego odbiorców – tych samych chrześcijan z
Azji Mniejszej – rozwinęli groźną działalność różni błędnowiercy, a
II List ma na celu przede wszystkim ich zdemaskowanie. Z pouczeń
dotyczących końca świata i paruzji, dokładniej: jej opóźnienia – wynika, że wierni żyli tą samą nadzieją eschatologiczną co ongiś Tesaloniczanie. (...) Trudno stwierdzić, kto mógłby być jego redaktorem.
Sylas jako sekretarz w tym liście w ogóle nie jest wspomniany. Sam
autor przedstawia się jednak jako Piotr, daje do zrozumienia, że był
świadkiem przemienienia Pańskiego, a I List uważa za swoje wcześniejsze pismo. Wszystko to sprawia, że tradycja przypisuje Apostołowi Piotrowi autorstwo tego listu zawierającego cenną wypowiedź
na temat natchnienia Pisma Świętego” .
Sumarycznie o tych zagadnieniach pisze Hugolin Langkammer,
nie wyznaczając jednak żadnej konkretnej daty: „I List powstał w
tym czasie, kiedy rozpoczęto już zbierać w jedną całość pisma, jak to
wynika z notatki autora o pismach Apostoła Pawła. Na miejsce żywego słowa wstępuje napisane słowo. Tradycja apostolska stanowi
dla autora już pewną zamkniętą całość, którą uznaje jako jedyną i absolutnie obowiązującą (…) II List Piotra jak zresztą i Listy Apostoła
Pawła prezentują już etap wczesnej eklezji w tradycji apostolskiej” .
Wbrew powyższemu warto jeszcze przytoczyć, iż można spotkać się też z odmienną opinią. Niektórzy, zwłaszcza protestanccy
egzegeci uważają , że redaktorem prawdopodobnie mógł być jeden
z charyzmatyków i uczniów Apostoła Piotra, będący jednocześnie –
jak na przykład Szymon zwany Niger – prorokiem i nauczycielem,
a list powstał ok. r. 80 albo raczej na przełomie I/II w. Choć pisma te
mogły mieć po części różnych redaktorów, jednak nie wyklucza to
autorstwa Apostoła Piotra. Zawarta w II Liście nauka Apostoła Piotra wyrażona jest też w formie testamentu duchowego, zbierającego
najistotniejsze elementy jego nauczania. Autor w pewien sposób
wzoruje się na mowach pożegnalnych najwybitniejszych postaci ST .
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Nauka o rzeczach przyszłych
Rozdział 10 − część II

10.1.3. Zbór oblubieńczy
Polecenie apostołów polega na tym, aby Kościół
Chrystusa przygotować na zjednoczenie z Jezusem
Chrystusem podczas Jego ponownego przyjścia, zgodnie ze słowami Apostoła Pawła: „Zabiegam bowiem o
was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z
jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę
czystą”. (II Kor 11, 2) Pojęcie „dziewica czysta” wskazuje na „oblubienicę” i jest obrazem eschatologicznej
wspólnoty świętych. (Obj 19, 7)
Dopiero przy ponownym przyjściu Chrystusa się objawi, kto zalicza się do oblubienicy Pana. Do znaków
rozpoznawczych tych, którzy zaliczają się do oblubienicy, należy codzienne oczekiwanie na ponowne przyjście
Chrystusa i wytrwałe wołanie: „Przyjdź, Panie Jezu”!
(Obj 22, 17. 20)
Wspólnotę świętych przedstawiają też obrazy o „stu
czterdziestu czterech tysiącach” (Obj 14, 1-5) i o „chłopczyku”. (Obj 12, 5) Obrazy te również pokazują ważne
cechy i uwarunkowania.
Na temat stu czterdziestu czterech tysięcy jest napisane: „I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon,
a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli
wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. […] Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni
wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i
dla Baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są
22
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bez skazy”. Liczba 144 000 ma charakter symboliczny.
Wywodzi się z liczby dwunastu plemion Izraela i wskazuje na Bożą doskonałość.
Oznaczenie imieniem Baranka i Ojca znaczy, że sto
czterdzieści cztery tysiące są własnością Boga. W naśladownictwie Jezusa prowadzą życie według ewangelii w
słowie i czynie („w ustach ich nie znaleziono kłamstwa;
są bez skazy”). Zwani też są „pierworodnymi” (w tekście
greckim „pierworodnym owocem”), co jest wskazaniem
na starotestamentowe zasady ofiarne. Pierworodnym
owocem są wszyscy ci, których Pan przy ponownym
przyjściu zabierze do siebie, obrazowo mówiąc: zostaną
„zżęci”. (Obj 14, 15)
W 12. rozdziale Objawienia Jana mowa jest o niewieście odzianej w słońce – obraz przedstawiający Kościół
Chrystusa (zob. KKN 6.4.5) – która porodziła chłopczyka. On jest zagrożony przez smoka, ale zostaje uniesiony, porwany do Boga. (Obj 12, 5) Chłopczyk symbolizuje rzeszę tych, którzy uniesieni, porwani, zostają przy
ponownym przyjściu Chrystusa. Smok obrazuje szatana. (I Moj 3, 1; Obj 12, 9) Szatan nie może przeszkodzić
udoskonaleniu i porwaniu zboru oblubieńczego.

Streszczenie
Nauka o rzeczach przyszłych (eschatologia) ma
swoje podstawy w Piśmie Świętym. (KKN 10)
Głównym wyznaniem ewangelii jest ponowne

przyjście Jezusa Chrystusa. Zostać przyjętym przez Pana
podczas tego wydarzenia jest celem wiary chrześcijan
nowoapostolskich. (KKN 10.1)
Jezus Chrystus obiecał apostołom swoje ponowne
przyjście. Aniołowie to potwierdzili. Kiedy Jezus Chrystus przyjdzie ponownie, tego nie wiedzą ani ludzie, ani
aniołowie, tylko wyłącznie Bóg. Każdy wierzący jest
wezwany do kształtowania swego życia z ukierunkowaniem na ponowne przyjście Chrystusa. (KKN 10.1.1)
Podczas ponownego przyjścia Chrystusa najpierw
powstaną zmarli w Chrystusie. Żyjący, którzy dali się
przygotować na Jego przyjście, otrzymają ciało podobne
do uwielbionego ciała Chrystusa. Jedni i drudzy razem
zostaną zabrani i wprowadzeni do wiecznej wspólnoty z
Bogiem. (KKN 10.1.2)
Apostołowie mają polecenie przygotować zbór oblubieńczy na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. (KKN
10.1.3)
Dopiero przy ponownym przyjściu Jezusa Chrystusa
się objawi, kto zalicza się do „oblubienicy” Pana, czyli
do rzeszy tych, którzy zostaną zabrani. Zwani oni też są
„pierworodnymi”.
Kolejnym obrazem zboru oblubieńczego jest „chłopczyk” oraz symboliczna liczba „sto czterdzieści cztery
tysiące”. (KKN 10.1.3)

10.2 Wesele Baranka
Bezpośrednio po zabraniu oblubienicy nastąpi wesele Baranka. Obraz eschatologicznego wesela znajduje
się w Objawieniu Jana 19, 6-9. Wskazuje na nierozłączną wspólnotę pierworodnych ze swoim Panem i na ich
udział w Jego wspaniałości. (Kol 3, 4; I Jan 3, 2)
W Księdze Izajasza 53, 4-7 użyty już jest obraz Baranka. Pokazuje on, że Mesjasz, który przyjdzie, złoży
siebie w ofierze dla zbawienia ludzkości z pełnym
poddaniem się woli Bożej. Jan Chrzciciel wskazuje na
Syna Bożego słowami: „Oto Baranek Boży, który gładzi
grzech świata”. (Jan 1, 29)
Wielokrotnie w Objawieniu Jana jest mowa o Chrystusie jako o Baranku. Objawienie Jana 5, 12 mówi, że zabity Baranek odnosi zwycięstwo. Oznacza to, że poniżony i ukrzyżowany Syn Boży jest zarazem tryumfującym i
zwycięzcą. Ukrzyżowany Chrystus jest tym, który przyjdzie ponownie, jest Oblubieńcem. (zob. KKN 10.1.3)
Podczas wesela Baranka ludzie na ziemi będą musieli
ścierpieć panowanie szatana, wielki ucisk.

10.3 Wielki ucisk
Dopóki dzieło zbawienia Pana jest na ziemi, to ziemskie stworzenie pozostaje pod szczególną ochroną Bożą.
(Obj 7, 3)
Po ponownym przyjściu Chrystusa nastanie czas, w
którym ludzie i stworzenie zostaną skazani na moc szatana. Z powodu związanych z tym sytuacji cierpieć będą
wszyscy i wszystko.
Ten czas może zostać powiązany z opisaną w Objawieniu Jana 3, 10 godziną próby, „jaka przyjdzie na cały
świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi”. O sytuacji
tej Pismo Święte mówi jako o „ucisku, jakiego nigdy nie
było”. (Dan 12, 1)
Spotęgowanie mocy szatana w wielkim ucisku dalece
przewyższy próby i ciężkie udręki, w których wytrwać
musiał Kościół przed ponownym przyjściem Pana. Zbór
oblubieńczy zostanie zabrany przed nastaniem wielkiego ucisku. (Obj 3, 10; 12, 5. 12)
W obrazie niewiasty odzianej w słońce, która porodziła chłopczyka, ukazani są ci, którzy zaliczają się do Kościoła Chrystusa, ale nie zostali zabrani. Oni na „pustyni”,
czyli w stanie udręki i wyrzeczeń, doświadczają nadal
Bożego wsparcia i duchowego zaopatrzenia. (Obj 12, 6)
Także w czasie panowania szatana i jego mocy ludzie
będą niezłomnie wyznawać Chrystusa. Nie będą oddawali pokłonu antychryście i z powodu swego wyznania
zostaną zabici. (Obj 13, 10. 15; por. Obj 14, 12. 13) Ci
wytrwali świadkowie Chrystusa staną się męczennikami.

10.4 Przyjście Pana z mocą i chwałą
Po weselu w niebie Syn Boży przyjdzie z pierworodnymi z powrotem na ziemię. (Obj 19, 11-16) To przepowiedział Pan, mówiąc o swoim przyjściu „z wielką mocą
i chwałą”. (Mat 24, 29. 30)
Dla wszystkich widzialnie Jezus Chrystus objawi
wówczas swoją Bożą moc na ziemi. (Obj 1, 7) On, Król
królów i Pan panów, odbierze szatanowi i jego sprzymierzeńcom wszelką moc, a tym samym zakończy czas
wielkiego ucisku.
Sprzymierzeńcy szatana zostaną osądzeni. (Obj 19,
20) Sam szatan na „tysiąc lat” zostanie uwięziony, „aby
już nie zwodził narodów”. (Obj 20, 1-3)
Po związaniu szatana i wrzuceniu go do otchłani nastąpi zmartwychwstanie męczenników z czasu wielkiego ucisku. (Obj 20, 4)
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Opowieści biblijne
Saul u wróżki W En-Dor
(I Księga Samuela 28)

Saul nie słuchał Boga, dlatego
został odrzucony. Teraz musiał
walczyć z wrogami: Filistyńczycy rozłożyli się obozem w
Szunem. Saul również zebrał
wszystkich Izraelitów w Gilboa. Gdy Saul zobaczył obóz
Filistyńczyków, to zaczął się
bać. Pytał Boga, co ma czynić.
Jednakże ani przez sny, ani
przez los, ani przez proroków
nie otrzymał odpowiedzi. A
prorok Samuel, który doradzał
wcześniej królowi, tymczasem
umarł.

24

Król Saul zalecił swoim sługom: „Poszukajcie mi kobiety
wywołującej duchy, a pójdę
do niej i zapytam się”.
Wtedy słudzy mu odpowiedzieli: „W En-Dor jest pewna
kobieta, która wywołuje
duchy”.
Saul założył inne szaty, wziął
dwóch wojowników i wybrał
się w nocy do owej kobiety.
Kiedy do niej dotarł, powiedział: „Powróż mi. Ty potrafisz
wywoływać duchy. Wywołaj mi
tego, którego ci wymienię”.

Kobieta odpowiedziała: „Wiesz
przecież, że król Saul wytępił
wywołujących duchy i wróżbitów w kraju; dlaczego nastajesz na moje życie i chcesz,
abym zginęła”?
Wtedy Saul jej przyrzekł: „Jako
żyje Pan, że nie ściągniesz na
siebie przez to żadnej winy”.
Wtedy kobieta powiedziała:
„Kogo mam ci wywołać”?
A Saul poprosił: „Wywołaj mi
Samuela”!
Gdy kobieta zauważyła, że
chodzi o Samuela, głośno
krzyknęła. Rozpoznała króla
i powiedziała do niego: „Dlaczego mnie oszukałeś? Przecież ty jesteś Saul”.
Wówczas Król powiedział:
„Nie bój się! Co widzisz”?
Kobieta opisała, co widzi:
„Widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. To jest
starzec otulony w płaszcz”.
Wtedy Saul poznał, że to jest
Samuel. Pochylił się twarzą do
ziemi i oddał mu pokłon.
Ale Samuel powiedział do
Saula: „Dlaczego mnie niepokoisz i mnie wywołujesz”?
Wtedy Saul mu wyjaśnił: „Je-

stem w ciężkiej niedoli. Filistyńczycy wojują ze mną, a
Bóg odstąpił ode mnie i nie
odpowiedział mi ani przez proroków, ani przez sny. Dlatego
przywołałem ciebie. Powiedz
mi, co mam czynić”.
Samuel odpowiedział: „Dlaczego mnie pytasz, skoro Pan
odstąpił od ciebie i stał się
twoim wrogiem? Pan uczynił
to, co zapowiedział ci przeze
mnie. Pan wydarł władzę
królewską z twojej ręki i dał
ją Dawidowi. Nie usłuchałeś
głosu Boga, dlatego Pan wyda
Izraela wraz z tobą w ręce Filistyńczyków. Jutro ty i twoi synowie będziecie martwi”.

Po tych słowach Saul z przerażenia upadł na ziemię. Król
zupełnie też opadł z sił, ponieważ cały dzień i całą noc nic
nie jadł.
Gdy kobieta zauważyła przerażenie Saula, powiedziała
do niego: „Posłuchałam ciebie i naraziłam swoje życie. A
teraz ty posłuchaj mnie. Poczęstuję cię kromką chleba.
Zjedz i udaj się w drogę do
domu”. Saul nie chciał jeść,
ale kobieta i jego towarzysze
nalegali. Kobieta ubiła nawet
szybko cielę, upiekła placki i
dała do jedzenia Saulowi i jego
sługom. A gdy się posilili, udali
się w drogę powrotną.

Pismo Święte zawiera surowy zakaz wróżenia.
Dozwolone było tylko pytanie wyroczni Bożej.
Grożące kary sięgały aż do wykluczenia z narodu
izraelskiego, a nawet do śmierci, gdyż ten, kto pozwalał
sobie wróżyć, tym samym pokazywał, że nie ufa Bogu
i Jego prowadzeniu. Bóg powołał proroków,
żeby obwieszczać narodowi izraelskiemu swoją wolę.
A ponieważ odbywało się to z polecenia Bożego,
to wyrocznia proroków nie była wróżeniem.

25

Z wizytą
U Ifry w Dżibuti, w Republice Dżibuti
Nazywam się Ifra. Mieszkam w Dżibuti, w
stolicy kraju o takiej samej nazwie, leżącym
w Afryce. We wrześniu skończyłam dziewięć lat.
Jak prawie wszystkie etiopskie i dżibutyjskie dzieci chętnie jadam podpłomyki, po
etiopsku zwane injera (indżera), a po dżibutyjsku lahoh. Te placki rwie się po kawałku
i zamacza w sosie z mięsa, ryb, kurczaka
lub soczewicy.

czasu czekamy na jakąś wiadomość od niego. Od
trzech lat mama, moi dwaj młodsi bracia i ja nic o nim
nie słyszeliśmy. Duchowni z naszego Kościoła dodają
mi odwagi i mówią: „Bóg jest z twoim tatą, on wróci”.
Ażeby zarobić na nasz codzienny chleb, mama chodzi
sprzątać i prać ubrania do innych rodzin.

W Dżibuti żyje bardzo dużo kotów i psów.
Moim ulubionym zwierzątkiem domowym
jest kot, z którym lubię się bawić i którego
też karmię.
Mieszkamy w dzielnicy Arhiba w małym
pokoju na peryferiach. Pokój znajduje się
obok szkoły, do której chodzę. Uczęszczam do czwartej klasy. Jestem bardzo
cicha i słucham uważnie. To jest jednym
z powodów, z których moja nauczycielka
nazywa mnie wzorową uczennicą. Dla
mojej mamy bardzo ważne jest, żebym
zdobyła dobre wykształcenie. Kim
chcę później zostać? Kiedy będzie taka wola Boża, to pragnę
zostać lekarzem. Wtenczas będę
mogła zająć się moją mamą i rodzeństwem.
Moja mama Mako urodziła się
w Etiopii, mój tata Ahmed jest
rodzonym dżibutyjczykiem. W
Dżibuti ponad połowa ludności jest bezrobotna. Z powodu
pracy mój tata musiał wyjechać
do Arabii Saudyjskiej. Od tego

Moja mama zaczęła uczęszczać na nabożeństwa w Kościele Nowoapostolskim, kiedy był
jeszcze z nami mój tata. Tymczasem wszyscy
zostaliśmy ochrzczeni i pieczętowani Duchem
Świętym. Zdjęcie powyżej zostało zrobione,
gdy Dżibuti odwiedził apostoł Hans-Jürgen
Bauer i kapłan Heiko Schiller.
W każdy piątek idę na nabożeństwo. Wraz
z innymi dziećmi, z którymi chodzę także na
zajęcia religii, śpiewam w chórze dziecięcym.
Poza tym uczę się grać na fortepianie. Odpowiednio uderzam w klawisze i uważam, żeby
zawsze właściwym palcem. W ten sposób
uczę się gry na instrumencie.
Po nabożeństwie często spotykam się z moimi
przyjaciółkami Jeannette (9 lat) i Marią Magdaleną (5 lat) u mnie w domu i gramy w karty.
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Sprawdź swoją wiedzę biblijną...
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1. 	Ile rozdziałów zawiera Księga Amosa?
A
B
C
D

9
11
17
21

2. 	Ile Ewangelii zawiera Nowy Testament?
A
B
C
D

7
2
12
4

3. 	Gdzie występuje przysłowiowy zwrot:
„Synu mój, przyjmij przestrogę! Pisaniu
wielu ksiąg nie ma końca”?
A
B
C
D

w Księdze Przysłów
w Księdze Psalmów
w Księdze Kaznodziei Salomona
w Księdze Hioba

4. 	Jaki lud Bóg dotknął ślepotą?
A
B
C
D

Asyryjczyków
Machabeuszów
Aramejczyków
Karaimów

5. 	Gdzie urodził się prorok Amos?
A
B
C
D

w Samoa
w Betlejem
w Babilonie
w Tekoa

6. 	W jakim regionie położone jest miasto
Nazaret?
A
B
C
D

w Galii
w Galilei
w Galacji
we Frygii

7. 	Od którego protoplasty wywodzą się Edomici?
A
B
C
D

od Eliasza
od Ezawa
od Elizeusza
od Jakuba

8. 	Jakie miasto pokutowało na skutek zwiastowania Jonasza?
A
B
C
D

Syjon
Niniwa
Rzym
Babel

9. 	Kogo Pan Jezus zabrał z sobą do ogrodu
Getsemane przed swoim cierpieniem?
A
B
C
D

Piotra, Jakuba i Jana, syna Zebedeusza
Piotra, Andrzeja i Filipa
Piotra, Tomasza i Bartłomieja
Piotra i Pawła

10. 	Z kim był uwięziony Apostoł Paweł w Filippi?
A
B
C
D

z Sylasem
z Jonaszem
z Janem i Markiem
z Piotrem

Rozwiązanie testu: A9, 2D, 3C, 4C, 5D, 6B, 7B, 8B, 9A, 10A
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