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Zwyciężać z Chrystusem
Motto na rok 2016 dla wszystkich chrześcijan
nowoapostolskich na całym świecie

Fot. © Jörg Hackemann - Fotolia.com

SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Kara musi być!?
owszechne prawo i sprawiedliwość nie wykluczają kary. Dopiero kiedy złoczyńca
otrzymuje „sprawiedliwą karę”, następuje
zadośćuczynienie sprawiedliwości. Gdyby
bandyci, rabusie, mordercy, podpalacze, nie musieli się
obawiać kary, to prawo byłoby nieme i bezskuteczne.
Gdzie panuje prawo, obowiązują przepisy i regulacje, tam można być pewnym, że ten, kto popełnia zło,
zostanie ukarany. To zapewnia bezpieczeństwo i odstrasza potencjalnych złoczyńców. Kara musi być!
Inaczej jednakże wyglądają zależności, kiedy
w rachubę wchodzi Bóg. Już Jonasz miał problem z
tym, że Bóg nie ukarał zepsutej Niniwy: Dlaczego
nie dokonuje zapowiedzianego osądu? Gdzie jest
sprawiedliwość?
Zanim Bóg objawił Mojżeszowi swoją chwałę, to
najpierw oznajmił mu swoje imię – imię „Pan”, które
jest programem: „...zmiłuję się, nad kim się zmiłuję,
i zlituję się, nad kim się zlituję”. (II Moj 33, 19) Nie
oczekujmy tego, że tych, którzy wyrządzili nam zło,
Bóg ukarze. Bóg chce zbawić i ocalić! Także łobuza i
złoczyńcę.
Nawet kiedy jest najgorszym, najbardziej zakłamanym człowiekiem, jakiego spotkałeś w swoim życiu,
to Bóg próbuje wszystkiego, aby go ocalić. Wyrok
zostanie orzeczony na Sądzie Ostatecznym. Do tego
momentu obowiązuje propozycja łaski i to bez wyjątku
dla każdego.
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Główny Apostoł przy ołtarzu
w Centrum Kongresowym w Siegen/Niemcy

Kościół na świecie

Motto na rok 2016

Zwyciężać z Chrystusem
Słowem biblijnym „Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego,
Jezusa Chrystusa”, będącym podstawą pierwszego nabożeństwa w 2016 roku na całym świecie,
Główny Apostoł na nabożeństwie 3 stycznia w Siegen (w Kościele terytorialnym Hesja/Nadrenia-Palatynat/Saara) przedstawił „program” na 2016 rok: Odnosić zwycięstwa z Chrystusem.
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pomagał. Niechby ta świadomość wciąż na nowo była
pocieszeniem dla każdego osobiście, że na każdym nabożeństwie zbór modli się za mnie i za mój szczególny
przypadek”.

wymienił jako dalsze formy zła, z którymi trzeba walczyć: „Nawet gdybyśmy byli tylko jedynymi w konkretnej sytuacji: To powiemy prawdę, to pozostaniemy
szczerymi, to postaramy się miłować bliźniego”.

Udział w zwycięstwie Chrystusa nad złem

Zwyciężać strach

Panowanie zła zostało zwyciężone przez Chrystusa: „On jest wielkim Zwycięzcą, On zwyciężył grzech,
On zwyciężył śmierć. On zwyciężył wszystko, co człowieka oddziela od Boga poprzez swoją śmierć ofiarną i
swoje zmartwychwstanie”, stwierdził Główny Apostoł.
Moc zła wywiera jeszcze wpływ na tym świecie, dlatego
ważne jest, żeby walczyć i zwyciężać z Chrystusem.
Na podstawie praktycznych i życiowych przykładów Główny Apostoł uzmysłowił, jakie zwycięstwa
można odnosić z Chrystusem. Moc zła w naszym społeczeństwie widać po tym, jak obchodzi się z prawdą i
ze szczerością. Obojętność, nietolerancja i egocentryzm

Z Chrystusem możemy zwyciężać także strach i
zmartwienia. Jednakże chorobliwe obawy i depresje wymagają leczenia medycznego. Bieżący rok również nie
będzie pozbawiony zmartwień. Zważajmy na to, żeby
nas nie przytłoczyły; nawet gdy czasy są ciężkie, to ufajmy Panu. Strach niech nas nie paraliżuje. Główny Apostoł porównał szerzący się strach i obawy do zakwasu,
który w końcu wszystko zakwasza i zatruwa: relacje w
rodzinie, relacje między ludźmi i relacje z Bogiem. Także
obawa o przyszłość w odniesieniu do rozwoju Kościoła
i wiary jest nieuzasadniona. „Jezus Chrystus jest Zwycięzcą, co On obiecał, to spełni. Wiara chrześcijańska

nie zaginie. Dzieło zbawienia zostanie dokończone”, te
słowa Główny Apostoł skierował do wiernych. Zwycięstwo Jezusa polegało na tym, że panował nad złem, a nie,
że je usuwał. Zło nadal grasuje, ale nie może przeszkodzić Chrystusowi w ocaleniu tych, którzy Jemu ufają.
Jak Pan, tak i Kościół będzie przeżywał niejedną „gorączkę”. (zob. I Ptr 4, 12-14)

Zwyciężać samych siebie
Nie na końcu jesteśmy wezwani do zwyciężania samych siebie: naszej dumy, która powstrzymuje nas przed
przyjęciem pomocy Bożej, naszych osądów, które nam
utrudniają akceptację inności bliźniego i miłowanie go,
naszego nieokiełznanego mówienia tego, co myślimy.
Chrystus dopomaga zwyciężać tym, którzy walczą
zgodnie z regułami, jakie ustanowił, a są to reguły wiary,
miłości, wytrwałości i jedności. Niech motto „Zwyciężać z Chrystusem” prowadzi nas przez cały 2016 rok.
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P

o mottach 2014 roku „Z miłością do dzieła” i
2015 roku „Radość w Chrystusie”, tegoroczne motto brzmi: „Zwyciężać z Chrystusem”.
To przesłanie na bieżący rok przedstawił
Główny Apostoł na nabożeństwie z udziałem ponad 13 000 wiernych, a transmitowanym w obszarze działania apostoła okręgowego Bernda Kobersteina.
Motto „Zwyciężać z Chrystusem”, tak jak wcześniejsze motta, należy do „programu” przygotowania się na
ponowne przyjście Chrystusa. Do oblubienicy Chrystusa będą się zaliczać ci, którzy przystępują z miłością do
dzieła, mają radość w Chrystusie i zwyciężają z Chrystusem – powiedział Główny Apostoł.
Zanim Główny Apostoł nawiązał do treści słowa
biblijnego nabożeństwa z I Listu do Koryntian 15, 57,
wskazał na znaczenie modlitwy zboru: „Za każdym
razem, kiedy zbór się zgromadza, to wspólnie się modli.
Tą modlitwą zbór wyznaje, ty wyznajesz, ja wyznaję, naszą mocną wiarę, że Bóg może pomagać i będzie
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SŁOWO I WIARA / PUNKT WIDZENIA / miejsce

K

ościół, zbór, może wydawać
owoc jedności tylko wtedy,
kiedy rozumie siebie jako
ciało Chrystusa, kiedy wie, że każdy
z nas jest wybrany przez Boga i że
Bóg nas zgromadził. Jesteśmy razem,
ponieważ zostaliśmy do tego wybrani
przez Boga. On ukształtował zbór,
Kościół. On wyznaczył, kto ma należeć do Kościoła. Każdy osobiście
został wybrany przez Chrystusa, aby
przynależał do Kościoła.

Güstrow

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 06.12.2015 r.

K

to zna Güstrow, ten zaraz myśli o Ernście Barlachu i o jego „Unoszącym się” – słynnym
aniele z brązu, który daleko od pól bitew, w katedrze w Güstrow upamiętnia poległych w
Pierwszej Wojnie Światowej. Na przekór i ku niezadowoleniu wielu sobie współczesnych
Barlach nie idealizował heroicznej śmierci poległych żołnierzy, ale dał temu wyraz w stworzonym
przez siebie w 1927 roku monumencie ku czci poległych, któremu nadał wieloznaczną postać
anioła. Podczas gdy jego kolega artysta Paul Klee okrutności historii wyraził akwarelą „Angelus
Novus”, to Barlach doświadczenia tego, co nieludzkie, ujął w postaci unoszącego się anioła. Wydaje się, jakby ten nadnaturalnej wielkości anioł ze skrzyżowanymi rękami i zamkniętymi oczami
wchłonął w siebie wszelką grozę, wszelki ból i wszelki krzyk śmierci, aby w swoim ciężkim płaszczu zabrać to daleko do innego świata, który nie zna brzemion ziemskich. Monument, któremu
Barlach nadał rysy twarzy swojej przyjaciółki, artystki i przekonanej pacyfistki Käthe Kollwitz, został okrzyknięty przez narodowych socjalistów „zwyrodniałą sztuką” i przetopiony. Od 1953 roku
odlana druga kopia „Unoszącego się” jako dar zboru ewangelickiego z Kolonii ponownie wisi w
północnej nawie katedry w Güstrow.
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Nabożeństwo
6 grudnia 2015
Miejsce: Güstrow/Niemcy
Pieśń: Miłosierdzia ogłoszenie z wysokości daje Bóg
Osoby towarzyszące: apostołowie okręgowi
Krause i Montes de Oca oraz apostołowie: Böttcher,
Falk, Schulz, Steinbrenner i Zenker
Uczestnicy: ok. 14 600
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

dostrzegam też pewne niebezpieczeństwo. Gdy wciąż na
nowo słyszymy przesłanie apostolatu: „Bracia, siostry,
Pan przyjdzie wkrótce!” – to czy wywołuje to jeszcze oddźwięk w naszym sercu? Czy się myśli, no tak, oni muszą
tak mówić, to zalicza się do nauki Kościoła. Nadal jest się
wiernym, nadal służy się Panu, ale przesłanie „Pan przyjdzie wkrótce!” tu i tam nie wywołuje już oddźwięku. Po
prostu pogodziło się już z tym, że to zalicza się do nauki
Kościoła, a tak naprawdę już się w to nie wierzy i staje się
niemym.

M

Słowo biblijne: Ewangelia Jana 15, 1. 2

„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec
mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we
mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc”.

Wydawać obfitszy owoc

M

ili bracia i siostry, cieszę się, że tę niedzielę adwentową mogę przeżywać z wami.
Adwent zawsze jest pięknym czasem.
Zajmujemy się narodzinami Pana Jezusa,
przyjściem Syna Bożego jako człowieka na tę ziemię oraz
patrzymy w przyszłość i zajmujemy się ponownym przyjściem Syna Bożego, który zabierze nas do siebie.
W minionych dniach zajmowałem się Zachariaszem,
ojcem Jana Chrzciciela. Pismo Święte mówi o nim i
o jego żonie, że byli pobożni i nienagannie żyli według
przykazań Bożych. (Łuk 1, 6) Bardzo pragnęli dziecka i
jak jest napisane modlili się też o to. Bóg jednakże długo
nie wysłuchiwał ich modlitw. W pewnej chwili pogodzili się z bezdzietnością, czas minął, a ich życzenie się nie
8
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spełniało. Pomimo to Zachariasz nadal służył Bogu. Pomimo to oboje przestrzegali przykazań Bożych. Ale wtedy
zjawił się anioł Pana i ogłosił Zachariaszowi: „…żona
twoja, Elżbieta, urodzi ci syna”. (Łuk 1, 13) Zachariasz nie
mógł w to uwierzyć. Z tego powodu stał się też niemym.
Kiedy wstępował do świątyni, aby jako kapłan pobłogosławić ofiary całopalne ludu, nie mógł wypowiadać słów
błogosławieństwa, ponieważ był niemy. Tyle tej historii.
Mili bracia i siostry, już długo się modlimy, tak jak to
czynili przed nami też nasi ojcowie: Panie, przyjdź wnet!
To życzenie do tej pory się nie spełniło. Pan jeszcze nie
przyszedł. Modlitwa jeszcze nie została wysłuchana. Pomimo to pozostajemy wierni, służymy Panu, mamy naszą
chrześcijańską wiarę, jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale

ili bracia i siostry, nie przemilczmy przesłania:
„Pan przyjdzie wkrótce!”; nie przemilczmy
w naszym sercu, nie przemilczmy w naszym
głoszeniu i wyznawaniu wiary. Sprostajmy naszemu powołaniu i wybraniu. Jesteśmy wyznaczeni do bycia błogosławieństwem dla naszych bliźnich, dla ludzi wokół
nas, do bycia pomocą dla urzędu apostolskiego. Naszym
zadaniem jest słowem i czynem głosić: „To jest pewne,
Pan przyjdzie wkrótce!”. A jeśli to jeszcze się nie wypełniło, to z pewnością się wypełni: Pan przyjdzie. Proszę,
zatroszczmy się o to, żeby pozostało to mocną składową
naszej wiary. A ponieważ ta nadzieja w nas żyje, przygotowujemy się na to wydarzenie.
Częścią przygotowania jest oczyszczenie. O tym jest
już mowa w Liście Jana: „I każdy, kto tę nadzieję w nim
pokłada, oczyszcza się”. (I Jan 3, 3) Stąd też słowo biblijne nabożeństwa na dzisiejszą niedzielę adwentową: Jeśli
mamy taką nadzieję, to musimy się przygotować, a do
tego należy nieustanne oczyszczanie. Obraz, jaki dał Pan
Jezus, przedstawia krzew winny i latorośle. Jego Ojciec
jest winogrodnikiem, a On jest krzewem winnym, uczniowie są winoroślami i mają wydawać owoce.
My, każdy wierzący, każde dziecko Boże, – ale latorośl
jest też symbolem zboru – a więc każdy zbór ma wydawać
owoce. Owoc jest częścią rośliny, która zawiera nasienie.
A więc to oznacza, że zawiera to, co jest ważne na przyszłość. Owoc zawiera nasienie – to jest przyszłość.
Jako wierzący mamy wydawać owoc, a to oznacza
nasienie na przyszłość, do życia wiecznego. Co jest nasieniem? Co umożliwia życie wieczne? Pan jasno to zdefiniował: „Kto we mnie wierzy, […], żyć będzie”. (Jan 11,
25) Nasieniem na przyszłość jest zatem wiara w Jezusa
Chrystusa. Ta wiara musi być widoczna, musi się rozwijać. Wierzymy w Jezusa Chrystusa. Ta wiara musi być
widoczna w naszym zaufaniu. Ufamy Jezusowi Chrystusowi. To oznacza, że jesteśmy przekonani, cokolwiek

by się nie zdarzyło, że ewangelia Jezusa Chrystusa jest
prawdą. Chrystus będzie miał ostatnie słowo. Ta pewność
wynika bezpośrednio z naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Nie mogę mówić, że wierzę w Jezusa Chrystusa jako
Syna Bożego – jeśli nie wierzę, że Jego Słowo jest zawsze
ważne i obowiązujące na wieki. Jeżeli w to wierzymy, to
świat może mówić, co chce. On jest prawdą, On mówi
prawdę, On będzie miał ostatnie słowo. On powiedział:
„Oto przyjdę wkrótce”! I nawet gdyby świat się załamał,
to ja jednak wierzę: Pan przyjdzie! To jest zaufanie, to jest
pewność, jaką posiadamy.
Jezus Chrystus posłał swoich apostołów i dokończy
swoje dzieło. To wiąże się z moją wiarą w Jezusa Chrystusa. Jeżeli ta wiara się rozwija, to można ją zobaczyć
w postaci zaufania do Jego ewangelii, zaufania do przyszłości, zaufania do dokończenia dzieła Bożego. Dlatego
że On, Jezus Chrystus jest Synem Bożym, to spełni to, co
powiedział. Dlatego też jestem posłuszny. To jest jasne jak
na dłoni. W przeciwnym razie byłbym naprawdę nierozsądny. Jeśli wierzę, że Jego Słowo jest prawdą, ale go nie
wypełniam – to byłoby naprawdę nierozsądne.

Wierzymy w Jezusa Chrystusa. Ta wiara
musi być widoczna w naszym zaufaniu.

P

an powiedział: „Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go,
i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy”.
(Jan 14, 23) Gdzie tak się dzieje, to już się rozwija życie
wieczne poprzez miłość do Jezusa Chrystusa. Miłość uwidacznia się w ofiarności i w służeniu. Mówienie, ja miłuję
Pana, ale pozostanie wygodnie w domu i nierobienie niczego – to nie jest miłość, tak nie idzie! Miłość musi stać
się czynem. Z miłości chce się służyć Panu. Jest się gotowym składać Jemu ofiary. W przeciwnym razie wszystko
to teoria, tylko puste słowa.
Pan Jezus też powiedział: „Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony”. (Mar 13, 13) Kto należy do wytrwałych,
ten nie przestaje walczyć. Nawet jeśli niekiedy musi doznać porażki, to po prostu nie ustaje, nadal jest aktywny.
Nawet gdy czasami jest zmęczony, to jednak kontynuuje
dzieło. Chcę wytrwać, nawet gdybym miał mnóstwo powodów do rezygnacji.
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Wiele się udziela i czyni, również w naszym Kościele, ale jeśli
ta służba nie jest wykonywana z miłości do Chrystusa,
to nie ma znaczenia w odniesieniu do życia wiecznego.
Pozostańmy przy tych trzech owocach, które mają w
sobie nasienie życia wiecznego: wierze, miłości, wytrwałości. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „…beze
mnie nic uczynić nie możecie”. (Jan 15, 5) Gdyby latorośl
nie była zrośnięta z krzewem winnym, to nie mogłaby wydawać owoców. Latorośl sama z siebie nie może wydawać
owoców, to chcę podkreślić. Owoc, jaki chcemy wydać,
musi wyrastać z powiązania z Jezusem Chrystusem, w
przeciwnym razie nie będzie miał znaczenia dla Boga i
też nie będzie miał skutków na naszą przyszłość, na życie
wieczne, ponieważ nie będzie miał w sobie nasienia.

Gdyby latorośl nie była zrośnięta
z krzewem winnym, to nie mogłaby
wydawać owoców.
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P

odam przykład: Jeżeli jestem posłuszny tylko dlatego, że boję się kary, że muszę, to nie wyrasta to z
powiązania z Jezusem Chrystusem. To niewiele ma
wspólnego z wiarą i miłością. To do niczego się nie nadaje.
Wiele się udziela i czyni, również w naszym Kościele,
ale jeśli ta służba nie jest wykonywana z miłości do Chrystusa, to nie ma znaczenia w odniesieniu do życia wiecznego. Gdy śpiewam w chórze lub gram w orkiestrze, zawsze
powinienem zważać na to, dlaczego to robię. Jeśli robię
to tylko dlatego, że sprawia mi przyjemność śpiewanie w
chórze i muzykowanie w Kościele, bo być może gdzieś
indziej nie mam okazji, to robię to tylko dla siebie. Być
może jest to piękne, ale to nie jest służenie. Służba musi
być pełniona z miłości do Jezusa Chrystusa. Jeśli śpiewam,
to śpiewam przede wszystkim ku chwale Bożej. Gdy śpiewam, to chcę nieść przesłanie, chcę opiewać wszechmoc
i miłość Boga. Gdy muzykuję, to chcę grać ku chwale
Boga. Kiedy to jest moją motywacją, to służy do błogosławieństwa i do życia wiecznego. To dotyczy również
służby duchownych, dotyczy wszystkiego, co się czyni w
domu Bożym. Wszystko musi być powiązane z Jezusem
Chrystusem, w przeciwnym wypadku to nie ma żadnego

znaczenia dla zbawienia duszy. Bez Chrystusa nie możemy wydawać owocu. Sami z siebie nie możemy wierzyć,
miłować i wytrwać. Do tego potrzebujemy społeczności
z Panem. Społeczność mamy wtedy, gdy przyjmujemy
Słowo Boże, a sakramenty ujawniają swój skutek. Życie z
Boga, dar Ducha Świętego, święta wieczerza, którą wciąż
na nowo przyjmujemy, pozwalają z powiązania z Chrystusem wydawać duchowe owoce. Istnieją też inne owoce, ale
one nie mają znaczenia. Jezus Chrystus patrzy tylko na te
owoce, które wyrastają z powiązania z Nim.
Wcześniej powiedziałem, że latorośl jest też symbolem zboru, który również ma wydawać owoce, nasienie
na przyszłość. Jakie jest przyszłe przeznaczenie zboru?
Po co jest Kościół? Przeznaczeniem Kościoła Chrystusa
jest czczenie i chwalenie Boga na wieki. W nowym stworzeniu będzie Boga wychwalał i czcił. Owoce zboru są
już dzisiaj taką chwałą i uwielbieniem Boga. Gdy zbór się
zgromadza, to czyni to po to, żeby wielbić Boga, wyznawać Jego wielkość, Jego moc, Jego miłość. To jest przeznaczenie zboru.
Kolejnym owocem jest jedność. On również sięga do
przyszłości, gdyż pragniemy mieć wieczną społeczność z

Panem. Owoc jedności jest zorientowany na przyszłość.
Ten owoc już dziś musi się ujawniać, musi być widoczny.
I ostatni przykład: Pan mówił też o modlitwie we wspólnocie Kościoła. Gdy wierni się zgromadzają i modlą się w
Jego imieniu, to ich wysłuchuje. On wskazał też na to, że
mamy modlić się o Jego ponowne przyjście. Modlitwa jest
ważnym zadaniem zboru. Gdy się zgromadza, to ma być
jedno: Modlimy się o to, co najważniejsze, modlimy się o
przyjście Pana, modlimy się o to, żeby oblubienica została
przygotowana. A to wszystko czynimy w Jego imieniu.

T

rzy owoce, jakie mają się ujawniać w zborze, to:
chwalenie, wielbienie i – bardzo ważny – modlitwa o jedność. Wszystko to możliwe jest tylko w
powiązaniu z Jezusem Chrystusem. Chwalenie i wielbienie dochodzą do skutku wówczas, gdy jest się ukierunkowanym na Chrystusa. Gdybym był ukierunkowany na
siebie samego albo na świat, z tym się pewnie zgadzamy,
to nie miałbym powodu do chwalenia i wielbienia. Jeżeli jednak jesteśmy powiązani z Chrystusem, to zawsze
mamy powód do chwalenia i wielbienia.
Kościół, zbór, może wydawać owoc jedności tylko
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

wtedy, kiedy rozumie siebie jako ciało Chrystusa, kiedy
wie, że każdy z nas jest wybrany przez Boga i że Bóg nas
zgromadził. Jesteśmy razem, ponieważ zostaliśmy do
tego wybrani przez Boga. On ukształtował zbór, Kościół.
On wyznaczył, kto ma należeć do Kościoła. Każdy osobiście został wybrany przez Chrystusa, aby przynależał
do Kościoła. Jesteśmy ciałem Chrystusa, całkowicie ukierunkowanym na Chrystusa. On jest Głową, a my jesteśmy
po to, żeby Jemu służyć. I potrzebujemy siebie nawzajem.
Cieszymy się, że mamy siebie nawzajem. Każdy służy
Chrystusowi i bliźniemu. Kiedy Kościół, zbór tak siebie
rozumie, wówczas powstaje jedność.

G

dy zbór się modli, to jego modlitwa ma skutek
tylko wtedy, kiedy następuje to w imieniu Jezusa
Chrystusa, a to oznacza, kiedy łączymy się z myślami i z zamierzeniami Pana, i jesteśmy z Nim jedno: a
tego chcemy. Jeśli modlimy się tak, jak modliłby się Jezus
Chrystus, jeśli prosimy o to, o co On by dla nas prosił,
wówczas zostaniemy wysłuchani. To są owoce zboru.
Chwalenie i wielbienie, jedność i modlitwa w imieniu
12
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Jezusa Chrystusa. Te owoce się ujawniają. Pan Jezus powiedział jeszcze coś: „…każdą [latorośl], która wydaje
owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc”. Dokładnie w tej fazie teraz jesteśmy. Dzieci Boże wydają piękne
owoce w zborach. Ale teraz przychodzi Pan i mówi: Chcę
was oczyścić, abyście wydawali jeszcze obfitszy owoc.
Kto chociaż trochę się zna na uprawie winorośli, ten wie,
że właściciel winnicy obcina pędy, żeby winorośl wydawała więcej owoców.
Pan określa, jak oczyścić, co musi usunąć. Tego my
nie możemy określać. To określa winogrodnik, a nie winorośl. Zbór nie może powiedzieć: Zbierzmy się i podyskutujmy, co należy zmienić w kazaniu. Pan jest Mistrzem, On określa, co ma być odcięte. Jak On to czyni? Po
pierwsze poprzez Słowo. Słowo Boże oczyszcza. Musimy
jednakże zadać sobie pytanie: Czy Słowo Boże ma przy
mnie taki efekt oczyszczający? Można by na pięć minut
w ciszy wejrzeć w siebie i sobie odpowiedzieć na pytania: Czy Słowo Boże działa jeszcze u mnie oczyszczająco? Czy poddaję się autorefleksji, kiedy skierowane jest
do mnie słowo z ołtarza? Czy poddaję się autorefleksji,

kiedy zajmuję się Słowem Pana? Odnośnie tego, czy tak
się dzieje, powiem krótko: mam zmartwienie.

J

ak jeszcze Bóg oczyszcza? On oczyszcza poprzez
swoją łaskę. Jeśli jest coś, co nie jest w porządku,
to wówczas wciąż na nowo obdarza nas łaską. Czy
to oczyszczenie ma również skutek i prowadzi do wydawania obfitszego owocu? Łaska, jaką Bóg nas obdarza,
na przykład w odpuszczeniu grzechów, nie jest tylko po
to, żeby wszystko znowu doprowadzić do porządku. Jeśli
Bóg daruje nam łaskę, daje nam tym samym możliwość
nowego początku. Niekiedy można mieć wrażenie, że
świadomość tego została utracona.
Coś się wydarzyło w zborze. Jedność została zakłócona. Teraz przychodzi miły Bóg i mówi, odpuszczam wam
wszystkim. Dla zboru jest to punkt wyjścia do nowego
początku: zaczynamy od nowa, a w przyszłości będziemy
czynić lepiej. Nowy początek, to jest sens łaski. W przeciwnym razie jest daremna. Moglibyśmy czekać do dnia
Pana i sądzić, że miły Bóg jeszcze po raz ostatni udzieli
nam łaski, żebyśmy byli pięknie czyści i mogli wejść do

nieba. Ale nie o to chodzi. Jeśli Bóg dziś odpuszcza nam
grzechy, jeśli dziś odpuszcza mojemu bratu, mojej siostrze, to chce tego, abyśmy rozpoczęli na nowo i w przyszłości wydawali obfitszy owoc.
Oczyszczenie często rozumie się jako próbę, jako doświadczenie. Kiedy się widzi, jak winogrodnik obcina
winorośl, a z niej kapie i ona cierpi – wtedy wiąże się to z
doświadczeniami, strapieniami i uciskiem. Tak i nie. Cierpienie, ból i bieda jeszcze nigdy nikogo nie uszczęśliwiły.
One są dobroczynne wtedy, jeśli w cierpieniu, w strapieniu przyjmujemy łaskę i Słowo Boże, i zamieniamy je w
czyn. Wówczas także próba pomaga wydawać obfitszy
owoc. To jest stare doświadczenie. Ale tylko pod warunkiem, że w cierpieniu przyjmujemy i zachowujemy Słowo
i łaskę, wtenczas wydamy obfitszy owoc. To, co dotyczy
każdego z osobna, to dotyczy również zboru. Gdy w zborze coś się przydarza, śmierć, wypadek, niesprawiedliwość, coś, co wstrząsa zborem, a zbór jest jedno, to znaczy
trwa przy Słowie Bożym i łasce, i jeśli trzyma się razem,
to wtedy takie wydarzenie może mieć błogosławiony skutek. Wówczas zbór może wydawać obfitszy owoc.
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Fot. Björn Renz

Żyć z wiarą / przeżycia

Jesteś potrzebny!

Steine auf dem Weg
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die Zuversicht nicht verlieren.
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ApOSTOł
lebten meine Frau und ich in der Gehen – noch bevor sie in der Zeitung ersdiETEr BöTTchEr
meinde, die sich in der Nähe des neuen
cheine. Ammyśli
selben Abend noch war er
ZASAdNicZE

północy, gdzie mieszkałem, zostałem przetransportowany do specjalistycznej kliniki na południu kraju. Najpierw nie
pozwalano mi na opuszczanie szpitala.
Tak więc nie mogłem brać udziału w nabożeństwach w nieopodal znajdującym
się naszym kościele. Moje modlitwy
jednak niebawem zostały wysłuchane.
Przeniesiono mnie na inny oddział, na
którym pracowała siostra oddziałowa
pochodząca akurat z mojej miejscowości. Od razu dobrze się porozumieliśmy,
więc jeśli mój stan zdrowia na to pozwalał, mogłem chodzić do kościoła.
Zainteresowała się też moimi przekonaniami w wierze. Wcześniej już
wielokrotnie na oddziale stykała się z
chrześcijanami nowoapostolskimi i była zafascynowana zaobserwowaną u
nich radością w wierze, która w chorobie dodawała im sił i opanowania.
W trakcie mojego siedmiomiesięcznego pobytu w szpitalu informowała
mnie też o tym, kiedy na innych oddziałach hospitalizowani byli chrześcijanie
nowoapostolscy. Tak więc mogłem odwiedzić wielu braci i sióstr, ich pocieszyć, wzmocnić i pokrzepić, a dzięki temu samemu zaznać radości, wzmocnienia i pocieszenia. Wdzięcznie przy tym
wspominam siostrę oddziałową, która
była dla mnie narzędziem w ręku Boga.
Pewnego dnia, gdy czułem się nieco
gorzej i leżałem w łóżku, przybiegła do
mnie do sali i powiedziała: „Ubierz się

szybko, jesteś potrzebny!”. Do szpitala trafił w ciężkim stanie mężczyzna po
wypadku, a jego zrozpaczona żona potrzebowała wsparcia duchowego.
Ubrałem się tak szybko, jak tylko
mogłem. Skierowałem do góry westchnienie modlitewne: „O Panie, pomóż!” i już byłem w sali poszkodowanego. Przebywająca tam kobieta była
nad wyraz zaskoczona, gdy zobaczyła
mnie „młodego sprintera”. Najpierw
byłem przerażony i emocjonalnie poruszony, ale stawałem się coraz spokojniejszy, kiedy zacząłem się modlić z tą
kobietą.
Dwa dni później usłyszałem pukanie do drzwi mojej sali i weszło dwóch
mężczyzn. Jeden był mi dobrze znany, był to przewodniczący miejscowego zboru. Ten drugi przedstawił się jako przewodniczący sąsiedniego zboru.
Uścisnął mnie serdecznie i powiedział,
że chciał poznać tego „młodego anioła”, który pewnej siostrze w wierze z jego zboru dodał sił i otuchy.
Szczerze muszę przyznać, że wówczas nie do końca rozumiałem głębię
tego wydarzenia. Dopiero później poznałem, jakie precyzyjne są drogi Boże.
Tego faktu doświadczałem wciąż na nowo, a za każdym razem takie wydarzenia mnie dogłębnie wzruszały, napawały wdzięcznością i wzbudzały pokorę.
Moja choroba w istocie stała się dla
mnie szczególnym przeżyciem w wierze. W trakcie jej trwania był też taki
moment, kiedy mi powiedziano, że zostały mi najwyżej dwa miesiące życia i
powinienem uporządkować wszystko,
co niezbędne. Tak też uczyniłem. Ale
moje życie całkowicie powierzyłem w
ręce Boga. On zadecydował inaczej,
ponieważ żyję do dziś, a od tamtego
czasu minęło ponad 40 lat. Choć mam
pewne ograniczenia, to jednak z radością i z dziękczynieniem angażuję się w
dziele Bożym.
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Fot. Kościół Nowoapostolski Niemcy Środkowe

SŁOWO I WIARA

Apostołowie
wywiady

Data urodzenia: 25.07.1950 r.
Zawód: inżynier elektryk
apostoł od: 22.11.1992 r.
w st. sp. od 06.12.2015 r.
Obszar działania: Meklemburgia-Pomorze
Przednie, Estonia

apostoł
Dieter Böttcher
Apostole, jakie masz wspomnienia związane z ordynacją na urząd apostoła?
My, biskupi w byłej NRD, byliśmy zapraszani na nabożeństwa Głównego Apostoła. Z radością wypatrywaliśmy tych
dni. Zaproszenie, które otrzymałem w 1992 roku wzbudziło w
moim sercu też inne odczucia niż tylko radość. Urząd apostolski jest jedynym i wzniosłym urzędem, jaki Jezus Chrystus dał
swojemu Kościołowi. Moje postrzeganie czynów pierwszych
apostołów i działalności znanych współczesnych apostołów
wzbudzało we mnie głęboką troskę co do świętości i wyzwania, któremu miałem sprostać. Chociaż mój apostoł okręgowy
siedział w samochodzie obok mnie, to podróż na nabożeństwo
Głównego Apostoła przeżywałem jako nierealną.
Jak często spotykałeś się z Głównym Apostołem?
Z Głównym Apostołem spotykałem się trzy, cztery razy do
roku.
Czy działasz w jakichś kościelnych zespołach roboczych, jeśli tak, to przy jakich projektach?
Aktualnie należę jeszcze do grona autorów redagujących
myśli przewodnie na nabożeństwa. W Kościele terytorialnym
Niemcy Północne przez wiele lat przewodniczyłem gremium
duszpasterzy dla wiernych szczególnej troski, niepełnosprawnych oraz głuchoniemych.
Co w swojej służbie uznajesz za coś wyjątkowego i
uszczęśliwiającego?
16
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Apostołowie
listy

Apostoł Böttcher w Torgau/Niemcy w lutym
2015 r. (z lewej) oraz z estońskimi duchownymi i ich żonami w ogrodzie (pośrodku)

Praktykant stanu spoczynku
Uszczęśliwiające dla mnie jest m.in. to, kiedy ludzie dochodzą
do wiary. Ich plany życiowe miały inne cele i nie obejmowały
dnia świętego pieczętowania. Boża miłość dotarła do nich, a
oni dali jest przestrzeń w swoim życiu. Niekiedy później wyznawali, że nadal czują rękę apostoła na swoim czole. Ich intensywne przeżywanie Boga jest dla mnie uszczęśliwiające!
Gdy myślisz o rozwoju w swoim kraju, to jak widzisz przyszłość Kościoła? Na co Kościół musi
się nastawić, jakie ma możliwości dostrzeżenia
publicznego?
Ludzkość z otrzymanymi od Boga darami coraz bardziej zmierza do kształtowania swojego życia bez Boga. Choć powszechnie narzeka na „egomanię”, to nie rozpoznaje, że właśnie taka
postawa jest egocentryczna. Rezultatem tego jest zaniechanie
szukania Boga i utrata wewnętrznego pokoju. W Ewangelii
Jana 12, 25 Pan Jezus ewidentnie przedstawia konsekwencje
egocentrycznego życia. Widzę nieodzowność istnienia Kościoła także w przyszłości, aby ewangelia była głoszona do ponownego przyjścia Chrystusa. Bóg o to zadba. Jeżeli chodzi o
postrzeganie publiczne, to my chrześcijanie musimy osobiście
zadbać o to poprzez nasze wyznawanie wiary.
Apostole, kiedy po raz ostatni rozmawiałeś o wierze
z kimś, kto nie należy do Kościoła?
Podczas zameldowania w hotelu, podając adres Kościoła.
Młoda recepcjonistka nie potrafiła napisać nazwy Kościół
Nowoapostolski. Fakt, że Kościół generalnie jest apostolski,
był dla niej w ogóle nieznany.

Na nabożeństwie w drugą niedzielę Adwentu 2015
roku w Güstrow nasz Główny Apostoł przeniósł mnie
w stan spoczynku. Tym samym rozpoczęła się dla mnie
nowa faza życia.
Księga Kaznodziei Salomona, zwana też Księgą
Koheleta, w 3. rozdziale opisuje fazy życia słowami:
„Wszystko ma swój czas”. To mi mówi, że teraźniejszość
i przyszłość to czasy niezamienne. Teraźniejszości nie
można przeskoczyć, trzeba ją wykorzystać. Zaniedbania
czasami można nadrobić, ale na przykład czasu kształcenia nie można przełożyć na starość, bo to nie ma sensu. To
poznanie nie jest nowe. Pomimo to niejeden się obawia,
że dozna straty, jeżeli dla przyszłości poświęca teraźniejszość, której nie można powtórzyć.
„Wykorzystaj czas” to rada zawarta w Liście do Kolosan 4, 5. „Czas” oznacza w tym przypadku właściwą
chwilę albo właściwy okres. Niekiedy niezbędne jest odważne postępowanie, a niekiedy konieczna jest cierpliwość i miłosierdzie. Apostoł w Liście do Kolosan nawołuje do mądrego, roztropnego obchodzenia się ze sobą. To
dotyczy wszelkich dziedzin życia, także naszego życia
w zborze. Mądre czy roztropne obchodzenie się ze sobą
jest wyzwaniem dla każdego. Nie można tego oczekiwać
tylko od bliźniego.
Po aktywnym okresie służby w Kościele jestem teraz
„praktykantem stanu spoczynku” w swoim zborze i w tej
fazie życia też do mnie odnosi się wezwanie „wykorzystaj
czas!”. Na szczęście nasz Mistrz, Pan i Zbawiciel pozostał
ten sam. To napawa mnie nadzieją, ponieważ dotychczas
miał wielką cierpliwość. Kto chce się kształcić, ten musi
być uważny i skory do nauki. Nasz Mistrz swoją postawą

daje wartościowe wskazówki. Na nie należy zważać i na
ich podstawie się uczyć. Jezus po swoim godnym uwagi
pobycie w świątyni poszedł do domu ze swoimi rodzicami „i był im uległy”. (Łuk 2, 51) Stawiał się do dyspozycji potrzebom w Jego domu rodzinnym. Panujące w
nim troski dnia powszedniego stawały się Jego troskami.
W odniesieniu do życia zborowego to oznacza, że „praktykant stanu spoczynku” musi uczyć się go na nowo i z
cierpliwością oraz wytrwałością stawiać się do dyspozycji wszelkim wynikającym z niego potrzebom.
Ewangelia Łukasza relacjonuje, że Pan Jezus regularnie
w sabat chodził do synagogi. (Łuk 4, 16) Służba tam była
dla Niego ważna. „Praktykant stanu spoczynku” nadal
chce wzrastać „pod każdym względem w niego, który jest
Głową, w Chrystusa”. Stąd też ważne jest dla niego regularne uczestnictwo w nabożeństwach, a pozostanie biernym, kiedy jest potrzeba współdziałania, nie służyłoby
jego rozwojowi i osiągnięciu zamierzonego celu.
Ewangelia Łukasza mówi również o uważnych słuchaczach Pana Jezusa. To samo mówi też o uczniach z
Emaus. (Łuk 24, 19-24) Dla „praktykanta stanu spoczynku” dotychczasowe wyjątki w przeżywaniu nabożeństw
stały się regułą – stał się słuchaczem. Musi uważnie i dogłębnie się wsłuchiwać w Słowo Boże głoszone z ołtarza,
aby to, co dla niego jest ważne, przyniosło mu błogość.
Bóg, Duch Święty, wówczas nadal będzie go pocieszał,
wzmacniał i uposażał pokojem.
„Wykorzystaj czas” jest radą dla teraźniejszości. Ona
obowiązuje aż do przyjścia Pana, abyśmy przygotowali
się na naszą wspólną przyszłość u Pana.
Dieter Böttcher
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re fleksja
Więcej światła
re alizacj
a

P

owoli dni stają się zauważalnie dłuższe. Zimna i ciemna
pora roku, w której życie tli
się oszczędnie, wnet minie.
Światło daje roślinom bodziec
do przebudzenia, do wypuszczenia pędów
i pączków, liści i kwiatów, do wzrostu i
rozwoju.
W świecie zwierzęcym dłuższe dni również wywołują liczne reakcje. Kończy się
sen zimowy. Ptaki wędrowne, które u nas
zimują, szykują się do odlotu w regiony
lęgowe, a inne z kolei przylatują. Więcej
światła pobudza także hormony wpływające na proces rozmnażania. Ptaki ostrożnie
rozpoczynają swoje piękne śpiewy, którymi cieszą słuchaczy. Światło to życie!
Ludzie stają się bardziej aktywni. Więcej światła uwalnia w nich siły do podjęcia działań. Więcej światła ich motywuje
i wzbudza nadzieję na świetlaną i barwną
przyszłość.
Za wyjątkiem opryszków, którzy lubią
ciemność, większość ludzi rozkoszuje się
jasnością. Już znany poeta Johann Wolfgang von Goethe wyraził myśl: „Ciemność
jest nocą, u Boga jest jasność. Dlaczego tak
sprawił, że nam jej aż tak nie objawił?”.
Któż z nas już sobie nie życzył i nie westchnął: „Och, Boże, gdybym miał więcej
jasności, więcej mądrości, więcej poznania,
więcej rozeznania w tych czy innych sprawach!”. Pozwoliłoby to bardziej przezwyciężać strach i obawy, podejmować lepsze
decyzje, rozsądniej kroczyć drogą życia.
Dążenie do większej jasności, do oświecenia, tkwi w nas ludziach już od raju: żeby
być „takim jak Bóg”, wszechwiedzącym,
znającym przyszłość i rozumiejącym przeszłość. Człowiek chciałby mieć więcej
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jasności, aby rozumieć zależności kształtujące świat. Więcej światłości, aby poznawać i rozumieć samego siebie. Więcej
światłości, aby przyszłość była bardziej
jasna i bardziej przewidywalna. Więcej
światłości do lepszego pojmowania Boga i
tajemnic świata.
Bóg jednak już Mojżeszowi odmówił
ujrzenia wiekuistej jasności: „Nie może
mnie człowiek oglądać i pozostać przy
życiu”. Człowiek nie może znieść światłości w pełnej jej mocy. Możemy nad tym
ubolewać. Możemy też pokornie podporządkować się woli Boga i dostrzegać w
tym Jego opatrzność, tak jak to wyraził filozof Mojżesz Mendelssohn: „Na ciemnej
drodze, na której kroczy człowiek tu na
ziemi, jest akurat tyle światła, ile potrzebuje
do postawienia kolejnego kroku, gdyż więcej by go oślepiło”.
Poeta Friedrich Schiller mówi o tym,
że ograniczenie człowieka co do zniesienia pełni światłości jest pozytywnym
wyzwaniem: „Do nas należy zatrzymanie
iskry światłości, która w życiu pojawia się
wszędzie tam, gdzie wieczność styka się z
doczesnością”.
Wszechpotężne zetknięcie doczesności
z wiecznością dokonało się przez Jezusa
Chrystusa: „Ja jestem światłością świata;
kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota”.
Trzymajmy się tej światłości i chodźmy w
niej.
Pisarka Bettina von Arnim napisała: „Kto tęskni za światłem, nie jest bez
światła, ponieważ sama tęsknota jest już
światłem”.
Zachowujmy w sobie tęsknotę za światłem, za Oblubieńcem naszej duszy.
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Chleb Żywota

Ideał życia chrześcijańskiego
w Listach Apostoła Piotra

Chleb Żywota
Módlmy się za zmarłych
„Tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze będzie tak, że przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy
jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc: Nuże, pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana
Zastępów! Ja także pójdę!”.
Zachariasza 8, 20. 21

P

o powrocie Żydów z wygnania babilońskiego prorocy
Aggeusz i Zachariasz wzywali repatriantów do budowy nowej świątyni w Jerozolimie (ok. 520 r. p.n.e.; por.
Ag 1, 1. 2 i Zach 1, 1) i zwiastowali nowy czas zbawienia.
Tym, którzy wrócili do Judei z babilońskiego wygnania, było
ciężko. Na dodatek prorok Zachariasz wzywał naród do budowy nowej świątyni, kiedy sytuacja gospodarcza narodu była
trudna; obok klęsk nieurodzaju, atakowali wrogowie. Bóg jednakże obiecał im pomoc i tym samym dał im perspektywy do
dalszego życia. (Zach 8, 4. 5)
Zacytowane na wstępie słowo biblijne sięga swoją wymową również w przyszłość, w dalszy ciąg dziejów zbawienia:
Zbawienie jest już nie tylko możliwe dla narodu izraelskiego,
lecz dla wszystkich ludzi. To stało się rzeczywistością dzięki
Jezusowi Chrystusowi.
My również zostaliśmy zgromadzeni w Kościele Pana,
a przy tym nie ma żadnego znaczenia, skąd pochodzimy.
Przy ołtarzu Pana wszyscy jesteśmy jednakowi; jesteśmy
braćmi i siostrami w Panu. Wszyscy zaopatrzeni jesteśmy w
zbawienne dobra, tak iż możemy żyć z Bogiem, oczekując
wielkiego dnia ponownego przyjścia Pana i wejścia do Jego
wspaniałości.
Mieliśmy sposobność doświadczyć łaskawego wsparcia
Bożego, dzięki temu możemy wciąż na nowo podążać do
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ołtarza Pana i wyrażać naszą wdzięczność oraz na nowo przeżywać bliskość Bożą.
Nasza wiara nie dopuszcza indywidualizmu. Jest ukierunkowana na społeczność – społeczność wzajemną i społeczność z Bogiem. Naszym zadaniem jest wzmacnianie się w tej
społeczności i wzajemne motywowanie się słowami: Pójdźmy
do Pana Zastępów!
Słowo biblijne pozwala nam spojrzeć na całokształt działania zbawczego Boga. Środki łaski dostępne są nie tylko dla
nas, ale dla wszystkich ludzi, którzy szukają Pana – również dla
dusz z tamtego świata – „mieszkańców wielu miast”. Zbawienia Pana mają więc też doświadczyć dusze z tamtego świata,
• które nic nie wiedziały o Jezusie Chrystusie, które w czasie swego życia na ziemi nie miały możliwości usłyszenia Jego ewangelii.
• które zapewne wierzyły w jakąś nadrzędną moc, jednak
odrzucały ewangelię i tym samym żyły daleko od zbawienia w Chrystusie.
• które odrzucały wiarę w jedynego Boga i zajmowały się
wyłącznie tym, co ziemskie.
Módlmy się więc, aby takie dusze zaczęły szukać Pana i
szły drogą wiary celem osiągnięcia zbawienia, ale też wspierajmy je w tym i to w ten sposób, że sami z pokorą i z wdzięcznością, konsekwentnie kroczymy zbawczą drogą Pana.

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

J

ak się więc okazuje, to ludzie słabi najprędzej ulegają gorszycielom. Najbardziej spektakularne okazuje się jednak inne
postępowanie, a mianowicie świadome, perfidne odchodzenie od prawdziwej nauki po to, aby ulegać radości i szczęściu
ciała. Odrzucenie wartości duchowych prowadzi na manowce, na
bezdroża prawdziwej wiary i do potępienia w życiu przyszłym.
Ponowne przyjście Pana i sąd Boży, to sprawa dla Apostoła
Piotra nader zajmująca, a opiera się ona na wypowiedziach proroków i przykazaniach, nadanych przez Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, a upowszechnionych przez Apostołów. Świadomość,
że w czasach ostatecznych pojawią się szydercy, którzy będą
kpić z posłannictwa Boskiego. Pojawią się fałszywi nauczyciele,
którzy nie będą chcieli zrezygnować z grzesznego życia i będą
podważali wiarę w sąd, którego przy końcu świata ma dokonać
Chrystus. Wobec tego zakłamania autor przypomina chrześcijańskie nauczanie o ponownym przyjściu Chrystusa, o końcu świata
i Sądzie Ostatecznym. Powołuje się przy tym na autorytet słowa
Bożego. Ponieważ w pierwotnym Kościele utrwaliło się nieuzasadnione przekonanie, że Paruzja (ponowne przyjście Pana Jezusa Chrystusa) nastąpi jeszcze za życia pierwszego pokolenia
chrześcijan, to autor wyjaśnia, że z pewnością będzie miała ona
miejsce, lecz w bliżej nieokreślonej przyszłości, znanej jedynie
Bogu. Wydłużający się czas oczekiwania jest szansą, jaką Bóg
daje grzesznikom, aby się nawrócili i przygotowali na ponowne
przyjście Pana. Stąd zachęta do pielęgnowania w sobie świętości
i pobożności. Chrześcijanie są bowiem wezwani do uczestnictwa
w chwale Boga i Jego doskonałości .
Nadejście Pana, które jest też swego rodzaju sądem Bożym
może nastąpić niespodzianie, a czas Jego przyjścia znany jest
tylko Bogu. Wierzący chrześcijanin powinien oczekiwać zbliżającej się przyszłości z pokorą, bez skazy i w nienagannej postawie
moralnej. Trzeba mieć się na baczności i nie dać się zwieść błędom bezbożników. Wypada im przeciwstawić łaskę i poznanie
Jezusa Chrystusa: „W zakończeniu listu autor zachęca wiernych
do przyjęcia zdecydowanej postawy odrzucenia błędnych nauk
szerzących się we wspólnocie oraz do wzrastania w łasce Boga
oraz w poznaniu Chrystusa. W ten sposób całość listu została objęta klamrą tematu poznania Boga. Dzięki temu poznaniu

bowiem otrzymujemy łaski konieczne do pobożnego życia oraz
właściwego rozumienia Paruzji oraz czekającego wszystkich
sprawiedliwego sądu Boga” .
II List Piotra w świetle tekstów paralelnych
II List Piotra porusza temat wierności depozytowi wiary,
przestrzega przed nowinkami i mówi o Paruzji. Na plan pierwszy wysuwa się tutaj wiara w Jezusa Chrystusa: „Przez poznanie
Boga i Jezusa, Pana naszego, niech spłyną na was w całej obfitości łaska i pokój”. (1, 2) Podobną naukę widzimy w Liście Judy
2 i w Liście do Kolosan 1, 9. 10. Czytamy więc: „Miłosierdzie,
pokój i miłość niech spłyną na was w wielkiej obfitości” oraz „Tak
też i my od dnia, w którym usłyszeliśmy o tym wszystkim, nie przestajemy modlić się za was, prosząc Boga, abyście mogli poznać
dokładnie Jego wolę; abyście posiedli ową mądrość i duchowe
zrozumienie konieczne do tego, by postępować w sposób godny
Pana; abyście się Mu w pełni podobali; byście wydawali owoce
waszych dobrych czynów i stawali się coraz doskonalsi poprzez
głębsze poznanie Boga”.
Jak widać podstawowe cechy dobrego chrześcijanina to dostrzeganie we wszystkim woli Bożej, przez którą dokonują się
wszelkie dzieła Stworzyciela. Powoduje ona rozprzestrzenianie się
daru łaski, danego nam przez Jezusa Chrystusa, oraz charyzmatu
wzrastania w Jego usposobieniu i w pokoju – wielkiego przesłania
Zbawiciela. W konkretnych przesłaniach prowadzi do tego nabożeństwo i modlitwa tak za nas samych, jak i za współwierzących, a
w końcu za wszystkich ludzi. Dzięki temu otrzymujemy duchowe
pojmowanie spraw przyszłych. Świadomość niebieskiej nagrody,
zabrania przez Pana podczas Jego ponownego przyjścia, powinna
umacniać chrześcijan, a to dzieje się dzięki prawdzie Ewangelii.
Istotna staje się też w tym momencie ludzka aktywność nastawiona
na wzrost w duchu Chrystusa: „Dlatego też dokładajcie wszelkich
starań, aby waszej wierze towarzyszyły dobre uczynki, a dobrym
uczynkom pełne rozeznanie; z tym zaś niech idzie w parze całkowite panowanie nad sobą, połączone z najwyższą cierpliwością i
z pobożnością. Wreszcie pobożności niech towarzyszy braterska
przyjaźń, a przyjaźni prawdziwa miłość”.(II Ptr 1, 5-7)
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Chrześcijanin nowoapostolski
i jego życie w wierze
Rozdział 13 − część II

13.1.4 Modlitwa pierwszych chrześci- 13.1.5 Modlitwa chrześcijan nowoapojan
stolskich
Wgląd w powagę modlitw pierwszych zborów dają
Dzieje Apostolskie 4, 23-31. Pierwsi chrześcijanie od początku pielęgnowali wspólną modlitwę. (Dz Ap 1, 14) O
intensywnych modlitwach jest mowa w powiązaniu z istotnymi wydarzeniami. Na przykład przy wyborze Macieja
na apostoła albo ordynacji pierwszych siedmiu diakonów.
(zob. KKN 7.5) Również apostołowie w niebezpiecznych
sytuacjach byli objęci intensywnymi modlitwami. (Dz Ap
1, 24. 25; 6, 6; 12, 12)
Znaczenie modlitw uwypuklone zostaje w Listach
Apostolskich. (Jak 5, 15. 16) Apostołowie relacjonowali, że
modlili się za zbory. (Efez 1, 16-23) i motywowali do nieustannej modlitwy. (I Tes 5, 17)
Z treści I Listu do Tymoteusza 2, 1 wynika, że modlitwa wiernych ma obejmować wszystkich ludzi: „Przede
wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi”.
22
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Ważną funkcję pełni wspólna modlitwa na nabożeństwie. Po trynitarnej proklamacji obecności Boga rozpoczyna się modlitwa wstępna, zawierająca: wielbienie,
chwalenie, dziękowanie za Bożą ochronę i prowadzenie
oraz prośby i wstawiennictwa. Modląc się „Ojcze nasz”
zbór wspólnie zmawia modlitwę Syna Bożego. Przed
wyświęceniem świętej wieczerzy zmówiona zostaje modlitwa ofiarna, w której dziękuje się za ofiarę Chrystusa,
za odpuszczenie grzechów, za posłannictwo apostołów i
obietnicę ponownego przyjścia Chrystusa. Na zakończenie
nabożeństwa zmówiona zostaje modlitwa, w której dziękuje się za nabożeństwo, prosi się o ochronę i prowadzenie
Boże oraz wyraża się tęsknotę za dniem Pana. Wstawiennictwem obejmuje się nie tylko wiernych, ale wszystkich
ludzi. Ponadto modli się o to, aby Bóg przyjął ofiary i błogosławił ofiarodawców.
Poza wspólnymi modlitwami na nabożeństwach

chrześcijanie nowoapostolscy pielęgnują indywidualne
życie modlitewne. Każdy dzień rozpoczynają i kończą modlitwą. Podobnie modlą się przed posiłkami. Także w trakcie
dnia wciąż na nowo zwracają się z modlitwą do Boga, aby
odczuwać Jego bliskość i doświadczać Jego pomocy. W rodzinach rodzice modlą się ze swoimi dziećmi i w ten sposób
uczą i wprowadzają ich do własnego życia modlitewnego.
Modlitwa nie jest związana z żadną zewnętrzną formą,
chociaż intensywność modlitwy wzmacniana zostaje na
przykład przez zamknięcie oczu, złożenie rąk lub uklęknięcie. Modlący tym samym dystansuje się od spraw dnia
powszedniego, szuka wewnętrznego skupienia i z pokorą
uniża się przed Bogiem.
Nie jest wymagane, aby podczas modlitwy posługiwać
się wyszukanymi słowami; Bóg zna serce modlącego. Jeżeli jego postawa cechuje się pokorą, wiarą, zaufaniem i miłością do Boga, to modlitwa podoba się Wszechmogącemu.
Słowa modlitwy nie zawsze muszą być wypowiedziane,
ponieważ też ciche modlitwy docierają do Boga.
Treść modlitwy na ogół jest określona przez uwielbienie, dziękowanie, prośby i wstawiennictwa. Poznanie
Majestatu Bożego i łaski nazywania Go Ojcem (Rzym 8,
15) skłania do wielbienia Boga. Podziękowanie dotyczy
wszystkiego, co wywodzi się z dobrotliwości Bożej. Przede
wszystkim dotyczy tego, co Bóg wielkiego uczynił i jeszcze czyni dla ludzi poprzez Słowo Boże, łaskę i sakrament.
Ponadto podziękowanie dotyczy ziemskich darów, takich
jak: pożywienie, odzienie, mieszkanie, a także ochrony
anielskiej i opatrzności Bożej. W prośbach przedstawiane zostają Bogu wszelkie sprawy, również o zachowanie
w wierze i pomoc Bożą w dniu powszednim. Najbardziej
znacząca prośba związana jest z bliskim ponownym przyjściem Chrystusa i osiągnięciem godności na to wydarzenie.
Wstawiennictwo nie jest ograniczone do własnej rodziny
lub zboru, a raczej obejmuje wszystkich potrzebujących pomocy Bożej i to zarówno na tym, jak i na tamtym świecie.
Nie każda modlitwa musi zawierać wszystkie cztery
składowe. Bóg wysłuchuje też krótkie westchnienia modlitewne w szczególnych sytuacjach życiowych. Depresje,
lęki, bóle cielesne, głębokie cierpienia, mogą doprowadzić
do tego, że nie można zebrać myśli do wysłowienia ich w
modlitwie. Także wówczas modlący się nie jest wyłączony z pomocy i bliskości Bożej. Odnośnie tego w Liście do
Rzymian 8, 26 jest mowa: „Podobnie i Duch wspiera nas
w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak
należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach”. Pomocne w takich sytuacjach może

też być zmówienie modlitwy „Ojcze nasz” albo Psalmu, na
przykład Psalmu 23.
Modlitwa kończy się hebrajskim słowem „Amen”,
które oznacza: „Tak jest” (niech się tak stanie). W przypadku modlitwy nie ma różnicy, czy sami się modlimy, czy w
duchu się współmodlimy.

13.1.6 Skutki modlitwy
Świadoma modlitwa otwiera człowiekowi poznanie, że
w całokształcie swego istnienia jest zdany na Boga. Postawa modlącego charakteryzuje się dziecięcym zaufaniem,
pokorą i bojaźnią Bożą. Wyraża się ona też takimi sformułowaniami, jak: „według woli Jezusa” lub „w imieniu Jezusa”.
Gdy prośba wyrażona w modlitwie znajduje wysłuchanie, wtedy wzmacnia to wiarę i potęguje wdzięczność.
Modlący również doświadcza, że nie każda prośba zostaje
spełniona. Nie burzy to zaufania u wierzącego, ponieważ
posiada pewność, że Bóg słucha każdej modlitwy, a w swojej miłości ostatecznie kieruje wszystko ku dobremu dla
tych, którzy Go miłują. (Rzym 8, 28)

Streszczenie
Modlitwa jest odpowiedzią człowieka na skierowane do
niego Słowo Boże. W modlitwie wierzący doświadcza, że
Bóg jest obecny, Bóg słucha, Bóg odpowiada. (KKN 13.1)
Ważnym świadectwem modlitw w Starym Testamencie
są Psalmy. W nich występują uwielbienia Boga, dziękowania, prośby i wstawiennictwa. (KKN 13.1.1)
Jezus Chrystus nauczał, aby modlić się jak dziecko, które
zwraca się do Boga jako do „Ojca”, a także, aby modlić się „w
duchu i w prawdzie”. Przez Niego nauczona modlitwa „Ojcze
nasz” jest wzorem modlitwy dla chrześcijan. (KKN 13.1.2)
Ewangelie świadczą o bogatym życiu modlitewnym
Pana Jezusa. W 17. rozdziale Ewangelii Jana przekazana jest modlitwa arcykapłańska, w której Jezus Chrystus
wstawia się za apostołami i Kościołem. (KKN 13.1.3)
Pierwsi chrześcijanie od początku pielęgnowali wspólną modlitwę. (KKN 13.1.4) Poza wspólnymi modlitwami na nabożeństwach, dla chrześcijan nowoapostolskich
ważne jest indywidualne życie modlitewne. (KKN 13.1.5)
Treść modlitwy jest określona przez uwielbienie, dziękowanie, prośby i wstawiennictwa. Najbardziej znacząca
prośba związana jest z bliskim ponownym przyjściem
Chrystusa i osiągnięciem godności na to wydarzenie.
(KKN 13.1.5)
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Opowieści biblijne
Kult Bela
(Dodatek do Księgi Daniela)

Za czasów króla Cyrusa
lud babiloński modlił się
do bożków; jednym z nich
był Bel. Każdego dnia Belowi składano w ofierze
dwanaście worków najczystszej mąki, czterdzieści jagniąt i sześć stągwi
wina. Król Cyrus również
codziennie chodził do
świątyni oddawać cześć
bożkowi. Ale prorok Daniel
konsekwentnie modlił się
do Boga.
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Pewnego dnia król zapytał Daniela: „Dlaczego nie oddajesz
czci Belowi?”.
Daniel odpowiedział: „Nie oddaję czci żadnym bóstwom
uczynionym rękami ludzkimi.
Czczę jedynie Boga żywego,
który stworzył niebo i ziemię”.
Na to król odrzekł: „Uważasz
zatem, że Bel nie jest bogiem
żyjącym? Czy nie widzisz, ile
on spożywa i wypija każdego
dnia?”.
Daniel się uśmiechnął i rzekł:
„Nie daj się oszukiwać, królu!
Przecież Bel jest z gliny i miedzi. On jeszcze nigdy nic nie
zjadł ani nie wypił”.
Wtedy król się rozgniewał i
kazał wezwać wszystkich kapłanów, żeby mu wyjaśnili,
kto spożywa pokarmy ofiarne.
Jeśli kapłani nie będą potrafili
tego wyjaśnić, zostaną zabici,
ale jeśli kapłani udowodnią, że
Bel naprawdę je i pije, wtedy
będzie musiał umrzeć Daniel,
gdyż zbluźnił przeciwko Belowi. Daniel zgodził się z tym.
Siedemdziesięciu kapłanów
przygotowało plan: „My teraz
wyjdziemy stąd, a ty, królu,
przygotuj posiłek i podaj zmieszane wino. Potem racz zamknąć drzwi, nakładając na
nie twoją pieczęć. Gdy przyjdziesz jutro rano i nie stwierdzisz, że wszystko zostało

spożyte przez Bela, to ześlesz
na nas karę śmierci. Jeżeli
zaś okaże się coś innego, to
śmierć spotka tego oszczercę
Daniela”.
W swoim zuchwalstwie myśleli o ukrytym przejściu, jakie
kazali zrobić pod stołem.
Tamtędy właśnie wchodzili
każdego dnia i zabierali dary
ofiarne.
Gdy kapłani wyszli, król polecił
przynieść jedzenie i picie dla
Bela.
Daniel, który przejrzał oszustwo, polecił swojej służbie, żeby przyniosła popiół i
posypała nim całą podłogę
w świątyni, przy czym nikt
oprócz króla tego nie widział. Wyszedłszy zamknęli
drzwi,nałożyli na nie pieczęć
królewską i odeszli.
Nocą, tak jak dotychczas,
przyszli kapłani ze swoimi żonami i dziećmi, i zjedli oraz wypili wszystko.
Następnego dnia król wstał
wcześnie rano i razem z Danie-

lem udał się do świątyni –
pieczęć była nienaruszona.
Gdy otworzyli drzwi król
spojrzał na pusty stół i zawołał: „Wielki jesteś, Belu!
Nie ma w tobie żadnego
kłamstwa!”. Daniel roześmiał się i przeszkodziwszy królowi w wejściu do
wnętrza, powiedział: „Racz
popatrzeć, o królu, na podłogę, przyjrzyj się dobrze
śladom, które widzisz”.
Cyrus rozpoznał ślady
mężczyzn, kobiet i dzieci.
Król bardzo się rozgniewał. Zauważył, że został
oszukany. Kazał wtrącić
do więzienia kapłanów, ich
żony i dzieci. Pokazano
też królowi ukryte wejście, przez które wynosili
wszystko, co znajdowali
na stole. Król skazał
ich na śmierć, a Bela
wydał w ręce Daniela,
który zburzył zarówno
posąg Bela, jak i
jego świątynię.

Bel oznacza „pan”, „władca”. Bożek burzy
i deszczu, którego ośrodkiem kultu było miasto Ugarit. Gdy rośliny więdły, to ludzie w
Kanaanie sądzili, że Bel umarł i udał się do
podziemi. A kiedy nastawała pora deszczowa
i ponownie wszystko rosło i kwitło, to myśleli,
że Bel powrócił z podziemi.
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Z wizytą
U Florentine w Antananarywie, na Madagaskarze
Grenlandia jest większa, Nowa Gwinea jest
większa, Borneo jest większe – ale wtedy jesteśmy my! Madagaskar jest czwartą co do
wielkości wyspą świata, mniej więcej tak dużą,
jak Francja.
Na Madagaskarze są dwie pory roku: jedna
gorąca, deszczowa od listopada do kwietnia
i druga chłodna, sucha od maja do października. Na wschodzie pada bardziej, na południowym zachodzie mniej. Teraz, w porze
deszczowej, drogi są pełne wielkich kałuż i
szlamu, i często nieprzejezdne.
Niektóre miejscowości wzdłuż wybrzeża w tym
okresie mogą być zaopatrywane w środki żywności tylko z żaglówek. Antananarywa, gdzie
mieszkamy, jest stolicą Madagaskaru; nie jest
położona nad morzem, ale w głębi kraju.

Fot. AI / Fotolia.com

Czy mogę przedstawić moich przyjaciół?
Zupełnie z lewej widzicie Laicissę, obok niej
jest Cynthia, z prawej siedzi Marino, a ta dziewczyna z liczbą 84 na bluzie, to ja Florentine.

Kiedy przed milionami lat kontynent afrykańsko-indyjski się rozpadł, to na oceanie
pozostała wyspa Madagaskar. A ponieważ
wyspa była oddzielona od stałego lądu,
mamy tu na Madagaskarze rośliny i zwierzęta, które żyją tylko tutaj, na przykład niektóre gatunki lemurów. Prawie połowa z
wszystkich gatunków kameleonów
świata żyje na Madagaskarze, począwszy od małych zwierzątek do
wielkich kameleonów, o długości
70 centymetrów.
Kameleony mogą zmieniać swoją barwę,
w celu ukrywania się lub wyrażania nastroju.

m

Fot. Martina Berg / Fotolia.co

Fot. Vera Kuttelvaserova

/ Fotolia
.com

Podobnie jak kameleony, do gadów należą
też żółwie. One również
mogą być wielkie; gigantyczne
żółwie mogą ważyć do 250 kilogramów.
Ale ten gatunek można znaleźć jeszcze tylko w
rezerwatach przyrody. W naturalnym środowisku zostały wytępione.
Żółw na zdjęciu jest nieco lżejszy. ;-)
Wielu ludzi tutaj dobrze się zna na zwierzętach
i roślinach. Trzech na czterech Madagaskarczyków pracuje w gospodarstwie
rolnym. Na Madagaskarze wytwarza
się kawę, cukier, goździki, a przede
wszystkim wanilię. Ciemne nasiona
madagaskarskich lasek wanilii używane
są do produkcji lodów, budyniu i ciast
na całym świecie. Czy próbowaliście już
kiedyś madagaskarskiej wanilii?

Jesteśmy czwórką z ponad 47 000
chrześcijan nowoapostolskich na wyspie i mamy dwóch apostołów obsługujących duszpastersko Madagaskar.
A to nasz zbór…

Fotografie własne
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Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	Kto w miejsce Mojżesza wprowadził naród izraelski do Kanaanu?
A
B
C
D

Hiob
Jozue
Eliasz
Daniel

2. 	Jak nazywał się sługa Abrahama?
A
B
C
D

Eleazar
Elimelech
Eliezer
Eliszama

3. 	Ile rozdziałów liczy II List do Tesaloniczan?
A
B
C
D

4
5
2
3

4. 	Który król zginął pod Megiddo w bitwie z
Egipcjanami pod wodzą faraona Necho?
A
B
C
D

Hiskiasz
Jozjasz
Achaz
Achab

5. 	Gdzie Kain zabił swojego brata Abla?
w ogrodzie Eden
na polu
przed ołtarzem Abla
na górze Moria

A
B
C
D

Antymateria
Antychryst
Antyteza
Anty-Bóg

7. Ile rozdziałów zawiera Księga Jozuego?
A
B
C
D

20
24
22
18

8. 	Gdzie nastąpiło wskrzeszenie apostolskie
w 1830 roku?
A
B
C
D

w Albury/Anglia
w Aubergenville/Francja
w Ostii/Włochy
w Bydgoszczy/Polska

9. 	Jak zatytułowane jest ostatnie dzieło kościelne Wolfganga Amadeusza Mozarta?
A
B
C
D

Wielka msza h-moll
Requiem d-moll
Tantum Ergo
Msza Terezjańska

10. 	Kto jest opiekunem Samuela w świątyni?
A
B
C
D

Eleazar
Eliasz
Heli
Elkana

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

A
B
C
D

6. 	Jak w I Liście Jana określony jest duch,
który przeczy Ojcu i Synowi?
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