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Przeniesienie w stan spoczynku i ordynacja w Luandzie
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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Ostatnie słowo
iezwykły jest sposób, w jaki według Księgi Objawienia Jana, zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus, daje się poznać Apostołowi Janowi: „Nie
lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący”.
W przekładzie na język współczesny słowa te oznaczałyby: „Nie bój się! Jestem obecny. Zawsze byłem obecny i zawsze będę obecny. W końcu do mnie należy ostatnie słowo!”.
Jakie to jest pocieszenie dla grzesznika, że do Pana należy
ostatnie słowo! Dla ułaskawionej grzesznicy, którą Ewangelia
przedstawia jako cudzołożnicę, ocaleniem przed niewątpliwą
śmiercią było to, że Pan Jezus miał ostatnie słowo: „Nikt cię
nie potępił?… I Ja cię nie potępiam”.
Istnieje jeszcze druga strona zagadnienia ostatniego słowa.
Niejedno ostatnie słowo drażni i prowokuje do wypowiadania
„ale…”, także wobec wielkiego Boga. Nie zawsze zgadzamy
się z wolą Boga. Czasami jej po prostu nie rozumiemy. Jednakże właśnie w takich sytuacjach jest ważne, aby się przemóc i Jemu pozostawić ostatnie słowo.
Jakie „ale” mógłbym jeszcze przytoczyć, jeśli Bóg odpuścił przewinienie mojemu bratu, który mnie gorzko rozczarował? Co miałbym jeszcze wytknąć mojej siostrze, jeśli Chrystus jej przebaczył?
Nie zapominaj: Ty również kiedyś będziesz bardzo zadowolony i wdzięczny za to, że Chrystus, twój Zbawiciel, jest
Tym, który odnośnie ciebie wypowie ostatnie słowo.
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Fot. Kościół Nowoapostolski Angola

SŁOWO I WIARA / miejsce

Luanda – miasto bez granic

N

ikt nie może dokładnie powiedzieć, gdzie
angolska stolica się zaczyna, a gdzie kończy. Miasto, które szybciej się rozrasta niż
rośliny tropikalne, zna tylko jedną naturalną granicę:
Ocean Atlantycki.
Przy ciągnących się pod palmami promenadach wzdłuż 30-kilometrowego luandzkiego wybrzeża, pomiędzy wspaniałymi willami z czasów
kolonialnych wyrastają wysokie apartamentowce i
centra biznesowe; czynsz od 6000 euro w górę za
dwupokojowy apartament jest tutaj standardem.
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Z bogactwa, pochodzącego z wydobycia ropy naftowej, dotychczas korzystała tylko elita i nieliczna,
ale obecnie rosnąca klasa średnia; większość z
sześciu milionów ludności żyje w rozległych slumsach, stale przesuwanych przez ekspansję dzielnic
handlowych na coraz to dalsze peryferie.
Nabożeństwo w lutym 2016 roku było związane
z trzecią wizytą Głównego Apostoła w Luandzie. Na
tym nabożeństwie Główny Apostoł przeniósł w stan
spoczynku apostoła Alfonsa Avelino i ustanowił
José Calengę Baza nowym apostołem dla Angoli.

Nabożeństwo
21 lutego 2016
Miejsce: Luanda/Angola
Pieśń: Boże wielki, pełnyś chwał
Osoby towarzyszące: 19 apostołów
okręgowych i apostołów
Uczestnicy: ok. 13 800
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SŁOWO I WIARA / PUNKT WIDZENIA

N

ie idziemy własną drogą, ale
podążamy za Jezusem Chrystusem. A wiemy, że kto walczy z Jezusem Chrystusem, ten zwycięża. Kto naśladuje Jezusa Chrystusa,
ten nie czyni tego daremnie, ale otrzyma koronę życia wiecznego, największą zapłatę, jaka istnieje.
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 21.02.2016 r.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

wybrani lub wykupieni, a z powodu błędnych decyzji
wszystko stracili. Pomyślmy o Ezawie. On był wybranym,
był pierworodnym, miał otrzymać szczególne błogosławieństwo; ale był zniewolony ziemskimi potrzebami. A ponieważ był zniewolony, to nie mógł swobodnie decydować.
Sprzedał błogosławieństwo za potrawę z soczewicy. To, co
błędu, wziął na siebie osąd, żebyśmy my nie zostali osądze- ziemskie, było dla niego ważniejsze od błogosławieństwa.
ni. On został ukarany, żebyśmy my nie musieli być ukarani Z tego powodu stał się sługą swojego brata. Jego ojciec, na
z powodu naszych błędów i grzechów. Dzięki Jego zasłu- pytanie, czy nie zachował także dla niego błogosławieńdze możemy być zbawieni.
stwa, odpowiedział: „Oto ustanowiłem go – twojego brata
Tak bardzo Bóg nas miłuje, że Jego Syn za nas umarł. – panem nad tobą i dałem mu za sługi wszystkich pobraPamiętajmy też o tym, co Bóg przedsięwziął po śmierci tymców jego […] cóż więc mogę jeszcze dla ciebie uczynić,
swego Syna, dzięki czemu możemy korzystać z tej zasłu- synu mój?”. (I Moj 27, 37)
gi: On zesłał Ducha Świętego, On dał apostołów, On przez
Wielkim niebezpieczeństwem jest, że stajemy się słuwszystkie wieki troszczył się o to, żeby ewangelia Jezusa gami i niewolnikami naszych ziemskich potrzeb, a nasze
Chrystusa była rozpowszechniana. Były czasy, kiedy bar- ziemskie powodzenie jest dla nas ważniejsze od zbawienia
dzo dużo ludzi przyjmowało ewangelię; ale były też inne duszy. Niejeden mówi: „Nie mogę pójść na nabożeństwo,
czasy – czasy, kiedy chrześcijanie byli prześladowani. Bóg muszę dbać o moją pracę”. Inny mówi: „Nie mogę być pojednak zawsze troszczył się o kontynuację.
słuszny Bogu, nie mogę żyć według przykazań, gdy chodzi
Pomyślmy też o tych wszystkich ludziach, którzy trosz- o pieniądze”. Wszyscy ci przy świętym chrzcie wodnym,
czyli się o to, abyśmy my dzisiaj mogli doświadczać po- przy świętym pieczętowaniu, przy konfirmacji podjęli
selstwa ewangelii. Jezus Chrystus zapłacił za nas wysoką decyzję naśladowania Jezusa Chrystusa i życia zgodnie
cenę i wielu ludzi poświęcało się w służbie Jezusa Chry- z przykazaniami Bożymi. Ale jeśli stali się niewolnikami
stusa, żebyśmy dzisiaj mogli dostąpić zbawienia. Wielkie ziemskich rzeczy, to już nie są wolni i nie mogą dotrzymać
też były poświęcenia, żeby dziś mógł działać wśród nas swojego słowa „TAK”. Z powodu swoich ziemskich pourząd apostolski!
trzeb już nie respektują przykazań.
		
Zostaliśmy drogo kupieni. Nie stawajmy
się znowu niewolnikami tego, co ziemskie. Opowiedzieliśmy się za Panem i jeJezus Chrystus zapłacił za nas wysoką cenę i wielu
steśmy wolni. Idziemy drogą, wyznaczoną przez Boga.
ludzi poświęcało się w służbie Jezusa Chrystusa,
Apostoł Paweł wyjaśnił, że do zbawienia
żebyśmy dzisiaj mogli dostąpić zbawienia.
duszy nie jest ważne, czy ktoś jest niewolnikiem czy wolnym człowiekiem, Żydem
czy nie-Żydem, czy ktoś jest bogatym czy
postoł Paweł mówi: „Drogoście kupieni; nie biednym. Chodzi o usposobienie. Miejmy właściwe uspostawajcie się niewolnikami ludzi”. To nie ma nic sobienie serca. Nie kierujmy się ziemskimi potrzebami.
wspólnego z pojedynczą osobą, ale tu jest mowa o
Innym przykładem ze Starego Testamentu jest histoniewolnictwie świata: nie po to Bóg was zbawił i drogo za ria Samsona, który był sędzią w Izraelu. Gdy przyszedł na
was zapłacił, żebyście znowu mieli się stać niewolnikami świat, jego matka poświęciła go Bogu. Bóg wybrał tego
świata. Stąd jest mowa: „niewolnikami ludzi”. Niewolnik męża, żeby walczył z Filistyńczykami, nieprzyjaciółmi
nie jest wolny, lecz związany. Wolna wola już się nie liczy. Izraela. W tamtym czasie było tak, że kiedy mężczyzna był
Niewolnik musi robić to, co chce jego pan. Jest zmusza- poświęcony Bogu, kiedy stał w służbie Boga, to jego włosy
ny do pracy i nie dostaje za to żadnego wynagrodzenia. nie mogły być strzyżone. Każdy wiedział, że jeśli przyjdzie
Wszystko robi za darmo. Jako dzieci Boże nie mamy stać ktoś z długimi włosami, to jest to mąż poświęcony Bogu,
się znowu niewolnikami świata. Co to oznacza?
sługa Boży. Tak też było później w przypadku Samuela.
W Biblii jest wiele przykładów ludzi, którzy byli Jemu także nie było wolno strzyc włosów. (I Sam 1, 11)

Cierpimy z powodu złego, ponieważ
jesteśmy narażeni na jego moc.

Słowo biblijne: I List do Koryntian 7, 23

„Drogoście kupieni; nie stawajcie się
niewolnikami ludzi”.

Drogo kupieni

M

ili bracia i siostry, pieśń chóru wyraziła
naszą radość, że dziś możemy przeżywać to nabożeństwo. Tę radość dzielę
z wami. Mogę jednak też sobie wyobrazić, że pośród nas są również bracia i
siostry, którzy nie są tak radośnie nastrojeni; nie dlatego, że
nie mogą wierzyć, ale dlatego, że przechodzą przez różne
próby, mają wiele zmartwień i myślą o swojej przyszłości,
czy też o przyszłości swoich dzieci. Chciałbym im wszystkim powiedzieć: bracie, siostro, nie jesteście zapomniani,
Bóg chce dziś was pocieszyć i wzmocnić. Chce okazać
wam swoją obecność, tak żebyście odczuwali: Bóg jest
obok mnie i zapewni mi swoją pomoc.
Największą pomocą, jaką Bóg chce nam dać, jest wybawienie od wszelkiego zła. To jest coś więcej niż uwolnienie
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od jakiegoś chwilowego utrapienia. On chce zatroszczyć
się o to, żebyśmy na wieki byli wybawieni od wszelkiego
cierpienia, od wszelkiego nieszczęścia i wszelkiego zła.
Zatem bądź pewny: Bóg pracuje nad tym, aby tobie pomóc.
Tę pracę już rozpoczął, kiedy Syn Boży oddał za nas
swoje życie. O tym właśnie mówi Apostoł Paweł, gdy wypowiada słowa: „Drogoście kupieni”.
Przez upadek Adama w grzech wszyscy ludzie stali się
niewolnikami grzechu. Cierpimy z powodu złego, ponieważ jesteśmy narażeni na jego moc. Wszelkie choroby,
wszelka niesprawiedliwość, cierpienie, śmierć są skutkami grzechu. Już od urodzenia człowiek jest niewolnikiem
grzechu. Z tego Pan chce nas wybawić. Dlatego drogo nas
wykupił. Oddał swoje życie, został za nas skazany i zabity.
On, który był doskonały, który nigdy nie popełnił żadnego
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Wielkim niebezpieczeństwem jest, że stajemy się sługami
i niewolnikami naszych ziemskich potrzeb, a nasze ziemskie
powodzenie jest dla nas ważniejsze od zbawienia duszy.

S

amson był bardzo silny i walczył z Filistyńczykami. Pewnego dnia poznał Dalilę, a ta kobieta została
przekupiona przez Filistyńczyków. Przyszli do niej
książęta filistyńscy i powiedzieli: „Omamij go i dowiedz
się, w czym tkwi jego wielka siła i jakim sposobem moglibyśmy go zmóc, związać i pokonać. My zaś damy ci każdy po
tysiąc sto srebrników”. Dalila dręczyła Samsona: „Powiedzże mi, w czym tkwi twoja wielka siła”. Po jakimś czasie,
żeby ją zadowolić, Samson powiedział: „Brzytwa nie przeszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem nazyrejczykiem
Bożym od mego urodzenia; jeśliby mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła i osłabłbym i stałbym się jak każdy inny
człowiek”. (Sdz 16, 5-17) Inaczej mówiąc: jego siła leżała
w ścisłym powiązaniu z Bogiem. Ale co uczyniła kobieta?
Obcięła Samsonowi jego loki. A więc odebrała mu znak
jego przymierza z Bogiem. Samson osłabł, został pojmany i stał się niewolnikiem Filistyńczyków. A dlaczego?
10
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Ponieważ podjął błędną decyzję. Usatysfakcjonowanie
kobiety było dla niego ważniejsze od upodobania Bożego.
Staramy się wypełniać swoje zadania w społeczeństwie i pielęgnować dobre stosunki z bliźnimi. Ale stosunki międzyludzkie nie mogą być ważniejsze od stosunku
względem Boga. Bardziej chcemy się podobać Bogu niż
ludziom. Niekiedy trzeba powiedzieć: „Nie, tego nie uczynię, nawet jeśli się to tobie nie podoba. Nie uczynię tego,
ponieważ dla mnie ważniejsze jest upodobanie Boga”.
A teraz trzeci przykład ze Starego Testamentu: Izrael
był wybranym narodem Bożym. To oczywiście nie podobało się innym narodom. Wciąż nadciągali Filistyńczycy i napadali na lud Boży. Wrogowie mieli pośród siebie
olbrzyma Goliata, ciężko uzbrojonego, którego wszyscy
się bali. On szydził z Izraelitów, wyśmiewał się z Boga i
mówił: „Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie! Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położy mnie

trupem, będziemy waszymi niewolnikami; ale jeżeli ja go
przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć”. (I Sam 17, 8. 9) Izraelici się bali, a ze strachu prawie staliby się niewolnikami
swoich wrogów. Na szczęście był mały Dawid, który się
nie bał. On wiedział, że z Bogiem może pokonać Goliata.
Dawid wybawił swój lud.

M

y również czasami sądzimy, że jesteśmy słabi,
a duch z niskości jest taki mocny. Jego teorie
są rozpowszechniane z wielką mocą. Ci, którzy za nimi idą, odnoszą sukcesy, a my w naszym życiu
niekiedy mamy sporo kłopotów. Diabeł ma przecież tyle
środków do dyspozycji, że w ogóle nie jesteśmy w stanie
się obronić! – To nie prawda! Nawet gdy nasz wróg jest tak
potężny, to wiemy, że z Chrystusem możemy zwyciężyć!
Chrystus jest mocniejszy od twojego wroga! Naśladujmy
Jezusa Chrystusa i podejmujmy walkę ze złym. Z Nim wygramy. Nie chcemy stać się niewolnikami złego.
Teraz podam inny przykład, który dał sam Pan Jezus.

Przedstawił uczniom pewien obraz słowami: „Gdy duch
nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi:
Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie
i zabiera z sobą siedem innych duchów, gorszych niż on, i
wchodzą, i mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka
tego gorszy niż pierwotny”. (Łuk 11, 24-26) Ten wymowny obraz wiele nam mówi:
W wyniku naszego chrztu, naszego świętego pieczętowania, zostaliśmy oczyszczeni. Zło zostało usunięte, nie
ma już do nas prawa, należymy do Jezusa Chrystusa. Teraz
jednakże do nas należy decyzja, kto ma mieszkać w naszym sercu.
Zły duch z siedmioma innymi duchami może powrócić,
jeśli serce jest puste i jest w nim miejsce.
Zatroszczmy się o to, żeby w naszym sercu mieszkał Duch Święty i wypełniał nasze całe serce, nasze całe
życie. Nowa istota w Jezusie Chrystusie musi się w nas
rozwijać. Jeśli życie z Ducha Świętego wypełnia całe
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Apostoł okręgowy
Patrick Mkhwanazi

serce, wówczas dla innych duchów nie ma w nim miejsca.
A kiedy człowiek jest ochrzczony i pieczętowany, a jego
serce nie wypełnia całkowicie Duch Święty, to wtedy złe
duchy powracają i taki człowiek jest bardzo nieszczęśliwy.
Wówczas powraca do człowieka duch, który również
kusił Pana Jezusa, i mówi: „Wykorzystaj swój stan dziecka
Bożego do tego, żeby wieść lepsze życie na ziemi”. Wtenczas niejeden przychodzi na nabożeństwo, ale chodzi mu
tylko o ziemskie życie: „Miły Boże, spraw, żeby wiodło mi
się dobrze. Miły Boże, przecież jestem Twoim dzieckiem,
spraw, żebym stał się bogaty”.
Ten stary duch ciągle powraca i decyduje, o co mamy
się modlić i co mamy robić. Takiemu człowiekowi idzie
źle, ponieważ zauważa: coś nie działa, jestem chrześcijaninem nowoapostolskim, ale nie staję się bogatym, a nawet
wiedzie mi się gorzej niż wcześniej.
Gdy jest się ochrzczonym, pieczętowanym, serce zostało oczyszczone, uświęcone, ale nie pozwala się właściwie
rozwijać Duchowi Świętemu, wówczas powraca inny duch.
12
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K

olejny przykład: Chce się być nieco ważnym w
zborze, w Kościele. A przy tym chodzi tylko o to,
żeby w Kościele i dzięki Kościołowi być kimś
znaczącym i korzystnie się prezentować. Śpiewa się w
chórze, ale nie po to, żeby sławić Pana, ale po to, żeby być
na pierwszym planie. Brat czyni wszystko, żeby otrzymać
wyższy urząd, chce zostać szefem. Taki ktoś stał się sługą
ducha i już nie służy Panu. Taki ktoś działa tylko dla własnych korzyści. Wszystko, co robi, to robi w podtekście.
Jeden chce stać się bogatym, drugi chce być ważnym w
Kościele. Tacy ludzie są niewolnikami ducha i nie uzyskują tego, czego chcą – a kiedyś będą rozczarowani.

T

o są pojedyncze przykłady ludzi, których Bóg wybrał ku błogosławieństwu, ale oni podjęli błędną
decyzję. Ponownie stali się „niewolnikami ludzi”.
Bądźmy sługami i służebnicami Chrystusa. Z miłości
do Jezusa Chrystusa jesteśmy z Nim ściśle powiązani.
Nie idziemy własną drogą, ale podążamy za Jezusem

Chrystusem. A wiemy, że kto walczy z Jezusem Chrystusem, ten zwycięża. Kto naśladuje Jezusa Chrystusa, ten nie
czyni tego daremnie, ale otrzyma koronę życia wiecznego,
największą zapłatę, jaka istnieje. A dlatego, że zostaliśmy
drogo kupieni, bądźmy prawdziwymi uczniami, sługami i
niewolnikami Jezusa Chrystusa. Nagroda będzie nieopisanie wielka.
Po kazaniach apostołów okręgowych, Główny Apostoł
kontynuował:

G

łówny Apostoł Leber częstokroć mówił o człowieku, który również był zniewolony: o bogatym młodzieńcu. Pan Jezus do niego powiedział:
„Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz,
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem
przyjdź i naśladuj mnie”. (Mat 19, 21)
Tenże młodzieniec był niewolnikiem swojego mienia i
nie mógł tego uczynić.

Nie wolno nam stać się niewolnikami tego, co ziemskie, ale
bądźmy zwycięzcami, którzy
doświadczają błogosławieństwa
Bożego w swoim życiu.

Apostoł okręgowy
Noel Barnes
Kiedy przyglądam się zborom,
widzę cudowny obraz. Wszystko, co Bóg stworzył, jest piękne.
Utrzymajmy to piękno, pozostańmy we wspólnocie i nie oddajmy
naszego prawa pierworodztwa
za żadną cenę!
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Żyć z wiarą / przeżycia

Potężna moc
modlitwy

Główny Apostoł składa życzenia nowo ordynowanemu apostołowi José Calenga Baza; z lewej przeniesiony w stan spoczynku apostoł Alfonso Avelino

D

rogo jesteśmy kupieni. Teraz przychodzi do nas
miły Bóg i mówi: „Sprzedaj też coś dla mnie”. On
nie żąda od nas, żebyśmy oddali nasze życie. Ale
jeśli masz w sercu jakiś zarzut wobec swojego bliźniego,
to zrezygnuj z tego zarzutu, przebacz bliźniemu i pojednaj
się z nim!
Powstaje też pytanie: Czy jesteśmy wolni? Czy jesteśmy zniewoleni swoją dumą i mówimy: „Nie, najpierw
on musi przeprosić, najpierw on musi naprawić szkodę,
a wtedy ewentualnie mogę jemu przebaczyć”? Pan Jezus
nam mówi: „Nie, Ja oczekuję od ciebie, że wyzbędziesz się
tego zarzutu i będziesz mnie naśladował. Przebacz, tak jak
ja przebaczam. Porzuć to i naśladuj mnie. Miłuj obcego,
drugiego, tak jak Ja go miłuję”.
Niekiedy jesteśmy zniewoleni naszymi poglądami i
myślimy: „Ach, ten należy do tego plemienia, ten pochodzi
z tego kraju, a ten, co to za jeden!”. Jesteśmy zniewoleni
tym, co mówili nam nasi przodkowie, jesteśmy zniewoleni
naszymi własnymi uprzedzeniami. A Pan Jezus przychodzi
i mówi dziś do nas: „Drogo ciebie kupiłem, bardzo drogo.
Chciałbym, żebyś porzucił swoje uprzedzenia i przyjął obcego i innego, tak jak Ja ciebie przyjmuję”. To są tylko dwa
przykłady, w świetle których możemy się całkiem konkretnie sprawdzić, czy jesteśmy wolni, czy nie.
Nie bądźmy niewolnikami ludzkiego myślenia. Uwolnijmy się od tego i bądźmy niewolnikami Chrystusa.
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zASAdNiczE Myśli
Wykupieni dzięki ofierze Chrystusa, zważajmy
na to, żebyśmy
…nie byli niewolnikami ziemskich rzeczy,
…bardziej podobali się Bogu niż ludziom,
…nie ulegali wrażeniu potęgi złego,
…umożliwili Duchowi Świętemu wypełnić
nasze całe serce.

T

o było w czasie, kiedy aktywnie
pełniłem służbę w Kościele. Jako
przewodniczący małego zboru po
odwiedzinach duszpasterskich rodzin wracałem samochodem do
mojej miejscowości, położonej w dolinie.
Na stromej drodze z ostrym zakrętem nagle zauważyłem naprzeciwko mnie jadący z dużą prędkością samochód. Kierowca najwidoczniej źle ocenił zakręt, zjechał na mój pas ruchu
i jechał prosto na mnie. „Zaraz dojdzie do zderzenia” – pomyślałem, a w kolejnym ułamku sekundy mogłem tylko zawołać: „Panie, pomóż!”.
Nagle ten samochód w poślizgu minął mnie nie
dotykając mojego auta, a za mną znów wyprostował tor jazdy, co ze zdumieniem zauważyłem
w lusterku wstecznym. Żadnego huku, żadnych
trzasków, żadnego szmeru… Dziękuję miły Boże! Powoli dochodziłem do siebie w kolejnych
minutach drogi powrotnej do domu. Wstawiłem
samochód do garażu i przywitałem się z żoną.
Ona zapytała: „Wszystko w porządku?” – „Tak”
– „Naprawdę wszystko w porządku?”, zapytała
raz jeszcze. „Dlaczego pytasz?” – chciałem się
dowiedzieć. Moja żona z pewnym wahaniem
powiedziała: „Przed niespełna dziesięcioma minutami nagle poczułam ogromną obawę o ciebie. Uklęknęłam i pomodliłam się o szczególną
ochronę anielską dla ciebie”.
Objąłem moją żonę, podziękowałem jej
i opowiedziałem o unikniętym zderzeniu
czołowym dzięki potężnej mocy modlitwy.
Wspólnie z całego serca podziękowaliśmy
naszemu Ojcu Niebieskiemu za cudowną
ochronę anielską.

Fot. Bettina Neubauer

Czasami nagle ogarniają nas zmartwienia i obawy o najbliższych. Jak się
z tym obchodzić? „Zmartwienia nieodzownie zawierzyć w modlitwie
Bogu” – radzi pewien brat w wierze
i relacjonuje własne doświadczenie.

O to się modliłam!
Czekałem na operację w specjalistycznej klinice. Termin był ustalony. W tej klinice terminy są ustalane z dużym wyprzedzeniem i
przestrzegane pomimo różnych okoliczności.

W

niedzielę przewodniczący zboru obwieścił niespodziewanie, że
nasz zbór na kolejną niedzielę jest zaproszony do sąsiedniego zboru, w którym nabożeństwo przeprowadzi nasz apostoł.
Byłem niezmiernie smutny, że nie
będę mógł uczestniczyć w nabożeństwie apostoła, ponieważ akurat w
trakcie nadchodzącego tygodnia przypadał mój termin operacji.
Gdy nasza dziesięcioletnia córka
zauważyła moje przygnębienie, powiedziała: „Będę się modliła, żeby twój
termin operacji został przesunięty”.
Wiedząc o bezwzględnym przestrzeganiu terminów operacyjnych
przez tę klinikę chciałem oszczędzić
mojej córce rozczarowania i próbowałem jej wyjaśnić, że przesunięcie

terminu w tym przypadku jest mało
prawdopodobne i bardzo skomplikowane, i że raczej będzie to niemożliwe.
Jej modlitwy w zasadzie były skazane
na fiasko.
Nasza córka jednak nie dała się zbić
z tropu i modliła się nadal.
Minął poniedziałek, minął wtorek.
W środę po południu odebrałem telefon z kliniki. Z największym ubolewaniem i z niekończącymi się przeprosinami powiadomiono mnie, że mój termin operacji musi zostać przesunięty
na kolejny poniedziałek, przy czym
usłyszałem też, że coś takiego jeszcze
nigdy się nie zdarzyło, ale do przesunięć wykonywanych operacji przyczyniły się intensywne opady śniegu.
Mojej żonie i mnie po prostu zabrakło słów, a nasza córka zwyczajnie
i krótko odpowiedziała: „Przecież o to
się modliłam!”.
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Fot. Kościół Nowoapostolski Angola/Frank Schuldt

Apostołowie
wywiady

Data urodzenia: 10.10.1965 r.
Zawód: Kartograf i malarz
apostoł od: 23.11.1997 r.
Apostoł okręgowy pomocniczy
od: 22.02.2015 r.
Obszar działania: Angola

Apostoł okręgowy pomocniczy
JoÃO UANUQUE Misselo
Apostole, co w swojej służbie uznajesz za coś
wyjątkowego i uszczęśliwiającego?
To, że mogę skromnie przyczynić się do zbawienia dusz
innych ludzi. Imponujące jest, kiedy w małych wioskach
lub w większych miastach zgromadzają się setki wiernych,
żeby przyjąć sakrament świętego pieczętowania.
W pewnym zborze było ponad dwieście osób. A ponieważ
kościół był zbyt mały, więc wierni ustawili się w wielkim
kręgu przed kościołem. Wśród nich było też wiele matek z
małymi dziećmi. Niektóre matki na głowie miały chustki
lub chusteczki na znak, że już były pieczętowane. Proste
rozwiązanie eliminujące pomyłki.
Czego sobie życzysz dla zborów, które obsługujesz duszpastersko?
Częstokroć wierni w Angoli zgromadzają się w prowizorycznych budowlach, pod plandekami lub drzewami.
Byłbym nader szczęśliwy, gdybyśmy zdołali wszystkim
zborom zapewnić mały kościół z ołtarzem, z naczyniami liturgicznymi i z Biblią. Kolejnym moim życzeniem byłoby
zintensyfikowanie prac muzycznych, tak żeby w każdym
zborze był chór współkształtujący nabożeństwo. Dalszym
moim celem jest też zapewnienie każdemu zborowi jednego egzemplarza katechizmu. Wielu wspiera się wersją
online w Internecie.
Apostole, gdy myślisz o rozwoju w swoim kraju,
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to jak widzisz przyszłość Kościoła?
Rozwój dzieła Bożego w Angoli jest pozytywny. Wzrasta
zarówno liczba pieczętowanych dusz, jak i liczba zakładanych zborów. Nasza młodzież wnosi do tego swój wkład,
czy to pod względem duchowym, czy socjalnym. Jest też
bardzo zaangażowana w zborach. W rodzinach wielodzietnych dorasta kolejne pokolenie chrześcijan nowoapostolskich. Apostołowie i urzędy kapłańskie intensywnie poświęcają się nauczaniu kościelnemu i duszpasterstwu. W
przyszłości będziemy musieli jeszcze bardziej wzmacniać
zaufanie i wiarę do Boga, ponieważ ludzie w Angoli wiele
wycierpieli przez długoletnie wojny domowe. Obecnie panuje pokój, a przewidywany średnio- i długofalowy rozwój
przemysłu w kraju może stać się wielkim wyzwaniem dla
naszego Kościoła. Powód do tego, aby jeszcze intensywniej pracować duszpastersko nad wzmocnieniem naszych
braci i sióstr w wierze.
W jaki sposób relaksujesz się po wytężonym
dniu?
Najpierw dokonuję podsumowania i uzmysławiam sobie,
co zużyło moje siły i zmęczyło. Gdy był to dzień z sukcesami, to uświadamiam sobie rezultat wykonanej pracy, a
to wzbudza we mnie radość i ochotę do zdziałania więcej.
Radość mobilizuje mnie także do dodatkowego wysiłku fizycznego i wówczas na nowo czuję się w dobrej kondycji.
Pod koniec dnia jeszcze trochę czytam, modlę się i idę spać,
aby następnego dnia kontynuować mój program zadań.

Apostołowie
listy

SŁOWO I WIARA

Apostoł okręgowy pomocniczy João
Uanuque Misselo ustanawia sług Bożych
(fot. z lewej) oraz wydarzenie wspomniane w wywiadzie

„Bardziej błogosławioną rzeczą
jest dawać aniżeli brać”
Dostrzeganie głębokiej wiary moich braci i sióstr w
Angoli wciąż na nowo napełnia mnie wdzięcznością. Jestem pod wrażeniem zaangażowania i miłości do Boga i
Jego dzieła. To uwidacznia się na przykład w cierpliwości
wiernych: podróże apostołów poza dużymi miastami rzadko można szczegółowo zaplanować. Z powodu dalekich i
często nieprzejezdnych dróg tu i ówdzie dochodzi do opóźnień. Gdy zostaje zapowiedziana wizyta apostoła, to wierni
danego zboru często czekają kilka dni. Od wczesnego ranka
są zgromadzeni w kościele i śpiewają razem cały dzień –
nawet jeśli to trwa tydzień zanim apostoł dotrze do zboru.
Chętnie wspominam własną inicjatywę zboru N’Zeto na
północnym zachodzie Angoli. Podczas ostatniej wizyty w
tej wiosce rybackiej nasz apostoł okręgowy Rainer Storck
wyświęcił nowy kościół. Rozwój tego zboru jest imponujący: w roku 1997, podczas jednej ze swoich podróży, przez
N’Zeto przejeżdżał apostoł José Ndombele Danu. W tamtym czasie w kraju trwała wojna domowa. Nagle do miejsca, gdzie zatrzymał się apostoł, przybyło kilku mężczyzn
i powiedzieli, że są chrześcijanami nowoapostolskimi. Na
samochodzie apostoła rozpoznali logo naszego Kościoła.
Po długiej rozmowie apostoł poczuł się zainspirowany do
przeprowadzenia pierwszego nabożeństwa pod drzewem,
przy czym pieczętował kilku wiernych i ustanowił urzędy
kapłańskie dla tamtej okolicy.
W następnych latach bracia i siostry zgromadzali się na

nabożeństwa w blaszanym szałasie. Z biegiem czasu zbór
bardzo się rozrastał. W związku z tym członkowie zboru
porozumieli się i własnym nakładem wybudowali – obok
blaszanego szałasu – wielki nowy kościół. Gdy zarząd Kościoła się dowiedział, że bracia i siostry z własnych środków
sfinansowali budowę kościoła, to wyposażył nowy obiekt
sakralny w odpowiednie ławki kościelne.
W Piśmie Świętym jest historia o wdowie z Sarepty,
która przyjęła proroka Eliasza. Wiemy, że na prośbę proroka oddała wszystko, co miała. Z tego powodu została pobłogosławiona przez Boga.
Dziś Pan nie żąda od nas wszystkiego, co posiadamy, ale
pewną część z tego należy darować Bogu i naszemu bliźniemu. To może być część naszego czasu lub też naszych
środków.
W Zielone Świątki 2014 roku w Monachium nasz
Główny Apostoł przypomniał słowa Pana Jezusa, zawarte
w Dziejach Apostolskich 20, 35: „Bardziej błogosławioną
rzeczą jest dawać aniżeli brać”.
Jeśli dajemy coś Bogu, to nie oznacza, że w odpowiedzi
na to otrzymamy wiele od Niego. Najważniejsze przy tym
jest uradowanie Boga i dziękowanie Jemu za to, co On nam
daje.
Tak jak wierni z wioski rybackiej N’Zeto wciąż na nowo
składajmy Bogu ofiary z miłości do Niego i do Jego dzieła.
João Uanuque Misselo
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Żyć z wiarą / przeżycia

Społeczność z braćmi i siostrami w wierze może być
niezwykła!
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W

eekend przed Zielonymi Świątkami 2015. Nasza
młodzież brała
udział w Dniach
Młodzieży z Głównym Apostołem w
Erfurcie. Na zaproszenie naszego apostoła okręgowego Wilfrieda Klinglera przybyła tam też 50-osobowa grupa młodzieży z Afryki Południowej.
Później afrykańska młodzież wystąpiła jeszcze z kilkoma koncertami, które odbyły się w naszych kościołach w
różnych miejscowościach.
Chętnie chciałam się znaleźć
wśród publiczności na piątkowym
koncercie w Brunszwiku. Niestety nikomu z braci i sióstr z mojego zboru, z
którymi rozmawiałam w niedzielę na
ten temat, nie odpowiadał ten termin.
W poniedziałek rozważyłam
wszystkie opcje, w jaki sposób wziąć
udział w którymkolwiek z koncertów.
Okazało się to jednak wręcz niemożliwe, co mnie bardzo zasmuciło. Moje
życzenie przedstawiłam w modlitwie
Bogu.
Po południu, wcześniej niż zazwyczaj, zaczęłam przygotowywać kolację. Sama się tym zdziwiłam. Gdy
skończyłam jeść, zadzwonił telefon.

Nie oczekiwałam żadnego telefonu,
więc najpierw w ogóle nie chciałam
podnieść słuchawki. Niechętnie, ale
jednak podeszłam do telefonu. Na
szczęście!
Telefonował kapłan z naszego zboru. Razem z żoną zaraz udawali się
w drogę na koncert do Wernigerode i chciał się zapytać, czy być może
nie chciałabym z nimi pojechać. – Co
za pytanie! Tak! Byłam bardzo poruszona i ucieszona, że kapłan z żoną o
mnie pomyśleli.
Śpiew naszych afrykańskich braci i
sióstr był imponujący. Śpiewacy promieniowali radością i w ogóle panowała atmosfera, jakiej nie można opisać słowami.
Iskra radości, która została zapalona na koncercie, sprawiła, że tydzień przed Zielonymi Świątkami
był niezwykłym tygodniem. Również transmisja nabożeństwa zielonoświątkowego, które Główny Apostoł
przeprowadził w Lusace, dała mi kolejny impuls radości.
Jeszcze dziś wdzięcznie i szczęśliwie wspominam te dni. Jestem
wdzięczna za to, że miły Bóg dał mi
braci i siostry, z którymi mogę kroczyć moją drogą wiary.

Szybko można osądzać innych, stwierdził pewien starszy
brat w wierze i się zastanowił:
„Co daje mi do tego prawo?”.

Nie zboczyć
z drogi!
Alkoholem nie rozwiąże się
problemów. Pomimo to przez
wiele lat mojego życia właśnie
w nim szukałem ratunku.
Z pomocą Bożą udało mi zejść
z tej niewłaściwej drogi, na
którą zboczyłem.

S

tale zadaję sobie pytanie,
czy wypowiadając słowa
modlitwy „odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom” modlę się z czystym sumieniem.
Nigdy nie miałem też takiej myśli, żebym mógł komuś nie odpuścić. Ale
jak szybko można się obciążyć winą,
to ostatnio przeżyłem w szczególny
sposób.
Na nabożeństwie przewodniczący
zboru mówił akurat o doniosłości łaski
Bożej. W tej samej chwili przed moimi
duchowymi oczami nagle miałem mojego przyjaciela, z którym dzieliłem
już ławkę szkolną. Myślałem o jego
dość pesymistycznej naturze. Wszystko na świecie jest złe, wszystko jest
błędne – „urodzony zrzęda”. Pewnego

razu, kiedy znowu był ze wszystkiego
niezadowolony, powiedziałem do niego: „Gdy kiedyś będziesz na tamtym
świecie, to trafisz do sfer zrzęd, co odpowiada twojemu stanowi duszy”. A
teraz na nabożeństwie zadałem sobie
pytanie, kto w zasadzie dał mi prawo
do osądzenia mojego przyjaciela.
Nawet gdy wróciłem do domu, nadal zajmowałem się przesłaniem z nabożeństwa: Bóg chce wszystkim ludziom darować łaskę. A ja nie mam
prawa do osądzania moich bliźnich,
ponieważ również żyję dzięki miłosierdziu Bożemu.
Gdy to przekonanie utwierdziło się
w mojej duszy, to odczułem potrzebę odwiedzenia mojego przyjaciela i
przeproszenia go za to, co przed laty
powiedziałem. Tak też uczyniłem.

P

o około dziesięciu latach
uzależnienia od alkoholu –
diakon, mąż i ojciec dwojga dzieci – nareszcie odzyskałem poczucie własnej
wartości i swoje życie. Długotrwałej
rehabilitacji – niełatwy, a mimo to bardzo wartościowy czas – nigdy bym nie
przetrwał bez modlitw i pomocy Boga.
Moja rodzina, słudzy Boży oraz bracia
i siostry wciąż na nowo mnie wspierali.
Błędem było zboczenie z właściwej
drogi i szukanie rozwiązania problemów w alkoholu. Poznałem, że ze
swoją wolną wolą trzeba postępować
rozważnie. – Nie było łatwo opuścić
złą drogę, ale tego chciałem i z pomocą Bożą mi się udało. Pomogły mi w
tym szczerość i wierność wobec Boga.
Teraz chciałbym dodać odwagi także
innym dotkniętym uzależnieniem i
im powiedzieć: podejmij wyzwanie,
zejdź ze złej drogi, na którą zboczyłeś.
Uda ci się!

Fot. © iluzia - Fotolia.com

Iskra
radości

Fot. © imfotograf - Fotolia.com

Nie
osądzać...
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Chleb Żywota

Ideał życia chrześcijańskiego
w Listach Apostoła Piotra

Chleb Żywota
Wymowne słowa...
duszpasterza przechodzącego w stan spoczynku i przedstawiającego swojego następcę. List apostoła okręgowego Wilfrieda Klinglera, który urodził się 7 czerwca 1949 roku w Bad Pyrmont i służył niemal 41 lat (od
23.11.1975 r.) jako duchowny na różnych urzędach kościelnych, a 29 lat (od 11.01.1987 r.) na urzędzie apostoła, w tym od 03.10.1993 roku jako apostoł okręgowy. Przejście w stan spoczynku przewidziane zostało na
uroczystym nabożeństwie Głównego Apostoła 19.06.2016 roku.
Mili Bracia i Siostry,
w miesiącu czerwcu kończy się mój czas aktywnego
sprawowania urzędu kościelnego. Po ponad czterdziestu
latach służenia Bogu i Kościołowi jest to punkt zwrotny w
moim życiu oraz okazja do refleksji. Czynię to z głęboką
bojaźnią Bożą i wielką wdzięcznością wobec Boga.
Nie robiłem żadnych statystyk co do liczby przeprowadzonych przeze mnie nabożeństw. Nie wiem ile podróży
podjąłem i ile udzieliłem czynności sakramentalnych i błogosławieństw. Ale jedno wiem: bez łaski Bożej wszystko to
nie byłoby możliwe.
W wyniku osobistych spotkań przy różnych okazjach
przez długie lata zacieśniły się więzi, które już nie będą
mogły być tak pielęgnowane, jak dotychczas. Czego mi będzie brakowało,
• to was, bracia i siostry w zborach,
• to was, słudzy Boży i nauczyciele religii,
• to wielu pomocników wykonujących nieodzowną
służbę, częstokroć skrycie,
• to was wszystkich, którzy – w jakiejkolwiek formie
– wspieraliście mnie w wypełnianiu moich zadań w
Kościele.
W waszym gronie czułem się bardzo dobrze. Poprzez
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was odczuwałem miłość Chrystusa i miałem w ten sposób
swój duchowy dom. Czy to były spotkania z dziećmi, z młodzieżą, z seniorami lub jakiekolwiek inne, to przy wszystkich tych okazjach osobiście doświadczałem wiele radości.
Serdecznie wam za to dziękuję. Dziękuję wam również za
wszystkie wasze modlitwy i za wszystko, co uczyniliście na
rzecz wsparcia i rozwoju dzieła Bożego.
A kiedy niebawem będzie wam przewodniczył apostoł
okręgowy Krause, to zwróćcie się do niego z taką samą życzliwością, jak do mnie i wspierajcie go w jego działaniach.
W trakcie wielu lat sprawowania mojego urzędu przytrafiały mi się też błędy. Jeśli poprzez moje działanie kogoś zraniłem, uraziłem czy rozczarowałem, to proszę mi wybaczyć.
Życzę wam wszystkim obfitego błogosławieństwa i pomyślnej przyszłości. Oddawajcie chwałę naszemu Bogu!
Wilfried Klingler

Apostołowie okręgowi
Wilfried Klingler (z lewej)
i Rüdiger Krause

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

B

óg nie chce zguby człowieka, czeka na jego przemianę i poprawę. Dzięki temu będzie mógł przyjść ponownie tak jak to obiecał i zabrać do siebie udoskonalonych. Nie jest tak, że Pan ociąga
się ze swoim powrotem, On po prostu odwleka ten doniosły moment.
Czytamy o tym już w Starym Testamencie: „Pan zaś czeka, by okazać
wam łaskę i powstaje, by się ulitować nad wami. Bo Pan jest Bogiem
sprawiedliwym, błogosławieni, którzy zaufali Jemu” (Iz 30, 18) i „Bo
wszystko, co tu teraz widzisz, stanie się w wyznaczonym czasie. Ku końcowi wszystko nieuchronnie zmierza. Jeśli się coś trochę opóźnia, czekaj
na to cierpliwie, bo przyjdzie na pewno, zdarzy się niechybnie”. (Hab 2, 3)
Jak łatwo zauważyć, już w Starym Testamencie, czas zatem staje
się kategorią soteriologiczną, bo wyznacza najważniejszy moment
dziejów ludzkości – przyjście Pana. Nie wiadomo, kiedy się to stanie,
niemniej jednak można mieć pewność, że kiedyś to nastąpi. Określenie
„kiedyś” jest tutaj konieczne, aby należycie zrozumieć Boskie intencje. Wynikają one z koniecznego oczekiwania połączonego z niezłomnym przekonaniem o ludzkiej metanoi, przemianie nie tylko umysłów,
ale serc. Cierpliwość Stworzyciela jest nader znamienna, bo żywi On
przekonanie o duchowym i moralnym postępie wierzących, tak by byli
godni swej nagrody. Bóg oczekuje od człowieka uległości, skruchy. To
poczucie podległości dobrze oddaje relacje między człowiekiem a jego
Panem. Stan ciągłej gotowości, połączony z cierpliwością i wytrwałością, powinien towarzyszyć chrześcijanom, tym bardziej że dokładnej
daty nikt nie zna i wszyscy są zmuszeni do zbożnego oczekiwania.
Głoszą to również inne zapisy biblijne: „Ludu Syjonu i wy wszyscy,
którzy mieszkacie w Jerozolimie, nie będziecie już więcej waszych łez
wylewać. Pan okaże wam swoją dobroć, dojdzie do Niego wasze wołanie, a On wysłucha próśb waszych” (Iz 30, 19) oraz „A może odrzucasz
z pogardą bogactwa dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego? Czy
nie wiesz, że dobroć Boga doprowadza cię właśnie do nawrócenia”.
(Rzym 2, 4) Oba cytaty prezentują, jak łatwo zauważyć kwestię łaskawości Boga. Jest On niczym nieskrępowany, wolny i suwerenny w
swoich decyzjach. Jeśli okazuje człowiekowi dobroć, to, co niezmiernie ważne, dlatego, że chce tego, a nie musi. Człowiek z kolei powinien
współpracować ze Stwórcą, żywić gorącą wiarę, że jest dostrzeżony i
wybrany. Dzień Pański pojawi się niespodziewanie, w chwili, w której
nikt o nim nie będzie myślał. Wszystko zostanie zniszczone, a pojawi
się naga rzeczywistość: nowe niebiosa i nowa ziemia.
O owym dniu znajdujemy fragmenty tak w Starym, jak i Nowym

Testamencie: „Słońce najczystsze w ciemność się zamieni, a księżyc
cały krwią zajdzie, nim jeszcze dzień Pański nadejdzie, dzień bardzo
wielki i straszny, i stanie się, że ocaleje, kto wezwie Pańskiego imienia,
zbawienie zaś na górze Syjon i w Jerozolimie będzie, tak jak to Pan powiedział, Tego, kogo Pan powoła będzie ocalony”; (Joel 3, 4. 5) „Bliski
jest już dzień Pański, ów dzień przemocy pełen, bliski jest i szybko nadchodzi. Posłuchaj, gorzki jest dzień Pański ! - tak wołał będzie wtedy
nawet mężny wojownik” i „I nie uratuje was ani wasze srebro, ani złoto,
gdy przyjdzie ów dzień gniewu Pańskiego. Ogień Jego zapalczywości
całą ziemię strawi. Bo taki koniec przeznaczył mieszkańcom całej ziemi,
koniec zaiste pełen grozy”; (Sof 1, 14 i 18) „Nie muszę wam, bracia,
pisać o dniu lub o godzinie. Sami bowiem wiecie dobrze, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej nocą”; (I Tes 5, 1. 2) „I ujrzałem nowe niebo i
nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły” i „Niebo
zawarło się jak księga, którą zamknięto, a wszystkie góry i wyspy zostały
poruszone ze swego miejsca”; (Obj 21, 1 i 6, 14) „Wy również byliście
umarłymi duchowo z powodu waszych występków i grzechów, w których żyliście zgodnie z wymogami tego świata; ulegaliście władzy mocy
duchowych w przestworzach, to jest poddawaliście się temu duchowi,
który działa teraz poprzez ludzi buntujących się przeciw Bogu”; (Efez
2, 1. 2) i „Miejcie się też na baczności, żeby was nie pozbawiono wolności [ducha] przez oszukańcze mędrkowanie oparte nie na Chrystusie,
ale jedynie na wymysłach ludzkich i na żywiołach tego świata”; (Kol
2, 8) „I dlatego potrząsnę niebiosami a ziemia ruszy się w posadach
od gniewu Pana Zastępów, kiedy w dniu owym mój gniew zapłonie”;
(Iz 13, 13) „Lecz dnia tego ani godziny owej nikt nie zna: ani aniołowie
w niebie, ani Syn – tylko jeden Ojciec” (Mat 24, 36) i „Już niedługo
zniknie bezbożnik, dopiero co patrzyłeś gdzie był, a już go nie ma. A cisi
posiądą ziemię i będą się cieszyć pokojem”. (Ps 37, 10. 11)
Przytoczenie tyle odwołań było konieczne, aby uzmysłowić sobie
straszliwy Dzień Sądu i jego konsekwencje. Będzie to moment straszny, pełen grozy i strachu. Nic nie jest w stanie go powstrzymać, on po
prostu musi nadejść. Ta nieuchronność determinuje ludzkie dzieje,
wyznacza nieubłagany bieg rzeczy tego świata. Nie ma ratunku dla
tych, którzy odrzucają Boga, nie wierzą w Niego, dopełni się wówczas
sprawiedliwość Pana. Nie znaczy, że mamy do czynienia z jakąś astronomiczną destrukcją, nic bardziej błędnego! Powstaną wtedy nowe
niebiosa i nowa ziemia, co wyobraża harmonię i idealny porządek, aby
Bóg był wszystkim we wszystkim!
		

06 / 2016

NASZA RODZINA

21

Katechizm

tych poglądów z nauką chrześcijańską dochodziło do herezji wywołujących niepewność u wierzących. Zwłaszcza
ostry spór rozgorzał odnośnie Trójcy Bożej oraz nauki o
istocie i naturze Jezusa Chrystusa. W celu przeciwstawienia się temu starano się sformułować wyznania wiary,
które miały być wiążące dla wiary Kościoła, a tym samym
jednostki. Miarą tego, czy wypowiedź dotycząca istoty
i działania Boga znajdowała swoje ujęcie w wyznaniu
wiary, była jej zgodność z nauką Jezusa Chrystusa i Jego
apostołów. Z biegiem czasu zostały sformułowane: Apostolskie Wyznanie Wiary (Apostolikum), Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary i Atanazjańskie
Wyznanie Wiary.

katechizm

Wyznanie wiary

2.2.1 Apostolskie Wyznanie Wiary

Rozdział 2 − część I
Wyznanie wiary obejmuje zasadnicze treści nauczania w wierze. Kto wyznaje dane wyznanie wiary,
spełnia jeden z ważnych warunków przynależności do danej wspólnoty wyznaniowej, ponieważ
wierzy w to, co wyznają też pozostali członkowie wspólnoty. Wspólnota religijna charakteryzuje się
swoim wyznaniem wiary i przez to odróżnia się od innych wspólnot religijnych.

2.1 Biblijne wyznania wiary
Już stare przymierze miało swoją formułę wyznania
wiary. Wyznanie Jahwe jako Boga Izraela zostaje powiązane z historycznym czynem ocalenia swego narodu przez
Boga, wybawienia go z niewoli egipskiej. (V Moj 26, 5-9)
Wyznanie wiary w jedynego Boga warunkuje wyrzeczenie się innych bogów. (Joz 24, 23)
W centrum nabożeństw synagogalnych stoi wyznanie wiary „Słuchaj, Izraelu” („Szema Jisrael”), w którym
m.in. jest mowa: „Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! [...] Niechaj słowa te, które Ja ci dziś
nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim
domu...”. (V Moj 6, 4-7)
W nowotestamentowych wyznaniach wiary wyrażony
zostaje zbawczy czyn Boga w Jezusie Chrystusie. Już dość
wcześnie istniały formuły, którymi chrześcijanie podczas
chrztu lub na nabożeństwach wyrażali swoją wiarę.
Przykładem takim jest formuła „Jezus jest Panem”.
(Rzym 10, 9) Ważną wypowiedzią wyznania wiary
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pierwotnego Kościoła jest potwierdzenie zmartwychwstania Pana: „Wstał Pan prawdziwie”. (Łuk 24, 34; por.
I Kor 15, 3-5) Także „Marana tha”, (I Kor 16, 22) – przekonanie o znaczeniu: „Nasz Pan przyjdzie!” – może być
rozumiane jako wyznanie wiary. Przyjęte było najpierw w
armeńskojęzycznych zborach Kościoła pierwotnego.
Kolejne wyznania, odnoszące się do Jezusa Chrystusa,
do Jego istoty i dzieła, zawarte są w hymnach pierwotnego chrześcijaństwa, na przykład w 1. Tymoteusza 3, 16:
„Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w
duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę
do chwały”. (por. Flp 2, 6-11; Kol 1, 15-20)

2.2 Powstanie starokościelnych wyznań wiary
Gdy rozprzestrzeniała się ewangelia w Cesarstwie
Rzymskim, to wielu ludzi, którzy stali się chrześcijanami,
po części nadal tkwiło w swoich dotychczasowych poglądach religijnych i filozoficznych. W wyniku powiązania

Apostolskie Wyznanie Wiary ma swoje źródło we
wczesnych czasach poapostolskich, a jego zasadnicze
wypowiedzi bazują na kazaniu Apostoła Piotra w domu
Korneliusza. (Dz Ap 10, 37-43) Apostolikum w swoich
podstawowych wyrażeniach sformułowane zostało w II
wieku i nieco uzupełnione w IV wieku. Posiada następujące brzmienie:
„Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi
po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych,
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot
wieczny. Amen”.

2.2.2 Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary
W roku 325 n.e. cesarz Konstantyn Wielki zwołał
sobór w Nicei. Zaproszenie cesarza przyjęło w przybliżeniu od 250 do 300 biskupów. W szeroko rozpowszechnionej wierze chrześcijańskiej cesarz widział potencjał siły
państwowej. Jedność chrześcijan była zagrożona z powodu sporu o istotę Chrystusa („Kontrowersja ariańska”).
Dlatego cesarzowi zależało na tym, aby biskupi sformułowali jednolitą wypowiedź doktrynalną.
Ważnym rezultatem tego soboru było „Nicejskie

Wyznanie Wiary”. Zostało ono doprecyzowane na późniejszych soborach aż do VIII wieku, w tym na najbardziej znaczącym w Konstantynopolu w 381 roku i zyskało nazwę „Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie
Wiary”. Zapisano w nim w szczególności, wykraczając
poza Apostolikum, wyznanie wiary w Trójcę Bożą i uwypuklono zasadnicze cechy Kościoła.
Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary
brzmi:
„Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest
zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez
Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego
zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem
został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia
trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi
po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić
żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od
Ojca i Syna pochodzi1, który z Ojcem i z Synem wspólnie
odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w
przyszłym świecie. Amen”.
Odpowiednikiem Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary jest bardziej uszczegółowione Atanazjańskie Wyznanie Wiary powstałe w VI wieku i upublicznione na synodzie w Autun ok. 670 roku.

1 Wypowiedź, że Duch Święty pochodzi „od Syna” („filioque”)
nie należy do pierwotnego tekstu wyznania. Sformułowanie to zostało
dodane w VIII wieku w Kościele zachodnim. Z tego powodu doszło
do sporu z Kościołem ortodoksyjnym, który do dziś nie akceptuje
tego dodatku. Spór ten był jednym z powodów schizmy i rozdziału na
Kościół wschodni i zachodni w 1054 roku. Z Kościoła zachodniego
wywodzą się: Kościoły Starokatolickie, Kościół Rzymskokatolicki i
Kościoły reformacji, a z Kościoła wschodniego wywodzą się ortodoksyjne Kościoły narodowe.
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Dla dzieci / Opowieści biblijne

Celnicy za czasów Pana Jezusa pobierali
od ludzi cło i podatki. Z tytułu możliwości
wykonywania tej atrakcyjnej czynności
płacili Rzymianom określone daniny. Częstokroć jednak bardziej dbali o swój własny
interes i pobierali wyższe kwoty od tych,
które musieli odprowadzać Rzymianom.

dzołożnicy albo też jak ten oto
celnik...
Poszczę dwa razy w tygodniu,
daję dziesięcinę z całego mego
dorobku”.
A celnik stanął z daleka i nie
śmiał nawet oczu podnieść
ku niebu, lecz bił się w pierś
swoją, mówiąc: „Boże, bądź

miłościw mnie grzesznemu”.
Celnik znalazł łaskę u Boga i
odszedł usprawiedliwiony, a
faryzeusz nie.
Na koniec Pan Jezus powiedział: „Bo każdy, kto siebie
wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyższony”.

Opowieści biblijne

(Ewangelia Łukasza 18, 9–14)

Dwóch mężczyzn weszło do
świątyni, aby się modlić.
Jeden był faryzeuszem, a
drugi celnikiem.

Ludziom, którzy uważali się za pobożnych, a innymi gardzili, Pan Jezus
opowiedział podobieństwo:

Faryzeusz stanął i tak się w
duchu modlił: „Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni
ludzie, rabusie, oszuści, cu-

O faryzeuszu
i celniku

25
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Dla dzieci / Z wizytą u...

Z wizytą
U Matthiasa w Kilonii, w Niemczech
Cześć, nazywam się Matthias Federico i mam siedem lat. Urodziłem się
w Meksyku. Tam w kościele poznali
się moi rodzice. Na zdjęciu widzicie mnie, jak zostałem ochrzczony.
Wszyscy bracia i siostry byli bardzo
szczęśliwi, ponieważ byłem najmłodszym członkiem zboru.

Wielokrotnie już podróżowałem samolotem, żeby
odwiedzić moich argentyńskich dziadków. Na powyższym zdjęciu jestem ze swoim dziadkiem
w Buenos Aires. On jest już w niebie.
Moja mama jest Argentynką, a mój tata urodził
się w pewnej wsi w Niemczech, gdzie zimą jest
dużo śniegu. Chętnie razem z tatą lepię bałwana. Dlatego że moi rodzice pochodzą z różnych krajów, mogę mówić w dwóch językach:
hiszpańskim i niemieckim. Podczas mistrzostw w
piłkę nożną u nas w domu jest bardzo zabawnie,
ponieważ każdy kibicuje drużynie swojego kraju.

Kiedy miałem pięć lat, przeprowadziliśmy
się do Niemiec Północnych, do Kilonii. Tu
jest wielki port i dużo statków. Raz w roku,
podczas „Tygodnia Kilońskiego”,
idziemy na plażę i oglądamy paradę
żaglowców.
Podczas wycieczki z braćmi i siostrami
z mojego nowego zboru pozwolono mi
sterować statkiem. Bycie kapitanem
sprawiło mi wielką przyjemność!
Chętnie chodzę na zajęcia religii, ponieważ zawsze nauczę się czegoś nowego
z dziejów biblijnych.
Często tęsknię za meksykańskim jedzeniem, gdyż lubię tacos i tamal. Czasami moja mama pomaga mi coś z tego
przyrządzić. Ale lubię też niemieckie
kiełbaski. Modlę się i dziękuję za każde
jedzenie oraz proszę o to, żeby Bóg zawsze nas ochraniał.

Również w zborze Cuauhtemoc w Meksyku mój
tata był kapłanem. Tam jest taki zwyczaj, że gdy
ktoś ma urodziny, to wszyscy bracia i siostry
wspólnie świętują.
Bardzo interesuję się
dinozaurami. Tutaj z gałęzi zbudowałem szkielet dinozaura i bawiłem
się w paleontologa. Tak
nazywa się naukowiec,
który zajmuje się dinozaurami.

Zawsze chciałem mieć braciszka i teraz
go mam! Nazywa się Bastian Gabriel
i często się z nim bawię.
Teraz mieszkamy bliżej moich niemieckich
dziadków i mojej kuzynki Laury, i częściej możemy się widywać. Babcia i dziadek byli też ze
mną na rozpoczęciu roku szkolnego.
Fotografie własne
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Dni Młodzieży w Białogardzie

W dniach 1-3 maja 2016 roku odbyły się trzydniowe Dni Młodzieży. Rozpoczęły się uroczystym nabożeństwem w niedzielę 1 maja w Białogardzie, celebrowanym przez Biskupa Kościoła
Waldemara Starostę. W myśl tegorocznego motta kościelnego „Zwyciężać z Chrystusem” słowo
biblijne nabożeństwa brzmiało: „Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby
nie ustała wiara twoja”. (Łuk 22, 31. 32) Zmagamy się z przeciwnościami złego, ale nie jesteśmy
w boju wiary osamotnieni, bowiem Jezus Chrystus wstawia się za nami i modli się za każdego z
nas, aby wiara nie ustała. W toku kazania Biskup
wskazał też na paradoks z podobieństwa o
talentach „Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane... a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma” (Mat 25, 29) i podkreślił,
iż Bóg błogosławi tych aktywnych i ochoczego serca. Po nabożeństwie i zakwaterowaniu się w ośrodku wczasowym w
Krzywopłotach, miało miejsce w sali konferencyjnej spotkanie integracyjne, na którym przyjęto program obejmujący aktywności sportowe, seminaria i warsztaty grupowe.
Kolejny dzień niektórzy rozpoczęli aktywnie od

porannego biegu i gimnastyki. O godzinie 8:45
uczestnicy zebrali się na wspólną modlitwę, a następnie udali się na śniadanie. O godzinie 10:15
młodzież podzieliła się na grupy i rozpoczęły się
konkurencje sportowe, m.in. mecz piłki nożnej,
piłki siatkowej, przeciąganie liny, a także łowienie ryb. Po zawodach sportowych młodzież udała
się na spotkanie seminaryjne, na którym poruszany był szereg ważnych tematów, np.: aborcja, eutanazja, zaręczyny, ślub, antykoncepcja, pojęcie
grzechu i winy itd. Młodzież miała też okazję do
zadawania pytań. Po obiadokolacji, wieczorem
zapłonęło wielkie ognisko, przy którym uczestnicy śpiewali różne pieśni. We wtorek po śniadaniu
odbyło się kolejne spotkanie z Biskupem
poświęcone m.in. takim tematom, jak: rozwiązywanie konfliktów, formy zwracania
się i szacunku w Kościele, priorytety i syndromy życiowe. Następnie, po wspólnym
podsumowaniu zjazdu młodzieży, nastąpiło pożegnanie. Przez wszystkie dni towarzyszyła młodzieży piękna, słoneczna pogoda. Rezonans po Dniach Młodzieży był
wielki. Z radością i z utęsknieniem młodzież oczekuje już kolejnego zjazdu młodzieży,
który niestety odbędzie się dopiero za rok.
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