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Kinszasa
Pierwsze nabożeństwo Głównego Apostoła Schneidera
dla seniorów w Demokratycznej Republice Konga
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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Błogosławieństwo – tyle, ile
potrzebujesz na każdy dzień!
d czasu do czasu absorbuje nas pytanie, jak uwidacznia się
błogosławieństwo Boże, zwłaszcza wtedy, gdy sądzimy, że
nie mamy go wystarczająco. Myślimy: „W istocie miły Bóg
mógłby mnie trochę bardziej błogosławić, przecież tyle dla
Niego czynię…”! Ktoś życzy sobie poprawy stanu zdrowia, ktoś inny
chce mieć nieco więcej pieniędzy na koncie, a jeszcze ktoś inny pragnie
lepszego miejsca pracy, czy też aby syn lub córka zdobyli dobre przygotowanie zawodowe.
Jak różnorodne jest życie, takie też są wyobrażenia i życzenia dotyczące błogosławieństwa Bożego. Zapomina się przy tym, iż błogosławieństwo ujawnia się w całkiem innej postaci, że każdego dnia mamy
to, czego potrzebujemy. Przypomnijmy sobie historię o wdowie z Sarepty. Na podstawie przyrzeczenia proroka każdego dnia miała tyle
mąki w naczyniu i tyle oliwy w dzbanie, że wystarczało na życie dla niej
i jej dziecka aż do końca okresu suszy. Bóg nie zapełnił domu wdowy
od piwnicy po dach mąką i oliwą, ale dał jej i jej dziecku tyle, ile potrzebowali na każdy dzień.
Prawdziwe błogosławieństwo to: każdego dnia mieć dość sił do kroczenia drogą życia i wiary, każdego dnia mieć dość sił do wypełniania
woli Bożej, każdego dnia mieć dość sił do przezwyciężania zła dobrem,
każdego dnia mieć dość sił do odniesienia zwycięstwa z Chrystusem i
każdego dnia móc się radować z tego, że mój Zbawiciel troszczy się o
mnie i to codziennie na nowo.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Dem. Rep. Konga-Zachód

SŁOWO I WIARA / miejsce

Premiera w Kinszasie
i wysłuchanie modlitwy w Muandzie

N

abożeństwa dla seniorów są stałą składową duszpasterstwa w Kościele Nowoapostolskim w Europie. W Kinszasie odbyło się pierwsze
nabożeństwo dla seniorów, które przeprowadził Główny Apostoł w
wielkim kościele w dystrykcie Kinszasy, Limete – premiera w terytorialnym
Kościele Nowoapostolskim Kongo-Zachód, który Główny Apostoł odwiedził po swojej wizycie w Angoli. W sobotę 27 lutego 2016 roku udał się do
odległego o 600 kilometrów od Kinszasy miasta Muanda, gdzie tymczasem
powstało już ponad dwadzieścia zborów, ale tylko jeden dysponuje murowanym kościołem, drugi zaś jest w budowie. Nabożeństwo, w którym
uczestniczyło niemal 5000 wiernych odbyło się na stadionie. Pomimo pory
deszczowej, cechującej się nagłymi i potężnymi ulewami, niczym lejącymi
się z nieba potokami, zarówno ludzie na stadionie, jak i wrażliwe urządzenia
techniczne, pozostały suche – dla braci odpowiedzialnych za organizację,
jak i dla uczestników nabożeństwa, było to szczególnym przeżyciem wysłuchania ich modlitw przez Boga.

Nabożeństwo
28 lutego 2016
Miejsce: Kinszasa/Dem. Rep. Konga
Pieśń: Zachowaj wierność Panu
Osoby towarzyszące: apostołowie
okręgowi Deppner, Woll i Tshisekedi
oraz 33 apostołów
Uczestnicy: ok. 211 000
Informacja dodatkowa: Pierwsze nabożeństwo Głównego Apostoła dla seniorów
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SŁOWO I WIARA / PUNKT WIDZENIA

N

ie chcemy siebie wysuwać
jako przykład, mówiąc młodzieży: „To trzeba tak robić,
jak my kiedyś robiliśmy”. Wzorem
nie jestem ja, wzorem jest Pan Jezus.
Nie żądajmy od dzisiejszych młodych
ludzi, żeby żyli w wierze tak, jak my
żyliśmy, żeby prowadzili swoje życie,
czy musieli prowadzić swoje życie tak,
jak my! Nie my jesteśmy normą i kryterium, normą i kryterium jest Jezus
Chrystus.
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 28.02.2016 r.
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nam iść za impulsami Duchami Świętego. Od was się nauczyliśmy rozumienia wartości Apostolatu i wy nam daliście radę podążać za Głównym Apostołem i apostołami
– i dokładnie to stara się realizować dzisiejsze pokolenie.
Czynimy to, czego nauczyliśmy się od was, naśladujemy
Jezusa Chrystusa, słuchamy impulsów Ducha Świętego i
pozostajemy we wspólnocie apostołów.
W tym tygodniu natknąłem się na Psalm 71, którego
autor niewątpliwie był już w starszym wieku, był człowiekiem z wielkim doświadczeniem życiowym i który mógł
powiedzieć: „Tyś pomocą moją od łona matki mojej […]
Nie odrzucaj mnie w czasie starości, gdy ustanie siła moja,
nie opuszczaj mnie!”. (Ps 71, 6. 9)

Słowo biblijne: Księga Psalmów 71, 18

„Toteż i do starości, gdy już siwy będę, nie
opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu twoim temu pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze twojej!”

Obwieszczać potęgę Bożą

S

erdecznie umiłowani bracia i siostry, życzeniem apostoła okręgowego Deppnera było,
żeby to nabożeństwo zadedykować wam,
seniorom. Oczywiście to nie oznacza, że
nadmienione słowo biblijne dotyczy tylko
seniorów. To słowo Pana skierowane jest do każdego z
nas. Piękną ideą apostoła okręgowego wszakże było, aby
dać okazję również do tego, żeby podziękować starszym
braciom i siostrom.
Chciałbym, jako usta mówiące młodszego pokolenia,
podziękować wam, drodzy bracia i siostry, za pracę, jaką
wykonaliście w dziele Bożym. Dziękujemy wam za to,
czego nas nauczyliście. Nauczyliście nas poznawać Boga
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i naśladować Pana Jezusa. To odnosi się do sług Bożych,
którzy działali przed nami, ale też do każdego brata i do
każdej siostry, którzy nas poprzedzali na drodze wiary.
Być może jeden czy drugi teraz myśli w głębi duszy:
Dziękowanie słowami jest bardzo piękne, ale młodzi
przecież nie respektują już tego, co czyniliśmy, oni robią
wszystko inaczej.
Wiem, że niejeden emeryt ma problem z tym, że dziś
niektórzy czynią inaczej niż to było za jego czasów. Dlatego powtórzę: dziękujemy wam za waszą pracę i za to,
czego się od was nauczyliśmy. Pomogliście nam poznać
Jezusa Chrystusa i radziliście nam Jego naśladować. Dzięki wam poznaliśmy działanie Ducha Świętego i radziliście

Błogosławieństwo, które Bóg darował
temu człowiekowi, który przez całe
życie pozostał wierny, nie zwolniło go
od wszelkiego cierpienia.

T

o był mąż, który przez całe życie był wierny Bogu,
który starał się przestrzegać przykazań Bożych,
który chodził do świątyni, z wiarą składał ofiary i
który w sędziwym wieku wypowiedział słowa: „Panie, nie
opuszczaj mnie!”, ponieważ musiał przechodzić próby,
ponieważ doświadczał cierpienia, ponieważ musiał przeżywać moc złego. Z tego się uczymy, że błogosławieństwo, które Bóg darował temu człowiekowi, który przez
całe życie pozostał wierny, nie zwolniło go od wszelkiego
cierpienia. Tego nie muszę wam wyjaśniać, ponieważ w
przeważającej części sami to przeżywacie. Niektórzy są
chorzy, inni muszą doświadczyć żałoby, a jeszcze inni
mają wielkie zmartwienia. Błogosławieństwo jednakże
nie oznacza, że cierpienie zostaje nam oszczędzone. Błogosławieństwem jest zbawienie duszy, życie wieczne i
społeczność z Chrystusem.
Psalmista relacjonuje, że ludzie o nim mówią: „Bóg go
opuścił”. (Ps 71, 11) Myślę, że to jest głos, który jest wam
znany. Głos kogoś, kto mówi: „Co ci dało chodzenie do
kościoła przez wszystkie lata? Co ci dało służenie Panu? Co
ci dało pędzenie do kościoła i składanie swojej ofiary, kiedy
na końcu twoje życie jest obarczone uciążliwościami?”.
Wierzymy, że Bóg jest z nami i to przeżywamy! Nie
mogę tego udowodnić mojemu sąsiadowi: „Patrz, Bóg
jest ze mną”. W sercu jednak odczuwam, że On jest

obecny. Przeżywam też, że On jest obecny na nabożeństwie, słucham Go, kiedy do mnie mówi. Przeżywam, że
On, Chrystus, jest obecny podczas uroczystości świętej
wieczerzy. Wiem, że Bóg mnie słyszy, gdy się modlę. A
kiedy inni pytają: „Gdzie jest twój Bóg?”, wtenczas mogę
odpowiedzieć: „On jest, On mnie słyszy, gdy się modlę, to
wiem. On do mnie mówi, gdy jestem na nabożeństwie, to
przeżyłem. I Pan Jezus jest ze mną, gdy obchodzę uroczystość świętej wieczerzy”.
Tego doświadczyliście w swoim życiu, mili bracia i
siostry; dzięki temu też jesteście w stanie oprzeć się duchowi, który chce wam powiedzieć: „Gdzie jest twój
Bóg?”. Z niezłomną wiarą możemy odpowiedzieć: „Bóg
jest ze mną, On mnie nie opuścił!”.
„Toteż i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj
mnie, Boże” – pisze Psalmista. On był mądrym człowiekiem, dysponującym wielkim doświadczeniem, ale był
też świadomy: sam tego nie dokonam. Jeśli Bóg mi nie
pomoże, nie zostanę ocalony.
Wszyscy dysponujemy jakimś skarbem doświadczeń.
Niejednego dokonaliśmy. Ale bardzo dobrze wiemy, że
gdyby Bóg nam nie pomógł, nie moglibyśmy zostać ocaleni. Nikt nie może sobie zasłużyć na zbawienie. Nawet po
pięćdziesięciu, sześćdziesięciu czy siedemdziesięciu latach wierności Bogu całkowicie jesteśmy zdani na pomoc
Bożą. Także w wieku osiemdziesięciu lat potrzebuję nadal
Słowa Bożego. W wieku osiemdziesięciu pięciu lat wciąż
potrzebuję świętej wieczerzy i potrzebuję mojego kapłana, tego młodego, który dziś jest aktywny. Potrzebuję sług
Bożych, którzy dziś działają. Sądzę, że każdy z naszych
seniorów, każde dziecko Boże jest tak mądre. Cokolwiek
wielkiego mogłem dokonać w przeszłości, to nie mogłem
polegać wyłącznie na własnej sile. Dziś potrzebuję Słowa
Bożego, świętej wieczerzy i pomocy braci sprawujących
urzędy.
Psalmista mówi też o ludziach, którzy go oskarżali, o
swoich wrogach, którzy go obwiniali.
My również mamy wroga. To jest duch z niskości,
diabeł. Objawienie Jana nazywa go „oskarżycielem braci
naszych”. (Obj 12, 10) Psalmista także mówi o tym, że ma
wroga, który go oskarża.
Niezależnie w jakim bylibyśmy wieku, grzeszymy
wszyscy. A co się tyczy mnie, to wiem – pozostając przy
obrazie oskarżyciela – że diabeł regularnie przystępuje
do miłego Boga, żeby Jemu powiedzieć: „Czy widziałeś, co ten tam uczynił? To jest grzesznik”. On ma rację.
On ma rację, gdy mnie oskarża. Tak samo wy, jak i ja,
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Gdyby Pan przyszedł ponownie dziś, to nie będzie patrzył na to,
co uczyniłeś przed dziesięcioma laty. On będzie patrzył na to,
co dzisiaj, teraz, jest w twoim sercu.
potrzebujemy łaski. Błogie jest to dziecko Boże, błogi
jest ten sługa Boży, który z pokorą przystępuje do Boga
i mówi: „Miły Boże, nie opuszczaj mnie! Obdarz mnie
swoją łaską!”.

A

teraz ostatni punkt: Psalmista był świadomy, że
ostatecznie liczy się to, co dziś czyni. Powiedziałem wcześniej, i tak myślę szczerze: nasi seniorzy
w przeszłości dokonali czegoś wielkiego. Ale to, co jest
decydujące, co rozstrzyga o zbawieniu, to nie są uczynki z
przeszłości, ale moja dzisiejsza postawa, moje dzisiejsze
nastawienie.
Poruszyłem to, ponieważ coś sprawia mi zmartwienie:
jeden czy drugi być może woli odpoczywać po swoich
osiągnięciach i sobie mówić: „Tak wiele już uczyniłem dla
Pana!”. Ale gdyby Pan przyszedł ponownie dziś, to nie będzie patrzył na to, co uczyniłeś przed dziesięcioma laty. On
będzie patrzył na to, co dzisiaj, teraz, jest w twoim sercu.
Myślę tu o pewnym apostole okręgowym z Afryki,
który kiedyś powiedział: „Dzień, który dziś przeżywam,
jest dla mnie zawsze najważniejszym dniem, ponieważ
dziś muszę sprostać oczekiwaniom Pana”.
„Toteż i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu twoim temu
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pokoleniu”. Ten stary człowiek – że tak wolno mi go określić – był świadomy, że pomimo swego sędziwego wieku
ma do wypełnienia pewne zadanie. On nie powiedział:
„Dość pracowałem, teraz będę odpoczywał”. On był świadomy, że ma do wypełnienia zadanie: opowiadać o sławie
i chwale Bożej, o Jego mocy i potędze.
Każdy z nas stoi jeszcze w służbie Boga i w służbie
bliźniego. Bracia w stanie spoczynku wciąż stoją w służbie
Boga. Każda matka, każdy ojciec, w jakimkolwiek byliby
wieku, stoją nadal w służbie Boga i w służbie bliźniego.
Na czym polega wasze zadanie? Wyznawać Chrystusa, zapoznawać z Jego mocą, z Jego planem zbawienia i
z Jego miłością. To jest zadanie każdego chrześcijanina.
Każdy chrześcijanin, a tym bardziej każde dziecko Boże
jest posłane, żeby zapoznawać bliźnich z Panem Jezusem.
Ważne też jest zważanie na własne słowa. Główny Apostoł Leber podczas swojej aktywnej służby wielokrotnie
zadawał pytanie: „O czym rozmawiamy, gdy się spotykamy?”. Chciałbym to pytanie jeszcze raz zadać każdemu
z nas: O czym rozmawiamy, gdy się spotykamy? Sami
sobie możecie udzielić odpowiedzi. Przypomnę nasze
zadanie: mamy wyznawać Chrystusa naszymi słowami i
naszym zachowaniem. Pan nie posłał nas po to, żebyśmy
wszystkim mówili, co my czynimy i co my czyniliśmy.

Pan oczekuje od nas składania świadectwa o tym, co On
uczynił i nadal czyni. To jest nasza misja.
Zrozumiałe jest, że w pewnym wieku się mówi: „Przez
całe moje życie służyłem innym; teraz ja chcę być obsługiwany”. To jest w porządku, jeśli chodzi o ziemskie życie.
Ale jeśli chodzi o życie w wierze, wtedy każdy powinien
powiedzieć: „Wciąż jestem dla innych. Jestem, żeby
pomagać mojemu bliźniemu w osiągnięciu zbawienia.
Panie, pomóż mi, abym mógł opowiadać o Twojej mocy i
potędze kolejnym pokoleniom!”.
Jak możemy obwieszczać moc i potęgę Pana? Wiemy,
że Pan Jezus odniósł zwycięstwo. W jaki sposób możemy roznosić to poselstwo? Pokazując, że Jemu ufamy, że
mamy w sobie pokój i pewność: Nie martw się! Obojętnie
co się stanie, na końcu zwycięży Chrystus!

M

ili bracia i siostry, to jest poselstwo, które możecie przekazywać przyszłym pokoleniom,
nie poprzez długie przemowy, ale po prostu
poprzez wasze zachowanie, poprzez wasze niezłomne
zaufanie do Boga. Możecie wywierać wrażenie na kolejnych pokoleniach i umacniać swoje zaufanie do Boga,
pokazując: My nie boimy się przyszłości. Ufamy Bogu.
Jesteśmy przekonani o zwycięstwie Chrystusa! To jest poselstwo dla przyszłych pokoleń!
Składajcie też świadectwo o skutkach błogosławieństwa Bożego! Pomyślcie o Jozuem i Kalebie, którzy należeli do dwunastu zwiadowców wysłanych do kraju Kanaan. Poszli do tego kraju na zwiady i wrócili po czterdziestu
dniach. Jozue i Kaleb powiedzieli: „Z Bogiem zajmiemy

ten kraj! On jest bogaty i urodzajny!”. Przynieśli też
owoce z tego kraju, żeby pokazać, jakie tam jest bogactwo. A dziesięciu pozostałych powiedziało: „Tak, ale tam
mieszkają ludzie, którzy są bardzo silni, są bardzo potężni!”. Nie damy rady”. Nieszczęściem było to, iż Izraelici
posłuchali tych dziesięciu, a nie Jozuego i Kaleba. Bóg
jednak obiecał Kalebowi, że go pobłogosławi z powodu
jego postawy.
Czterdzieści pięć lat później Kaleb prosił Jozuego,
żeby dał mu należną część kraju, uzasadniając to słowami:
„Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża
Bożego, w Kadesz-Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do
ciebie. Miałem czterdzieści lat, gdy Mojżesz, sługa Pana,
wysłał mnie z Kadesz-Barnea, abym przeszpiegował tę
ziemię, i przyniosłem mu wieści, według najlepszej wiedzy
i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem
za Panem, Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia:
Ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po
wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i do twoich synów,
gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem, Bogiem moim. I
oto, zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te czterdzieści
pięć lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I
oto teraz mam lat osiemdziesiąt pięć, a jeszcze dziś jestem
tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz, i
jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła
bądź do bitwy, bądź do pochodu”. (Joz 14, 6-11) Na polecenie Boga Jozue dał Kalebowi część kraju. Tam wciąż
jednak byli wrogowie. Kalebowi to nie przeszkadzało, on
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Mamy pokazywać, jak potężny jest Bóg,
poprzez to, że Jemu ufamy.

powiedział: „Jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w
dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz”. On pokonał wszystkich
swoich wrogów. To było błogosławieństwo Boże! Nawet
w podeszłym wieku miał siłę do zwyciężania wrogów!

M

ówiłem o błogosławieństwie. Bracia i siostry,
błogosławieństwo nie polega na tym, że cierpienie zostaje nam oszczędzone. Błogosławieństwo polega na tym, że otrzymujesz siły, żeby dziś
zwyciężać swoich wrogów. Nauką dla przyszłych pokoleń
jest to, gdy młodzi ludzie poznają, że pokolenie ojców i
matek jeszcze dziś odnosi zwycięstwa. A co jest największym zwycięstwem? Zwycięstwo nad własnym JA.
Zawsze jestem pod wrażeniem, gdy spotykam sędziwych braci i siostry, którzy jeszcze są w stanie przezwyciężać samego siebie. Nawet w podeszłym wieku są
jeszcze gotowi kwestionować samego siebie i się zmienić,
kiedy Duch Święty im mówi: „Musisz patrzeć inaczej!
Musisz przestawić swoje myślenie i postępowanie!”.
Mili bracia i siostry, kiedy Bóg to tak chce, to to czynię! Kiedy mnie prosi, żebym w moim wieku jeszcze
się zmienił, to to czynię! Być w stanie to uczynić jest
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prawdziwym błogosławieństwem! To robi wrażenie na
przyszłych pokoleniach. Życzę, żeby w Kongo było wielu
błogosławionych, którzy dziś nadal są w stanie się zmienić i przezwyciężać samego siebie, ponieważ Bóg o to
prosi. Mamy pokazywać, jak potężny jest Bóg, poprzez
to, że Jemu ufamy. Mamy pokazywać, jak potężny jest
Bóg, odnosząc zwycięstwa nad samym sobą, pokazując
do czego jesteśmy zdolni z Chrystusem i przez Chrystusa.
Ostatnim aspektem potęgi Chrystusa jest działanie
Jego łaski. Niechby potęga i łaska Jezusa Chrystusa były
przy was zauważalne! Przez całe nasze życie byliśmy
szczęśliwi z powodu tego, że Bóg odpuszczał nam grzechy i darował łaskę. W jaki sposób możemy obwieszczać
tę łaskę? Całkiem prosto: gdy również my odpuszczamy.
Dlatego że Pan Jezus nam odpuścił, to i my odpuszczamy.
Mocne świadectwo potęgi Pana, jakie możemy złożyć,
ponieważ tak często doświadczyliśmy Jego łaski!
To świadectwo składamy dzisiejszemu pokoleniu i
tym, które będą po nas. Dzisiejsza generacja to są ci, którzy dzisiaj są aktywni, którzy dziś toczą swój bój. Dla
nich chcemy być pomocą. Nie w ten sposób, że mówimy
im o nas, o tym, co zrobiliśmy, ale mówiąc im o Jezusie

Chrystusie, co On dla nas uczynił.
Nie chcemy siebie wysuwać jako przykład, mówiąc
młodzieży: „To trzeba tak robić, jak my kiedyś robiliśmy”.
Wzorem nie jestem ja, wzorem jest Pan Jezus. Nie róbmy
z siebie wzoru dla przyszłych pokoleń, ucząc je czynić dokładnie tak, jak my czyniliśmy i żyć tak, jak my żyliśmy.
Nie żądajmy od dzisiejszych młodych ludzi, żeby żyli w
wierze tak, jak my żyliśmy, żeby prowadzili swoje życie,
czy musieli prowadzić swoje życie tak, jak my! Nie my
jesteśmy normą i kryterium, normą i kryterium jest Jezus
Chrystus. Nie zakładajmy im takiego samego gorsetu, jaki
nam założono, kiedy my byliśmy młodzi; oni żyją w innych czasach. Nie mówmy im: jedzcie to, ubierajcie się
tak…! Mówmy im: naśladujcie Pana, bądźcie posłuszni
Duchowi Świętemu, pozostańcie we wspólnocie apostołów, wówczas będziecie błogosławieni.
Możemy też być świadectwem dla „wnuków”, dla
przyszłych pokoleń. Przyszłe pokolenia można zdefiniować następująco: to są ci wszyscy, których Bóg chce
jeszcze przyłączyć do swego narodu. Ich jeszcze nie ma
pośród nas, ale Bóg chciałby, żeby oni do nas dołączyli,
czy to na tym, czy na tamtym świecie.

P

rzygotowujemy się na nabożeństwo dla zmarłych w
przyszłą niedzielę. Dusze na tamtym świecie, które
pragną zbawienia, są tymi przyszłymi pokoleniami. To są ci, których Bóg chętnie chce zaliczyć do swego
narodu. Te dusze patrzą na nas, a my chcemy im pokazać
naszą postawą, że ufamy Bogu. Możemy im pokazać potęgę miłości Chrystusa, poprzez którą mogą zwyciężyć
zło. Możemy im pokazać potęgę łaski i odpuszczenia
Chrystusa. W ten sposób możemy być wzorem i przykładem dla dusz z tamtego świata. W ten sposób możemy
ich zachęcić do zaufania Bogu, nawet jeśli Boga nie rozumieją. Zaufajcie Jemu, Chrystus zwycięży! Świadcząc: z
Chrystusem możesz zwyciężyć ducha, który trzyma cię w
niewoli, zmotywujmy dusze do przebaczenia.
Mili bracia, miłe siostry, zapamiętajmy i zachowajmy
to! Każdy z nas, w każdym wieku, potrzebuje pomocy i
łaski Bożej. Ważne jest to, co dzisiaj czynimy. Dzisiaj stoimy w służbie Boga i w służbie bliźniego. Obwieszczajmy Jezusa Chrystusa, Jego miłość i plan zbawienia, będąc
świadkiem Jego potęgi, Jego mocy i Jego zwycięstwa,
walcząc razem z Nim i z Nim odnosząc zwycięstwa oraz
przebaczając naszym bliźnim.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Dem. Rep. Konga-Zachód

słowo i wiara / KonteKst

ApOSTOł OkręgOWy
mArk WOll
Co by nam dało, gdybyśmy
przeszli drogą wiary dziewięćdziesiąt dziewięć procent, a nie
bylibyśmy gotowi do pokonania jeszcze tego jednego
procentu?

ApOSTOł OkręgOWy
TShiTShi TShiSEkEdi
Główny Apostoł rozpoczął nabożeństwo od słów pocieszenia:
Nie myśl, że zostałeś opuszczony
przez Boga, gdy w podeszłym wieku nie wiedzie ci się
już dobrze! Bóg jest wierny, On się nie zmienia!

twarde są ławki kościelne i jak długo trwa nabożeństwo”.
Tak, ten, który stoi z przodu, na ogół nie wie, jak twarda
jest ławka i że już tak długo mówi! Z respektu dla naszych
starszych braci i sióstr nie będzie dzisiaj zbyt długiego nabożeństwa.
A gdy teraz będziemy obchodzić uroczystość świętej
wieczerzy, to niech stoi ona pod znakiem wdzięczności.
Wdzięczności wobec Boga za to, co przy was i z wami
mógł uczynić. Wiem, że jesteście wdzięczni za to, co Bóg
dla was uczynił, a teraz cały zbór przyłącza się do waszej wdzięczności, żeby dziękować Bogu za Jego dobroć,
za bogactwo, którego dokonał z tymi, którzy byli przed
nami, dziękować Jemu za to, czego oni i czego wy nas
nauczyliście. Dziękujemy też za to, że nie tylko mieliśmy
nauczycieli, którzy nauczali nas słowami, ale którzy w
Kościele nam pokazywali, jak można słowa zamienić w
czyn. Bóg darował mi łaskę, że w moim środowisku miałem wielu, którzy byli dla mnie wielkim błogosławieństwem. Jak można za to dziękować? Z pewnością, gdy
mówi się „dziękuję!”. Bóg jednakże niekiedy oczekuje od
nas czegoś więcej: „Jeśli naprawdę chcesz mi podziękować, to proszę, przebacz swojemu bratu!”. Jeśli chcemy
Bogu dziękować i Jego uradować, wtenczas przebaczmy
braciom Pana Jezusa i siostrom Pana Jezusa. Teraz zwrócę
się do seniorów i zapytam: Jak długo jeszcze chcesz czekać z przebaczeniem? Proszę, uczyń to dziś!”.

O
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Psalm 71

PRoŚBA o oPIeKĘ W stARoŚCI
1. W tobie, Panie ufność pokładam, niech nigdy nie
będę zawstydzony!
2. W sprawiedliwości swojej ocal mnie i ratuj! Nakłoń
ku mnie ucha swego i wybaw mnie!
3. Bądź mi skałą schronienia, twierdzą ratunku mojego, boś Ty opoką moją i twierdzą moją!
4. Boże mój! Ratuj mnie z ręki bezbożnego, z dłoni
nieprawego i ciemiężyciela.
5. Tyś bowiem nadzieją moją, Panie, Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej.
6. Tyś był podporą moją od urodzenia, Tyś pomocą
moją od łona matki mojej: O tobie zawsze mówi moja
pieśń pochwalna.
7. Byłem jak dziwoląg dla wielu, lecz tyś pewną
ucieczką moją.
8. Usta moje są pełne chwały twojej, cały zaś dzień
wspaniałości twojej.
9. Nie odrzucaj mnie w czasie starości, gdy ustanie
siła moja, nie opuszczaj mnie!
10. Gdyż nieprzyjaciele moi mówią o mnie, a czyhający na duszę moją naradzają się społem
11. Mówiąc: Bóg go opuścił; ścigajcie go i pochwyćcie go, bo nie ma ratunku!

Po kazaniach apostołów okręgowych, Główny Apostoł
kontynuował:
d czasu do czasu rozmawiam ze starszym pokoleniem w Europie i pytam, jak to jest w stanie
spoczynku: „Jak się czujesz teraz, gdy siedzisz
w zborze, w ławce?”. Wielu mówi mi to samo: „O, to jest
piękne, korzystam z tego i czuję się dobrze w zborze. Ale
gdy służyłem przy ołtarzu, to nie byłem świadomy, jak

SŁOWO BIBLIJNE W KONTEKŚCIE

ZASAdNicZE myśli
Potęgę Jezusa Chrystusa obwieszczamy
wtedy, gdy okazujemy wdzięczność i zaufanie Bogu, osiągamy zwycięstwo nad samym
sobą i odpuszczamy innym.

12. Boże! Nie oddalaj się ode mnie! Boże mój, pośpiesz mi na pomoc.
13. Niech się zawstydzą, niech zginą przeciwnicy

moi; niech się okryją hańbą i sromotą ci, którzy pragną mej zguby!
14. Ale ja zawsze będę miał nadzieję i będę pomnażał
wszystką chwałę twoją.
15. Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość twoją,
po wszystkie dni zbawienie twoje, nie znam bowiem
jego miary.
16. Opiewać będę potężne dzieła twoje, Panie, Boże,
i wspominać jedynie sprawiedliwość twoją.
17. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż
dotąd oznajmiam cudowne sprawy twoje.
18. Toteż i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu twoim temu
pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze twojej!
19. Sprawiedliwość zaś twoja, Boże, sięga aż do niebios; wielkich dokonałeś czynów, Boże, któż jest
tobie równy?
20. Tyś liczne i ciężkie utrapienia na nas włożył, ty
znowu nas ożywisz i z głębin ziemi znowu nas wyprowadzisz.
21. Rozmnożysz dostojność naszą i znowu nas pocieszysz.
22. Toteż dziękować ci będę na harfie za wierność
twoją, Boże mój; będę ci grał na cytrze, Święty Izraela.
23. Rozradują się wargi moje, gdy grać ci będę, i dusza
moja, którą wybawiłeś.
24. Język mój również będzie opowiadał przez cały
dzień sprawiedliwość twoją, by się zawstydzili, zarumienili ci, którzy szukają nieszczęścia mego.

Biblia Warszawska - nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975
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Kościół na świecie
Chór dziecięcy wita Głównego Apostoła
w Bogocie/Kolumbia

•Bogota
Pucallpa

•

Główny Apostoł Schneider w Ameryce Południowej

Podróż po kontynencie
południowoamerykańskim

Bracia i siostry przed nabożeństwem w kościele centralnym w Buenos Aires

Buenos Aires

•

•

Bahía Blanca

Z południa na północ – z Argentyny przez Peru do Kolumbii prowadziła daleka
podróż Głównego Apostoła na początku kwietnia 2016 roku. Poza pięcioma nabożeństwami jej program obejmował przeniesienie w stan spoczynku pewnego
apostoła i pierwszą amerykańską Konferencję Apostołów Okręgowych.

O

ficjalna strona internetowa Kościoła
Nowoapostolskiego w Argentynie donosiła: „Nasz Główny Apostoł jest już
w Argentynie”. 1 kwietnia dopełniła
się radość z długo oczekiwanej wizyty
Głównego Apostoła. Jesiennego przyjemnego poranka
na lotnisku w Buenos Aires Głównego Apostoła powitali apostoł okręgowy Enrique Minio jako gospodarz
i apostoł okręgowy Raúl Montes de Oca z Brazylii, a
także apostołowie z Argentyny i Urugwaju.
Wizytę w centralnej administracji kościelnej w Buenos Aires Główny Apostoł powiązał ze zwiedzeniem
otwartego 11 kwietnia 2015 roku muzeum historii Kościoła Nowoapostolskiego w Argentynie. Wystawione są
tam liczne eksponaty przypominające czasy pionierów,
m.in. pierwsze naczynie do świętej wieczerzy używane
w Argentynie i stara maszyna do szycia, która w wielu
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pierwszych zborach tradycyjnie służyła za ołtarz.

30 000 uczestników nabożeństwa
Główny Apostoł Schneider przeprowadził dwa
nabożeństwa w kościele centralnym w Buenos Aires.
W sobotę 2 kwietnia dla duszpasterzy, a w niedzielę 3
kwietnia dla wiernych ze wszystkich zborów. Obydwa
nabożeństwa transmitowane były na żywo w obszarze
działania apostoła okręgowego Minio obejmującego
poza Argentyną także Chile, Paragwaj i Urugwaj. Na nabożeństwie niedzielnym zebrało się około 30 000 wiernych. Podstawą kazania było słowo biblijne z Ewangelii
Jana 16, 33: „To powiedziałem wam, abyście we mnie
pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie,
Ja zwyciężyłem świat”. Pokój w Chrystusie Jezusie nie
oznacza braku konfliktów i trudności, że wszystko jest

spokojnie i możemy korzystać z naszego życia” – wyjaśnił Główny Apostoł. Pokój w Jezusie stwarza szczególną relację z Bogiem, a „pokój z Bogiem oznacza doskonałą jedność”.

Odwiedziny w Bahía Blanca
Punktualnie o godzinie 9.17 w poniedziałek rano 4
kwietnia Główny Apostoł i osoby towarzyszące wylądowali na lotnisku w Bahía Blanca na południu Argentyny. Oczekiwani tam byli przez biskupa Mario Moralesa, duchownych i wiernych zboru oraz przedstawicieli
Rady Miasta. Grupa młodzieży spontanicznie się umówiła i zebrała w miejscu, którędy musiał przejeżdżać
Główny Apostoł. Nawet silna ulewa nie powstrzymała
ich od wytrwałego czekania na Głównego Apostoła,
żeby mu pokiwać. Około 1600 wiernych uczestniczyło w nabożeństwie, które po południu przeprowadził
Główny Apostoł w hali na terenie rekreacyjnym.
W środę Główny Apostoł udał się w dalszą podróż
do Peru (kraju należącego do obszaru działania apostoła okręgowego Leonarda Kolba). W Pukallpa, gdzie
odbyło się nabożeństwo, panują zupełnie inne warunki
klimatyczne. Miasto to leży na terenie peruwiańskiej
Amazonki i przez cały rok panuje tam klimat tropikalny. 30 stopni Celsjusza i więcej, to o tej porze roku
normalność. Na nabożeństwie, które Główny Apostoł
przeprowadził słowem biblijnym z II Listu do Koryntian 3, 3 z powodu wieku emerytalnego przeszedł w
stan spoczynku apostoł Segunto Pedro Marin Caceres.
Ponad 40 lat służył jako sługa Boży, z czego jedenaście
lat jako apostoł.

Pierwsza amerykańska Konferencja
Apostołów Okręgowych
Zaraz następnego dnia Główny Apostoł z osobami
towarzyszącymi kontynuował podróż do Bogoty, stolicy Kolumbii, kraju również należącego do obszaru działania apostoła okręgowego Leonarda Kolba. Metropolia Bogota z około siedmioma milionami mieszkańców
zalicza się do najszybciej rozwijających się miast na
kontynencie Ameryki Południowej. W tym położonym
w Andach ponad 2600 m n.p.m. mieście odbyła się 8
kwietnia pierwsza amerykańska Konferencja Apostołów Okręgowych, w której poza Głównym Apostołem
uczestniczyli apostołowie okręgowi Raúl Montes de
Oca (Brazylia), Enrique Minio (Argentyna), Leonard
Kolb (USA) i Mark Woll (Kanada) oraz apostołowie
okręgowi pomocniczy Frank Dzur (Kanada), John Sobottka (Kanada) i John Fendt (USA). Główny Apostoł
na konferencji omówił tematy dotyczące szczególnie
sytuacji Kościoła na kontynentach Ameryki Południowej i Pónocnej.
Następnego dnia Główny Apostoł spotkał się z
apostołami okręgowymi oraz apostołami i biskupami
Ameryki Łacińskiej. Duchowe, jak i administracyjne
tematy tworzyły porządek obrad. Wieczór spędzono w
atmosferze muzyki. Utwory wykonywane przez zespół
smyczkowy oraz pieśni urugwajskie, które śpiewali
apostoł okręgowy Montes de Oca i apostoł w st. sp. Caceres wzbudziły szczególny aplauz. Południowoamerykańska podróż Głównego Apostoła zakończyła się nabożeństwem 10 kwietnia w Bogocie, z udziałem braci i
sióstr przybyłych z całej Kolumbii.
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Fot. Terytorialne Kościoły Nowoapostolskie Argentyna i Stany Zjednoczone

Fot. u góry: apostoł w st. sp. Teti (z lewej,
założyciel muzeum) objaśnia Głównemu
Apostołowi (pośrodku) i osobom towarzyszącym wystawę w „Muzeum Pionierów”
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Żyć z wiarą / przeżycia

Wystawiony
na próbę

Fot. Bettina Neubauer

Być pomocą
„Dlaczego akurat teraz?” – zapytała siebie pewna siostra w
wierze, kiedy została skierowana do szpitala. Niebawem
zrozumiała dlaczego.
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D

wa tygodnie przed
nabożeństwem dla
zmarłych musiałam
udać się do odległego o 300 kilometrów
szpitala. Żałowałam, że nie będę mogła uczestniczyć w tym szczególnym
nabożeństwie w moim zborze i zadawałam sobie pytanie: Dlaczego? Co
jednak potem nastąpiło, dało mi wyjaśnienie.
Pierwszego dnia mojego pobytu w
szpitalu leżąca ze mną na sali pacjentka mi wyjawiła, że niedawno podczas
operacji wyrostka robaczkowego
zmarł jej syn. Tak dalece, jak potrafiłam, starałam się pocieszyć tę kobietę.
Kilka dni później nawiązała się
rozmowa z salową, która mi powiedziała, że akurat zmarł jej brat na nowotwór i z tego powodu jest bardzo
smutna. Wieczorem tego samego dnia

inny pacjent w świetlicy opowiedział
mi, że jego brat mieszkający w wielkim mieście, został napadnięty i obrabowany i zmarł na skutek doznanych
obrażeń.
Ciąg wydarzeń z tego rodzaju wiadomościami toczył się dalej. Nocą w
sąsiedniej sali zmarł pacjent z powodu
zawału serca. Młoda pacjentka opowiedziała mi o śmierci jej córeczki tuż
po narodzinach. Pewien lekarz w rozmowie ze mną wspomniał o ojcu, który tego dnia zmarł w domu starców.
Niemalże każdego dnia mojego
pobytu w szpitalu dowiadywałam się
o czyjejś śmierci i wstawiałam się do
naszego Ojca Niebieskiego w modlitwie za tymi nieznajomymi, jak i za
wszystkimi, którzy w podobny sposób
odeszli z tego świata. Teraz już wiem,
dlaczego musiałam trafić do tego szpitala akurat w tym czasie.

Fot. © pikselstock - fotolia.com

Byłem w podróży służbowej.
Około godziny siedemnastej
podjechałem na stację paliw.
Po zatankowaniu paliwa podszedłem do kasy. Przede mną
stał mężczyzna, który chciał
tylko kupić kilka drobnostek
i napoje.

M

ężczyzna zachowywał się dziwnie: jego ruchy
były powolne
i sprawiały mu
trudności. Kasjerka i klient rozmawiali o każdej sztuce kupowanego towaru. Następnie kasjerka zainteresowała się tym, co klient będzie jeszcze
dziś robił. Z powodu tego minęło kilka minut. Nareszcie mężczyzna wyciągnął portfel i dał kasjerce banknot.
Otrzymaną resztę liczył powoli,
monetę po monecie i wkładał do portfela. Mijały kolejne minuty. Następnie poprosił jeszcze, żeby kasjerka zapakowała towar do torby. Szczególnie
życzliwie życzyła mu dobrej drogi
powrotnej do domu i poprosiła, żeby
pozdrowił też rodzinę.
Powoli, ale coraz mocniej budziło
się we mnie rozdrażnienie. Nerwowo
chciałem zwrócić uwagę temu mężczyźnie. W myślach formułowałem
już, co i w jaki sposób powinienem
mu powiedzieć: żeby się pośpieszył,
bo nie każdy ma tyle czasu, co on. W
końcu przecież czas jego przebywania

przy kasie przekroczył już dziesięć
minut. Za mną czekali także kolejni
klienci.
Nareszcie! Klient powoli się odwrócił, wziął torbę i laskę dla niewidomych, i uderzając nią o podłogę powoli szukał drogi do wyjścia...
Zawstydzony i wewnętrznie poruszony nie usłyszałem, kiedy kasjerka
zapytała mnie o numer dystrybutora.
Gdy wsiadłem do samochodu i
wyjechałem ze stacji paliw na ulicę,
to widziałem tego niewidomego mężczyznę idącego po chodniku. Ostrożnie stawiał krok za krokiem, uderzając przed sobą laską.
Poczułem potrzebę modlitwy.
Czułem się podle i zadawałem sobie pytanie, czego tak naprawdę nauczyłem się z nabożeństw. Im dłużej
się nad tym zastanawiałem, tym bardziej sobie uświadamiałem, że Bóg
poprzez to zdarzenie dał mi ważną
wskazówkę na moją drogę życia: nie
osądzaj zbyt pochopnie!
Nie mogę sobie wyobrazić, co by
się stało, gdybym ze złością powiedział
temu mężczyźnie to, co myślałem.
07 / 2016
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Chleb Żywota

Ideał życia chrześcijańskiego
w Listach Apostoła Piotra

Chleb Żywota
Dostęp do uświęcenia
„Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na jego świętym miejscu?
Kto ma czyste dłonie i niewinne serce”.
Psalm 24, 3. z 4

P

salm nawiązuje do starej liturgii wchodzenia do świątyni. Na pytanie pielgrzymów, kto może dostąpić uświęcenia, psalmem odpowiadał kapłan, który strzegł dostępu przy bramie świątynnej. Obraz ten można odnieść do dusz
na tamtym świecie i do nabożeństwa dla zmarłych.
Patrząc obrazowo wiele dusz znajduje się przed bramą do
uświęcenia, a mianowicie przed przyjęciem sakramentów.
Budzi się pytanie: Kto otrzyma do nich dostęp, a tym samym do
społeczności z Panem? Odpowiedź zawarta jest w nadmienionym Psalmie: „Kto ma czyste dłonie i niewinne serce”. Ewangelia pokazuje wyraźnie, że do tego jest niezbędne odpuszczenie grzechów z mocy ofiary Chrystusa. (Hebr 10, 10. 14)
Odpuszczenie grzechów jest nieodzownym warunkiem dostępu do społeczności z Bogiem. Pierwszym krokiem do tego
jest zwrócenie się do Chrystusa.
Wszyscy, którzy umarli obarczeni grzechami, (Jan 8, 24)
dzięki ofierze Chrystusa mają możliwość zostać uwolnionymi od grzechów i win na nabożeństwach dla zmarłych . Tym
samym zyskują „czyste dłonie”. Do tego dochodzi konsekwentna zmiana usposobienia poprzez Ducha Bożego. W wyniku tego można osiągnąć zbawienie. W ten sposób powstaje
„niewinne serce”. Zatem przyjęcie łaski Bożej, jak i „odnowienie umysłu” (Rzym 12, 2) są warunkami do wejścia „na
Jego święte miejsce”, a tym samym oglądania Boga. (Mat 5, 8)
Wszyscy, którzy chcą być u Pana, muszą się uświęcić. To
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dotyczy najpierw nas samych, którzy przygotowujemy się i
uświęcamy na nabożeństwo dla zmarłych, a poprzez modlitwę
i odpowiednie ukierunkowanie myśli na to, co duchowe, odłączamy się od tego, co ziemskie i zwracamy się do Trójjedynego Boga. Takie nasze uświęcenie ma skutki także dla dusz na
tamtym świecie. Nasze staranie o uświęcenie będzie bodźcem
dla tych dusz. Wówczas możliwe dla nich będzie poprzez sakramenty dostąpienie uświęcenia.
Komu wolno było w prastarym czasie przekroczyć drzwi
świątyni, temu było obiecane, że „…dostąpi błogosławieństwa
od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego”. (Ps
24, 5) Jeśli zmarli wkroczą przez otwartą bramę i przystąpią do
ołtarza, to będą mogli przyjąć błogosławieństwa domu Bożego
w sakramentach i wypełnią się słowa: „Lecz wy podeszliście
do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie”.
(Hebr 12, 22. 23)
Poprzez święty chrzest wodny i święte pieczętowanie takie
dusze zmarłych mają spełnione warunki, żeby należeć do pierworodnych. Mają tym samym dostęp do świętej wieczerzy i
w ten sposób zostają przyjęci do społeczności z Chrystusem.
Dusze zaopatrzone w dary i siły do wiecznego życia razem z
nami żyjącymi będą czekały na tę chwilę, w której wspólnie
wejdziemy do miejsca, które Pan przygotował dla swoich.

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

W

nowych niebiosach i nowej ziemi znajdą się ci wszyscy,
którzy ożyli duchowo, wznieśli się ponad poziom materialnych przyjemności i pokus. Trzeba ciągle o tym
pamiętać, albowiem nie wiemy, kiedy pojawi się ten moment eschatologicznego przesilenia. Należy przy tym uważać na odwodzących
nas od Chrystusa, wprowadzających ludzkie nauki i fałszujących przy
tym zbliżającą się przyszłość. Można powiedzieć, że tylko nieliczni
zasługują na wybawienie i zarazem zbawienie, ale o tym zadecyduje
Stwórca. Zadaniem człowieka wierzącego jest odpowiednio przygotować się na tę chwilę, mieć w swoim umyśle obraz miłosiernego
Pana, darzącego swą łaską wybranych, zasługujących na uznanie,
pragnących gorąco spotkać się ze Zbawicielem. Prawdziwe szczęście
daje dopiero pokój Boży, który przewyższa wszelkie ludzkie formy
pojmowania tego stanu. Bóg zsyła człowiekowi poczucie ulgi, odrzucenia tego, co grzeszne, co trapi ludzką duszę. Odpowiedzią może być
tylko ufność, zawierzenie, ponieważ to tylko ubogaca osobę i prowadzi ją do wieczności. Najważniejszym celem staje się spotkanie z Bogiem twarzą w twarz, to bowiem oznacza dostąpienie najwyższego
zaszczytu, pełną rozkosz obcowania ze Stwórcą. Eschatologiczna i
soteriologiczna perspektywa ziszcza się w wizji innej rzeczywistości:
„Lecz my, zgodnie z przyrzeczeniem Pana, oczekujemy na nowe niebo
i nową ziemię – miejsce zamieszkania sprawiedliwości”. (II Ptr 3, 13)
O tych najistotniejszych wydarzeniach w dziejach świata głosi się
też w innych zapisach staro- i nowotestamentowych: „Ja zaś stworzę wam nowe niebo i ziemię; i nie będzie się już wspominać tego,
co minęło, ani przywodzić tego na pamięć”, „Bo jak nowe niebo i
ziemia nowa uczyniona przeze Mnie istnieją w moich oczach, mówi
Pan, tak istnieć będzie wasze pokolenie i wasze imię”, „Sprawiedliwość jest Mu pasem u bioder, a wierność – przewiązaniem łona”;
(Iz 65, 17; 66, 22 i 11, 5) „I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię, bo
pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły”; (Obj 21, 1) „Szukajcie
naprzód królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne
będzie wam dodane”; (Mat 6, 33) „Wszelkie karcenie z początku nie
sprawia radości, przeciwnie – smutek, potem jednak tym, którzy go
doświadczyli, przynosi błogi owoc sprawiedliwości”; (Hebr 12, 11)
„Otóż ci, którzy są zatroskani o pokój, dokonują zasiewu, który wyda
owoce sprawiedliwości”. (Jak 3, 18)
Wszystkie przytoczone fragmenty są w stanie uzmysłowić nam

znaczenie sprawiedliwości jako drogi, jaką powinien kroczyć chrześcijanin. Ta prawda przekonuje nas, że to właśnie sprawiedliwość
mieści się wśród fundamentalnych prawd wiary, prowadząc w stronę życia wiecznego. Obraz przyszłości rysuje się, wbrew pozorom,
optymistycznie, ponieważ kieruje naszą uwagę na „nowe niebiosa” i
„nową ziemię”. Co prawda Pismo Święte nie precyzuje, na czym ma
polegać owa zmiana, na pewno jednak określa ona duchowy przełom,
który w tym momencie się dokona. W dalszej kolejności, jak możemy domniemywać, nastąpi takie „przeobrażenie” ziemi, że wróci ona
do pierwotnej, rajskiej doskonałości. Człowiek, który także zostanie
odmieniony, będzie mógł ją zasiedlić i żyć wiecznie w tym nowym,
wspaniałym świecie. Apostoł podkreślił, iż zadaniem wiernych jest
takie życie, w którym nie ma miejsca na wady: „Dlatego, najmilsi,
oczekując na to wszystko, dokładajcie wszelkich starań, aby Pan zastał
was bez żadnej skazy i zbrukania, w prawdziwym pokoju”. (II Ptr 3, 14)
O takim naśladownictwie wzorowych postaw czytamy w
wybranych księgach Starego i Nowego Testamentu: „A ty masz
być całkowicie oddany twojemu Bogu”; (V Moj 18, 13) „Jestem
bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem przecież
was jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę”; (II Kor 11, 2) „Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie
wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim,
pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu”; (I Kor
15, 58) „Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg
miłości i pokoju niech będzie z wami”; (II Kor 13, 11) „Modlę się
zaś o to, aby miłość wasza była coraz większa, żeby jej towarzyszyła
prawdziwa mądrość i zrozumienie; byście mogli dostrzegać to, co
lepsze; abyście byli czyści i bez zarzutu w dzień przyjścia Chrystusa; byście obfitowali w uczynki sprawiedliwości nabytej przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga”; (Flp 1, 9-11) „Obyż drogę
do was utorował nam sam Bóg Ojciec nasz i Pan nasz Jezus! Pan
niech też sprawia, aby było was coraz więcej, aby miłość – ta wasza
wzajemna i miłość do wszystkich ludzi – stawała się coraz większa
i aby była wreszcie taka jak nasza miłość do was; aby umacniały
się coraz bardziej wasze serca, iżbyście byli doskonali i bez zarzutu
wobec Boga Ojca naszego w dzień przyjścia Pana naszego Jezusa
wraz ze wszystkimi, którzy do Niego należą”. (I Tes 3, 11-13)
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Katechizm

2.4. Nowoapostolskie Wyznanie Wiary

katechizm

Wyznanie wiary
Rozdział 2 − część II

2.3 Starokościelne wyznania wiary i
ich znaczenie dla Kościoła Nowoapostolskiego
Nauka Kościoła Nowoapostolskiego opiera się na Piśmie Świętym. W starokościelnych wyznaniach wiary
do głosu dochodzą podstawy wiary chrześcijańskiej, tak
jak jest poświadczana w Starym i Nowym Testamencie.
Starokościelne wyznania wiary nie wykraczają poza
świadectwa Pisma Świętego, lecz ujmują je w dobitnych
i wiążących słowach. Stąd też wykraczają poza granice
konfesyjne i podobnie jak święty chrzest wodny stanowią
ogniwo łączące chrześcijan.
Kościół Nowoapostolski wyznaje wiarę sformułowaną w obydwu starokościelnych wyznaniach wiary, w
Trójcę Bożą, w Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga
i prawdziwego człowieka, w Jego narodzenie przez Marię
Pannę, w zesłanie Ducha Świętego, w Kościół, w sakramenty, w oczekiwanie ponownego przyjścia Chrystusa i
w zmartwychwstanie umarłych.

Streszczenie
Wyznanie wiary obejmuje zasadnicze treści nauczania
w wierze. To definiuje wspólnotę religijną i odróżnia ją od
innych wspólnot religijnych. (KKN 2)
Już stare przymierze miało swoją formułę wyznania
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wiary, przy czym wyznanie wiary w jedynego Boga powiązane jest z historycznym czynem ocalenia swego narodu przez Boga, wybawienia go z niewoli egipskiej.
(KKN 2.1)
W nowotestamentowych wyznaniach wiary wyrażony zostaje zbawczy czyn Boga w Jezusie Chrystusie.
(KKN 2.1)
Gdy rozgorzał ostry spór odnośnie Trójcy Bożej oraz
nauki o istocie i naturze Jezusa Chrystusa, zostały sformułowane dla Kościoła wyznania wiary. Miarą dla ich sformułowania był Nowy Testament, czyli nauka Chrystusa i
Jego apostołów. (KKN 2.2)
Zostały sformułowane: Apostolskie Wyznanie Wiary
(Apostolikum) i Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary. Apostolskie Wyznanie Wiary w swoich
podstawowych wyrażeniach sformułowane zostało w II
wieku i nieco uzupełnione w IV wieku. W Nicejsko-Konstantynopolitańskim Wyznaniu Wiary w szczególności zostaje wyrażona wiara w Trójcę Bożą. (KKN 2.2.1;
2.2.2)
Starokościelne wyznania wiary ujmują świadectwa
Pisma Świętego w dobitnych i wiążących słowach. Stąd
też wykraczają poza granice konfesyjne i stanowią ogniwo łączące chrześcijan. (KKN 2.3)
Kościół Nowoapostolski wyznaje wiarę sformułowaną w obydwu starokościelnych wyznaniach wiary.
(KKN 2.3)

Miarodajny dla wiary wykład Pisma Świętego i starokościelnych wyznań wiary jest zadaniem Apostolatu.
Ważnym rezultatem jest Nowoapostolskie Wyznanie
Wiary, w którym w sposób wiążący do głosu dochodzi
wiara i nauka Kościoła Nowoapostolskiego.
Nowoapostolskie Wyznanie Wiary jest ściśle związane ze starokościelnymi wyznaniami wiary. Pierwsze trzy
artykuły w dużej mierze odpowiadają Apostolikum; podkreślają więc znaczenie tego starokościelnego wyznania
wiary. Kolejnych siedem artykułów prezentuje wykładnię, zgłębienie i uzupełnienie tych starokościelnych wyznań wiary w zakresie urzędów kościelnych, sakramentów, nauki o rzeczach ostatecznych, jak i w zakresie relacji
człowieka i społeczeństwa.
Nowoapostolskie Wyznanie Wiary od chwili powstania zostało wielokrotnie przeredagowane. Następowało to
z powodu sprostania rzeczowemu i czasowemu rozwojowi nowoapostolskiej nauki wiary, doktryny. Wykładnia
jest kontynuacyjnym procesem, składową żywej tradycji
odzwierciedlającej się w pismach Nowego Testamentu i
na nich bazującej pracy interpretacyjnej kolejnych pokoleń. Żywa tradycja jest więc nieskostniała, ale jest oznaczona przez zachowanie i zmianę. Jedno i drugie ma dla
tradycji, a tym samym też dla wykładni, decydujące znaczenie: Zachowanie jest dla nauki kościelnej nieodzowne, jeśli nie chce ona popaść w zapomnienie historyczne
i oderwać się od swojego początku; zmiana jest dla nauki
kościelnej nieodzowna, jeśli nie chce ona omijać współczesnych pokoleń i skostnieć w poznaniu właściwym dla
określonego czasu.
Poprzez wyznanie z biegiem czasu zostaje rozpowszechniana wiara w Trójjedynego Boga, w Jezusa Chrystusa jako ucieleśnionego Boga, w Jego śmierć ofiarną, w
Jego zmartwychwstanie i w Jego ponowne przyjście oraz
w Kościół jako instancję umożliwiającą zbawienie, w
posłannictwo apostołów i w sakramenty jako zbawienne
dary Boże.
Chrześcijanie nowoapostolscy winni wyznawać wiarę
zgodnie z artykułami wyznania wiary. Wyznanie wiary
powinno kształtować ich postawę w wierze. Służebne jest
też do tego, aby innych ludzi w zwięzłej formie zaznajomić z zasadniczymi treściami wiary nowoapostolskiej.
Nowoapostolskie Wyznanie Wiary sformułowane jest
ze świadomością, że miłość, łaska i wszechmoc Boga
nie mogą być wyczerpująco ujęte w zasadach nauczania

i wyznawania, i że zawsze pozostają większe niż to, co
ludzie mogą o tym powiedzieć. Wyznanie wiary więc nie
wytycza granic, które odmawiałyby udziału w zbawieniu
innym chrześcijanom.

2.4.1 Pierwszy artykuł wyznania wiary
Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela
nieba i ziemi.
Pierwszy artykuł mówi o Bogu jako Stworzycielu,
(KKN 3.3) o Bogu Ojcu, który jest Stwórcą, co poświadcza Stary i Nowy Testament. Stworzenie obejmuje niebo
i ziemię, czyli zgodnie z Nicejsko-Konstantynopolitańskim Wyznaniem Wiary „wszystkie rzeczy widzialne i
niewidzialne”. To, co materialne i to, co duchowe, istnieje
na podstawie Bożego czynu stworzenia: Bóg jest sprawcą
wszelkiej rzeczywistości, która o Nim składa świadectwo.
Bóg nie tylko jest wszechmocny w odniesieniu do
swego dzieła zbawienia, ale On jest stale Wszechmogący.
Wszechmoc Boga uwidacznia się między innymi przez to,
że jest bezwarunkowym sprawcą stworzenia: niezależny
i wolny akt woli twórczej Boga wyraża się stworzeniem z
niczego („creatio ex nihilo”, por. Hebr 11, 3).
Chociaż w pierwszym artykule jest mowa o Bogu
Ojcu jako Stworzycielu, to jednak w dziejach stworzenia
uczestniczy też Bóg Syn i Bóg Duch Święty, ponieważ
Stworzycielem jest Trójjedyny, co zaznaczone jest w I
Księdze Mojżeszowej 1, 26: „Uczyńmy człowieka na
obraz nasz, podobnego do nas”. W Ewangelii Jana 1, 1 i
w Liście do Kolosan 1, 16 jest dobitnie wskazane, że Syn
jest Stworzycielem.

		

07 / 2016

NASZA RODZINA

23

Dla dzieci / Opowieści biblijne

Opowieści biblijne
Siła Samsona
(Księga Sędziów 13–16)

Filistyńczycy opanowali Izraelitów.
Pewnej Izraelitce ukazał się anioł
Pański i powiedział do niej, że urodzi
syna, który wyswobodzi naród izraelski spod panowania Filistyńczyków.
On nazywał się Samson.

Wszyscy słyszeli o sile Samsona i wszyscy się go bali:
Pewnego razu Samson natknął
się na ryczącego lwa. Bóg
uczynił Samsona tak silnym,
że zabił tego lwa gołymi rękami.
Innym razem 3 000 mężczyzn
z Judy uwięziło Samsona,
związało powrozami i przekazało Filistyńczykom. Ponownie
Bóg uczynił Samsona silnym:
zerwał więzy ze swoich ramion
i zabił 1000 Filistyńczyków.
Pewnego dnia Samson zakochał się w Dalili, która była
Filistynką. Książęta z jej ludu
powiedzieli do niej: „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
24
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srebrników”.
Dalila próbowała odkryć tajemnicę i zapytała Samsona:
„W czym tkwi twoja wielka siła
i jakim sposobem można by
cię związać i pokonać?”.
Samson jej odpowiedział:
„Gdyby mnie związano siedmioma świeżymi, jeszcze niewyschniętymi linami, osłabnę i
stanę się jak każdy inny człowiek”.
Książęta filistyńscy dostarczyli
jej siedem świeżych, jeszcze
niewyschniętych lin, a ona
związała go nimi. Filistyńczycy
zaczaili się na niego w komórce Dalili.
Dalila zawołała: „Filistyńczycy
nad tobą, Samsonie!”.
A wtedy on rozerwał liny i Filistyńczycy nie mogli go pokonać.
Dalila żaliła się do Samsona:
„Oszukałeś mnie i okłamałeś,
lecz teraz powiedz mi naprawdę, czym można cię związać?”.
On jej odpowiedział: „Jeśliby mnie związano nowymi
powrozami, którymi jeszcze
nie wykonano żadnej roboty,
osłabnę i stanę się jak każdy
inny człowiek”.
Dalila wzięła nowe powrozy
i związała go nimi. Samson
znowu zerwał powrozy i uszedł

Filistyńczykom.
Dalila po raz trzeci próbowała
skłonić Samsona do zdradzenia tajemnicy i znowu ją rozczarował.
Wtedy Dalila powiedziała do
niego: „Jak możesz mówić:
Kocham cię, skoro sercem nie
jesteś przy mnie? Trzy razy
okpiłeś mnie i nie powiedziałeś
mi, w czym tkwi twoja wielka
siła”.
Dalila codziennie naprzykrzała
się Samsonowi i w końcu wyjawił jej tajemnicę swojej siły:
„Brzytwa nie przeszła jeszcze
po mojej głowie, gdyż jestem
nazyrejczykiem Bożym (poświęconym Bogu) od mego
urodzenia; jeśliby mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła
i osłabłbym i stałbym się jak
każdy inny człowiek”.
Dalila zdradziła książętom
filistyńskim tajemnicę siły
Samsona i za to otrzymała
obiecane pieniądze. Gdy Samson usnął na kolanach Dalili,
przyszedł jeden z Filistyńczyków i ogolił siedem loków.
Wtedy siła Boża odeszła od
Samsona.
Filistyńczycy go pojmali i wyłupili mu oczy. Związali go łańcuchami i w więzieniu musiał
kręcić żarnami.
Włosy Samsona zaczęły jed-

nak znowu odrastać.
Gdy Filistyńczycy obchodzili wielkie święto ku chwale
swojego bożka, kazali przyprowadzić Samsona i wyśmiewali się z niego. Postawili go
pomiędzy dwoma słupami
w swojej świątyni, która była
pełna ludzi; byli tam wszyscy
książęta filistyńscy. Również
na dachu świątyni było około
3 000 mężczyzn i kobiet.
Wtedy Samson poprosił Boga:
„Panie, Boże, wspomnij na
mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz”. Wówczas objął
obydwa środkowe słupy, na
których wspierała się świątynia, jeden swoją prawą ręką,
a drugi lewą ręką. Z całej siły
napierając na słupy Samson
zawołał: „Niech zginę razem
z Filistyńczykami!”.
Świątynia się zawaliła
i pogrzebała jego i
Filistyńczyków.

1
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Dla dzieci / Z wizytą u...

Z wizytą
Nazywam się Emmanuel Judior. Mam 12
lat i 24 stycznia obchodzę urodziny. Mieszkam w Libreville, stolicy Gabonu. Do mojej
rodziny należy mój tata Eric, moja mama
Eulalie, moja starsza siostra Graziéla i mój
młodszy brat Elie Euriel.

Fotos: privat

Mój brat Elie (na fotografii z prawej ze mną)
uczestniczy również w zajęciach religii, gdy
prowadzi je siostra Poupy. Moja starsza siostra
Graziéla śpiewa w chórze okręgowym, a moja
mama jest nauczycielką konfirmantów.
Prawie w każdą niedzielę moja mama przyrządza po nabożeństwie typowe gabońskie danie.
Składa się ono z liści manioku, z których robi
się purée, gotowane ze świeżą lub wędzoną
rybą, czy też w zależności od smaku z innymi
składnikami. Na koniec wszystko jest podsmażone na oleju i podane z ryżem.

Fot. timezonesboy/wikipedia/ccby-sa30

Fotografie własne

U EMMANUELA W LIBREVILLE, W GABONIE

Z nami mieszkają jeszcze dalsi członkowie
rodziny: mój wujek Willy, Stella, która jest
siostrzenicą mojej mamy i dwóch bratanków
mojego taty, Emmanuel i Julien.
Od tego roku chodzę do szóstej klasy szkoły
im. Louisa Bigmana. Na szczęście mój przyjaciel Merlin także chodzi do tej szkoły. On
ma prawie tyle lat co ja.
Merlin i ja razem chodzimy na zajęcia religii
i na nabożeństwa w zborze nowoapostolskim Angondjé, który został założony przed
trzema laty.
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Gdy w Libreville jest godzina 12:00
w południe, to w Nowym Jorku jest
dopiero 6:00 rano. W 1884 roku został wprowadzony ogólnoświatowy
standard czasowy. W tym celu świat
został podzielony na strefy czasowe, które określone są stopniami
długości geograficznej. Królewskie
Obserwatorium Astronomiczne w
Greenwich (Londyn) stoi na południku zerowym, od którego liczy się
długość geograficzną. 15 stopni dalej

+1

+2

+3

+4
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+10 +11 +12 -12

na wschód zegarek musi być przestawiony o godzinę do przodu, a 15
stopni na zachód o godzinę do tyłu.
Libreville położone jest w tej samej
strefie czasowej jak Warszawa. Gdy
w Libreville jest godzina 12:00 w
południe, to w Warszawie również
jest godz. 12:00 – ale niestety tak
jest tylko w czasie zimowym, gdyż w
Gabonie nie przestawia się zegara na
czas letni o godzinę do przodu, tak
jak w Polsce.
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Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	Gdzie w Biblii jest mowa o „urzędzie biskupa?
A
B
C
D

w Liście do Rzymian 3, 24
w I Liście do Tymoteusza 3, 1
w Liście Jakuba 3, 1
w Ewangelii Mateusza 28, 19

2. 	Gdzie – zgodnie z relacją Dziejów Apostolskich – odbył się pierwszy Sobór Apostołów (Konferencja Apostołów)?
A
B
C
D

w Jerozolimie
w Antiochii
w Rzymie
w Efezie

3. 	W której Ewangelii wymieniona jest miejscowość Kana Galilejska?	
A
B
C
D

w Ewangelii Łukasza		
w Ewangelii Marka
w Ewangelii Jana		
w Ewangelii Mateusza

4. 	Jak według Ewangelii Jana miał na imię
ojciec Judasza Iskarioty?
A
B
C
D

Szymon
Andrzej
Jan
Judasz

5. 	Gdzie – zgodnie z I Księgą Mojżeszową –
pochowali synowie swego ojca Józefa?
A
B
C
D

w Izraelu
w Egipcie
w Babilonie
na górze Synaj

6. 	U kogo Apostoł Piotr zamieszkał w Joppie?
A
B
C
D

u garbarza Szymona
u arcykapłana Ananiasza
u diakona Filipa
u ewangelisty Łukasza

7. 	W której Ewangelii jest mowa o podróży
rodziny Jezusa do Egiptu?	
A
B
C
D

w Ewangelii Łukasza
w Ewangelii Marka
w Ewangelii Jana
w Ewangelii Mateusza

8. Kim z zawodu był prorok Amos?	
A
B
C
D

kapłanem
pisarzem królewskim
pasterzem owiec
skarbnikiem		

9. Jak nazywał się ojciec Abrahama?
A
B
C
D

Terach
Melchisedek
Tubal
Nachor

10. 	Co oznacza słowo „mara” w 15. rozdziale
II Księgi Mojżeszowej?	
A
B
C
D

niekwaszony chleb
gorzkie zioła
gorzka woda
zmieszane wino		

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