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Japonia
Główny Apostoł Schneider
z wizytą w mieście Tama
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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Co ciebie motywuje?
a wszystkim, co czynimy, kryje się jakiś motyw. Nie
bylibyśmy aktywni, gdybyśmy czegoś nie oczekiwali. Gdy jakaś sprawa z góry wydaje nam się daremna
i beznadziejna, to raczej nie zmobilizujemy się do jej
podjęcia. Po prostu zabraknie motywacji. To dotyczy również
aktywności w Kościele. Oczywiście nasza wiara chrześcijańska
nam podpowiada, że nic nie jest daremne, co czynimy dla Pana.
Niemniej często nasz trud wydaje się nam daremny: modlitwy
nie są wysłuchiwane, uwarunkowania się nie zmieniają, gotowość do pojednania nie występuje, wszelkie słowa są bezskuteczne, a praca duszpasterska nie ma widocznych rezultatów.
Dawniej pocieszeniem była myśl, że nawet gdy daremnie się
trudziłeś, to kiedyś otrzymasz za to nagrodę. Czy to jednak jest
właściwy motyw? Jeśli nie widać sukcesów, to przynajmniej liczyć na nagrodę?
Prawdziwy chrześcijanin pracuje nie dla nagrody, nie dla widocznych sukcesów, ale z miłości do Pana Jezusa Chrystusa i do
swego bliźniego.
Jeśli mnie motywuje miłość do Pana, miłość do mojego bliźniego, to nie rezygnuję. Nie zniechęca mnie nawet brak sukcesów. Nigdy też nie stawiam własnych czynów na pierwszy plan,
tak jak tacy, którzy mniemają, że na końcu Pan musi im zapłacić
za wszystko, co dla Niego uczynili. Tacy prędzej czy później
staną przed Panem i będą wyliczać wszystko, co uczynili. O takich jest już mowa w Ewangelii Mateusza: „Panie, Panie, czyż
nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu
cudów?”.
To, co się liczy, to miłość! Bóg nie wartościuje nas według
naszych czynów, według naszych sukcesów ani według tego,
jak długo dla Niego pracowaliśmy i ile ofiar nas to kosztowało,
ale wyłącznie według tego, czy następowało to z miłości.
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Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła
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SŁOWO I WIARA / miejsce

Japonia

P

odczas dziesięciodniowej podróży po Azji
Wschodniej w maju 2016 roku Główny Apostoł odwiedził Koreę Południową i Japonię.
Pierwsze nabożeństwo, które było tłumaczone na
japoński, przeprowadził w Kraju Wschodzącego
Słońca, w mieście Tama położonym w aglomeracji
Tokio. Tam też Główny Apostoł został powitany tradycyjną japońską ceremonią herbacianą. Obecnie
w Japonii żyje około 100 chrześcijan nowoapostolskich. Nasza fotografia pokazuje nocną panoramę
Tokio. Ujęcie wykonano z wieży ratusza.

Nabożeństwo
22 Maja 2016
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Miejsce: Tama/Japonia
Pieśń: Duchu prawdy
Osoby towarzyszące: apostołowie
okręgowi Andrew Andersen i Urs Hebeisen,
apostołowie okręgowi pomocniczy David
Devaraj i John Sobottka, apostoł Fred Wolf
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Japonia

SŁOWO I WIARA / PUNKT WIDZENIA

J

ako dzieci Boże mamy określoną
misję do wypełnienia w społeczeństwie. Prowadzimy normalne
życie, ale z Bogiem. Żyjemy jako dzieci Boże. Modlimy się, szukamy bliskości Boga, również w ferworze dnia
powszedniego. Bóg chce, żebyśmy modlili się za naszych bliźnich. Bóg chce,
żebyśmy byli błogosławieństwem dla
ludzi w naszym otoczeniu, pomagając
im znaleźć Chrystusa i odkryć Jego
miłość i Jego prawdę.
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 22.05.2016 r.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Słowo biblijne: Księga Jeremiasza 29, 11

„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was –
mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby
zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją”.

Boże myśli o nas

M

oi mili bracia i siostry, szczególną radością jest dla mnie – a to uważam za
łaskę – móc przeżywać z wami to nabożeństwo. Dla mnie jako Głównego
Apostoła jest czymś niezwykłym udawać się również tam, gdzie żyje tylko niewielu wiernych.
To przede wszystkim ma dwa powody. Pierwszym jest to,
żebyście wiedzieli, że nie znajdujecie się na skraju dzieła
Bożego. Jesteście w centrum działania zbawczego Jezusa
Chrystusa. Jesteście w centrum Jego dzieła. On chce, żebyście mieli z Nim wieczną społeczność. Niech ten dzień
będzie dla was znakiem i dowodem, że nie jesteście zapomniani. Nie jesteście tymi, którzy w kościele siedzą w
ostatnim rzędzie.
8
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Drugim powodem jest to, że mogę się od was uczyć.
Zawsze mam wielki respekt dla braci i sióstr, którzy w
niewielkim gronie prowadzą bój wiary, którzy udowadniają wierność, nie zważając na wszelkie trudności i przeszkody, jakie wynikają z tych okoliczności. Z waszych
doświadczeń można się wiele nauczyć. Jesteście przykładem dla wielu w dziele Pana. Nie mówię tego, żeby wam
schlebiać, ale dlatego, że tak uważam.
Na dzisiejsze nabożeństwo mamy słowo biblijne z
Księgi Jeremiasza. Ten prorok żył w trudnych czasach.
Naród wybrany walczył z potężnym nieprzyjacielem. To
było w czasach panowania króla babilońskiego. Jednocześnie Jeremiasz miał do czynienia z fałszywymi prorokami, którzy mówili ludowi to, co chciał słyszeć. Jeremiasz

musiał zajmować stanowisko w tej sprawie i wciąż na
nowo mówić: „To nie jest prawdą, co oni wam mówią.
Bóg mnie posłał, żebym zwiastował wam prawdę”.
Król babiloński planował podbić kraj, ale fałszywi prorocy mówili ludowi o pokoju i żeby się nie bał. (Jer 14, 13)
Jeremiasz zaś musiał mówić ludowi prawdę, której jednakże ludzie nie chcieli słuchać. Fałszywi prorocy twierdzili,
że jeśli w Jerozolimie jest świątynia, to w mieście nic się
nie wydarzy i ludzie czuli fałszywe bezpieczeństwo: „Dopóki pozostaniecie w świątyni, nie grozi wam żadne niebezpieczeństwo”. Jeremiasz musiał wszakże mówić ludowi: „Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią:
Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska to
jest! Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje
czyny”. (Jer 7, 4. 5) Prorok Jeremiasz więc jasno powiedział, że nic nie da powoływanie się na świątynię: „Jeśli
chcecie, żeby Bóg was ocalił, to musicie się zmienić!”.
Król babiloński podbił kraj; jedną część mieszkańców
wygnał do Babilonu, gdzie żyli na emigracji, co oczywiście im się nie podobało. Tam również wystąpili fałszywi prorocy, którzy dawali ludowi nadzieję na szybkie
uwolnienie. Ale Bóg polecił Jeremiaszowi napisać list
do zniewolonych w Babilonii i oznajmić im prawdę, że
długo pozostaną w Babilonie i mają tam budować domy:
„Budujcie domy i zamieszkujcie je; zakładajcie ogrody i
spożywajcie ich owoc! Pojmujcie żony i płodźcie synów i
córki; Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze
córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by
was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i
módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy
wasza pomyślność! Gdyż tak mówi Pan Zastępów, Bóg
Izraela: Niechaj was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są
wśród was, ani wasi wróżbici, i nie słuchajcie waszych
snów, które się wam śnią. Albowiem oni kłamliwie wam
prorokują w moim imieniu, nie posłałem ich – mówi Pan”.
(Jer 29, 5-9)
A więc w zasadzie mieli się modlić za tych, którzy
byli ich wrogami. Mieli też szukać Boga i się nawrócić, a
wtedy Bóg ponownie sprowadzi ich do Jerozolimy. To się
wydarzyło po siedemdziesięciu latach. (Jer 29, 10)
Ta historia z czasów proroka Jeremiasza jest dla nas
wymownym obrazem.
Jako dzieci Boże, jako nowonarodzeni z wody i z
Ducha jesteśmy obywatelami nieba. Wprawdzie żyjemy
na świecie, ale nie jesteśmy tu w domu. Można powiedzieć, że jesteśmy tu na wygnaniu i czekamy na nasze

uwolnienie, na wspólnotę z Bogiem i możliwość wejścia
do Królestwa Niebieskiego. Dopóki nie mamy bezpośredniej wspólnoty z Bogiem, to Duch Święty daje nam
wspólnotę z Bogiem. Poprzez Ducha Świętego Bóg do
nas mówi: Ja wiem, jakie myśli mam o was.

Poprzez Ducha Świętego
Bóg do nas mówi:
Ja wiem, jakie myśli mam o was.

B

óg wie, jakie myśli ma o nas. My ludzie nie możemy zbadać myśli Bożych. Tak było wówczas i tak
jest dziś. Dopiero z pomocą Ducha Świętego jest
dla nas możliwe rozumienie myśli Bożych. Dlatego też
słuchamy głosu Ducha. On nam przekazuje, co jest wolą
Boga, On nam mówi, jakie zamiary ma Bóg wobec nas w
przyszłości.
Duch Święty jednak nie wszystko nam mówi. On nie
mówi w szczegółach, co wszystko się dzieje i w jaki sposób wszystko się wydarzy. Chcę być szczery: On też nie
otwiera przed nami każdego pojedynczego zdania z Objawienia Jana. Jego zadanie polega na tym, żeby mówić nam
to, co musimy wiedzieć, żeby zostać ocalonymi. To jest
decydujące! I to niech nam wystarczy. Nawet nie musimy
wiedzieć, kiedy Pan przyjdzie ponownie. Musimy wiedzieć tylko to, co mamy czynić, żeby być przygotowanym
na Jego przyjście. A ja myślę, że mamy dość do zrobienia
pod tym względem, żeby przestrzegać wszystkiego, co
Duch Święty nam radzi.
Nie musimy też wiedzieć, co szczegółowo dzieje się na
tamtym świecie. Wystarczy, że wiemy, co jest konieczne
do zbawienia dusz na tamtym świecie.

D

uch Święty ostrzega też nas przed „fałszywymi
prorokami”. Oni wyrażają się tak samo, jak w
tamtym czasie: „Pokój, pokój, wszystko nie jest
takie złe! Oburzenia z powodu grzechu nie trzeba brać na
poważnie. Oczywiście powinno się czynić wolę Bożą, ale
jeśli nie, to to nie jest aż takie ważne. Bóg przecież jest
Bogiem miłości i łaski; On co do tego wykaże zrozumienie”. Natomiast Duch Święty do nas mówi: „Nie, grzech
jest poważną sprawą. Nie możesz po prostu wychodzić z
założenia, że otrzymasz łaskę. Masz być posłuszny woli
Bożej, to jest twoim zadaniem!”. Przeciwny duch chce
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Apostoł okręgowy
Andrew Andersen
Czy kiedykolwiek rozumieliśmy
całkowicie wolę Bożą? Czy
to w ogóle jest możliwe? Nie,
ponieważ nie nasza wiedza, ale nasza wiara, która jest
niczym most, doprowadzi nas do celu.

Apostoł Okręgowy
Pomocniczy
David Devaraj
Naszą ograniczonością ludzką
próbujemy sobie wyobrazić,
co czeka nas w przyszłości. Apostoł Paweł odnośnie
Jezusa Chrystusa powiedział: „Czego oko nie widziało i
ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło,
to przygotował Bóg tym, którzy go miłują”. Tak więc dopiero w przyszłości zobaczymy Pana takim, jakim jest.

Jako dzieci Boże mamy określoną misję do wypełnienia w społeczeństwie.
nam wmówić, że dopóki pozostaniemy w świątyni, nie
będzie nam grozić żadne niebezpieczeństwo: „Jeśli chodzisz do Kościoła, składasz ofiary, modlisz się, jesteś wierzącym chrześcijaninem nowoapostolskim, nic nie może
się tobie stać”.

D

uch Święty jednak nam mówi: „Na tym nie koniec. Kiedy nie zmienisz swojego usposobienia i
postępowania, nie zostaniesz zbawiony. Nie wystarczy być nowonarodzonym z wody i z Ducha, musisz
się zmienić! Zmień się, proszę, zmień się!”. I wciąż na
nowo: „Zmień się!”.
Duch Święty nam też mówi: „Jesteś częścią społeczeństwa i żyjesz na tym świecie. Prowadzisz życie, tak jak
inni ludzie. Nie możesz mówić: »Ach, z tym światem nie
mam nic wspólnego! Żyję pięknie w swoim zakątku, przecież jestem chrześcijaninem nowoapostolskim!«”.
Jako dzieci Boże mamy określoną misję do wypełnienia w społeczeństwie. Prowadzimy normalne życie, ale z
Bogiem. Żyjemy jako dzieci Boże. Modlimy się, szukamy bliskości Boga, również w ferworze dnia powszedniego. Bóg chce, żebyśmy modlili się za naszych bliźnich.
Bóg chce, żebyśmy byli błogosławieństwem dla ludzi w
10
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naszym otoczeniu, pomagając im znaleźć Chrystusa oraz
odkryć Jego miłość i Jego prawdę.
W ten sposób Duch Święty do nas przemawia. On
ostrzega nas przed „fałszywymi prorokami” i objawia
nam wolę Boga, tak jak wówczas prorok: „Albowiem ja
wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju,
a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć
nadzieją”.
Jak ukazują się Boże myśli o pokoju, a nie o niedoli, to
widzimy dzięki Duchowi Świętemu całkiem dokładnie;
Duch Święty wskazuje na Chrystusa i mówi o Nim, o Jego
ofierze, o Jego miłości w przeszłości i teraźniejszości. On
wprowadza nas w poznanie Jezusa Chrystusa. Im bardziej
poznajemy usposobienie Chrystusa i Jego miłość, tym
mamy większe zaufanie do Niego.

D

uch Święty nam nie mówi: „Ach, nie martw się,
jakoś to będzie!”, ale pokazuje nam Chrystusa i
Jego miłość: „Patrz na Niego, obdarz Go swoim
zaufaniem!”. Tu widzimy myśli o pokoju; pokoju, jakiego
doświadcza ten, kto ufa Panu, ponieważ Go zna.
Duch Święty mówi do nas o przyszłości, o nadziei,
o „końcu”, który Bóg chce nam dać i na który czekamy;

cudowną przyszłość – wiekuistą społeczność z Chrystusem i bycie Jemu podobnym.
Kiedy zajmujemy się Chrystusem, widzimy Jego doskonałość, Jego świętość, Jego miłość w całej wielkości.
Duch Święty nam też mówi, że będziemy z Nim zjednoczeni na wieki. To jest nasza przyszłość. To jest zamiar
Boży. To jest koniec, na który czekamy i który jest nam
obiecany, który jest naszą nadzieją. To, co zostało nam
obiecane, nie jest jeszcze dla nas widoczne. Dlatego ciągle żyjemy z nadzieją. Widoczny dla nas w tej chwili jest
Kościół; widoczne są też niedoskonałości duchownych
oraz braci i sióstr. Niewidoczne dla nas jest jeszcze to, co
doskonałe – Jezus Chrystus, o którym mówi Duch Święty
i o którym wciąż na nowo nam przypomina: pamiętaj o
Jego śmierci i o Jego zmartwychwstaniu. Patrz na Jego
działanie w tym czasie. On ma moc spełnić swoją obietnicę. Ufaj Jemu. On to uczyni.
To nie jest życzenie, to jest pewna, ugruntowana w
Chrystusie nadzieja. To jest prawda, w to wierzymy. On
czyni to, co obiecał. On jest doskonały, u Niego nie ma
żadnej różnicy pomiędzy słowem a czynem. Nasza nadzieja jest uzasadniona, ponieważ opiera się na Słowie
Chrystusa i na Jego miłości. To jest poselstwo Ducha

Apostoł okręgowy
Pomocniczy
John Sobottka
Jak często się pytamy, dlaczego
Bóg to czy owo dopuścił. Czy
On chce, żebyśmy cierpieli? Nie! On nie ma o nas
myśli niedoli. To jest odpowiedź na wiele pytań dzisiejszego poranka.

Świętego. Wiem, że to nie jest nowe, ale nie mogę wam
powiedzieć czegoś innego. Jestem tylko narzędziem
Ducha Świętego i cieszę się, że mogę nim być. Przekazuję
tylko myśli z Ducha Świętego.
Walczmy z grzechem. Nie bądźmy zadowoleni tylko z
tego, że jesteśmy chrześcijanami nowoapostolskimi, ale się
zmieńmy! Bądźmy świadomi, że mamy misję tu na ziemi:
będąc częścią społeczeństwa, mamy być błogosławieństwem dla ludzi w naszym otoczeniu, dla naszych bliźnich.
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Słowo i wiara / KonteKst

SŁOWO BIBLIJNE W KONTEKŚCIE
Księga Jeremiasza 29, 1-23

LIst JeReMIAsZA Do WYGnAŃCÓW JUDZKICH W BABILonII

Po kazaniach apostoła okręgowego i apostołów okręgowych pomocniczych Główny Apostoł kontynuował:

N

iewolnictwo narodu izraelskiego było następstwem jego nieposłuszeństwa; tego Izraelici
byli świadomi. Poselstwo proroka, że Bóg nie
ma wobec nich myśli niedoli, było bardzo pocieszające.
Bóg miał myśli pokoju. On chciał zbawić swój lud. Ale
On też powiedział przez proroka, co trzeba czynić w tym
względzie.
Bóg nie chce karać, On chce zbawiać. Jego poselstwo
jest poselstwem miłości i łaski. On jednakże też nam
mówi przez Ducha Świętego, że tak prosto łaski się nie
otrzymuje, jeśli się w tej kwestii czegoś nie czyni.
Bóg od nas oczekuje, żebyśmy tęsknili za odpuszczeniem naszych grzechów. Nie można przyjść po prostu
na nabożeństwo i czekać na tę chwilę, kiedy wypowiadane jest rozgrzeszenie i wtenczas wszystko jest w porządku. To nie jest żadna formuła magiczna, którą, gdy
się usłyszy, zostaje się uleczonym i zbawionym. Musimy
poważnie przyjrzeć się sobie, wejrzeć w siebie i nabrać
przekonania, że zgrzeszyliśmy. Bądźmy szczerzy – to nie
przychodzi łatwo. Konsekwencją szczerej samokontroli
jest to, że odczuwa się ból z powodu grzechu. Nasze nieposłuszeństwo musi nas boleć. Fakt, że jeszcze jesteśmy
tak bardzo oddaleni od podobieństwa Pana Jezusa, musi
sprawiać nam ból. To jest zbawienny ból i znak naszej
miłości do Pana Jezusa.
Ponadto konieczna jest wola do zmiany. Nie tylko
jako życzenie, w sensie: „Ach, byłoby pięknie, gdybym
był taki jak Pan Jezus!”, ale jako mocne postanowienie,
12
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które ukazuje się w postaci podjęcia odpowiedniej decyzji
i postanowienia, że w przyszłości uczynię to inaczej.
Odpuszczenie grzechów i święta wieczerza zatem nie
są magicznym procesem, ale ich działanie jest powiązane
z naszą wolą. Im silniejsza jest nasza wola do zmienienia
się, tym silniejsze jest działanie świętej wieczerzy.
Z pewnością nie byłoby złe, gdybyśmy od czasu do
czasu wyznaczali sobie nowy cel i całkiem konkretnie go
zdefiniowali: tę cechę, tę postawę, to zachowanie, chcę
zmienić.
To nie będzie możliwe na każdym nabożeństwie. Patrzę na to realnie. Ale ponieważ pragniemy dojść do doskonałości, dlatego proszę, od czasu do czasu podejmijmy
taką jasną decyzję i powiedzmy sobie: to czy tamto chcę
zmienić! Wówczas przeżyjemy, jakie działanie może rozwinąć święta wieczerza.

zASAdNiczE myśli
Duch Święty nam odkrywa, co musimy
wiedzieć dla naszego zbawienia. On ostrzega
nas przed bagatelizowaniem grzechu i wzywa
nas do tego, żeby się zmienić. Wola do
zmiany jest konieczna, żeby święta wieczerza
mogła rozwinąć swoje działanie.

1. To są słowa listu, który wysłał prorok Jeremiasz z
Jeruzalemu do pozostałej starszyzny wygnańców, do
kapłanów, proroków i do całego ludu, których Nebukadnesar uprowadził z Jeruzalemu do Babilonu.
2. Stało się to po wyjściu króla Jechoniasza i królowej-matki, i dworzan, urzędników Judy i Jeruzalemu,
kowali i ślusarzy z Jeruzalemu;
3. List wysłał za pośrednictwem Elasy, syna Safana, i Gemariasza, syna Chilkiasza, których wyprawił
Sedekiasz, król judzki, do Nebukadnesara, króla babilońskiego, do Babilonu. A miał on treść następującą:
4. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu:
5. Budujcie domy i zamieszkujcie je; zakładajcie
ogrody i spożywajcie ich owoc!
6. Pojmujcie żony i płodźcie synów i córki; Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki
wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was
tam przybywało, a nie ubywało.
7. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do
Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność!
8. Gdyż tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Niechaj was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są wśród
was, ani wasi wróżbici, i nie słuchajcie waszych snów,
które się wam śnią.
9. Albowiem oni kłamliwie wam prorokują w moim
imieniu, nie posłałem ich – mówi Pan.
10. Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją
obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce.
11. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was –
mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.
12. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie
modły, wysłucham was.
13. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie.

Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem,
14. Objawię się wam – mówi Pan – odmienię
wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i
ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem
– mówi Pan – i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie.
15. Gdy mówicie: Pan wzbudził dla nas proroków
w Babilonie –
16. To tak mówi Pan o królu, który zasiada na
tronie Dawida i o całym ludzie, który mieszka w
tym mieście, o waszych braciach, którzy nie poszli z
wami na wygnanie;
17. Tak mówi Pan Zastępów: Oto Ja posyłam na
nich miecz, głód i zarazę i zrobię z nimi jak z popękanymi figami, których się nie jada, bo są złe.
18. I będę ich ścigał mieczem, głodem i zarazą, i
uczynię ich zgrozą dla wszystkich królestw ziemi,
przekleństwem i postrachem, i pośmiewiskiem, i hańbą
u wszystkich narodów, do których ich rozproszę,
19. Za to, że nie słuchali moich słów – mówi Pan
– chociaż posyłałem do nich nieustannie i gorliwie
swoje sługi, proroków, a nie słuchaliście mnie –
mówi Pan.
20. Wy tedy, wszyscy wygnańcy, których wysłałem z Jeruzalemu do Babilonu, słuchajcie słowa
Pana!
21. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, o
Achabie, synu Kolajasza, i o Sedekiaszu, synu Maasejasza, którzy wam prorokowali w moim imieniu
kłamliwie: Oto Ja wydam ich w ręce Nebukadnesara, króla babilońskiego, i zabije ich na waszych
oczach.
22. I z nich będzie wzięty przykład klątwy dla
wszystkich wygnańców z Judy, którzy są w Babilonie, w słowach: Niech z tobą zrobi Pan tak, jak z Sedekiaszem i jak z Achabem, których król babiloński
upiekł w ogniu,
23. Ponieważ popełniali bezeceństwo w Izraelu,
cudzołożąc z żonami swoich bliźnich i głosząc w
moim imieniu słowa kłamliwe, czego im nie poleciłem. A Ja o tym wiem i jestem tego świadkiem –
mówi Pan.

Biblia Warszawska - nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975
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Kościół na świecie
W Daejeon Główny Apostoł (przy ołtarzu)
przeprowadził nabożeństwo dla wiernych
z całego kraju

kraj na północ i południe. Od zakończenia wojny koreańskiej pomiędzy obydwoma państwami istnieje strefa
zdemilitaryzowana ciągnąca się na długości ok. 250 kilometrów prawie wzdłuż 38 równoleżnika.

Modlitwa przy dzwonie przyjaźni
Główny Apostoł wykorzystał swój pobyt w Korei Południowej także do modlitwy o pokój w szczególnym miejscu, w parku pamięci zjednoczenia Imjingak, położonym
ok. 50 kilometrów na północny zachód od Seulu, na skraju
miasta Paju. Tam obok licznych pomników upamiętniających okrutną wojnę i podział kraju znajduje się też dzwon
przyjaźni; waży kilka ton i uderza się w niego zwłaszcza
z okazji Nowego Roku jako napomnienie do zjednoczenia. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się też tzw. „Most
Wolności”, przez który tysiące Koreańczyków uciekały z
północy na południe zanim definitywnie zamknięto granicę. Wspólnie z osobami towarzyszącymi Główny Apostoł
uderzył w dzwon i zmówił modlitwę w intencji pokoju, w
której ujął ludzi z obydwu krajów. Wstawiał się przy tym
za ludźmi z doczesności i wieczności.

Główny Apostoł Schneider w Korei Południowej

Modlitwa o pokój
w podzielonym
kraju

Konferencja Apostołów i nabożeństwo
Koreańskie bębny
wchodziły w skład oprawy
muzycznej nabożeństwa

„C’était génial” – Było wspaniale: tymi słowami pożegnał się Główny Apostoł
Jean-Luc Schneider z Koreą Południową. Przez dziesięć dni podróżował po
Dalekim Wschodzie, przy czym pozostawił i zabrał z sobą wiele wrażeń.

W

ślad za wizytą w Japonii Główny
Apostoł Jean-Luc Schneider pod koniec maja 2016 roku udał się w dalszą podróż do Korei Południowej.
Tam odwiedził miasto Daejeon,
liczące ponad półtora miliona mieszkańców i będące piątym pod względem wielkości miastem Korei Południowej. Stamtąd szybką koleją KTX w ciągu pięćdziesięciu
minut można dotrzeć do odległej o 150 kilometrów stolicy
kraju, Seulu. Już po raz czwarty Główny Apostoł odwiedził tamten region kraju, ale Główny Apostoł Schneider
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po raz pierwszy. „Główny Apostoł podróżuje po całym
świecie, aby obsłużyć duszpastersko tysiące wiernych,
ale nie zapomina też o małych stadkach wiernych, żyjących w skomplikowanych społeczeństwach i kulturach”
– tymi słowami radość z wizyty Głównego Apostoła
wyraził apostoł okręgowy Urs Hebeisen z Filipin, który
przewodniczy Kościołowi Nowoapostolskiemu w Korei
Południowej.
Korea Południowa jest krajem, jak każdy inny. „Brat na
północy jest geograficznie bliski, ale politycznie bardzo
daleki”. Okrutna wojna w latach 1950-1953 podzieliła

W Daejeon w sobotę odbyła się Konferencja Apostołów z Azji Południowo-Wschodniej i Australii. Głównym tematem konferencji były zagadnienia wynikające
z aktualnej pracy nad rozumieniem urzędu w Kościele
Nowoapostolskim. Jak podczas Konferencji Apostołów
z okazji Zielonych Świątek w Europie, także i tym razem
Główny Apostoł poświęcił wiele czasu na omówienie
tego tematu.

Błogosławieństwo Boże
„Bogu służymy i jesteśmy posłuszni nie ze strachu czy
wyrachowania”, tymi słowami Główny Apostoł zwrócił
uwagę na właściwą motywację i powody naszego działania. „Jeżeli składamy ofiary, to z wdzięczności do Boga.
Jeżeli Jemu służymy, to z miłości do Niego. Kiedy zaś
miłość i wdzięczność są powodem naszej służby i ofiary, wtedy Bóg obdarzy to swoim błogosławieństwem”.
Odnośnie błogosławieństwa Bożego Główny Apostoł
stwierdził: „Dla niektórych ludzi błogosławieństwo wyraża się zdrowiem, bogactwem i sukcesem. Nie to jednak
jest sposób ani wymiar, jakim Bóg chce nas błogosławić.
Bóg chce błogosławić nasze serce. Błogosławieństwem
Bożym jest radosne serce, pokój w Chrystusie, coraz
większa bliskość z Bogiem oraz usposobienie coraz bardziej podobne Panu”.

„Most Wolności” i pomnik Mangbaedan; z prawej Główny
Apostoł i apostołowie uderzają w koreański dzwon przyjaźni

Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Korea

Wierni witają Głównego
Apostoła przed kościołem w Ilsan

Nabożeństwo w niedzielę 29 maja w Daejeon odbyło
się w hotelowej sali konferencyjnej. Uczestniczyło w nim
333 wiernych. Podstawą nabożeństwa był werset biblijny: „Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki,
aby oddać każdemu według jego postępowania, według
owocu jego uczynków”. (Jer 17, 10)
„Bóg widzi głębiej niż my ludzie”, stwierdził Główny
Apostoł w toku kazania, a jako przykład przedstawił wybranie Dawida; wśród synów Isajego wybrany został najmłodszy, ponieważ miał czyste serce. „Dlatego że Dawid
był pokorny i bogobojny, Bóg mógł go obdarzyć błogosławieństwem”, podkreślił Główny Apostoł, „...wszyscy
odnośmy zwycięstwa z Chrystusem. Do tego nie musimy
być szczególnie silni. Wszystko, co musimy zrobić, to
oddać się w ręce Boga, być pokornym i bogobojnym”.
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Fot. prywatne / archiwum

SŁOWO I WIARA

Apostołowie
wywiady

Data urodzenia: 03.04.1961 r.
Zawód: mechanik maszyn rolniczych
Apostoł od: 21.01.1996 r.
Obszar działania: Malezja, Mjanma,
Korea, Tajwan, Laos, Tajlandia, Singapur,
Hongkong i Makau

Apostołowie
listy

Apostoł Fred Wolf z biskupem Samuelem
w domu pewnego przewodniczącego zboru
oraz z wiernymi w Mjanmie

Apostoł
Fred Wolf

Właściwy cud
Czy sprawując urząd apostoła ma się jeszcze
czas na pielęgnowanie kontaktów i interesów
pozakościelnych?
Oczywiście, gdyby było to inaczej, byłoby niezdrowe i
niesłużebne dla sprawy.
Często podróżujesz, jakie kraje i regiony obsługujesz duszpastersko?
Mój obszar działania obejmuje: Malezję, Mjanmę, Koreę,
Tajwan, Laos, Tajlandię, Singapur, Hongkong i Makau.
Stąd częste podróże to rzecz normalna.
Możliwości podróżowania zupełnie się zmieniły i rozwinęły w porównaniu z okresem rozpoczęcia mojej działalności
kościelnej w Azji. Zbór, który jest najbardziej oddalonym,
niekoniecznie musi być zborem najbardziej odległym. Pomiędzy poszczególnymi krajami istnieją wielkie różnice
co do ich infrastruktury i rozwoju.
Azja przedstawia paletę od najbiedniejszych do najbogatszych krajów świata, w tym niezliczoną ilość języków, religii i kultur.
Apostole, czego sobie życzysz dla zborów, które
16
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obsługujesz duszpastersko?
Szczególnym wyzwaniem jest fakt, że obecnie wielu ludzi
opuszcza swoje wioski i szuka lepszego życia. Miasta pękają w szwach. Szczególnie młodzi ludzie garną się do
metropolii, aby tam znaleźć swoje szczęście. Wywiera to
poważny wpływ na strukturę zborów. Sprostanie wymogom duszpasterskim jest moim celem.
Dla mnie osobiście moje pobyty w Azji od samego początku były dogłębnym procesem edukacyjnym, który dalece
jeszcze nie jest zakończony.
Co miało wpływ na ciebie jako sprawującego
urząd kościelny?
Pochodzę z bardzo konserwatywnego środowiska kościelnego. Wielkim osobistym wyzwaniem było dla mnie
uświadomienie sobie, co właściwie rozumie się przez
Kościół. Musiałem zrozumieć, że dotychczas mi znany
obraz Kościoła był zbyt ciasno osadzony w określonej
tradycji. Przez pokolenia rozwinięta tradycja nie musi automatycznie być tożsama z ewangelią Jezusa Chrystusa.
Inny, otwarty sposób widzenia umożliwia głoszenie miłości Bożej bez protekcjonalizmu pośród różnych kultur
i tradycji.

W drodze na nabożeństwo w północno-wschodnim
regionie Tajlandii jak zwykle włączyłem radio, a moją
uwagę przykuła audycja na temat buddyzmu. Dla nas
chrześcijan nauki buddyjskie nie są łatwe do zrozumienia;
innymi słowy brzmią dość obco.
Sednem audycji było zagadnienie, co rozumie się przez
pojęcie „cud ”. W tym miejscu chciałbym zachęcić Czytelnika, aby sam sobie zadał pytanie: „Co dla mnie jest
cudem?”.
Prowadzący audycję najpierw mówił o tym, co ogólnie
ludzie rozumują przez pojęcie „cud”: uzdrowienie chorego albo wskrzeszenie zmarłego… a ku mojemu zdziwieniu jako przykład przytoczył też chodzenie po wodzie.
Wszystko to też współcześnie wzbudziłoby wielkie
zainteresowanie, poruszyło tłumy i było sensacją. Media
by to nagłaśniały, a komentarze rozgrzewałyby Twitter,
Facebook i inne media społecznościowe. Rozgłos byłby
niesamowity.
Następnie głos zabrał mnich buddyjski. Jego komentarz bardzo mnie zaskoczył, bowiem powiedział, że te
cuda to w istocie rzeczy nie są żadnymi „cudami”.
Największym cudem, jaki istnieje, jest to, jeśli
ktoś dzięki nauce odwraca się od złego ku dobremu i z
serca zmienia swoje usposobienie i swoją postawę.

Fundamentalna zmiana własnego usposobienia jest najtrudniejsza. A dokonanie tego jest właściwym cudem.
Tyle z audycji radiowej.
Czego nauczał i co nakazywał Pan Jezus?
Nie chodziło Jemu o to, aby w pierwszym rzędzie poprawić ziemskie życie lub ratować świat. W pierwszym
rzędzie chodziło Jemu o to, aby poprzez ewangelię zmienić nasze wewnętrzne usposobienie oraz osobisty stosunek ludzi do Boga i w ten sposób umożliwić czynienie
dobra.
Czy nie jest to też wielkim wyzwaniem współczesności, aby uświadomić sobie to, co Pan Jezus nam oferuje i
dla nas przygotował?
W świetle tego nie możemy się schować za wymówkami albo adorować samoocenę, że jesteśmy lepsi od innych.
Należy pamiętać o tym, co najważniejsze, że Pan Jezus
za nas złożył ofiarę, wziął na siebie nasze grzechy i winy.
Dzięki Niemu mamy możliwość odnowienia naszego
usposobienia.
Tylko dzięki łasce Bożej jest możliwa głęboka i trwała zmiana usposobienia, osobiste odwracanie się od zła i
zwracanie się ku dobru. W ten sposób możliwe staje się
dokonanie tego najtrudniejszego, choć zewnętrznie nieFred Wolf
widocznego, spektakularnego cudu.
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Fot. © JackF - fotolia.com

re fleksja
Strach i miłość
re alizacj
a

W

esoła zabawa. Dzieci na placu zabaw
– śmiech i krzyki!
Słoneczne niedzielne
popołudnie wiele dzieci spędza na świeżym powietrzu. Oblegany
jest zwłaszcza plac zabaw. Konstrukcje i
ścianki wspinaczkowe, zjeżdżalnie, karuzele i huśtawki są zatłoczone. Szczególna
wrzawa przy zjeżdżalni. Starsi chłopcy
wdrapują się po ślizgawce. Młodsze dziewczynki stojąc na górze krzyczą ze strachu
i nie mają odwagi zjeżdżać, ponieważ nie
chcą się zderzyć z chłopcami. Karuzela
kręci się w zawrotnym tempie. „Szybciej,
szybciej!” – woła jedna z dziewczynek,
a inna krzyczy: „Nie, nie, nie tak szybko,
chcę zejść!”.
W wielu sytuacjach życiowych ludzie
reagują odmiennie: niektórzy krzyczą z
radości i są zadowoleni z danej sytuacji, a
inni krzyczą ze strachu. My ludzie w wyniku złych przeżyć i negatywnych doświadczeń jesteśmy tak przestraszeni, że z roztrzęsienia i przerażenia postępujemy jak
Adam, który ze strachu chował się przed
Bogiem. Przy tym jaśniejsze niż słońce
jest to, że strach przed Bogiem jest emocją
niedorzeczną. Ewangelia Jana przekazuje
nam zupełnie odmienne, właściwe poselstwo Boże: „Albowiem tak Bóg umiłował
świat, że Syna swego jednorodzonego dał”.
Powód do radości i miłości: Pan Jezus przyszedł. Nowy Testament rozpoczyna się relacją, która zawiera wezwanie anioła Pańskiego skierowane do Józefa: „…nie lękaj
się…”. A Objawienie Jana kończy się miłościwym, pozbawionym strachu wołaniem
oblubienicy: „Przyjdź!”.
Gdy urodził się Jan Chrzciciel, to jego
niemy ojciec Zachariasz nagle mógł
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ŻYĆ Z WIARĄ

ponownie mówić. Napełniony Duchem
Świętym zainicjował pieśń pochwalną,
wspaniale wielbiącą miłość Bożą: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził
lud swój i dokonał jego odkupienia, […]
pozwoli nam [...] bez bojaźni służyć mu w
świątobliwości i sprawiedliwości przed nim
po wszystkie dni nasze”. Zbawienna miłość, którą Bóg nam okazuje, odbiera nam
strach. Niepojęta, wielka miłość usuwa
grzech i strach, daruje światłość i poznanie,
i prowadzi na drodze pokoju.
„Na świecie ucisk mieć będziecie”,
stwierdził Pan Jezus. Istnieje dość rzeczy,
sił i mocy w nas samych, jak i w naszym
otoczeniu, wzbudzających strach. Wydają
się tak groźne, że jesteśmy sparaliżowani
ze strachu, siedząc na rozpędzonej karuzeli naszego życia. Jak możemy przeciwstawiać się temu uciskowi i strachowi? Pan
Jezus kontynuuje: „…ufajcie, Ja zwyciężyłem świat”, a tym samym grzech i strach.
To jest ta wielka szansa dla nas. Pan Jezus
wie o naszym strachu i grzesznych słabościach. Pan jednak posłał swego Ducha.
Apostoł Paweł uświadamia Tymoteuszowi
oswobadzające działanie Ducha Świętego:
„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości”.
Środkiem na strach jest miłość!
W I Liście Jana czytamy: „W miłości nie
ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa
bojaźń”. To właśnie można zaobserwować
na placu zabaw. Trzęsące się ze strachu z
powodu odczuwania siły odśrodkowej na
karuzeli dziecko tuli się w ramiona matki i
w okamgnieniu jest wolne od strachu. Łzy
wysychają i powraca uśmiech.
Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach z mocą i powściągliwością. Dlatego
żegnaj podły strachu!
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Chleb Żywota

Ideał życia chrześcijańskiego
w Listach Apostoła Piotra

Chleb Żywota
Pokój dzięki Chrystusowi
„Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz
z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak
i wam Bóg odpuścił w Chrystusie”.
List do Efezjan 4, 31. 32

W

skazane wersety z Listu do Efezjan ukazują, co służy
pokojowi. Wezwanie dotyczyło chrześcijan, ludzi
ochrzczonych i pieczętowanych Duchem Świętym.
Nie chodziło zaś wyłącznie o pomyślne relacje międzyludzkie,
ale przede wszystkim o cel wiary: dzień odkupienia. (Efez 4, 30)
Wierni byli wezwani do zachowania jedności Ducha poprzez
spójnię pokoju. Nie było to łatwe, gdyż w pierwotnym Kościele
chrześcijanie byli różnego pochodzenia, różnej narodowości, a
także różnych poglądów i tradycji.
Różnice są też we współczesnym Kościele. Można je pokonać dzięki skoncentrowaniu się na tym, co wszystkich jednoczy.
(Efez 4, 3-6) Tym, kto wszystkich jednoczy, jest Jezus Chrystus.
Mur odwiecznej wrogości, który dzielił ludzi, został zburzony
przez Chrystusa. Wyłącznie On umożliwia pojednanie. Apostoł
Paweł pisze: „On jest pokojem naszym”. (Efez 2, 14) Zatem
prawdziwy pokój nie jest możliwy bez wiary w Jezusa Chrystusa
– wiara pozwala znaleźć sprawiedliwość przed Bogiem i pokój z
Nim. (Rzym 5, 1) Taki pokój umożliwia ofiara Chrystusa, dzięki
której grzechy są odpuszczane i ludzie jednają się z Bogiem.
Od upadku w grzech ludzie muszą zabiegać o pokój, gdyż
nie nastaje on samoistnie. Pozyskać go można tylko w wyniku
prowadzenia życia według Ewangelii i zmienienia się na wzór
Księcia Pokoju. W tym celu należy unikać tego, co burzy pokój,
a to uzmysławia nam zacytowane słowo biblijne:
• Gorycz i zapalczywość – może się pojawić wtedy, kiedy
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ktoś zostaje lub czuje się potraktowany niesprawiedliwie.
• Gniew – jest oznaką braku opanowania w przypadku konfrontacji z błędami innych.
• Krzyk (bluźnierstwo) – gdy dajemy się sprowokować niedoskonałością innych, to szybko może pojawić się agresja,
wyniosłość i arogancja.
• Złorzeczenie, czyli złość i złośliwość – sprzyjają grzechowi.
Tego wszystkiego unikajmy. A jeśli cierpimy z powodu zachowania innych, wezwani jesteśmy do wybaczenia. Na drodze
do wybaczenia często przeszkodą jest obustronne poczucie racji.
Mur nieprzejednania z obydwu stron nosi napis: „Ja mam rację!”.
Jak grzech jest przyczyną niepokoju, tak Chrystus jest sprawcą pokoju. Z miłości do nas złożył nieodzowną ofiarę; stał się
człowiekiem, a swoim zachowaniem jest dla nas przykładem:
• Życzliwość i miłość, jaką okazywał Zbawiciel ludziom,
otworzyły grzesznikom możliwość ocalenia. Traktujmy
życzliwie bliźniego, zwracajmy się do niego z miłością!
• Chrystus na krzyżu wybaczył swoim dręczycielom. Wybaczajmy, gdy dotyka nas niesprawiedliwość.
• Chrystus sprostał wezwaniu miłowania nieprzyjaciół.
Każda próba czynienia podobnie jak On, przyczynia się do
„budowania mostów”.
To wszystko jest naszym przyczynkiem do pokoju i świadczy o tym, że nasza wiara jest nie tylko teoretyczna, ale sprawdza
się również w praktyce życia.

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

A

postoł Piotr nakazywał wiernym życie przykładne, co jest
szczególnie ważne w pogańskim środowisku. Usiłowali oni
przedstawić chrześcijan jako złoczyńców i przestępców, stąd
też wyjątkowa konieczność godziwego postępowania, tak aby wpływać
na przeciwników i skłaniać ich do zmiany zdania, a być może nawet do
nawrócenia. Trzeba przy tym zachować posłuszeństwo każdej władzy,
niezależnie od jej pochodzenia. Wypływa z tego obowiązek uczczenia wszystkich: szacunek oddawany każdemu człowiekowi, miłość
do współwyznawców, bojaźń Boża, poparcie sprawujących kontrolę
nad państwem. Również w domach ma panować zgodne współżycie ze
względu na Chrystusa: niewolnicy mają być posłuszni swoim panom
nawet w imię prześladowań i udręczeń. Powinni oni mieć ciągle przed
oczami przykład Zbawiciela, który uniżył się do rangi człowieka i znosił
cierpienia i zniewagi. On to ma być jedynym wzorem, będąc posłuszny
Bogu nie zawahał się przed śmiercią krzyżową, przynoszącą w konsekwencji wyzwolenie ludziom. Natomiast w małżeństwie żona niech będzie poddana mężowi, lecz on powinien obdarzać ją szacunkiem, oboje
natomiast powinni oddawać się modłom.
Najistotniejsza wydaje się w tym jednomyślność: pełnia współczucia, miłosierdzie, pokora i miłość braterska, a także zachowanie pokoju
w niesprzyjającym środowisku. W tym ostatnim przypadku chodzi o pobożność, o uzasadnienie i obronę własnej wiary, co należy czynić zawsze
z łagodnością i szacunkiem. Trzeba zachować zarazem czyste sumienie,
aby ci, którzy miotają oszczerstwa, musieli się ich wstydzić. Lepiej jest
bowiem cierpieć dobrze czyniąc niż cierpieć za złe postępowanie.
Przykładem powinien być tutaj zwycięski Jezus Chrystus, który
zbawia grzesznego człowieka pod warunkiem, że ten odrzuca brudy
przeszłości, a temu służy odpuszczenie grzechów, święta wieczerza,
ale też pamięć o sądzie Bożym. Należy więc postępować roztropnie,
czuwać i modlić się oraz kochać się z całego serca, służyć innym gościną. Cierpieć warto tylko wtedy, kiedy dzieje się to w zjednoczeniu ze
Zbawicielem, to bowiem ubogaca chrześcijanina i nadaje temu cierpieniu jasno określony cel. Towarzyszyć temu powinna pokora (starsi mają
kierować wspólnotą z oddaniem, bez przymusu, nie dla zysku, lecz ze
szczerej chęci, a młodzi w pokorze powinni się im poddać), odrzucenie
pychy, wiara w potężną moc Boga, trzeźwość, czujność, mocna wiara
w łaskę, którą obdarza sam Jezus Chrystus.
II List Apostoła Piotra pokazuje, że dzięki łasce jesteśmy

uczestnikami Boskiej natury, uzdolnieni do uwolnienia się od ziemskich pożądliwości. Dlatego właśnie należy łączyć z wiarą dzielność,
z dzielnością – poznanie, z poznaniem – umiarkowanie, z umiarkowaniem – wytrwałość, z wytrwałością – pobożność, z pobożnością – przyjaźń braterską, w końcu z przyjaźnią braterską – miłość. Jeśli zachowamy to wszystko, to podążamy właściwą drogą, utrwalając powołanie i
wybranie i mając gwarancję wejścia do Królestwa Pana i Zbawiciela.
Apostoł Piotr zostawił swój duchowy testament, w którym podkreślił konieczność związania się z prawdą. On sam był naocznym świadkiem wydarzeń, podkreślał również wypowiedź proroków, którzy natchnieni Duchem Świętym, przybliżali prawdę Bożą. Napominał on też,
że trzeba się strzec fałszywych nauczycieli, choć dodawał zarazem, iż
spotka ich niechybna kara. Ich plugawe praktyki, cielesne rozkosze i
cudzołóstwo są o tyle niebezpieczne, że pociągają za sobą ludzi słabych
i niezdecydowanych. Lepiej byłoby jednak dla nich, gdyby natychmiast
zerwali z takim życiem, w przeciwnym razie dosięgnie ich Boska sprawiedliwość. Trzeba pamiętać o bliskości przyjścia Jezusa Chrystusa,
nie wierząc szydercom, bo ci kwestionują to epokowe wydarzenie. Nie
potrafimy, oczywiście, podać dokładnej daty, lecz wydarzenie to będzie
nieuchronne. Należy go oczekiwać święcie i pobożnie, żyjąc w sposób
nieskalany i bez zmazy w pokoju, nie dając wiary fałszywym prorokom,
a Pan nasz spowoduje wzrost naszej łaski i poznania.
Moja rozprawa starała się przedstawić te wypadki w wymiarze
etycznym. Oba Listy Apostoła Piotra są, jak się wydaje, doskonałym
świadectwem wydarzeń z pierwszego wieku naszej ery, czyli z doby
rodzącego się chrześcijaństwa. Co ciekawe, mówi się tutaj o różnych
warunkach, wśród których najważniejsza wydaje się perspektywa eschatologiczna i soteriologiczna. Oznacza to w praktyce, że oczekiwanie
na przyjście Zbawiciela było motywowane wyraźnymi zaleceniami
moralnymi i życia według wzoru Chrystusa.
Do najważniejszych można zaliczyć z pewnością przyjaźń braterską i miłość, ponieważ wyznaczały one stosunki między wiernymi.
Chodziło o to, aby chrześcijanie okazali się nieskażeni, godni i pełni
cnót Chrystusowych. Dopiero takie przesłanki, warunkujące przyszłe,
niebiańskie życie, mogły dać potencjalną szansę zbawienia. I tego właśnie trzymają się wierzący, ufając, że wszystkie ziemskie uciążliwości
i troski, odejdą w cień wraz z nieodległą paruzją naszego Zbawiciela
– Jezusa Chrystusa.
Koniec
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Katechizm

katechizm

Wyznanie wiary
Rozdział 2 − część IV

2.4.4 Czwarty artykuł wyznania wiary
Wierzę, że Pan Jezus rządzi swoim Kościołem i do tego
posłał swoich apostołów i jeszcze posyła aż do swego ponownego przyjścia, z poleceniem, aby nauczali, w Jego imieniu
odpuszczali grzechy oraz chrzcili wodą i Duchem Świętym.
Czwarty artykuł wyznania wiary specyfikuje wiarę w
Kościół, o którym jest już mowa w trzecim artykule. W niniejszym artykule chodzi przede wszystkim o rządy Jezusa Chrystusa. On rządzi swoim Kościołem, ponieważ jest
„Głową Ciała”. (Kol 1, 18) Rządy Jezusa Chrystusa znajdują
swój wyraz w posłannictwie apostołów. Misyjne polecenie
posłannictwa z Ewangelii Mateusza 28, 19. 20 poświadcza, że zwiastowanie ewangelii i udzielanie sakramentów
związane jest z Apostolatem. Tu jeszcze raz zostaje podjęta
apostolskość Kościoła, o której zasadniczo była już mowa
w trzecim artykule i przedstawiona konkretna struktura Kościoła w jego duchowej praktyce.
Urząd apostolski pod względem historycznym nie jest
ograniczony czasowo do pierwotnego Kościoła, ale ma być
sprawowany i pełnić swoje zadania aż do ponownego przyjścia Pana Jezusa. Co Jezus Chrystus zdziała przez swoich
apostołów i co każdy wierzący może doświadczać, to prezentują następujące słowa: „aby nauczali, w Jego imieniu
odpuszczali grzechy oraz chrzcili wodą i Duchem Świętym”.
Polecenie nauczania dotyczy właściwego głoszenia ewangelii o śmierci, o zmartwychwstaniu i o ponownym przyjściu
Pana.
22
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Kolejnym zadaniem Apostolatu jest odpuszczanie grzechów w imię Jezusa, (Jan 20, 23) czyli wiążące obwieszczanie człowiekowi odpuszczenia grzechów z ofiary i zasługi
Jezusa Chrystusa.
Na końcu czwartego artykułu wyznania wiary jest mowa
o sakramencie świętego chrztu wodnego i świętego pieczętowania. Zadaniem Apostolatu jest chrzczenie wodą i Duchem
Świętym, a więc udzielanie tych sakramentów, które umożliwiają nowy byt przed Bogiem.

2.4.5 Piąty artykuł wyznania wiary
Wierzę, że przez Boga przewidziani do urzędu kościelnego zostają ustanowieni tylko przez apostołów oraz że z
urzędu apostolskiego wywodzi się pełnomocnictwo, błogosławieństwo i święcenie do sprawowania służby.
Jak czwarty, tak i piąty artykuł mówi o znaczeniu urzędu
apostolskiego. O ile w czwartym artykule przedstawiona zostaje zależność pomiędzy urzędem apostolskim a właściwą
nauką, odpuszczeniem grzechów i udzielaniem sakramentów, to w piątym artykule chodzi o urzędy duchownych. Bóg
jest tym, który przewiduje kogoś na urząd. Stąd urząd nie jest
ludzkim dziełem ani też ostatecznie zboru, lecz jest darem
Bożym dla Jego Kościoła. Człowiek, jak to wyraża niniejszy
artykuł wyznania wiary, sprawuje swój urząd na podstawie
woli Bożej, a nie decyzji ludzkiej. Urzeczywistnione to zostaje przez urząd apostolski. Urzędy duchownych i Apostolat
są ściśle z sobą związane. Tam, gdzie działa urząd apostolski,

mogą więc występować urzędy duchownych. (zob. KKN
7) Poza tym w Kościele Chrystusa istnieją liczne służby
do zwiastowania Ewangelii i dla dobra wiernych, które też
mogą być pełnione bez ordynacji.
Duchowni od urzędu apostolskiego otrzymują „pełnomocnictwo, błogosławieństwo i święcenie do sprawowania służby”. Urząd nie jest celem samym w sobie ani też ukierunkowanym na siebie, ale jest umiejscowiony w Kościele, a z reguły w
konkretnym zborze. Sprawowanie służby polega na pełnieniu
posług z ukierunkowaniem na Jezusa Chrystusa i Kościół.
Ordynacja na duchownego, wyświęcenie do sprawowania urzędu, zawiera trzy aspekty: „pełnomocnictwo, błogosławieństwo i święcenie”. „Pełnomocnictwo” ma decydujące
znaczenie zwłaszcza dla urzędów kapłańskich, ponieważ są
upełnomocnione z polecenia apostoła do zwiastowania odpuszczania grzechów i wyświęcania świętej wieczerzy. Urzędy kapłańskie uczestniczą więc we właściwym szafarstwie
sakramentów przez apostołów. Podobnie też zwiastowanie
uniwersalnej woli zbawczej Boga następuje z pełnomocnictwa urzędu apostolskiego. „Błogosławieństwo” zapewnia
obecność Bożą i wsparcie Ducha Świętego podczas sprawowania urzędu, zarówno kapłańskiego, jak i diakonatu. „Święcenie” poświadcza, że sam Bóg w swojej świętości i nietykalności chce działać przez urząd. Święcenie konieczne jest też z
tego powodu, ponieważ sam Kościół jest święty.
Chociaż duchowny zostaje przewidziany przez samego
Boga do powołania na urząd kościelny, aczkolwiek może
się zdarzyć, że nie sprosta swojemu urzędowi albo nawet zawiedzie. To jednak nie poddaje w wątpliwość pierwotnego
powołania Bożego. Dlatego że „z urzędu apostolskiego wywodzi się pełnomocnictwo, błogosławieństwo i święcenie do
sprawowania służby”, każdy duchowny występuje w nienaruszalnej relacji z urzędem apostolskim.

2.4.6 Szósty artykuł wyznania wiary
Wierzę, że święty chrzest wodny jest pierwszym krokiem
do odnowienia człowieka w Duchu Świętym i że w wyniku
tego chrzczony zostaje przyjęty do społeczności tych, którzy
wierzą w Jezusa Chrystusa i wyznają Go jako swego Pana.
Szósty artykuł wyznania wiary poświęcony jest świętemu chrztowi wodnemu i przedstawia zasadnicze elementy
chrztu wodnego. Przez święty chrzest wodny zostaje zniesione fundamentalne oddzielenie człowieka od Boga. Nie
następuje to na podstawie zasług człowieka i jego zwrócenia
się z wolnej woli do Boga, ale w wyniku tego, że Bóg przychyla się do człowieka i uwalnia go spod panowania grzechu. W wyniku tej przychylności Bożej człowiek ma udział
w ofierze Chrystusa i w Jego mocy zwyciężającej grzech.
W wyniku świętego chrztu wodnego obmyty zostaje grzech
pierworodny, a chrzczony zostaje włączony do Kościoła
Chrystusa; staje się więc chrześcijaninem.
Święty chrzest wodny nie zawiera jeszcze wszystkiego,
co człowiek potrzebuje do nowego bytu przed Bogiem,
ale „jest pierwszym krokiem do odnowienia człowieka w
Duchu Świętym”. Odnowienie w Duchu Świętym rozpoczęte świętym chrztem wodnym ma swoją kontynuację w
przyjęciu Ducha Świętego podczas świętego pieczętowania.
Dopiero wówczas człowiek jest na nowo narodzony z wody
i z Ducha.
Święty chrzest wodny konstytuuje nie tylko wspólnotę
z Bogiem, ale także wzajemną wspólnotę chrześcijan, ponieważ „chrzczony zostaje przyjęty do społeczności tych,
którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i wyznają Go jako swego
Pana”. Wiara w Jezusa jako w Chrystusa i jako w Pana, a
mianowicie w Moc określającą życie, jest czymś, co wiąże
między sobą wierzących chrześcijan.
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Dla dzieci / Opowieści biblijne

Opowieści biblijne
Eliasz zostaje wzięty do nieba,
a Elizeusz staje się jego następcą

Prorok Eliasz żył w IX w. p.n.e. Jego imię
oznacza: moim Bogiem jest Jahwe (hebr. Jahwe
= Pan Bóg). Eliasz jest orędownikiem wiary w
Jahwe, Boga Izraela. On chciał, żeby jego lud
nawrócił się na prawdziwą wiarę w Boga.

(II Księga Królewska 2,1–18)

Eliasz jest prorokiem w Izraelu,
a Elizeusz jego uczniem.
Elizeusz wie, że Pan zabierze
Eliasza do siebie. On do końca
chce być z Eliaszem.
Gdy Eliasz z Elizeuszem
opuszczają miejscowość Gilgal, Eliasz mówi do swojego
ucznia: „Pozostań tutaj, gdyż
Pan posłał mnie aż do Betelu”.
Na to Elizeusz odpowiada:
„Jako żyje Pan i jako żyjesz ty,
że cię nie opuszczę”.
Kiedy przybywają do Betelu,
wychodzą im naprzeciw inni
uczniowie proroccy i pytają Elizeusza: „Czy wiesz,
że dzisiaj Pan
uniesie twego
pana w
górę?”.

Elizeusz odpowiada: „Ja też to
wiem, lecz wy milczcie!”.
Wtedy Eliasz ponownie do
niego mówi: „Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał
mnie do Jerycha”.
A Elizeusz ponownie odpowiada: „Jako żyje Pan i jako
żyjesz ty, że cię nie opuszczę”.
I razem idą do Jerycha.
Tam również uczniowie proroccy przystępują do Elizeusza
i pytają: „Czy wiesz, że dzisiaj
Pan uniesie twego pana w
górę?”.
Elizeusz na to odpowiada: „Ja
też to wiem, lecz wy milczcie!”.
Po raz kolejny Eliasz mówi do
Elizeusza: „Pozostań tutaj,
gdyż Pan posłał mnie nad Jordan”.
A Elizeusz znowu odpowiada:
„Jako żyje Pan i jako żyjesz ty,
że cię nie opuszczę”.

Pięćdziesięciu uczniów prorockich przygląda się Elizeuszowi
i Eliaszowi, którzy stają nad
brzegiem Jordanu. Eliasz zdejmuje swój płaszcz, zwija go i
uderza nim o wodę.
Woda rozstępuje się w obydwie strony i przechodzą obaj
po suchej ziemi.
Na drugim brzegu Eliasz mówi
do Elizeusza: „Proś, co mam
dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie”.
A więc Elizeusz go prosi: „Proszę, niech mi przypadną w
udziale dwie trzecie twojego
ducha”.
Na to Eliasz odpowiada: „O
trudną rzecz poprosiłeś. Lecz
jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy
będę od ciebie wzięty, spełni
ci się to”.
Obaj idą dalej i rozmawiają.

Nagle rydwan ognisty i konie
ich rozdzielają i Eliasz wśród
burzy wstępuje do nieba. Elizeusz już go nie widzi, rozrywa
swoje szaty na dwie części, bierze płaszcz Eliasza i powraca
nad brzeg Jordanu. Tam płaszczem uderza o wodę, tak jak to
przedtem uczynił Eliasz i mówi:
„Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza?”.
Woda rozstępuje się w obydwie
strony i Elizeusz przechodzi na
drugi brzeg.
Gdy to widzą uczniowie proroccy z Jerycha, mówią: „Duch
Eliasza spoczął na Elizeuszu” i
wychodzą Elizeuszowi na spotkanie. Kłaniają się jemu do
ziemi, gdyż teraz on jest nowym
prorokiem.
Pięćdziesięciu mężczyzn przez
trzy dni szukało Eliasza, ale go
nie znalazło.
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Dla dzieci / Z wizytą u...

Z wizytą

własne
Fotografie

U Bianki w Apodi, w Brazylii
Cześć, to jestem ja i moi rodzice, Elaine i
Kaio. Na imię mam Bianca. Mieszkamy w
małym mieście Apodi; położone jest o około
godziny jazdy samochodem od Mossoró,
miasta w północno-wschodnim brazylijskim
stanie Rio Grande do Norte.
Mossoró jest rozwijającym się miastem.
Tam pozyskuje się sól morską oraz wydobywa i przetwarza ropę naftową.

W naszym regionie uprawia się
dużo owoców, które są eksportowane na cały świat, na
przykład żółte, słodkie i soczyste
melony. Czy lubicie orzechy nerkowca? Na fotografii trzymam w
ręku owoc nerkowca, zwany jabłkiem nanerczowym.

Weekendy zawsze spędzamy w Mossoró. Tam mieszka cała nasza rodzina
i tam też jest nasz kościół. Nasz zbór
powstał w 2006 roku. Mój tata jest
kapłanem, moja mama śpiewa w chórze, a ja gram w orkiestrze dziecięcej. Moja kuzynka Laysa uczy nas gry
na fletach, co sprawia nam radość.

Lubię chodzić do kościoła i chętnie
uczęszczam na zajęcia religii. Tam uczę
się dużo o miłym Bogu, Panu Jezusie i
o Duchu Świętym. Naszą nauczycielką
religii jest moja ciocia Adriana.
Dzień powszedni spędzam w szkole.
Mam siedem lat i chodzę do drugiej klasy.
Moi rodzice mówią, że jestem bardzo
duża, jak na swój wiek. Moim ulubionym
przedmiotem jest matematyka. Lubię też
tańczyć i śpiewać. Na koniec roku szkolnego mieliśmy przedstawienie, w którym
odgrywałam rolę ptaka.
Lubię mój domek dla lalek i oglądać bajki
w telewizji albo na komputerze.
Moi rodzice czasami kupują mi też opowieści biblijne na płytach DVD. Potrafię też
już sama zgrywać i opracowywać na komputerze muzykę i zdjęcia.
Mam też małego psa. On nazywa się
Boby. Czy nie uważacie, że
Boby jest słodki?
Moje ulubione jedzenie? Hmmm
– makarony! Moi rodzice jednak
stale mi powtarzają, że muszę
jeść więcej warzyw i sałatek…
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Fot. Makarony: © sandra zuerlein - Fotolia.com

Graliśmy już nawet kilka
utworów z okazji wizyty
apostoła okręgowego Raúla
Montesa de Oci (z prawej) i
apostoła Reinalda Milczuka.
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Żywność dla rodzin
filipińskich
W niektórych regionach Filipin z powodu długotrwałego okresu suszy w tym roku panują katastrofalne warunki. W niektórych częściach kraju od ponad sześciu miesięcy prawie nie padało. Pod wpływem skutków zjawiska
pogodowego zwanego El Niño rola jest wysuszona i nie
ma żniw. Zagrożona jest egzystencja ludzi. Instytucja charytatywna terytorialnego Kościoła Nowoapostolskiego Azja Południowo-Wschodnia NAC SEA Relief wysłała zespół interwencyjny w regiony klęski żywiołowej. Z pomocą ośmiu zborów nowoapostolskich zaopatrzonych zostało w żywność ponad 510 zagrożonych rodzin. Instytucja podkreśla, że pomoc ta została udzielona wszystkim ludziom niezależnie od przynależności religijnej. Fot. Nikt nie musiał wrócić do domu bez żywności; wdzięczność na obliczach.

Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Azja Południowo-Wschodnia

W skrócie...

Wizyta w Fontilles

Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Hiszpania

W Fontilles (Denia/Hiszpania) grupa wiernych Kościoła Nowoapostolskiego w niedzielę 22 maja br. odwiedziła placówkę chorych na trąd. Jest to ostatnia tego rodzaju placówka w Europie. Przy tej okazji odbyło się też
nabożeństwo pod gołym niebem. Z uwagi na międzynarodowy charakter, kazania były głoszone w czterech
językach: hiszpańskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Po nabożeństwie miało miejsce zwiedzanie sanatorium, w którym jeszcze dziś żyją ludzie chorzy na
trąd. Na płaskowyżu położonym ok. 1000 m n.p.m. o
powierzchni ok. 700 000 m² znajduje się 35 obiektów,
wśród nich ogrodnictwo, ślusarnia, a także teatr i kino.
W przeszłości w tym wyizolowanym specyficznym
miasteczku mieszkało do 400 pacjentów.

W sobotę 18 czerwca br. w miejscowości Weingarten,
położonej w krainie Górna Szwabia w południowych
Niemczech padł strzał startowy XI „Biegu życia”. Jest
to coroczny bieg charytatywny na rzecz chorych na leukemię i inne nowotwory. Jak w poprzednich latach,
tak też i w tym roku w biegu uczestniczyła duża grupa
chrześcijan nowoapostolskich. Pod mottem: „Bieganie
– dawanie – szansa dla życia” zebrano datki, które zostały przeznaczone na dofinansowanie przede wszystkim
akcji rejestrowania i typowania potencjalnych dawców
krwiotwórczych komórek macierzystych.
NASZA RODZINA czasopismo kościoła nowoapostolskiego; Wydawca: Administracja Centralna Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce
PL 81-520 Gdynia; ul. Akacjowa 50/50 A-B; tel.: +48 58 664 9288; fax: +48 58 621 9401; e-mail: acnak@nak.org.pl; Internet: http://www.nak.org.pl
W sprawie otrzymywania czasopisma oraz innych publikacji i informacji o Kościele Nowoapostolskim prosimy zwrócić się do Wydawcy.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Niemcy Południowe

„Bieg życia”

