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Vancouver
Spotkanie młodzieży i nabożeństwo
Głównego Apostoła za zmarłych w Kanadzie

Fot. Kurt Entenmann

SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Spotkanie
z Jezusem Chrystusem
iemal każdy, kto czytał w Ewangeliach relacje o
życiu Pana Jezusa, wyobrażał sobie, jak by to było,
gdyby żył w czasach Jezusa Chrystusa i mógł być
świadkiem Jego działania i Jego czynów.
Niektórzy wierzący chrześcijanie celowo odszukują historyczne miejsca z zamiarem, aby tam na miejscu odnieść wrażenie,
że przed dwoma tysiącami lat był tam obecny Jezus Chrystus.
– Jak by to było, gdyby stało się nad brzegiem Jordanu wśród
wspaniałej natury albo na górze, gdzie wygłosił swoje kazanie
i skąd w oddali widać lśniące w słońcu Jezioro Genezaret, albo
gdyby było się obecnym wśród słuchaczy i z zapartym tchem
słuchało Jego przemowy? Ach, niewątpliwie rozkoszowałoby
się każdą taką chwilą!
Nie tylko katechizm o tym mówi, ale jest to naszą silną wiarą
i przekonaniem, że Jezus Chrystus jest obecny na nabożeństwie.
Jest pośród wspólnoty, która zgromadza się w Jego imieniu. W
swojej naturze Bożej i naturze ludzkiej jest prawdziwie obecny
w świętej wieczerzy.
Jeśli tylko chcę, to każdego tygodnia mogę mieć spotkanie z
Jezusem Chrystusem. Czy miałbym zaprzepaścić takie okazje?
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Fot. © lightpoet - Fotolia.com

SŁOWO I WIARA / miejsce

Główny Apostoł w Vancouverze

W

pierwszym tygodniu lipca 2016 roku bracia i siostry w zachodniej Kanadzie nie tylko świętowali tradycyjny Dzień Kanady,
święto państwowe obchodzone 1 lipca, ale też pierwszą wizytę Głównego Apostoła w tamtym regionie kraju. W Vancouverze/Kolumbia Brytyjska, położonym na zachodnim wybrzeżu Kanady, Główny
Apostoł przeprowadził nabożeństwo za zmarłych, na które przybyli wierni
po części z bardzo daleka. W przededniu, w sobotę, na terenie uniwersyteckim „University of British Columbia” w Vancouverze miało miejsce spotkanie młodzieży z zachodniego regionu Kanady, które zaszczycił swoją
obecnością Główny Apostoł. Liczni młodzi bracia i siostry wykorzystali tę
okazję do uściśnięcia dłoni Głównemu Apostołowi, który następnie pod
wieczór spotkał się z duchownymi sprawującymi urzędy kapłańskie.

Nabożeństwo
3 lipca 2016
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Miejsce: Vancouver/Kanada
Pieśń: I know of a city
Osoby towarzyszące: apostołowie
okręgowi: Raúl Montes de Oca, Enrique
Eduardo Minio i Mark Woll oraz apostołowie okręgowi pomocniczy: David Devaraj,
Frank Dzur, John W. Fendt i John Sobottka
Uczestnicy: ok. 3 200
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Kanada

SŁOWO I WIARA / PUNKT WIDZENIA

J

ako Kościół w przeszłości także
popełniliśmy błędy. Niekiedy ludzie byli ważniejsi niż Pan Jezus.
Osobiste poglądy, zdania i własne
reguły były uważane za ważniejsze niż
Ewangelia – przyczyna tego, że niektórzy stracili wiarę. To
nie ma nic wspólnego z tym, że mówimy: „Tak było dawniej!”. Jako Kościół musimy się tym zająć i przyznać, że z
powszechnie panującymi wówczas tradycjami i obyczajami
niekiedy również w naszych zborach było zbyt dużo surowości i bezwzględności zamiast miłości i zrozumienia.
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 03.07.2016 r.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

W

Słowo biblijne: Księga Psalmów 34, 19

„Bliski jest Pan tym, których serce jest
złamane, a wybawia utrapionych na duchu”.

Pan jest bliski i pomaga

M

ili bracia i siostry, po raz pierwszy jestem w tej części Kanady i cieszę się,
że razem z wami mogę przeżywać tę
uroczystość łaski. Dzisiejszy dzień
jest dniem dziękowania i dniem łaski,
dniem zbawienia dla wielu dusz na tamtym świecie. To
nabożeństwo jednakże nie tylko ważne jest dla tamtego
świata, ale jest źródłem błogosławieństwa również dla
nas, ponieważ służy nam do przygotowania się na ponowne przyjście Chrystusa. Wiemy, że zostaliśmy wybrani na kapłanów Boga i Chrystusa w Królestwie Pokoju.
To jest powód, dlaczego Chrystus zabierze nas do siebie,
gdy przyjdzie ponownie. Do zadań kapłaństwa Boga i
Chrystusa nie będziemy się przygotowywać dopiero,
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gdy będziemy z Chrystusem w Jego Królestwie. Do tych
zadań przyuczamy się już dzisiaj na ziemi. Przygotowanie
na nabożeństwo za zmarłych jest znakomitym przygotowaniem do naszych przyszłych zadań.
Kazanie na nabożeństwie za zmarłych nie jest tylko
skierowane do dusz zmarłych; Bóg przemawia również
do każdego z nas. To, co dotyczy dusz po tamtej stronie,
dotyczy także nas. Więc nabożeństwo za zmarłych jest
również dla nas źródłem błogosławieństwa.
Przeczytałem werset z Psalmu Dawida. Gdy jest
mowa: „Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane,
a wybawia utrapionych na duchu”, to natychmiast myślimy o Jezusie Chrystusie, w którym Bóg, Pan, przyszedł
na ziemię. Żył tutaj jako człowiek, dzięki czemu ludzie

mogli zrozumieć, kim jest Bóg. Jezus Chrystus, Syn żyiele dusz na tamtym świecie przeżyło na
wego Boga, był bliski tym, którzy mieli złamane serce,
ziemi przemoc w najgorszej formie. Nawet
gdy był na ziemi. To udowodnił. Był bliski chorym, któnie można sobie wyobrazić, jak okrutni mogli
rzy nie mieli żadnej nadziei na wyzdrowienie. Szpitale i być ludzie i jak bardzo ludzie musieli cierpieć. Niektórzy
lekarze w tamtych czasach nie byli w stanie nic zrobić i ludzie latami cierpią z powodu choroby i to już jest straszwszyscy niewidomi, sparaliżowani itd. w ogóle nie mieli ne. Nie można sobie wyobrazić, czego doświadczają. Jest
nadziei, żeby kiedykolwiek być zdrowym. Pan Jezus był wiele dusz na tamtym świecie, które musiały przeżyć coś
im bliski i im pomagał.
strasznego.
Był bliski smutnym i przeżywającym żałobę. PomyślPan Jezus przeżył niesprawiedliwość. Został pomy o wdowie z Nain. Wdowy w ówczesnym czasie miały traktowany jak najgorszy przestępca, potępiony i skasmutny los. Jedyny syn wdowy umarł. Gdy przybył Pan zany. A przy tym był niewinny. Zabito Go za nic. Co za
Jezus, widział jej złamane serce, był jej bliski i pomógł.
niesprawiedliwość!
Pan Jezus był też bliski tym, którzy mieli złamane
Jak wielu ludzi na ziemi i na tamtym świecie doznało
serce z powodu tego, że zostali zapomniani. Tu pomyślmy krzywdy! Nasz świat jest niesprawiedliwy; z jednej strony
o biednym mężczyźnie, który ponad trzydzieści lat leżał bogaci, z drugiej strony biedni; ci, którzy mają pracę i ci,
chory przy sadzawce Betesda. Nikt mu nie pomógł. Był którzy nigdy nie będą mieli szansy na otrzymanie pracy;
zapomniany, nikt się nim nie interesował. Pan Jezus był ci, którzy żyją w bogatym kraju i ci, którzy żyją w biedmu bliski; widział jego złamane serce.
nym kraju. Pokrzywdzonych jest tyle samo, co faworyzoPan Jezus był bliski tym, którzy z powodu swego po- wanych, ale pokrzywdzeni nie mają żadnej szansy, tylko
stępowania byli potępieni w
z powodu tego, że się tam, a
swoim środowisku. Pomyślnie tu urodzili.
Jezus Chrystus, Syn żywego Boga,
my o kobiecie, która przyPrzykłady można dowolnie
szła do Pana Jezusa i swoimi
mnożyć. Świat jest niesprabył bliski tym, którzy mieli
łzami zwilżyła Jego nogi.
wiedliwy i wielu cierpiąc z
złamane serce, gdy był na ziemi.
Jako grzesznica była wzgarpowodu niesprawiedliwodzona przez wszystkich. Faści, pyta: „Dlaczego mnie to
ryzeusz, który był przy tym,
spotyka? Dlaczego zawsze
pomyślał: „Gdyby Jezus był prorokiem, to by wiedział, ja? Zawsze tylko ja, a innym wiedzie się tak dobrze. Mają
co to jest za jedna!”. Pan Jezus był jej bliski. On był bliski wszystko, czego potrzebują, a ja nie mam nic”. Pan Jezus
grzesznikom. Widział, że grzech złamał jej serce.
rozumiał tych, którzy doświadczali niesprawiedliwości.
Jezus Chrystus jednakże nie tylko był bliski tym, któ- On jest bliski tym, którzy mają złamane serce.
rzy mieli złamane serce, ale dzielił też z nimi ich los. Jeśli
Wielu ma złamane serce, ponieważ nie rozumie Boga.
pomyślimy przy tym o tamtym świecie, to zrozumiemy, Nie doświadczyli Jego pomocy, a ich modlitwy nie zostajakie to jest ważne.
ły wysłuchane. Pan Jezus ich rozumie. Gdy On wisiał na
Pan Jezus nie był rozumiany nawet przez własną rodzi- krzyżu, Bóg nie odpowiadał. Nie doświadczył widocznej
nę. Jego rodzeni bracia w Niego nie wierzyli. Był wzgar- pomocy Bożej. Musiał umrzeć, ponieważ to było wolą
dzony, zdradzony i opuszczony przez przyjaciół. On ro- Jego Ojca.
zumiał ludzi, którzy mieli złamane serce, czy to na tym,
ielu na tamtym świecie zginęło na skutek klęsk
czy na tamtym świecie. Wielu jest na tamtym świecie,
żywiołowych. Żaden człowiek, żaden rząd nie
którzy mówią: „Nikt nie mógł mnie zrozumieć, nikt nie
jest winny ich śmierci. „Winna” jest natura.
chciał mnie zrozumieć. Moi rodzice, moja rodzina, mnie
nie akceptowali. Przez wszystkich zostałem opuszczony”. Być może myślą: „Bóg jest winny, to jest Jego stworzenie, które sprowadziło na mnie śmierć. Bóg nic nie zrobił,
Wielu na tamtym świecie ma złamane serce.
Pan Jezus przeżył przemoc i doświadczył bólu. Jeśli żebym uniknął śmierci”. Mają złamane serce. Pan Jezus
się pomyśli, w jaki sposób został zabity, to jest to po prostu to rozumie. On cierpiał z powodu naszych grzechów. W
przerażające. To była najgorsza i najboleśniejsza forma ekstremalny sposób przeżył, jak grzech oddziela od Boga,
ponieważ wziął na siebie grzechy całego świata. A to, że
śmierci.

W
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Pokora, uniżoność, „skruszone usposobienie”, prowadzą do tego, że można
patrzeć na Pana Jezusa, będąc przekonanym, że potrzebuje się pomocy!

doświadczył całkowitego ciężaru grzechu i opuszczenia
przez Boga, to wyraził słowami: „Boże mój, czemuś mnie
opuścił?”. (Mat 27,46) Gdy był obciążony wszystkimi
grzechami, wtenczas doświadczył, jak daleko jest oddalony grzesznik od Boga.

P

an Jezus wie, co czuje dusza, gdy ma złamane serce,
ponieważ to samo przeżył i może jej pomóc. Co
muszą uczynić dusze? Muszą widzieć Go jako
Syna Bożego i poznać, że Syn Boży to samo wziął na
siebie, co one muszą znosić. On przeżywał dokładnie to
samo, z powodu czego ty cierpisz. Spójrz na Niego! Naśladuj Go! On może ciebie ocalić.
A żeby zostać ocalonym, konieczna jest pokora. To dotyczy zarówno tego, jak i tamtego świata. Pokora, uniżoność,
„skruszone usposobienie”, prowadzą do tego, że można
patrzeć na Pana Jezusa, będąc przekonanym, że potrzebuje
się pomocy! Zarówno tu, jak i tam jest wielu, którzy żądają sprawiedliwości. Ale jedyną drogą, jaka prowadzi do
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pomocy i ocalenia jest to, gdy się mówi: „Panie, proszę Cię,
pomóż mi! Przyjmę taką pomoc, jaką Ty dla mnie przewidziałeś”. Niczego nie możemy żądać od Boga. Nie możemy Go zmuszać do tego, żeby pomagał nam w określony
sposób. Jeśli przystępuję do Boga i mówię: „Tak sobie tej
pomocy nie wyobrażałem. To jest niesprawiedliwe. To powinno przebiegać inaczej! Ja chcę sprawiedliwości!”, to
wówczas tej pomocy nie doświadczymy. On pomaga tym,
którzy mają skruszone usposobienie.
Kto ma skruszone usposobienie, ten wie, że jest zdany
na Boga, że bez Niego nic nie może zrobić. Ten ufa Bogu
i akceptuje to, co Bóg czyni, nawet jeśli nie ma co do tego
żadnego wyjaśnienia i nie wszystko rozumie. To odnosi
się zarówno do tego, jak i do tamtego świata. Na pytanie dlaczego – dlaczego do tego dopuściłeś? Dlaczego to
uczyniłeś? Dlaczego nie udzieliłeś mi żadnej odpowiedzi?
Dlaczego nie wysłuchałeś mojej modlitwy, a modlitwy
innych wysłuchałeś? Dlaczego muszę tego doświadczać,
dlaczego, dlaczego? – nie otrzymamy żadnej odpowiedzi.

Spójrz na Pana Jezusa! On przeżywał to samo, On tak
samo cierpiał. Ufaj Jemu! Na krzyżu Pan Jezus mówił
słowami Psalmu: „Ojcze, w ręce twoje polecam ducha
mego”. (Łuk 23, 46) – Innymi słowy: „Nie rozumiem
tego, ale to przyjmuję, ufam Tobie, Ty mnie ocalisz”. To
brzmi bardzo prosto, ale tak nie jest. Skruszone usposobienie oznacza akceptowanie tego, że nie otrzymuje się
żadnej odpowiedzi.

O

kazujmy skruszone usposobienie. Dusze na tamtym świecie są tak samo jak my świadome faktu,
że są grzesznikami i potrzebują łaski. Wiemy, że
nie wszystko, co czynimy, godzi się z wolą Boga. Gdyby
te rzeczy nie zostały odpuszczone, nie zostalibyśmy zbawieni. Nawet jeśli czynimy wiele dobrego, to pozostajemy grzesznikami. Nie można złego kompensować dobrem: „Ten tyle rzeczy zrobił dobrze, tylko niektóre nie
całkiem dobrze, ale w sumie wszystko jest w porządku.”
Tak nie idzie. Na łaskę nie można sobie zasłużyć. Tylko ze
skruchą możemy prosić o łaskę i odpuszczenie.
Skruszone serce i skruszone usposobienie jest gotowe
też do odpuszczenia bliźniemu. To nie jest normą wśród
ludzi. Wszakże skruszone serce wie: ja muszę odpuścić,

a co najmniej muszę próbować odpuścić, żeby samemu
zaznać łaski i odpuszczenia.
Skruszone serce – a to dotyczy przede wszystkim
zmarłych – jest gotowe umrzeć za Jezusa Chrystusa.
Dusze na tamtym świecie tęsknią za świętym chrztem. Co
to oznacza zostać ochrzczonym? To oznacza unicestwić
stare usposobienie, zostać pogrzebanym z Chrystusem i z
Nim żyć. Na to muszą się zdecydować dusze, które chcą
być ochrzczone. Skruszone serce mówi: „Chcę uśmiercić
stare usposobienie, aby pozyskać nowe życie z Chrystusem”. To jest konieczne, aby móc przyjąć sakrament świętego chrztu.
„Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu”. To słowo biblijne można
nieco rozszerzyć.
Wcześniej nadmieniłem wdowę z Nain, która straciła
syna. Zmarłego wynoszono za miasto, żeby na zewnątrz go
pochować. Gdy Pan Jezus spotkał kondukt pogrzebowy i
widział płaczącą wdowę, podszedł do trumny i powiedział
do zmarłego: „Młodzieńcze, tobie mówię: Wstań”. (Łuk 7,
14) Wskutek tych słów zmarły wrócił do życia. Pan Jezus
widział złamane serce wdowy i pomógł jej, przywracając
jej syna do życia.
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Jako Kościół, jako zbór, jako dziecko Boże, wezwani jesteśmy do tego,
żeby się zapytać: Czy uczyniliśmy wszystko, czego się od nas oczekuje?

To jest również obraz Kościoła.
Kiedy myślimy o wszystkich zmarłych, którzy są niezbawieni, to także mamy złamane serce. Nie można nic
innego zrobić, jak tylko modlić się za nich. Szczególnie
myślę o tych, którzy stracili wiarę. Również w Kanadzie
jest wielu braci i sióstr, którzy szli z nami przez pewien
odcinek drogi, ale potem z jakichkolwiek przyczyn się zatrzymali. Stracili wiarę, stracili zaufanie i już dalej nie szli
razem z nami. Nie zapominajmy o nich, wszystko jedno,
czy są jeszcze wśród nas, czy już na tamtym świecie.
Nie bądźmy wobec nich obojętni, ale miejmy „złamane
serce”. Nie myślmy, że sami są sobie winni: „To ich problem! To samo przeżywaliśmy, ale pozostaliśmy wierni!
To, że odeszli, to ich sprawa”. Nie. Módlmy się za nich i
nie zapominajmy o nich ani ich nie skreślajmy. Wstawiajmy się za nimi u Pana i prośmy Go, aby darował im łaskę,
12
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żeby znaleźli powrotną drogę do ołtarza, do Jego łaski i
zbawienia. Niekiedy się słyszy: „To w ogóle nie ma sensu.
Ja ich znam! Ich już dawno nie ma wśród nas, nawet nie
mamy z nimi kontaktu!”.
Bracia i siostry, syn wdowy z Nain był martwy! W jego
przypadku w ogóle nie było powodu do nadziei. Pan Jezus
polecił zatrzymać kondukt i powiedział do zmarłego:
„Wstań!” – i on wstał. To wszystko się wydarzyło, kiedy
Pan widział złamane serce wdowy.
Nie możemy nikogo przywrócić do życia, kto duchowo jest martwy. Ale możemy się modlić i nie ustawajmy
się za takich modlić, ponieważ polegamy na Jezusie Chrystusie. Jeszcze nie jest za późno, On może ich przywrócić
do życia, zarówno na tym, jak i na tamtym świecie. On
może zatrzymać bieg rzeczy i powiedzieć: „Wstań!”, a
wtedy wydarzy się to, co On chce.

J

ako Kościół, jako zbór, jako dziecko Boże, wezwani
jesteśmy do tego, żeby się zapytać: Czy uczyniliśmy
wszystko, czego się od nas oczekuje? Czy wystarczająco okazywaliśmy miłość? Być może w jednym czy
drugim przypadku powinniśmy byli inaczej zareagować.
Jako Kościół w przeszłości także popełniliśmy błędy.
Niekiedy ludzie byli ważniejsi niż Pan Jezus. Osobiste
poglądy, zdania i własne reguły były uważane za ważniejsze niż Ewangelia – przyczyna tego, że niektórzy stracili
wiarę. To nie ma nic wspólnego z tym, że mówimy: „Tak
było dawniej!”. Jako Kościół musimy się tym zająć i przyznać, że z powszechnie panującymi wówczas tradycjami
i obyczajami niekiedy również w naszych zborach było
zbyt dużo surowości i bezwzględności zamiast miłości i
zrozumienia.

D

ziś się pytamy, czy jesteśmy prawdziwymi naśladowcami Pana, czy nasze świadectwo jest
naprawdę wiarygodne? Nierzadko musimy też
stwierdzić, że nasza postawa daleka jest od głoszonego
kazania. Z jednej strony jest Słowo Boże, Ewangelia i to,
kim chcielibyśmy być, a z drugiej strony jest rzeczywistość. Pomiędzy tym jest przepaść, która dla niejednego

jest zbyt duża, żeby mógł nad tym przejść do porządku
dziennego. Rozdźwięk pomiędzy „teorią”, a tym, co się
widzi, dla niektórych jest po prostu zbyt duży.
Nie możemy zmienić przeszłości, ale jako Kościół,
jako zbór, jako wierni, bądźmy świadomi tych faktów.
Nasze świadectwo o Chrystusie powinno być wiarygodne. Stawiajmy Chrystusa coraz bardziej w centrum, ponieważ chodzi o Niego, a nie o nas. Bądźmy świadomi, że
jeszcze musimy wzrastać w poznawaniu Chrystusa, aby
jeszcze lepiej Go rozumieć.
Nie chodzi mi o to, żebyśmy czuli się winni i byli nieszczęśliwi; to nie jest wolą Bożą. Bóg chce pokornego
Kościoła, pokornego zboru, pokornych dzieci Bożych.
Jesteśmy świadomi, że popełniliśmy błędy i prosimy o
wybaczenie, i postanowiliśmy w przyszłości czynić lepiej. Jeśli będziemy modlić się o to, żeby nam się udało,
wówczas Bóg odpowie na skierowane z pokorą do Niego
modlitwy. Zatem nie bądźmy znużeni w modleniu się za
tych, którzy stracili wiarę. Wciąż jeszcze jest nadzieja dla
dusz na tym i na tamtym świecie. Jeśli Bóg postrzega nas
jako pokorny Kościół, pokorny zbór, pokornych sług i pokornych wiernych, wówczas wysłucha naszych modlitw
i pomoże.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Kanada

Biskupi Neil Jansen i Max
Sturm (od lewej) przyjmują
świętą wieczerzę za zmarłych

Żyć z wiarą / przeżycia

Bądź wola
Twoja!
Stan noworodka jest krytyczny.
Babcia czuwa przy łóżeczku
i modli się nieustannie.

ApOSTOł OkręgOWy
rAÚl mONTES dE OcA

Po kazaniach apostołów okręgowych Główny Apostoł
kontynuował:

D

ziś sakramenty zostaną udzielone nie tylko zmarłym. My również będziemy wspólnie obchodzić
uroczystość świętej wieczerzy jako osobiste
spotkanie z Jezusem Chrystusem. Słyszałem od apostoła okręgowego, apostołów i biskupów, że także tu w
Kanadzie wielu braci i sióstr cierpi z powodu złych sytuacji. Pozwólcie, że powrócę do początku nabożeństwa
i powiem: miły bracie, miła siostro, jeśli czasem pytasz:
dlaczego ja?, to pomyśl o tym, że Pan Jezus, Syn Boży,
musiał przeżywać to samo. On niósł ciężar grzechu. Co
wciąż ciebie spotyka, to spotykało też Jego. On ciebie rozumie, On dzieli z tobą twoje cierpienie i twój ból, i chce
ciebie od tego wybawić. Kiedy obchodzimy uroczystość
świętej wieczerzy, wtedy odczuwamy, że Pan Jezus dzieli
z nami nasze cierpienie. Ale nie tylko to. On nam mówi:
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ApOSTOł OkręgOWy
ENriquE E. miNiO
Być pokornego serca oznacza też mieć zrozumienie dla
drugiego – mieć takie same
zrozumienie dla drugiego, jakie
Pan Jezus ma dla nas.

Boże, czyń to, co Ty chcesz. Bądź
wola Twoja”. Trwożliwie śledzę
wskazania na monitorze. Dwie pielęgniarki wykonują swoją pracę. Moja
wnuczka połączona z wieloma przewodami leży w bezruchu w inkubatorze.
Moja córka do mnie mówi: „Mamusiu, weź się w garść, nie traćmy
nadziei”. – „Tak”, odpowiadam i dodaję: „Pomódlmy się wszyscy razem”.
Po modlitwie przejmuję czuwanie
i pozwalam przemęczonym rodzicom
pojechać do domu.
Tymczasem minęły ponad dwa lata od tamtych wydarzeń. Wiele radości mogłam już zaznać z moją wnuczką. Jest w pełni sprawna, biega, skacze, rozmawia pełnymi zdaniami i
cieszy się na pójście do przedszkola.
– Dziękuję miły Boże!

„Dzielę z tobą twój ból i twój krzyż, ale chcę też dzielić
z tobą coś innego; chcę dzielić z tobą swoją wspaniałość,
chcę dzielić z tobą wiekuistą radość, chcę dzielić z tobą
swoje Królestwo. To, co jest moje, ma być też twoje”. To
również jest składową uroczystości świętej wieczerzy.
Obchodźmy tę świętą wieczerzę jako szczególne spotkanie z Jezusem Chrystusem!

ZASAdNicZE myśli
Fot. © MikoSok - Fotolia.com

Zbory są odbiciem naszego
społeczeństwa. Mamy wielokulturowe społeczeństwo i
wielokulturowe zbory; niekiedy współżycie funkcjonuje
dobrze, a czasami mniej dobrze. Starajmy się rozmawiać językiem miłości, którego uczy nas Pan.

O

ddział intensywnej
terapii dla wcześniaków. Cichutko siedzę przy inkubatorze. W nim leży moja
wnuczka. Ma dwa tygodnie. Maluśka
dziewczynka. Z powodu ataku epilepsji młodzi rodzice przywieźli ją do
szpitala.
Popłakuję cichutko i się modlę:
„Miły Boże, czuwaj nad nami. Niech
się dzieje wola Twoja”. Przy tym
wspominam wydarzenie sprzed pięćdziesięciu lat. Wówczas straciłam
mojego dopiero co narodzonego syna i wiem, co to znaczy. Jeszcze dziś
cierpię z tego powodu.
Lekarze rozmawiają z rodzicami. Diagnoza nie jest pocieszająca.
Dziecko prawdopodobnie doznało
uszczerbku na zdrowiu i możliwe,
że będzie niepełnosprawne. – „Miły

Pan Jezus jest bliski tym, którzy mają złamane
serce. On wszystkiego doświadczył, niosąc
ciężar wszystkich grzechów. On rozumie dusze ze złamanym sercem i może im pomóc.
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Żyć z wiarą / przeżycia

Znajdę Cię!

C

Fot. Bettina Neubauer

Pewna siostra w wierze urodzona w rodzinie nowoapostolskiej relacjonuje, co
przeżyła zanim świadomie zaczęła kroczyć drogą wiary.

zas mojego dzieciństwa
i młodości, podobnie
jak mojego pięciorga
rodzeństwa, napiętnowany był chorobą moich rodziców. Ojciec z powodu choroby był niezdolny do pracy. Stale był
podenerwowany i nawet nie starał się
tego ukrywać. W niektórych dniach
w domu było nie do wytrzymania.
To też był jeden z powodów, dla którego tak chętnie uczęszczałam na nabożeństwa. Jako dla dziecka była to
dla mnie godzina spokoju, jaką miałam w domu Bożym, a jako dla młodej dziewczyny była to chwila szczególnego powiązania z Bogiem. Pomimo to częstokroć bardzo zasmucona
wracałam po nabożeństwach do domu, ponieważ doświadczałam jaskrawego przeciwieństwa pomiędzy tym,
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czego zaznawałam w domu, a tym, co
słyszałam na nabożeństwach lub na zajęciach religii odnośnie wiary, miłości,
nadziei, modlitwy i zaufania.
Moje starsze rodzeństwo było już
poza domem, kiedy moja matka zachorowała na nowotwór. Podczas licznych pobytów mamy w szpitalu jako
czternastolatka musiałam nauczyć się
prowadzenia gospodarstwa domowego i troszczyć się o ojca oraz młodszą
siostrę. Stosunek naszego ojca do nas
dzieci się nie poprawił. Mieliśmy tylko „funkcjonować”. W tamtym czasie szczególnie modliłam się do Boga i
wyznawałam Jemu, że nie odczuwam
Jego bliskości i miłości we wszystkich
cierpieniach życiowych, ale też że chcę
Go szukać i że Go znajdę.
W firmie, gdzie miałam praktykę zawodową, poznałam młodego

mężczyznę, za którego nieco później
wyszłam za mąż. Co prawda był innego
wyznania, ale od początku wykazywał
zainteresowanie naszym Kościołem.
Trzy miesiące po naszym ślubie mój
ojciec nagle doznał zawału serca. Od
tamtej chwili diametralnie pogarszał
się też stan zdrowia mojej matki. Moją uwagę jednak zwracało, z jakim niewiarygodnym spokojem i wewnętrzną
siłą znosiła udręki swojej choroby. Pytałam samą siebie, czy być może w jej
życiu w wierze było coś więcej niż tylko to, co ja mogłam zauważyć.
Urodziłam dziecko. Dziesięć dni
później zmarła moja matka. Przed
śmiercią poprosiła mnie, żebym zaopiekowała się najmłodszą siostrą,
ponieważ babcia, u której wtenczas
mieszkała moja siostra, podupadła na
zdrowiu. Kilka miesięcy po śmierci

matki także babcia odeszła do wieczności. Wszystkie te wydarzenia przygnębiły mnie doszczętnie. Byłam
smutna i przeciążona opieką nad noworodkiem. Czułam w sobie wielką pustkę. Mój mąż oraz bracia i siostry w zborze wspierali mnie w tamtym czasie,
ale to, patrząc wstecz, poznaję dopiero dziś. Wtenczas tego nie widziałam
ani nie odczuwałam. Nic nie mogło się
przebić przez mur mojego głębokiego
smutku i żałoby.
Przed świętym pieczętowaniem
mojego dziecka zrozpaczona usilnie
modliłam się do Boga, ponieważ byłam rozczarowana i smutna. Pytałam
Boga, w jaki sposób mam mojemu małemu synkowi przybliżyć miłość Bożą,
jeśli sama jej nie odczuwam. Bardzo
mnie poruszyły słowa naszego przewodniczącego zboru, że Bóg pozwoli nam kroczyć drogą wiary. Tych słów
uchwyciłam się duchowo, chociaż nie
mogłam sobie wyobrazić, jak miałoby
to wyglądać.
W tamtym czasie mój mąż intensywnie zajmował się naszą wiarą. Od
pogrzebu mojej matki, który wywarł
na nim szczególne wrażenie, wzrastało w nim życzenie stać się chrześcijaninem nowoapostolskim. Gdy nasz syn
skończył pół roku, został pieczętowany Duchem Świętym. Na tym samym
nabożeństwie również mój mąż przyjął
sakrament świętego pieczętowania. Ja
jednak z tego wszystkiego nie potrafiłam się cieszyć.
Trzy lata później z powodów zawodowych musieliśmy się przeprowadzić. W wyniku tego miałam nadzieję
na nowy początek. Nadzieja okazała
się błędna! Zamiast poprawy nastąpiło
pogorszenie. Przeżycia z dzieciństwa i
pytanie, w jaki sposób miły Bóg mógł
dopuścić do wszystkiego, co przeżyłam, nieustannie mnie nurtowały
i w końcu doprowadziły do choroby

psychosomatycznej. Rozstałam się z
mężem. Nie dawałam już rady. Tylko
płakałam i się modliłam: „Miły Boże, pomóż mi”. W tamtym czasie koleżanka z pracy poleciła mi terapeutkę,
do której udałam się na terapię. Wspólnie rozpracowywałyśmy moje przeżycia z dzieciństwa. Nie było to dla mnie
łatwe, a droga do uzdrowienia długa.
Wiele łez płynęło i wiele modlitw zostało skierowanych do Boga.
Stopniowo odnajdywałam samą siebie. Chociaż początkowo gryzło mnie
sumienie, że postępowałam inaczej niż
moja matka i nie szukałam rad i sił w Kościele, to jednak byłam Bogu wdzięczna
za to, że znalazłam tę terapeutkę.
Nauczyłam się oddzielać życie naturalne od duchowego i się pytać: „Miły Boże, co masz na myśli?”. Dzięki temu nauczyłam się też przyjmować dopusty Boże, nawet jeśli ich często nie
rozumiałam. Nabożeństwa były i pozostały dla mnie wielką podporą. W
końcu poznałam, że moja mama z powodu swojej choroby nawiązała szczególnie serdeczną więź z Ojcem Niebieskim. A ja dzięki temu wszystkiemu,
co wycierpiałam i przeżyłam, stałam
się tym, kim teraz jestem: dzieckiem
Bożym, które świadomie kroczy drogą
wiary, które potrafi odpuszczać i przebaczać oraz przyjmować to, czego pragnie dusza.
Tymczasem mój syn został konfirmowany. Podczas chrztu jako matka nie czułam się w stanie, żeby przejąć odpowiedzialność za jego życie w
wierze, ale ufałam, że Ojciec Niebieski
mi w tym pomoże. Takie też były moje
prośby przez wszystkie lata.
Wdzięczna jestem, że miły Bóg wysłuchał moich próśb, ponieważ mój syn
chętnie uczęszcza na nabożeństwa i jest
aktywny w dziele Bożym, w Kościele.
Wszystko to jest dla mnie widoczną
miłością Bożą!
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Fot. Oliver Rütten/Patrick Sinn/archiwum

SŁOWO I WIARA

Apostołowie
wywiady
Apostoł okręgowy
Rüdiger Krause

Drogi apostole okręgowy, czy działasz przy jakichś projektach kościelnych, a jeśli tak, to w
jakim zespole?
Działam w zespole koordynacyjnym i jestem referentem
ds. zagadnień wiary i życia kościelnego. W zespole tym
zajmujemy się wynikami prac różnych grup roboczych i
komisji naszego Kościoła, które następnie przedstawiane
są Głównemu Apostołowi i kierowane do rozstrzygnięcia
przez Konferencję Apostołów Okręgowych. To jest bardzo
interesujące zadanie, ponieważ w analizowanych zagadnieniach można odnaleźć ogólnoświatowy przekrój Kościoła.
Jak często spotykasz Głównego Apostoła?
Z Głównym Apostołem widzę się wtedy, kiedy przeprowadza nabożeństwa w moim obszarze działania w Niemczech
Północnych i Wschodnich, a jest to z reguły od trzech do
czterech razy w roku. Ponadto trzy, cztery razy w roku mamy
posiedzenia zespołu koordynacyjnego, na których również
bywa Główny Apostoł. Dochodzą jeszcze kolejne okazje
związane z uroczystościami kościelnymi, więc Głównego
Apostoła spotykam od dziesięciu do piętnastu razy w roku.
Co w swojej służbie uznajesz za coś wyjątkowego i uszczęśliwiającego?
18
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Data urodzenia: 29.12.1960 r.
Zawód wyuczony: Dyplomowany administrator policji
Apostoł okręgowy od: 05.12.2010 r.
Obszar działania: Dania, Estonia, Finlandia, Grenlandia, Irlandia, Islandia, Niemcy
Północne i Wschodnie, Norwegia, Polska,
Szwecja, Wielka Brytania

Apostołowie
listy

Apostoł okręgowy Rüdiger Krause podczas
rozmowy z apostołami okręgowymi Rainerem
Storckiem (z lewej) i Michaelem Ehrichem
oraz z młodzieżą

Odpowiedzialność
Spotkania z braćmi i siostrami oraz przeżywanie nabożeństw. Przeprowadzając nabożeństwa również można je
przeżywać. Oczywiście, jak każdy duchowny, przygotowuję się na nabożeństwa, ale jest też tak, że Duch Święty wzbudza myśli, których wcześniej się nie miało. Jeżeli
wierni na nabożeństwie akurat te myśli odbierają jako pomocne lub odpowiedzi na pytania i gdy jeszcze mi o tym
mówią, wtedy jest to piękne przeżycie.
Jaka jest odległość do najbardziej oddalonego
zboru w twoim obszarze działania?
Sądzę, że jest to ok. 3600 kilometrów w linii prostej do
Grenlandii Zachodniej. Wyspa ta leży na morzu, dlatego
chętnie lecę tam samolotem. Podróż statkiem trwałaby nieuzasadnienie zbyt długo.
Apostole okręgowy, czy pozostaje tobie jeszcze
czas na hobby?
Nie mogę powiedzieć, że nie mam czasu wolnego, ale nie
mam hobby, któremu bym się poświęcał i na rzecz którego bym inwestował wiele czasu. Nie zastanawiałem się
nawet nad hobby. Mój wolny czas jest bardzo ograniczony.
Nasze dzieci są poza domem, więc w domu jestem z żoną.
Czasami wyjeżdżamy lub coś razem podejmujemy.

Przejmowanie odpowiedzialności należy do naszego życia. W miarę dorastania zakresy odpowiedzialności
stają się coraz szersze. Czasami nas to satysfakcjonuje, a
czasami nie. Istnieją rzeczy, za które chętnie przejmujemy
odpowiedzialność, a przy innych najchętniej chcielibyśmy
uniknąć odpowiedzialności.
Tak jest w naszym życiu i tak pozostanie, że musimy
sprostać odpowiedzialności wobec bliźniego lub jakiejś
sprawy. To uwidaczniamy naszym postępowaniem i naszą
mową. Jeżeli chcemy sprostać odpowiedzialności w dobrym
sensie, to niezbędna jest do tego kultura osobista, konstruktywna pokora, chęć do nauki, zdolność do nauki i mądrość.
Zainteresowało mnie postępowanie Abrama. Wyruszył
wraz z bratankiem Lotem w drogę do nowej ojczyzny. Obaj
zabrali z sobą swoje bydło i swoją służbę. Nastała chwila,
w której musieli się rozstać. Abram pozostawił młodszemu Lotowi wybór krainy dla jego stada. Lot wybrał bardzo
żyzną krainę nad Jordanem.
Abramowi pozostała nieurodzajna ziemia. On to zaakceptował, chociaż do niego jako starszego należało prawo
wyboru. Jego wzorowe postępowanie na tym się nie kończyło. Gdy po pewnym czasie wrogowie pojmali Lota, to
Abram poczuł się za niego odpowiedzialny, wyruszył z
grupą uzbrojonych sług i uwolnił Lota. Abram mógł też zareagować inaczej i nie poczuwać się do odpowiedzialności,
a miałby ku temu dość powodów. (por. I Moj 14)
Żyjemy w określonym społeczeństwie, rodzinie, zborze
i przyczyniamy się do tego, aby panował pokój i bliźni miał
możliwość osiągnięcia celu wiary. Przy tym w niektórych

okolicznościach musimy doznawać niekorzyści. Naszym
zadaniem jednak jest postępowanie z szacunkiem i taktem,
z miłością do Boga i do bliźniego. Oczywiście czasami
doświadczamy decyzji, z którymi trudno się zgodzić bądź
przeżywamy sytuacje, które nas nie zadowalają. Nie jest
błędem wówczas porozmawiać z tymi, którzy są za to odpowiedzialni. Ważne wszak jest, aby pomimo to, jak Abram
zaangażować się na rzecz bliźniego, bowiem wszyscy ponosimy współodpowiedzialność za to, aby bliźni osiągnął
cel wiary. Do tego również potrzebna jest twoja siła, twoja
gotowość do pojednania, twoje usposobienie serca, twoja
idea i twoja miłość.
Żyjemy w czasach, w których szybko się rezygnuje i
wycofuje, zwłaszcza, kiedy czuje się potraktowanym niesprawiedliwie. To jednakże nie jest właściwe dla wspólnoty
Pana. Cechą wspólnoty kościelnej jest wzajemne odpuszczanie, wychodzenie sobie naprzeciw oraz angażowanie
darów i sił na rzecz bliźniego. A to właśnie poświadcza
naszą odpowiedzialność wobec wiernych i jest znakiem
wzajemnej miłości. Jezus Chrystus miał wystarczająco powodów do czucia się rozczarowanym oraz do rezygnacji
z odpowiedzialności i realizacji planu zbawienia Bożego.
Wszyscy przyczyniajmy się naszym zaangażowaniem i
inicjatywami do rozwoju i pielęgnacji życia duchowego w
Kościele. Dla duchownych i wiernych odpowiedzialnych
w zborach oznacza to otworzenie się na nowe inicjatywy
i rozważanie ich w sercach. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za radość, wspólnotę i życie. Niech też to nas coś
Rüdiger Krause
kosztuje.
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Eliasz, mąż Boży
„Wtedy ona rzekła do Eliasza: Cóż ja mam z tobą, mężu Boży!
I Księga Królewska 17, z 18

Bóg daruje pokarm

Ocalenie przez krzyż
„I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.
Ewangelia Jana 3, 14. 15

G

dy Pan Jezus pewnej nocy rozmawiał z życzliwym
Jemu faryzeuszem Nikodemem, wtedy wydarzenia
związane z Mojżeszem i miedzianym wężem odniósł do siebie: przez Jego wywyższenie na krzyżu wierzący w
Niego zyskują żywot wieczny.
Wąż miedziany ocalał życie ukąszonemu, jeśli na niego
spojrzał, zgodnie z zaleceniem danym przez Mojżesza na podstawie nakazu Bożego. Później wąż miedziany stał się przedmiotem kultu bałwochwalczego. (II Król 18, 4)
Po wyjściu z Egiptu, naród izraelski, idąc do Kanaanu, musiał obejść krainę Edomitów, ponieważ ich król zabronił im
przejścia przez swój kraj. To wzbudziło niezadowolenie narodu. Poza tym ludzie skarżyli się na mannę jako zbyt „skromne
pożywienie”. Do tego niezadowolenia doszła obawa o życie,
gdy pojawiły się jadowite węże. Mojżesz wstawiał się w modlitwie do Boga za swoimi braćmi i siostrami. Bóg polecił mu
wykonać węża miedzianego i osadzić na drzewcu. Kto został
ukąszony i spojrzał na miedzianego węża, ten uniknął śmierci.
(IV Moj 21, 4-9) Bóg dał więc środek do ocalenia, do którego
ludzie musieli się zwrócić.
Pan Jezus nawiązał do tego wydarzenia, żeby wyjaśnić Nikodemowi, że Jego wywyższenie na krzyżu jest środkiem do
zbawienia. (Jan 3, 14. 15)
Ukąszenie węża symbolizuje grzech, który prowadzi do
duchowej śmierci, do wiecznego oddzielenia od Boga. Jedynie

20

NAsza rodzina	

11 / 2016

wierzące korzystanie z ofiary Jezusa Chrystusa umożliwia ludziom uniknięcie duchowej śmierci. To dotyczy wszystkich
ludzi, czyli zarówno żyjących, jak i umarłych.
Według przykładu Mojżesza wstawiajmy się w modlitwach
za wszystkimi, aby nie byli skazani na duchową śmierć z powodu grzechu lub że nie poznali Jezusa Chrystusa czy też w Niego
nie uwierzyli. Również oni mają dostęp do sakramentów. Wywyższajmy Pana, aby mogli Go widzieć, rozmawiając o Jego
dziele, wyznając naszą wiarę, postępując zgodnie z nauką Pana
Jezusa i Jego apostołów oraz żyjąc według Ewangelii.
Umarli mogą zostać ocaleni przez spojrzenie z wiarą na
Chrystusa ukrzyżowanego. Cierpienie Pana nas uczy, że miłość Ojca do swego Syna nie polegała na tym, że oszczędził
Jemu męki, ale że dzięki mocy Bożej mógł odnieść zwycięstwo
i zmartwychwstać. (Kol 2, 12) Nie inaczej Boża miłość objawia
się do wszystkich dusz. Pan Jezus zaufał swemu Ojcu, pomimo
że nie odpowiedział Jemu na pytanie: „Dlaczego?”. (Mar 15,
34) Bóg zbawia tych, którzy Jemu ufają z całkowitą pokorą.
Pan Jezus, chociaż niewinnie skazany na śmierć, to jednak
znalazł siły do przebaczenia winnym. (Łuk 23, 34) Z Bożą pomocą również możemy przebaczyć naszym „winowajcom”,
ale też prosić o przebaczenie tych, dla których jesteśmy „winowajcami”. Wstawiajmy się do Boga za żyjącymi i zmarłymi,
modląc się za nich, aby dał im łaskę z mocy ofiary i śmierci
Pana Jezusa na krzyżu.

Podczas suszy, która dotknęła ziemię izraelską, Eliasz nie
miał żadnej możliwości zdobycia pokarmu. Bóg jednak przyszedł mu z pomocą w ten sposób, że krukom polecił go zaopatrzyć. – Bóg także i nas niekiedy wprowadza w sytuacje,
w których całkowicie jesteśmy bez środków. Weźmy pod
uwagę jednak to, że u Boga nie ma żadnej rzeczy niemożliwej
i złóżmy nasz los w Jego ręce. On zajmie się nami.
Później Bóg sprawił, że uboga wdowa przygotowała posiłek Eliaszowi. – Bóg nie zawsze ingeruje bezpośrednio.
Wielokrotnie sprowadza kogoś, żeby nam pomógł: Tutaj są
to kruki i uboga wdowa, od których zazwyczaj nie można
było oczekiwać pomocy. Nie złośćmy się z tego powodu, że
pomocy nie doświadczamy po naszej myśli! Miejmy zaufanie
do tych, których Pan posyła nam do pomocy, również wtedy,
gdy nie spełniają naszych kryteriów i oczekiwań.

Bóg wzmacnia wyznawców
Eliasz sam stał naprzeciwko 450 kapłanów Baala, wspieranych przez królową Izebel. Ufając wyższości Boga, odmówił
jakiegokolwiek kompromisu. My także jesteśmy pewni, że
zwycięstwo należy do Jezusa Chrystusa, a więc nie idziemy
na żadne kompromisy ze złym. Pan Jezus także nie szedł na
żadne kompromisy, gdy na pustyni był kuszony przez diabła,
żeby udowodnić swój stan Synostwa Bożego poprzez dokonanie cudu. Tym, którzy żądali od Niego znaku, wskazywał
na swoją śmierć i na swoje zmartwychwstanie jako znak
swego stanu Synostwa Bożego. (Mat 12, 40) Mamy zaufanie do miłości, jaką daruje nam Bóg, bez ciągłego żądania jej
udowodnienia. Zaufanie do Boga pozwala nam być opanowanym w stosunku do naszych oponentów. W takich sytuacjach wskazujmy na dzień Pana!

Nie stracić zaufania
Zaufanie do Boga umożliwiało Eliaszowi wypełnianie jego
zadań, pomimo wszelkich przeciwności i doświadczanych
niepowodzeń. Wiemy, że Bóg swoje dzieło zbawienia doprowadzi do końca, dlatego dalej Jemu służmy, nawet wtedy, gdy
nasze starania i działanie czasami wydają się daremne.

Bóg daruje życie
Gdy zmarł syn ubogiej wdowy, wtedy odebrała to jako karę
Bożą. Dla Eliasza Bóg nie był Bogiem, który karze, lecz który
ocala. Modlił się z głębi serca i Bóg przywrócił życie synowi.
Ufajmy Bogu, mając pewność, że On ma na uwadze tylko
nasze zbawienie. Nawet w ucisku uświadamiajmy sobie, że
Bóg nas nie karze, lecz chce nas ocalić od wszelkiej niedoli.

Bóg trwa przy swoich obietnicach
Bóg obiecał Eliaszowi deszcz. Prorok zaniósł tę dobrą wiadomość królowi, a swojego sługę prosił, żeby patrzył w stronę
morza. Sześć razy sługa odpowiadał: „Nie ma nic”. W zaufaniu do obietnicy Wiekuistego Eliasz modlił się bez ustanku aż
do jej spełnienia. Postępujmy za jego przykładem i wypatrujmy ponownego przyjścia Chrystusa, aż to nastąpi.

Wniebowzięcie proroka Eliasza, dzieło nurtu rokokowego
Johanna Baptista Strauba (1704-1784) z roku 1757
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liasz, który pochodził z Tiszbe w Gileadzie, we
wschodniej Jordanii, żył około 850 r. p.n.e. w Północnym Królestwie Izraela. Panował wówczas król
Achab, a po śmierci Achaba jego syn Achazjasz.
Eliasz w ciężkich chwilach udowadniał niezwykłe zaufanie do Boga, a jego życie było bogate we wskazówki dla nas.
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Katechizm

katechizm

Wyznanie wiary
Rozdział 2 − część VI

2.4.9 Dziewiąty artykuł wyznania
wiary
Wierzę, że Pan Jezus przyjdzie ponownie tak pewnie,
jak do nieba wstąpił i zabierze do siebie pierworodnych
z umarłych i żywych, którzy na Jego przyjście pokładali
nadzieję i zostali przygotowani, że po weselu w niebie powróci z nimi na ziemię, ustanowi swoje Królestwo Pokoju, a oni z Nim rządzić będą jako królewskie kapłaństwo.
Po zakończeniu Królestwa Pokoju wyda sąd ostateczny.
Następnie Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię, i będzie mieszkał ze swoim ludem.
Dziewiąty artykuł wyznania wiary doprecyzowuje
eschatologiczne wypowiedzi drugiego i trzeciego artykułu. (Ponowne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie,
żywot wieczny.) Obszerność tego artykułu poświadcza
wielką rangę przyszłościowych wydarzeń w nowoapostolskiej wierze.
Początek artykułu odwołuje się do Dziejów Apostolskich 1, 11: „Ten Jezus, który od was został wzięty w górę
do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do
nieba”. Ponadto artykuł ten nawiązuje do eschatologicznych wypowiedzi drugiego artykułu wyznania wiary.
Z ponownym przyjściem Jezusa Chrystusa związane jest to, że Pan zabierze do siebie pierworodnych z
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„umarłych i żywych, którzy na Jego przyjście pokładali
nadzieję i zostali przygotowani”. (por. I Tes 4, 16. 17)
Pierworodni „z umarłych i żywych” otrzymają duchowe
ciało i zostaną uniesieni ku ponownie przychodzącemu
Chrystusowi. Pierworodnymi są ci, którzy stali się własnością Boga, którzy żywo oczekiwali powracającego Pana i
dali się przygotować na ponowne przyjście Chrystusa.
Ponowne przyjście Chrystusa jest centralnym wydarzeniem, od którego uzależnione są wszystkie inne wydarzenia eschatologiczne. Celem zabrania „umarłych i żywych”
jest społeczność z Jezusem Chrystusem, której obrazem
jest „wesele w niebie”. Wesele w niebie jest początkiem
bezpośredniej wspólnoty Pana i zboru oblubieńczego.
Wesele w niebie ma ograniczony czas trwania. Po jego
zakończeniu Jezus Chrystus ze swoimi zwróci się do
wszystkich tych ludzi, którzy nie mieli udziału w tym wydarzeniu. Wówczas Jezus Chrystus widzialnie zjawi się
na ziemi i ustanowi „Królestwo Pokoju”. (Obj 20, 4. 6)
Jako „królewskie kapłaństwo”, (I Ptr 2, 9; Obj 20, 6) zbór
oblubieńczy, którego symboliczna liczba to „sto czterdzieści cztery tysiące”, (Obj 14, 1) będzie miało współudział w rządach Chrystusa. Ewangelia będzie głoszona
wszystkim ludziom, zarówno żyjącym, jak i umarłym.
Dopiero „po zakończeniu Królestwa Pokoju [Jezus
Chrystus] wyda sąd ostateczny”. Wtenczas całemu

stworzeniu będzie znane, że Jezus Chrystus jest sprawiedliwym Sędzią, przed którym nic się nie ukryje. (Jan 5,
22. 26. 27)
Zakończeniem dziewiątego artykułu wyznania wiary
jest perspektywa nowego stworzenia: „Następnie Bóg
stworzy nowe niebo i nową ziemię, i będzie mieszkał ze
swoim ludem”. O nowym stworzeniu m.in. jest mowa w
21 i 22 rozdziale Objawienia Jana, a jest ono przestrzenią doskonałej obecności Boga. Jeżeli jest mowa, że Bóg
będzie mieszkał ze swoim ludem, to należy przez to rozumieć zupełnie nowy byt z Bogiem, a mianowicie żywot
wieczny, o którym jest mowa na końcu trzeciego artykułu
wyznania wiary.

dziesiątego artykułu wyznania wiary, w którym nie tylko
mowa jest o zobowiązaniu do posłuszeństwa wobec „władzy”, czyli do lojalności wobec państwa, ale też o normach, które to posłuszeństwo uzasadniają: „jeżeli temu
nie sprzeciwiają się prawa Boże”. Państwo również nie
ma charakteru swawolnego, ale podlega porządkowi Bożemu. Prawa państwowe przynajmniej nie winny być
sprzeczne z porządkiem Bożym, a jeszcze lepiej, jeśli
będą z nim zgodne. Jeżeli wola Boża i prawo państwowe
nie są sprzeczne, a nawet w pewnym stopniu się uzupełniają, to chrześcijanin jest zobowiązany przyjąć je dla siebie jako pozytywne i wiążące. Jeżeli jednak są sprzeczne,
to obowiązuje zasada, że „trzeba bardziej słuchać Boga
niż ludzi”. (Dz Ap 5, 29)

2.4.10 Dziesiąty artykuł wyznania
wiary
Streszczenie
Wierzę, że jestem zobowiązany do posłuszeństwa
wobec władzy świeckiej, jeżeli temu nie sprzeciwiają się
prawa Boże.
Dziesiąty artykuł wyznania wiary zasadniczo różni się
od poprzednich, które zawierają wyznanie wiary w Stworzyciela, w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, w Kościół,
jego urzędy i sakramenty oraz w nadzieję eschatologiczną. Dziesiąty artykuł dotyczy stosunku chrześcijanina do
państwa.
Dziesiąty artykuł uwidacznia, że życie chrześcijanina
nie odbywa się poza rzeczywistością państwową i społeczną. Artykuł ten pokazuje, że wiara chrześcijańska zasadniczo ma pozytywny stosunek do państwa, do „władzy
świeckiej”. Ten pozytywny stosunek wyrażony jest pojęciem „posłuszeństwo”.
Już na początku czasu nowotestamentowego prezentowano stosunek zboru chrześcijańskiego do władzy
świeckiej. (I Ptr 2, 11-17) Znane są wypowiedzi z Listu
do Rzymian 13, 1-7, wskazujące, że władza jest na służbie Boga. Ten fragment tekstu biblijnego wywołał wiele
nieporozumień, jakoby wynikało z niego, że również państwu niepraworządnemu należy okazywać bezwzględne
posłuszeństwo. Taka interpretacja jednakże nie uwzględnia, że państwo ma być na służbie Boga, czyli że wola
Boża uwidoczniona w dziesięciu przykazaniach ma być
miarą prawa państwowego.
Słowo biblijne z Listu do Rzymian 13, 1-7 jest też tłem

Miarodajny dla wiary wykład Pisma Świętego i starokościelnych wyznań wiary jest zadaniem Apostolatu.
Ważnym rezultatem jest Nowoapostolskie Wyznanie
Wiary. (KKN 2.4)
Pierwszy artykuł mówi o Bogu jako Stworzycielu.
(KKN 2.4.1)
Drugi artykuł mówi o Jezusie Chrystusie, o fundamencie i treści wiary chrześcijańskiej. (KKN 2.4.2)
Trzeci artykuł mówi o wyznawaniu wiary w Ducha
Świętego, w trzecią Osobę Bożą, w Kościół i w zbawienie. (KKN 2.4.3)
Czwarty artykuł mówi o tym, że Jezus Chrystus rządzi
swoim Kościołem oraz że wyrazem tych rządów jest posłannictwo apostołów. (KKN 2.4.4)
Piąty artykuł wyraża, że Bóg jest tym, który przewiduje
kogoś na urząd oraz że z urzędu apostolskiego duchowni
otrzymują pełnomocnictwo, błogosławieństwo i święcenie. (KKN 2.4.5)
Szósty artykuł omawia święty chrzest wodny. (KKN
2.4.6)
Siódmy artykuł omawia świętą wieczerzę. (KKN 2.4.7)
Ósmy artykuł omawia święte pieczętowanie. (KKN
2.4.8)
Dziewiąty artykuł mówi o ponownym przyjściu Chrystusa i następujących potem wydarzeniach. (KKN 2.4.9)
Dziesiąty artykuł dotyczy stosunku chrześcijanina do
państwa. (KKN 2.4.10)
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Dla dzieci / Opowieści biblijne

Opowieści biblijne
Pan Jezus uzdrawia
sparaliżowanego
(Ewangelia Marka 2, 1-12)

Pan Jezus jest w Kafarnaum
i opowiada ludziom o Bogu.
Wieść o tym się rozchodzi i
wielu ludzi przychodzi, żeby
Go słuchać.

W Kafarnaum zebrało się tylu
ludzi, że w domu, w którym
przemawia Pan Jezus, nie wystarcza już miejsca dla wszystkich. Ludzie stoją nawet na
dworze przed drzwiami. Wtem
przychodzi czterech mężczyzn,
którzy niosą sparaliżowanego
człowieka. Z powodu tego, że
tłum tarasuje drogę do Pana
Jezusa, wchodzą na dach.
Zdejmują dach nad miejscem,
gdzie stoi Pan Jezus i przez
otwór spuszczają łoże, na którym leży paralityk.

Gdy Pan Jezus widzi wiarę
tych mężczyzn, mówi do sparaliżowanego: „Synu, odpuszczone są grzechy twoje”.
Wśród słuchaczy są też uczeni
w Piśmie, którzy rozważają
w swoich sercach: „Czemuż
ten tak mówi? On bluźni. Któż
może grzechy odpuszczać
oprócz jednego, Boga?”.
Pan Jezus natychmiast zauważa, co myślą uczeni w
Piśmie i zwraca się do nich
słowami: „Czemuż tak myślicie
w sercach swoich? Cóż jest

łatwiej, rzec paralitykowi: Odpuszczone są ci grzechy, czy
rzec: Wstań, weź łoże swoje i
chodź? Lecz abyście wiedzieli,
że Syn Człowieczy ma moc
odpuszczać grzechy na ziemi”.
A zwracając się do paralityka,
mówi: „Wstań, weź łoże swoje i
idź do domu swego”.
Sparaliżowany człowiek wstaje,
bierze swoje łoże i wychodzi.
Wszyscy widzą go chodzącego. Ludzie są zdumieni i wychwalają Boga. Czegoś takiego
jeszcze nigdy nie widzieli.

Większość ludności żydowskiej żyła na
wsi. Ich domy często składały się tylko
z jednego pomieszczenia, które ludzie
dzielili razem ze zwierzętami. Niektóre
domy posiadały dwa piętra i dziedziniec.
Były zbudowane z nieobrobionych kamieni i niewypalonej cegły. Dachy były
wykonane z belek pokrytych gałęziami
i warstwą gliny. Na płaski dach można
było wejść po zewnętrznych schodach.
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Dla dzieci / Z wizytą u...

Z wizytą
U Martiny w San Martín, w Argentynie
Cześć! Mam na imię
Martina i mam dziesięć
lat. Mieszkam w San
Martín, w argentyńskiej
prowincji Mendoza. San
Martín znane jest jako
„Miasto Bonarda”.

Kościół nowoapostolski w Palmirze znajduje się niedaleko od naszego domu.
Mówi się, że jest najpiękniejszym kościołem, ponieważ otoczony jest ogrodem
i wieloma pięknymi różami. To nie jest
takie normalne w naszym regionie, gdyż
klimat jest dość suchy.

Bonarda jest gatunkiem
winogron, które uprawiane są w naszym
regionie. Mendoza jest
największym regionem
upraw winorośli w Argentynie. Są tu wielkie winnice, a wielu ludzi żyje z wyrobu wina.

W niedzielę wcześnie rano wyjeżdżamy
do kościoła, żeby wszystko przygotować do nabożeństwa. Mój tata Raúl jest
kapłanem, a moja mama Carina dyryguje
chórem, w którym śpiewa też moja siostra
Lucía.

Moja ciocia pracuje w jednej z wytwórni win, która
ma już ponad 100 lat. Również mój dziadek, pasterz
w stanie spoczynku, przez wiele lat pracował w
winnicy, w której też mieszka do dziś.
Argentyńskim napojem narodowym nie jest jednak
wino, ale herbata yerba mate. Robiona jest z liści
ostrokrzewu, który znali już pierwotni mieszkańcy
Ameryki Południowej.
Gdy w sobotę sprzątamy nasz kościół w Palmirze,
to moim zadaniem jest przygotowanie braciom i siostrom yerba mate.
Sporządzam ją w specjalnych małych
kubkach albo do wydrążonej i wysuszonej dyni wkładam liście yerba
mate i zalewam gorącą wodą. A
żeby nie połykać liści i herbacianych
okruszków, herbatę pije się przez
metalową rurkę zwaną bombillą, na
końcu której jest małe sitko, które
zatrzymuje części roślinne. Dla niektórych yerba mate jest słodka, a
dla innych gorzka.

Chodzę na zajęcia religii. Moimi nauczycielami są Gisella i Claudio. Przeżywamy z
nimi wiele bardzo pięknych chwil i dużo się
uczymy.
Mój kuzyn Santino chodzi razem ze mną
na zajęcia. Zwykle stale jesteśmy razem.
Razem gramy też w szkolnej orkiestrze. On
gra na klarnecie, a ja od dwóch lat uczę się
gry na wiolonczeli. Moja siostra również gra
na klarnecie. Marzymy o tym, żeby wkrótce
założyć orkiestrę w naszym kościele.
To jest w naszym kościele. Z powodu tego, że chętnie rozmawiam
z innymi, młodzież zaprasza mnie
niekiedy, żebym razem z nimi odwiedzała seniorów. To mnie bardzo uszczęśliwia. Starsi bracia i
siostry opowiadają nam historie ze
swojego życia, a my razem śpiewamy pieśni z naszego śpiewnika.
Kiedyś chciałabym dla nich zagrać
na wiolonczeli.
Fotografie własne
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???
??

Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	Co podarował Jakub swojemu umiłowanemu synowi Józefowi?	
A
B
C
D

miecz z brązu
szatę z długimi rękawami
mosiężną zbroję
czerwone buty

2. Gdzie zamieszkał Ezaw?
A
B
C
D

w Sychem
w Beer
w Dan
w Seir

3. 	Gdzie wg Ewangelii Łukasza nauczał Pan
Jezus podczas pobytu w Nazarecie?	
A
B
C
D

w synagodze
w domu swoich rodziców
na rynku
w szkole

4. 	W jakiej jaskini Dawid oszczędził króla
Saula?
A
B
C
D

w jaskini Machpela
w jaskini na pustyni En-Gedi
w jaskini Adullam
w jaskini Betlejem

5. 	Jak nazywał się brat Goliata?
A
B
C
D

Lamech
Erech
Lachmi
Szimei

6.	Kto u kogo pracował przez wiele lat?
A
B
C
D

Abram u Lota
Jakub u Labana
Mojżesz u Aarona
Piotr u Andrzeja

7. 	Którego proroka cytuje Apostoł Paweł w
Liście do Rzymian 1, 17?	
A
B
C
D

Izajasza
Jeremiasza
Daniela
Habakuka

8. 	Gdzie Pan Jezus mówi o „złotej regule”?
A
B
C
D

w Ewangelii Mateusza 7, 12
w Ewangelii Marka 13, 1
w Ewangelii Jana 14, 3
w Ewangelii Łukasza 11, 42

9. 	O której budowli mówi Pan Jezus w
Ewangelii Marka 13, 2, że „nie zostanie
kamień na kamieniu”?
A
B
C
D

o świątyni w Jerozolimie
o wieży Babel
o Koloseum w Rzymie
o świątyni Artemidy w Efezie

10. 	Gdzie jest mowa, że Pan jest bliski tym,
których serce jest złamane?
A
B
C
D

w Objawieniu Jana 20, 15
w Ewangelii Łukasza 10, 20
w Księdze Psalmów 34, 19
w Ewangelii Marka 13, 26

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