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Brazylia
Nabożeństwo Głównego Apostoła
na wybrzeżu atlantyckim
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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Obwieszczać
wspaniałość Pana
Mili Bracia i Siostry,
tegoroczne motto „Chwała Bogu, naszemu Ojcu!” nie tylko dotyczy tego roku,
ale całego naszego życia. Po pierwsze zadaniem i potrzebą chrześcijanina jest wciąż
na nowo poznawanie wielkości stworzenia Bożego. Po drugie, na bazie poznania, że
wszystko, co istnieje, jest stworzone przez Boga, zadaniem i potrzebą chrześcijanina
jest dziękowanie Bogu i sławienie Stworzyciela. Po trzecie zadaniem i potrzebą chrześcijanina jest obwieszczanie wspaniałości Pana. A jak to czynimy w naszym życiu? W
ten sposób, że zachowujemy się jak prawdziwi chrześcijanie.
Wyznawajmy otwarcie i publicznie, co poznaliśmy i za co jesteśmy wdzięczni.
■■
■■
■■

■■

■■

■■

Przebaczajmy bliźniemu – ponieważ Bóg nam przebacza.
Módlmy się o zbawienie wszystkich ludzi, także za tych, którzy nas zranili.
Bądźmy dobrej myśli, ponieważ wiemy, że nic nie może powstrzymać Boga od
dania nam swego Królestwa.
Zmieniajmy się, ponieważ Bóg włożył w nas życie, które pozwala nam ujawniać
usposobienie Pana.
Przyczyniajmy się do jedności, ponieważ wiemy, że wszyscy ludzie mają tylko
jednego Boga i Ojca.
Skupiajmy się na życiu wiecznym i dziedzictwie Bożym, ponieważ jest to najważniejsze w naszym życiu.

Gdy każdy z nas w tym sensie będzie aktywny, wtedy będzie to błogosławieństwem –
dla nas samych i dla bliźnich.

Serdecznie pozdrawiam,
Wasz Jean-Luc Schneider
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Brazylia

SŁOWO I WIARA / miejsce

Gwiazda w Natalu

N

atal, liczący osiemset tysięcy mieszkańców, wita
przyjezdnych gwiazdą betlejemską, symbolem
Bożego Narodzenia. Gwiazda dominuje nad czteropasmową jezdnią i wskazuje drogę na natalską plażę.
Kto przejdzie słynną trzykilometrową plażę Ponta Negra,
ten dojdzie do mającej 107 metrów wysokości wydmy
Morro do Careca, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „łysa głowa”. Nieopodal gwiazdy stoją wielkie statuy
Mędrców ze Wschodu. Przypominają budowę „twierdzy trzech króli” z 6 stycznia 1598 roku. Od daty Święta
Trzech Króli pochodziła pierwotna nazwa miasta „Cidade
dos Reis”, co znaczy „Miasto Królów”. Historyczną jednakże datą założenia miasta jest 25 grudnia 1599 roku,
z czego wywodzi się współczesna nazwa miasta „Boże
Narodzenie”, po portugalsku Natal.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo
w Natalu/Brazylia
Data: 6 sierpnia 2017 r.
Pieśń: Nao te demores
Osoby towarzyszące: apostołowie
okręgowi Enrique Minio i Raúl Montes de Oca;
apostoł okręgowy pomocniczy John Fendt;
apostołowie José Bonaite i Reinaldo Milczuk
Uczestnicy: ok. 440

6

NASZA RODZINA

10 / 2017

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Słowo biblijne: Księga Izajasza 62, 10. 11

„Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi! Torujcie, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie, podnieście sztandar nad ludami! Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi:
Powiedzcie córce syjońskiej: Oto nadchodzi twoje zbawienie,
oto jego zapłata idzie z nim, a jego nagroda jest przed nim”.

Chrystus przyjdzie,
a Jego nagroda z Nim

S

erdecznie umiłowani bracia i siostry! Dla
was, jak i dla mnie jest dziś szczególny dzień!
Pięknie, że możemy go przeżywać razem. Z
pewnością nie często się zdarza, że zbieracie
się w tak wielkim gronie. Wielu z was pochodzi z raczej małych zborów, a naszym życzeniem jest,
żeby ten dzień przyczynił się do spotęgowania radości
w Panu i entuzjazmu dla Pana. Wiem, że w małych zborach nie zawsze jest łatwo, ale zawsze spójrzmy na to, co
Pan dla nas czyni. Pełni entuzjazmu możemy być, kiedy
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pomyślimy o przyszłości, którą dla nas zgotował; kiedy
pomyślimy, że On przyjdzie i nas weźmie do siebie. Im
bardziej się tym zajmujemy, tym większy entuzjazm będziemy mieli. Nie zapominajmy jednakże o dzisiejszych
zamiarach Pana. On chciałby, żebyśmy byli takimi, jak
On i mieli takie siły, jakie On miał, gdy był na ziemi. To
chce nam dać już dziś, a nie dopiero wtedy, gdy przyjdzie
ponownie.
Pomyślmy o tym, jak Pan Jezus żył na tej ziemi. On
był silny. On był zdecydowany wypełniać wolę Ojca i ją

też wypełnił. On chciał powrócić do Ojca i żadna moc diabła nie mogła Go od tego powstrzymać. On przeciwstawił
się diabłu; diabłu nie udało się naruszyć relacji pomiędzy
Panem Jezusem a Bogiem. Pan był absolutnie wolny. Był
w stanie bezwarunkowo miłować. Dzięki mocy z Ducha
Świętego już dziś możemy być silni. Powzięliśmy decyzję
osiągnięcia celu wiary. Z pomocą Pana go osiągniemy, a
żaden człowiek nie może nas od tego powstrzymać. Dzięki Duchowi Świętemu mamy siłę powiedzieć diabłu: nie,
tego nie uczynię! Nikt nie może naruszyć naszej relacji
z Bogiem. Dlatego że miłość Boża została w nas rozlana przez Ducha Świętego, to możemy też bezwarunkowo
miłować, jeśli tylko tego chcemy! Kto chce, ten może.
Wszystko to umożliwia nam Pan już dziś i to napełnia
mnie entuzjazmem. To nas wszystkich może napełniać
entuzjazmem. Kiedy przyjmujemy Słowo Boże, kiedy
naśladujemy Pana, wtedy możemy kształtować nasze
życie tak, jak Pan Jezus. To jest powód do radości i entuzjazmu. A to jest też możliwe w małym zborze. To nie
ma nic wspólnego z liczbą uczestników nabożeństwa, ale
wyłącznie z działalnością Ducha Świętego.
Mili bracia i siostry, więcej niż dotychczas rozmawiajmy o tym, co Pan już dziś czyni i już dziś umożliwia, już
dziś czyni przy nas i dla nas. Wówczas entuzjastyczne będzie dla nas Słowo Boże.
Słowo biblijne nabożeństwa, czyli wersety z Księgi
Izajasza, skierowane było do narodu izraelskiego w szczególnym czasie. Kilkadziesiąt lat wcześniej kraj został zajęty przez wroga. Jerozolima została w znacznej części
zburzona. Obcy zamieszkiwali kraj, a część narodu została wypędzona do Babilonu. Naprawdę było źle i akurat
wówczas Bóg przez proroka zwrócił się do miasta i obiecał Jerozolimie, że uwolni ją spod obcego panowania. Bóg
obiecał zniewolonym w Babilonie, że przywiedzie ich z
powrotem do Jerozolimy, a wspaniałość miasta zostanie
odtworzona. To była obietnica, którą Bóg dał Jerozolimie.
Dziś widzimy te obietnice Boże w odniesieniu do
Jezusa Chrystusa. Dla nas nie jest to tylko historią narodu izraelskiego, ale słowa te mówią też coś nam, a jako
chrześcijanie odnosimy je do ponownego przyjścia Jezusa
Chrystusa.
Jerozolima symbolizuje Kościół. W Liście do Hebrajczyków jest mowa: „Wy podeszliście do góry Syjon i do
miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia
i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie”,
(Hebr 12, 22. 23) więc do wspólnoty wierzących. Temu

zborowi oblubieńczemu Bóg obiecuje: uwolnię cię od
wroga, od złego! Doprowadzę jeszcze wielu ludzi, aby
także przybyli do Jeruzalem, do miasta Bożego. Jeruzalem chcę uczynić wspaniałym. Chcę przywieść wiernych
do wiecznej wspólnoty z sobą. Takie jest dla nas współczesne znaczenie słowa biblijnego.

W

słowie biblijnym jest mowa: „Oto nadchodzi
twoje zbawienie, oto jego zapłata idzie z nim”.
Pan przyjdzie z tym, co zdobył w wyniku
swego zwycięstwa. W innych przekładach biblijnych jest
mowa, że przyjdzie ze swoją nagrodą. Co to oznacza? Pan
Jezus przyjdzie z tym, co zdobył poprzez ofiarę na krzyżu.
Co zdobył w wyniku swego zwycięstwa, to przyniesie z
sobą i da nam.
Co zdobył na krzyżu? On zwyciężył piekło i śmierć.
Kiedy przyjdzie, wtedy będzie dzielił z nami to zwycięstwo. Kiedy Pan przyjdzie, wtedy zetrze szatana pod naszymi stopami. (Rzym 16, 20) Muszę powiedzieć, że lubię
tę symbolikę. Nasz Pan ostatecznie uwolni nas od złego,
od szatana i od śmierci. Nigdy już nie będziemy mieli do
czynienia ze złem i z szatanem. Sami z siebie tego nie osiągniemy, ale Jezus Chrystus zwyciężył diabła, a kiedy On
przyjdzie, to będziemy mieli udział w Jego zwycięstwie.

C

o Pan jeszcze zdobył w wyniku swego zwycięstwa na krzyżu? On otrzymał ciało zmartwychwstalne. W nim wszedł jako pierwszy człowiek
do Królestwa Bożego. Biblia mówi, że jest pierworodnym
spośród wielu braci. (Rzym 8, 29) Gdy Pan przyjdzie, to z
łaski również nam da ciało zmartwychwstalne i będziemy
takimi, jak On. To nam przyniesie, gdy przyjdzie. Zabierze nas do siebie, wejdziemy do wspaniałości Bożej i będziemy mieli wieczną wspólnotę z Bogiem. Życzyłbym
sobie, żebym miał wystarczająco słów do opisania tego.
Niestety nie ma ludzkich słów do opisania tej wspaniałości. Pewna myśl może nam dopomóc naszemu wyobrażeniu: wszystko to będzie takie wielkie, takie wspaniałe,
że na wieki wieków będziemy dziękowali Bogu i Jego
wielbili. Bracia, siostry, pomyślcie o tym, że wieczność

		
		

Wspólnotę z Panem
możemy przeżywać już dziś.
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		 Nagrodą Pana jest to, co On zdobył,
			
a nie to, na co my sobie zasłużyliśmy.

oznacza na zawsze, bez końca. Każdego dnia będziemy
mieli nowy powód do dziękowania i wielbienia Boga, ponieważ każdego dnia odkryjemy coś nowego, coś pięknego. Tego nie można sobie wyobrazić, ale taka właśnie
jest wspaniałość. Nie będziemy już pamiętali o naszych
cierpieniach ani o naszych trudach i znoju pracy. Na zawsze i na wieki będziemy mieli powody do dziękowania
i wielbienia. Właśnie to Pan zdobył swoim zwycięstwem
na krzyżu. On przyjdzie i z tym podzieli się z nami. Zaiste,
cudowna przyszłość!

D

alej w słowie biblijnym jest mowa: „…a jego nagroda jest przed nim”. Oznacza to, że w pewnym
wymiarze już dziś korzystamy z nagrody zwycięstwa Pana, zanim przyjdzie. Nie musimy czekać aż przyjdzie, aby zaznać dobrodziejstw Jego zwycięstwa. Dziś
możemy już korzystać ze zwycięstwa Jezusa Chrystusa.
Już dziś na nabożeństwie możemy przeżyć, że Bóg daruje nam łaskę. On płaci za nasze winy, a diabeł nie może
nam robić żadnych zarzutów. Gdy chce nas oskarżać,
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wtedy Bóg mówi: wszystko już jest doprowadzone do
porządku! Pan Jezus za to zapłacił! Już dziś możemy korzystać z zasługi Jezusa Chrystusa i doświadczać łaski
Bożej. Już dziś, jak powiedziałem. Przez Ducha Świętego otrzymujemy moc, aby się rozwijać w usposobieniu
Jezusa Chrystusa. Podkreślę raz jeszcze – również i tego
możemy zaznawać już dziś. To też powinni zauważać ludzie wokół nas i mówić: „Oni się zmienili! Oni nie reagują
już tak, jak reagowali dwa lata temu! Nie mówią już tak,
jak mówili dawniej! Rozwinęli się w usposobieniu Jezusa
Chrystusa!”.
Już dziś możemy przeżywać wspólnotę z Panem –
w świętej wieczerzy, w braterskiej wspólnocie, a także
wciąż na nowo doświadczać, że Pan Jezus jest pośród nas,
że jest blisko każdego jednego z nas.
Widzimy bracia i siostry, Pan przychodzi i chce dzielić
się z nami swoją nagrodą, ale już dziś po części korzystamy z tej nagrody. Możemy doświadczać Jego łaski i Jego
pomocy. Możemy stawać się nową istotą i możemy przeżywać Jego obecność i wspólnotę z Nim.

J

ezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi i Jego ofiara
jest ważna dla wszystkich. On jeszcze wielu wykupi,
których też chce doprowadzić do swego miasta i uczynić swoim narodem. Do tych, którzy są już w Jego mieście,
teraz mówi: wyjdźcie im naprzeciw, wskażcie i utorujcie
im drogę, usuńcie kamienie z drogi. To jest naszym zadaniem, zadaniem dla nas, którzy już mieszkamy w mieście Bożym. Pan Jezus wykupił jeszcze wielu ludzi dzięki
swojej ofierze. On chce ich wprowadzić do swego miasta.
A my mamy im wskazać drogę poprzez naszą postawę,
nasze usposobienie i nasze świadectwo. Poprzez Słowo i
czyn mamy zwrócić uwagę ludziom z naszego środowiska na dzieło Boże i im mówić: „Wiem, gdzie działa Duch
Święty”. Mamy też usuwać przeszkody – wszystko, co by
im przeszkadzało w wejściu do Jeruzalem. A są to na przykład uprzedzenia, że ten lub tamten do nas nie pasuje. Ci
nie mogą do nas przyjść, nie ma sensu z nimi rozmawiać
o Jezusie Chrystusie; i tak tego nie przyjmą. To są takie
przeszkody na drodze.
Przeszkodą również mogą być zarzuty. Pan Jezus

oddał swoje życie za grzeszników. On chce ich ocalić.
Gdy grzesznikowi będziemy robić zarzuty i mówić: „Dlaczego to uczyniłeś? Jesteś złym człowiekiem! To, co robisz, jest nie w porządku!”, wówczas będziemy przeszkodą na drodze. Mógłbym jeszcze wiele wymieniać.
Mili bracia i siostry, naszym zadaniem jest usuwać te
przeszkody, odrzucać uprzedzenia i nie robić zarzutów
grzesznikowi, ale go przyjąć takim, jakim jest, wiedząc,
że Pan Jezus również umarł za niego. Jeśli nawet grzesznik jeszcze dziś jest usidlony przez złego, to Pan Jezus
chce go uwolnić i wprowadzić do swego miasta. Do tego
potrzebuje nas!
Nie mówię, że w Brazylii jeszcze dwa miliony dojdą
do wiary i staną się chrześcijanami nowoapostolskimi.
Nie mam pojęcia, ilu ludzi jeszcze dojdzie do Pana, do
Kościoła. Bóg mi też tego nie powie. Ale Bóg nam mówi:
chcę pozyskać jeszcze ludzi i potrzebuję ciebie, żeby im
wskazać drogę w ten sposób, że swoim życiem im pokażesz, w jaki sposób wcielasz Ewangelię w czyn. Potrzebuję ciebie, usuń przeszkody, które uniemożliwiają innym
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Apostoł okręgowy
pomocniczy
John Fendt
przyjście do mego domu.
Wszyscy jesteśmy ludźmi. Stale ujawniają się uprzedzenia, na przykład mając wyobrażenia, kto jeszcze może
stać się nowoapostolskim. To jest nie w porządku. To jest
sprawa Boża, nie nasza. Miejmy odwagę po prostu mówić
o Jezusie Chrystusie. Miejmy odwagę prawdziwie żyć
według Ewangelii i w ten sposób być świadectwem dla
Pana. W ten sposób ci, których Bóg wykupił, znajdą drogę
i wejdą do miasta Bożego.
Pan Jezus przyjdzie z tymi, których wykupił. Wspaniała sprawa. Gdy Pan Jezus przyjdzie, to z Nim przyjdą
też ci, którzy są na tamtym świecie, ci, których wykupił i
których zbawił. Dziś ich jeszcze nie widzimy, ale kiedy
Pan przyjdzie, to przyjdzie razem z nimi. Będziemy z nimi
zjednoczeni, a ten świat i tamten świat będą jedno. Wspaniała przyszłość! Nie można jej opisać.
Mili bracia i siostry, to jest obietnica, jaką daje nam
Bóg. Jesteśmy w mieście Bożym, jesteśmy na nowo narodzeni z wody i z Ducha Świętego. Pan Jezus nam mówi: Ja
przyjdę wkrótce. Nie obawiaj się, Ja ostatecznie uwolnię
cię od zła. Dam tobie ciało zmartwychwstalne. Będziesz
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taki, jak Jezus Chrystus i będziesz żył wiecznie we wspaniałości Bożej. Pozostań w mieście Bożym. Dziś już możesz korzystać z zasług zwycięstwa Jezusa Chrystusa.
Możesz przyjmować łaskę, a twoje usposobienie może
być podobne do Jezusa Chrystusa. Możesz przeżywać
obecność Boga na nabożeństwie, w świętej wieczerzy,
we wspólnocie Kościoła. Pan Jezus mówi: wykupiłem
jeszcze wielu ludzi, którzy są zniewoleni, chcę ich doprowadzić, ale musicie mi pomóc, bądźcie proszę drogowskazami dla nich. Idźcie do nich i usuwajcie wszelkie
przeszkody, aby mogli przystąpić. Wkrótce przyjdę, a ze
mną przyjdą zmarli i razem wejdziemy do wspaniałości
Bożej. To jest nasza przyszłość. Wypełniajmy nasze zadania w teraźniejszości!
Po kazaniach apostoła okręgowego pomocniczego i apostoła okręgowego Główny Apostoł powiedział:

M

ili bracia i siostry, rozpoznać miłość i łaskę
Boga możemy poprzez to, że Pan przychodzi
ze swoją nagrodą. Nagrodą Pana jest to, co On

zdobył, a nie to, na co my sobie zasłużyliśmy.
Bylibyśmy biedni, gdyby Pan przyszedł do nas z naszą
zapłatą, bowiem wcześniej musiałby rozstrzygnąć, co
uczyniliśmy właściwie, a co błędnie. Nie jestem pewien,
czy dobrze bym na tym wyszedł. To, co jednak jest imponujące, to że przychodzi ze swoją nagrodą, z tym, co
On zdobył i tym chce się z nami dzielić. Już dziś możemy
z tego korzystać, już dziś możemy przyjąć odpuszczenie
grzechów, już dziś możemy mieć z Nim wspólnotę w
świętej wieczerzy.
W waszym kraju jest wielu, którzy mówią: „U nas
działa Duch Święty i można to zobaczyć”. Niejeden przy
tym wpada w trans i na kilka chwil staje się innym człowiekiem. Inni wówczas mówią: „Widać ekstazę, coś się
dzieje, to jest Duch Święty”. Inni z kolei obiecują: „Kiedy
przyjdziesz do nas, to będziesz zdrowy, przeżyjesz cud.
Jezus jest obecny, Jezus go dokona”. W naszym przypadku jest to inaczej. Na nabożeństwie siedzimy spokojnie na
swoim miejscu. Nie wprowadzamy się w trans i nie uzdrawiamy żadnych chorób, ale mówimy: Jezus Chrystus jest
obecny, a cudów dokonuje tu Duch Święty.

Obchodzimy dziś dziewięćdziesięciolecie istnienia Kościoła w
Brazylii. Dziś jedno jest takie same, jak przed dziewięćdziesięcioma laty. A jest to nasza modlitwa: Panie,
przyjdź wkrótce! Miłujemy Ciebie i chcemy być z Tobą!

Apostoł okręgowy
Enrique Minio
Wyobraźmy sobie, jak to będzie,
gdy Pan Jezus przyjdzie ponownie z tymi, którzy odeszli przed
nami. Jeśli o tym myślimy, to też każdego dnia się
modlimy, abyśmy osiągnęli ten cel.
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Żyć z wiarą / przeżycia

Dzieci
wzorem
Nasze życie w wierze kształtuje
też wiarę naszych dzieci. Nierzadko my dorośli możemy się
też uczyć od dzieci.

14
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U kogo jest wiara, u kogo jest skrucha i pokuta, u kogo
jest mocne postanowienie stania się takim, jak Pan Jezus,
u tego święta wieczerza może ujawniać swój pełny skutek
i to bliźni musi zauważyć.
Mili bracia i siostry, nie dajmy na sobie wywierać wrażenia tym, co spektakularne, tym, co tu i tam się widzi
i czym zamierza się wywrzeć presję. My w inny sposób
poznajemy działanie Ducha Świętego. Wierzmy w cud
Ducha Świętego, który dokonuje się w świętej wieczerzy.
Przyjmujmy godnie świętą wieczerzę. W nas uwidoczni
się usposobienie Jezusa Chrystusa i będziemy mogli być
drogowskazem dla tych, których Jezus Chrystus wykupił swoją ofiarą na krzyżu, których chce wprowadzić do
swego miasta.

zASAdNiczE myśli
Podczas swego ponownego przyjścia Pan
będzie z nami dzielił swoją wspaniałość. Dzięki Jego zasłudze zwycięstwa, już dziś możemy mieć z Nim wspólnotę.
Pan Jezus chce przyciągnąć do siebie
wszystkich grzeszników. Wzywa nas do tego,
abyśmy doprowadzili ich do Niego.

Fot. © Monkey Business - Fotolia.com

J

aki jest największy cud, który dziś przeżyjemy?
Duch Święty sprawi, że do chleba i wina dostąpi ciało
i krew Pana Jezusa, a my będziemy mieli wspólnotę
z Jezusem Chrystusem, obchodząc uroczystość świętej
wieczerzy. To jest największe dzieło Ducha Świętego,
jakiego współcześnie dokonuje. W świętej wieczerzy,
poprzez obecność ofiary Jezusa Chrystusa, przekazywane są nam siły Jezusa Chrystusa. Te siły możemy w nas
przyjąć. Możemy przyjąć usposobienie Jezusa Chrystusa
i stać się coraz bardziej podobnymi do Niego. Może się w
nas rozwijać nowa istota. To trzeba przy nas widzieć. Ludzie w zasadzie powinni poznać: „On otrzymał siłę Jezusa
Chrystusa! Czy widzisz to? On wyrzeka się zła i diabła;
powiedział, że tego nie uczyni! Czy to zauważyłeś? On się
zmienił, u niego coś się wydarzyło!”. To są skutki działania świętej wieczerzy.
Ażeby to stało się widoczne, potrzeba jeszcze czegoś:
wiary. Musimy wierzyć w cud świętej wieczerzy. Bracie,
siostro, czy rzeczywiście wierzysz, że Jezus Chrystus
jest obecny w świętej wieczerzy? My wierzymy mocno,
że spożywamy ciało i krew Jezusa Chrystusa! Gdzie nie
ma tej wiary, tam święta wieczerza nie ma skutków zbawiennych. Skutki zbawienne są wtedy, kiedy ją godnie
spożywamy. Do godnego spożywania świętej wieczerzy
niezbędna jest pokuta i skrucha. Musimy być pokornymi
i przed Bogiem wyznać nasze grzechy oraz być zdecydowanymi do zwyciężania zła. Gdzie nie ma skruchy i
pokuty, tam w pełni nie mogą się ujawniać skutki świętej
wieczerzy.

Z

wykle we wtorek odbieram moje dwie wnuczki; najpierw młodszą z
przedszkola, a następnie razem jedziemy
do szkoły po starszą, siedmioletnią.
Wcześniej jednak z pracy wracam do
domu, gdzie zostawiam torbę, a z sobą biorę tylko to, co najważniejsze:
trochę drobnych pieniędzy i prawo
jazdy. Tak też było pewnego jesiennego dnia. Pieniądze i prawo jazdy
włożyłam do kieszeni kurtki.
Po odebraniu moich wnuczek zostawiłam samochód w garażu. Obie
jednak złapały za swoje rolki i tym
samym dały mi do zrozumienia, że

jeszcze nie chcą wejść do domu. Zamknęłam więc garaż i poszłam z nimi
do pobliskiego parku.
Mieszkamy z dala od centrum,
gdzie ruch uliczny nie jest zbyt duży.
Po niecałej godzinie dzieci chciały do
domu. Było bardzo pięknie, ale zrobiło się nieco chłodniej. Tak więc w
trójkę wróciłyśmy do domu.
Pomogłam dziewczynkom zdjąć
kurtki, po czym zdjęłam swoją. Sięgnęłam do kieszeni i z przerażeniem
stwierdziłam, że drobne są, ale nie ma
prawa jazdy. Przeszukałam wszystko,
lecz bezskutecznie. Dzieci zauważyły, że coś się stało, a starsza wnuczka
wprost zapytała, czego szukam.
W skrócie wyjaśniłam sytuację.
Wówczas wnuczka zawołała: „Miły
Bóg na pewno wie, gdzie jest twoje
prawo jazdy. Jeśli się pomodlimy, to
je znajdziemy!”.
Poczułam się nieco zażenowana,
że moja wnuczka w taki sposób zwróciła mi uwagę. Jak powiedziała, tak
uczyniłyśmy. Po modlitwie ponownie się ubrałyśmy i wyszłyśmy na
dwór. Nie nadążałam za dziewczynkami. Tak pilnie zabrały się do szukania prawa jazdy.
Nagle starsza wnuczka zawołała:
„Babciu, babciu, znalazłam!”. Z promiennym uśmiechem na twarzy przybiegła do mnie i wręczyła mi moje
prawo jazdy.
Prawdopodobnie niezauważenie
wysunęło mi się z kieszeni.
Zapytałam obie: „Komu zawdzięczamy odnalezienie prawa jazdy?”.
Obie też w tym samym momencie
krzyknęły: „Miłemu Bogu!”.
Dla nas wszystkich było to piękne
przeżycie w wierze. Szczególnie się
radowałam, że moje wnuczki w tak
oczywisty sposób w wydarzenia codzienne włączają Boga, a dzięki temu
sama się czegoś nauczyłam.
10 / 2017
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski
Brazylia/archiwum

SŁOWO I WIARA

Apostołowie
wywiady

Data urodzenia: 15.12.1960 r.
Zawód: mechanik
apostoł od: 04.11.2012 r.
Obszar działania: Brazylia

Apostołowie
listy

Apostoł Milczuk po świętym pieczętowaniu
oraz z apostołem okręgowym Montesem de
Oca po pewnym nabożeństwie w Brazylii

Apostoł
Reinaldo Milczuk

Apostole, często podróżujesz, jaki obszar obsługujesz duszpastersko?
Do mojego obszaru działania należy północno-wschodnia Brazylia (stany: Bahia, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará
i Amazonas), południowo-wschodnia Brazylia (Rio de
Janeiro) i środkowo-zachodnia Brazylia (Mato Grosso
i Mato Grosso do Sul). Jest to obszar zbliżony do powierzchni wszystkich krajów Europy Wschodniej i Środkowej. Najbardziej odległe zbory odwiedzam dwa razy
w roku, a najdalej mam do Manaus w stanie Amazonas.
Odległość od mojego miejsca zamieszkania w São Paulo
w linii prostej wynosi 2800 kilometrów. Brazylia to wielki kraj. Szerzenie Ewangelii i nauki apostolskiej wymaga
jeszcze wiele pracy. Przeróżne wspólnoty religijne przyciągają ludzi pozornymi obietnicami rozwiązywania ich
ziemskich problemów, jak: zdrowotnych, bezrobocia,
braku pieniędzy. Nie czynimy tego, ponieważ misją naszego Kościoła Nowoapostolskiego jest przybliżenie
wszystkim ludziom dzieła zbawienia Bożego w sensie i w
duchu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Patrząc na rozwój dzieła Bożego w swoim kraju,
to jak widzisz przyszłość Kościoła? Jakie należy
podejmować przedsięwzięcia?
Na północy i północnym wschodzie Brazylii dzieło Boże
występuje od piętnastu lat i tam niezbędna jest jeszcze daleko idąca praca duszpasterska i nauczycielska w zakresie
16
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poznania wiary i nauki Kościoła. Wymaga to nadzwyczajnych przedsięwzięć celem wzmocnienia „identyfikacji
nowoapostolskiej”. Ponadto wielkie ubóstwo na północy
wywołuje migrację ludności i wiernych. Doprowadziło
to do tego, że niektóre zbory trzeba było zamknąć, a w
regionach, gdzie są lepsze możliwości pracy, otworzyć
nowe. Apostoł okręgowy Raúl Montes de Oca kiedyś powiedział: „Czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby wziąć
nowy rozbieg”. Nasze starania zakotwiczenia nauki nowoapostolskiej w sercach wiernych przynoszą owoce.
Obecnie w miejscowościach, gdzie zanikało życie zborowe, ponownie rozkwitło. Wielu duchownych zostało
aktywowanych i dorasta nowe pokolenie duchownych.
Gdzie nie było muzyki kościelnej, tam teraz istnieją orkiestry i chóry. Wielu wiernych zaangażowało się na rzecz
Kościoła i można dostrzec wzrastającą identyfikację nowoapostolską, a to pozwala optymistycznie i z nadzieją
patrzeć w przyszłość. Należy jednak mieć też cierpliwość.
Często chciałoby się mieć szybkie rezultaty, ale rzeczywistość jest inna. Jesteśmy więc konsekwentni w działaniu i
mamy zaufanie do Pana.
Przykładem zborów rozproszonych w wielkim kraju, z
potężnymi dżunglami i rzekami, może być zbór Indiavaí,
w miejscowości położonej w zakątku odległym od wielkich miast i infrastruktury, gdzie sąsiadami są jaguary i
anakondy. Pomimo trudnych warunków i ograniczonych
kontaktów, gdzie 3,5 mieszkańca przypada na kilometr
kwadratowy, to i tam wierni z nadzieją i z radością oczekują wypełnienia się obietnicy Pana.

Dostrzegać, za czym tęskni dusza!
Na początku lat osiemdziesiątych, krótko po zawarciu związku małżeńskiego, utkwiłem w trudnej sytuacji
życiowej. Nastąpiło coś bardzo ważnego dla mnie i dla
mojej rodziny. Po raz pierwszy usłyszeliśmy o Kościele
Nowoapostolskim. Pewien kapłan, krewny mojej żony,
złożył nam świadectwo o wierze nowoapostolskiej. Postanowiliśmy bliżej poznać Kościół. Już podczas pierwszej
bytności w kościele czuliśmy się dobrze i mile przyjęci.
Także inne aspekty nam się podobały. „Kościół, w którym
ludzie czują się dobrze”, jak mówi nasz katechizm, takie
było nasze odczucie. Od tamtej chwili uczestniczyliśmy w
nabożeństwach.
Z powodu zaistniałych jednak szczególnych okoliczności, przez pewien czas nie braliśmy udziału w nabożeństwach. Pewnego dnia powiedziałem do mojej żony, że
targa mną swoiste odczucie, tak jakbym zapomniał „uczynić coś ważnego”. To odczucie miałem w sobie przez długi
czas.
Pewnego razu mieliśmy odwiedziny. Przybyli duchowni ze świadectwem o Kościele Nowoapostolskim. Zmartwili się, ponieważ nie przychodziliśmy na nabożeństwa
i ponownie zaprosili nas do Kościoła. Postanowiliśmy
znowu uczestniczyć w nabożeństwach. Wydarzyło się coś
szczególnego po powrocie do Kościoła. Mogliśmy przeżyć
cudowne nabożeństwo! Po kilku dniach zauważyłem, że
zniknęło moje odczucie zapomnienia „uczynienia czegoś

ważnego”. W tym momencie uświadomiłem sobie, że
moja dusza miała pragnienie odczuwania bliskości Bożej.
Nie zapomnę tego przeżycia w wierze. Od tamtego czasu
nie opuściliśmy umyślnie żadnego nabożeństwa.
W 1985 roku pewien ewangelista okręgowy, który często odwiedzał nasz zbór, zaprosił mnie do pomagania w
Kościele. Jego miły sposób rozmowy ze mną: „Czy możesz nieco wcześniej przychodzić do kościoła, otworzyć
drzwi i zapalić światło? Czy będzie to możliwe?” do tego
stopnia przemówił do mnie, że natychmiast odpowiedziałem: „Tak”. Przecież nic mnie to nie kosztowało i chętnie to robiłem. W owym czasie nie miałem nawet cienia
myśli, jakie następstwa będzie miało moje rzeczowe „tak”.
Wkrótce po tym, a było to 5 grudnia 1986 roku, zostałem
ustanowiony diakonem. W 1990 roku przyjąłem urząd
kapłana, w 2001 roku urząd pasterza, w 2003 roku urząd
ewangelisty okręgowego i rok później urząd starszego
okręgowego. Natomiast w 2005 roku zostałem ustanowiony biskupem, a 4 listopada 2012 roku Główny Apostoł
Wilhelm Leber ordynował mnie na urząd apostoła.
Wciąż na nowo mnie uszczęśliwia spoglądanie po nabożeństwie w oczy wiernych i dostrzeganie, że są radośni,
że ich wiara została wzmocniona, nadzieja na ponowne
przyjście Pana odnowiona, oczekiwania, które mieli w
duszy, zaspokojone. Tak to po prostu jest, kiedy nasze
Reinaldo Milczuk
pełne zaufanie zawierzamy Bogu.
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Przypowieść o siewcy
„Słuchajcie! Oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo, i zjadło je”.
Ewangelia Marka 4, 3. 4

Chleb Żywota
Chwała i wdzięczność Stwórcy
„Wszystko to oczekuje na ciebie, abyś im dał pokarm w swym czasie. Gdy dajesz im, zbierają;
gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem”.
Księga Psalmów 104, 27. 28

D

zień Dziękczynienia jest dniem wdzięcznej refleksji za darowane nam dary; plony z pól i grządek, z
drzew i winnic. Te dary cenimy. W niektórych regionach żywności jest pod dostatkiem i to we wszystkich porach roku. Często idzie z tym w parze oczywistość, a wtedy
wszystko traci na wartości i znaczeniu.
Psalm 104 jest pieśnią pochwalną i dziękczynną dedykowaną Bogu, Stwórcy. Psalmista zwraca uwagę na to, jak Bóg
w stworzeniu wszystko cudownie przygotowuje i porządkuje. Poprzez dary i dobra stworzenia w szczególny sposób
doświadczamy opieki Bożej. Człowiek zaś nie potrafi tego
bogactwa stworzenia udostępnić dostatecznie wszystkim.
Dobry Bóg we wszystkich czasach dotrzymuje swoich
obietnic i to właśnie „w swym czasie”. On też zesłał swego
Syna, gdy czas się wypełnił i ponownie Go ześle w odpowiednim czasie. Słowa „w swym czasie” świadczą o Bożej
wierności i niezmienności zgodnie z Jego postanowieniami:
„Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno
i gorąco, lato i zima, dzień i noc”. (I Moj 8, 22)
Szczególną troskę Boga w rozumieniu słów „w swym czasie” na przykład mógł przeżyć naród izraelski podczas wędrówki po pustyni, kiedy każdego poranka Bóg dawał „chleb
z nieba”. (II Moj 16, 4)
Wskazanie zbierania tego, co jest dane od Boga, przypomina także o odpowiedzialności ludzi wobec Boga i natury. Gdzie występuje nadmiar, tam czasami lekkomyślnie
się coś wyrzuca. Święto Dziękczynienia pobudza także do
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troskliwego obchodzenia się z żywnością.
Pan dał narodowi izraelskiemu wytyczne, jak mieli zbierać mannę: tylko tyle, ile potrzebowali do spożycia w jeden
dzień. Szóstego dnia mieli zebrać podwójną ilość, żeby mogli
święcić siódmy dzień – dzień odpocznienia. Pan w ten sposób
sprawdzał też posłuszeństwo swego narodu względem Jego
przykazań. (II Moj 16, 16-30)
Nakaz Boży wobec narodu na pustyni wskazuje również
na to, że dążenie do ziemskich dóbr ma mieć umiar. W podobieństwie o bogaczu Pan Jezus też opisuje, że „namiętność
zbierania” tego, co ziemskie, może spowodować zapomnienie gromadzenia sobie skarbów na wieki. (Łuk 12, 16-21)
Syn Boży wskazuje na to, że wszyscy, którzy jedli mannę
na pustyni, umarli. Dlatego też wzywa: „Zabiegajcie nie o
pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego”. (Jan 6, 27)
„Ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je;
twoje słowo było mi rozkoszą” (w innym przekładzie „pokarmem”). (Jer 15, 16) Aż do dzisiaj Słowo Boże jest pokarmem
dla Jego narodu, a tym samym źródłem pocieszenia i radości.
Syn Boży sam siebie określił „chlebem żywym”, który
zstąpił z nieba. Tym chlebem jest Jego ciało, które dał za
„żywot świata”. Kto ten chleb – ciało – spożywa, żyć będzie
na wieki. (Jan 6, 49-51) Ten chleb żywota spożywamy w
świętej wieczerzy.
Bogu niech będzie chwała i wdzięczność za ziemskie i
duchowe dary!

E

wangelia Marka na początku mówi o działalności
Pana Jezusa w Galilei, powołaniu uczniów, donosi o
pierwszych uzdrowieniach oraz o polemice z przeciwnikami. Ewangelia Marka w 4. rozdziale przedstawia
serię podobieństw, zwanych też przypowieściami, które pokazują sposób nauczania Pana Jezusa. Pierwszym z nich jest
podobieństwo o siewcy, (Mar 4, 3-8) które Pan Jezus wykłada
w sposób wzorcowy, wyjaśniając wszelkie zależności tego
podobieństwa związane ze Słowem Bożym i przyjmowaniem
go przez ludzi. (Mar 4, 13-20)
Ewangelie przekazują nam liczne kazania Pana Jezusa
na podstawie podobieństw. (Mat 13, 34) Z reguły odnoszą
się one do codziennego życia Jego słuchaczy. Pan Jezus nie
głosi Ewangelii w formie teorii, lecz bardzo konkretnie.
Podobieństwa odnoszą się przeważnie do Królestwa Bożego, które przybliżyło się w Jezusie Chrystusie.
Ewangelie jednocześnie opisują przeróżne miejsca, w
których Pan Jezus głosił kazania. Znamienny jest fakt, że
bardzo rzadko dochodziło do tego w synagogach. Z reguły
odbywało się to w miejscu publicznym, gdzieś na polu,
na górze, nad morzem. To pokazuje, że Pan Jezus w celu
zwiastowania Ewangelii udawał się tam, gdzie byli ludzie.
Nad Jeziorem Genezaret Pan Jezus nauczał z łodzi.
(Mar 4, 1) Uczynił to dlatego, ponieważ napierał na Niego
tłum i żeby Go było lepiej słychać. Tam też opowiedział
podobieństwo o siewcy.

nie zostaje uduchowione; na siłę ziarna działają niszczycielsko zewnętrzne sprawy, prowadzące do niepokoju i złości.
• Obraz „gruntu skalistego” dotyczy tych, którzy
wprawdzie słuchają Słowa Bożego i początkowo je
przyjmują, jednak nie działa ono w nich dogłębnie.
Nie ufają prawdzie Ewangelii, zatrzymują się na jej
powierzchownym postrzeganiu. Ich próby poważnego traktowania Słowa Bożego i postępowania według niego kończą się w chwilach „ucisku i prześladowania” (werset 17) i wówczas obiera się rzekomo
„łatwiejszą drogę”. Konsekwentne naśladownictwo
Chrystusa nie zawsze upraszcza życie i czyni je wygodniejszym.
• Inni natomiast słuchają Ewangelii, jednak jej nie
przyjmują, ponieważ troski codziennego życia lub
ludzkie żądze (nadmierne dążenie do kariery, chciwość, chorobliwe ambicje) są silniejsze. W ten sposób Ewangelia nie może się rozwinąć.
• Ostatecznie Pan Jezus naświetla, że są również tacy,
którzy słuchają, rozumieją i według tego postępują.
W nich Ewangelia wydaje owoc dla nich samych oraz
dla innych.
To podobieństwo skłania nas do zadania pytania: Jaką
rolę przedstawia moje serce?

Wykładnia podobieństwa
Według Ewangelii Marka Pan Jezus osobiście wyjaśnia znaczenie tego podobieństwa swoim uczniom oraz
niewielkiej grupie słuchaczy. (werset 10) Pan Jezus ma tu
przed oczyma już przyszłe zwiastowanie Ewangelii, które
po Jego zmartwychwstaniu będzie miało miejsce na całym
świecie za pośrednictwem Jego uczniów. (Mat 28, 19. 20)
Siewcą są tu uczniowie, natomiast wysiewanym ziarnem
jest głoszona przez nich Ewangelia.

W jaki sposób przyjmuje się Słowo Boże?
• U niektórych Słowo Boże wprawdzie dociera do
serca, jednak nie zostaje zamienione w czyn, gdyż
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Katechizm

wyznaczył człowiekowi przestrzeń życiową i dał mu polecenie
panowania nad ziemią i strzeżenie jej. Człowiek wezwany jest do
tego, aby wszelkie życie, jak i przestrzeń życiową darzyć szacunkiem. (KKN 3.3.1.2)
Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Człowiek w tej samej
mierze odnosi się do widzialnego, jak i niewidzialnego stworzenia.
Bóg daje człowiekowi siłę życia („tchnął w niego dech życia”)
i zezwala mu na udział w cechach usposobienia Bożego. (KKN
3.3.2)
Na „obraz Boga” oznacza, że człowiek w ramach widzialnego
stworzenia ma wyjątkową pozycję: jest tym, do którego Bóg przemawia i którego miłuje. (KKN 3.3.2) Mężczyzna i kobieta w tej
samej mierze są obrazem Boga. (KKN 3.3.2)

katechizm

Trójjedyny Bóg
Rozdział 3 − część VI

3.3.2 Człowiek jako obraz Boga
Pośród wszelkiego stworzenia Bóg przydzielił człowiekowi
wyróżnioną pozycję, a przy tym wprowadził go do ścisłego związku z samym sobą: „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz
nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad
ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim
płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz
swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich”. (I Moj 1, 26. 27)
Człowieka wyróżnia to, że w tej samej mierze odnosi się do
widzialnego i niewidzialnego stworzenia, ponieważ dysponuje
materialną i niematerialną naturą, na podstawie czynu Bożego:
„Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą”. (I Moj
2, 7) Bóg daje swojemu najprzedniejszemu stworzeniu siłę życia:
miłość, osobowość, wolność, rozumienie, nieśmiertelność. Bóg
uzdalnia człowieka do poznania Stworzyciela oraz do Jego miłowania i sławienia. Pod tym względem człowiek jest ukierunkowany na Boga, nawet jeżeli nie zawsze poznaje prawdziwego Boga i
na jego miejsce stawia coś innego.
Z powodu tego, że Bóg dał człowiekowi zarówno naturę cielesną, jak i duchową, jednej i drugiej należy się respekt i godność.
Na „obraz Boga” oznacza, że człowiek w ramach widzialnego
stworzenia ma wyjątkową pozycję: jest tym, do którego Bóg przemawia i którego miłuje.
Boży obraz człowieka ponadto wskazuje na to, że Bóg w Jezusie Chrystusie, „obrazie Boga niewidzialnego”, (Kol 1, 15) stał się
człowiekiem. Jezus Chrystus jest drugim „Adamem”, (I Kor 15,
22
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45. 47) w którym w doskonały sposób może być rozpoznawany
obraz Boga.
To, że człowiek jest stworzony na obraz Boga nie oznacza jednak, że z osoby człowieka można wyciągnąć wnioski odnoszące
się do istoty Boga; to ma tylko i wyłącznie miejsce w przypadku
Jezusa Chrystusa.
Bóg stworzył człowieka jako istotę obdarzoną mową. To ma
również związek z obrazem Boga. Bóg jest mówcą od wieków.
On wszystko stworzył przez słowo, a człowieka wezwał po imieniu. Odbierając przemowę Boga, człowiek postrzega siebie jako
osobę. W relacji z Bogiem człowiek uzyskuje swoje jestestwo.
Uzdolniony jest do wielbienia Boga, zwracania się do Niego w
modlitwie, jak i do słuchania Słowa Bożego.
Także możliwość podejmowania wolnej decyzji wynika z tego,
że człowiek jest stworzony na obraz Boga. Wraz z tą wolnością na
człowieka została nałożona odpowiedzialność za jego postępowanie. Ponosi konsekwencje swoich czynów. (I Moj 2, 16. 17)
Mężczyzna i kobieta w tej samej mierze są obrazem Boga. Stąd
też oboje są równi w swojej istocie. Stworzeni są nie tylko do bycia
z sobą, ale i dla siebie, i mają takie same polecenie: „panowania”
nad ziemią oraz jej kształtowania i strzeżenia. Pełnomocnictwo
udzielone człowiekowi nie uprawnia go do swawolnego obchodzenia się ze stworzeniem. Z tego powodu, iż jest obrazem Boga, zobowiązany jest raczej do obchodzenia się ze stworzeniem, tak jak to
odpowiada naturze Bożej: z mądrością, dobrotliwością i miłością.

Streszczenie
Bóg, Stwórca całkowitej doświadczalnej rzeczywistości,

3.3.3 Upadek człowieka
Bóg, po stworzeniu człowieka, zezwolił mu na bezpośredni
kontakt z sobą. Przez przykazanie niespożywania z drzewa poznania dobra i zła ukazuje się względem człowieka jako Pan i prawodawca, który oczekuje posłuszeństwa.
W wyniku wpływu złego człowiek wpada w pokusę i ulega jej.
Narusza przykazanie Boże. Do bytu człowieka wstępuje grzech i
związane z nim oddzielenie od Boga, duchowa śmierć. Człowiek
uzmysławia to sobie w poznaniu swojej nagości, z powodu której się wstydzi. (I Moj 3, 7-10) Wstyd z powodu kompromitacji
poświadcza, że zburzone zostało pierwotne zaufanie człowieka
do swego Stwórcy. Nieposłuszeństwo człowieka doprowadza do
tego, że Bóg go wyklucza z dotychczasowej wspólnoty z sobą.
Oddzielenie sprawiło, że odtąd człowiek musi prowadzić na
ziemi byt pełen trosk, kończący się śmiercią cielesną. (I Moj 3,
16-19) Stanu oddzielenia od Boga człowiek ze swojej strony nie
może zmienić.
Od upadku w grzech człowiek jest grzeszny, to znaczy uwikłany w grzech i stąd niezdolny do życia bez grzechu. Żyje, doświadczając bólów i cierpienia na świecie obciążonym klątwą. Strach
przed śmiercią charakteryzuje jego życie. (zob. KKN 4.2.1)
Wszystko to jest wyrazem tego, że pierwotna wolność człowieka zaznała decydującego ograniczenia. Człowiek co prawda może
odtąd się starać prowadzić swoje życie zgodnie z wolą Boga, ale
wciąż na nowo doznaje porażki, ponieważ zły wywiera na niego
swoją moc. W wyniku tego w całym swoim życiu jest „niewolnikiem”, co oznacza, że nie jest wolnym, ale usidla go grzech.
Człowiek jako grzesznik jednakże nie pozostaje bez pocieszenia i wsparcia Boga, który nie pozostawia go w śmierci. W
obecności człowieka Bóg kieruje do węża słowa: „I ustanowię
nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a
jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę”. (I

Moj 3, 15) Jest to pierwsze wskazanie na ofiarę Pana Jezusa, dzięki
której Pan pokona złego.

3.3.4 Człowiek jako jedność ducha, duszy i
ciała
Bóg stworzył człowieka jako istotę cielesną i duchową, mianowicie ciało, ducha i duszę. Ciało człowieka jest śmiertelne, zaś
duch i dusza są nieśmiertelne. (zob. KKN 9.1)
Ciało powstaje przez spłodzenie, stąd ma udział w istocie i
kształcie rodziców. Dusza przeciwnie, nie pochodzi z ludzkiego
aktu spłodzenia, ale zostaje bezpośrednio stworzona przez Boga.
Przy niej uwidacznia się więc aktualna twórczość Boża.
Duch i dusza w Biblii nie są jednoznacznie rozgraniczone.1
Dzięki nim człowiek jest zdolny do uczestniczenia w świecie duchowym, do poznawania Boga i do powiązania z Nim.
Duch, dusza i ciało nie mogą być postrzegane jako coś rozłącznego i niezależnego od siebie, o wiele więcej odnoszą się do siebie,
przenikają się i wpływają na siebie, ponieważ człowiek jest jednością. Dopóki żyje na ziemi jest jednością z ducha, duszy i ciała,
(I Tes 5, 23) będących w ścisłym wzajemnym oddziaływaniu. Po
śmierci ciała człowiek jest jednością z ducha i duszy.
W wyniku śmierci nie zostaje utracona osobowość człowieka.
Odtąd uwidacznia się ona poprzez ducha i duszę.
Podczas zmartwychwstania umarłych duch i dusza zostaną
zjednoczone z ciałem zmartwychwstalnym. (zob. KKN 10.1.2)

Streszczenie
Zły kusi człowieka. Człowiek narusza przykazanie Boże. Do
bytu człowieka wstępuje grzech. (KKN 3.3.3)
Skutkiem grzechu jest oddzielenie od Boga. Ponadto pierwotna
wolność człowieka zaznaje decydującego ograniczenia. Człowiek
co prawda może starać się prowadzić swoje życie zgodnie z wolą
Boga, ale wciąż na nowo doznaje porażki. Człowiek jako grzesznik nie pozostaje bez pocieszenia i wsparcia Boga. (KKN 3.3.3)
Bóg stworzył człowieka jako istotę cielesną i duchową. Ciało
jest śmiertelne, a istota duchowa – duch i dusza – trwa wiecznie. W
wyniku śmierci nie zostaje utracona osobowość człowieka. Odtąd
uwidacznia się ona poprzez ducha i duszę. (KKN 3.3.4)

1 Nieśmiertelna dusza nie może być mylona z psychiką człowieka, która
niekiedy potocznie określana jest pojęciem „dusza”. Także ducha, przynależnego nieśmiertelnej istocie, należy odróżnić od intelektu, który niekiedy
potocznie określany jest „duchem ludzkim”.
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(Ewangelia

Pan Jezus wszedł na górę i
usiadł tam razem ze swoimi
uczniami. Wielu ludzi szło za
Nim, ponieważ widzieli cuda,
których dokonywał, uzdrawiając chorych.
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Pan Jezus mówi do Filipa:
„Skąd kupimy chleba, aby
mieli co jeść?”.
Na to Filip odpowiada: „Za
dwieście denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby
każdy tylko odrobinę otrzymał”.
Teraz odzywa się Andrzej:
„Jest tutaj chłopiec, który ma
pięć chlebów jęczmiennych i
dwie ryby, lecz cóż to jest na
tak wielu?”.
Pan Jezus jednak mówi: „Powiedzcie ludziom, żeby usiedli
na trawie”.
5000 mężczyzn razem z kobietami i dziećmi siadają na trawie. Pan Jezus bierze chleby
od chłopca, w modlitwie dziękuje za ten dar Bogu i daje

uczniom, żeby rozdali siedzącym ludziom. Następnie Pan
Jezus bierze od chłopca ryby,
tak samo dziękuje Bogu w modlitwie i daje uczniom, żeby ci
rozdali ludziom. Ludzie mogą
jeść tyle, ile chcą.
A kiedy są nasyceni, Pan mówi
do swoich uczniów: „Pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic

się nie zmarnowało”. Uczniowie napełniają okruchami dwanaście koszy.
Po tym cudzie ludzie mówią:
„On naprawdę jest prorokiem,
który miał przyjść na świat”.
Gdy Pan Jezus zauważa, że
chcą Go obwołać królem, idzie
z powrotem na górę i tam pozostaje sam.
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Witam! Na imię mam Bogdan. Mam dziesięć
lat i pochodzę z Mińska. Mińsk jest stolicą
Białorusi. Gdy ktoś ogląda nasz kraj na
mapie, ten widzi wiele rzek i jezior. Dlatego
Białoruś niekiedy zwana jest „niebieskookim krajem”. Czy wiecie, że największa w Europie Puszcza Białowieska
leży na terenach Polski i Białorusi? Ten
Park Narodowy znajduje się na liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Żyje tam ponad połowa
wszystkich istniejących żubrów na świecie.
Zwierzę to jest największym i najcięższym ssakiem lądowym na kontynencie europejskim;
samiec żubra waży ponad 400 kilogramów.
Raz miałem szczęście zobaczyć dziko żyjącego żubra. Nie spodziewałem się, że jest taki
ogromny.

W każdą niedzielę idziemy na nabożeństwo. Moja mama śpiewa w
chórze, a tata jest diakonem.
Chętnie chodzę też na zajęcia
religii. Dowiadujemy się tam interesujących historii o Panu Jezusie
oraz co nieco majsterkujemy.
Białorusini należą do pierwszych narodów europejskich, które miały Biblię we
własnym języku. To było w roku 1517, a
więc 500 lat temu!
Wydrukował ją pierwszy białoruski drukarz
Franciszek Skaryna. Na zdjęciu stoję przy jego
pomniku znajdującym się przed Biblioteką Narodową w Mińsku.
W czasie wolnym uprawiam sport. W tenisa
gram odkąd skończyłem pięć lat. Chętnie
wygrywam i staram się być coraz lepszym.
Poza tym lubię przyrodę: z moją rodziną
wędrujemy przez las. Wiele radości sprawia mi też wędkowanie.
Nauczył mnie tego mój dziadek.
Wiem, jak orientować się w lesie i jak gotować jedzenie
na otwartym ogniu. Oprócz tego chętnie
obserwuję zwierzęta.
W domu mam kota,
który nazywa się
Sky. Bardzo zabawnie wygląda, jak ściga
własny ogon.
Moim ulubionym jedzeniem są bliny. Mogę
zjeść ich bardzo dużo,
zwłaszcza gdy mama
napełni je słodkim nadzieniem.

Do mojej rodziny należy mój tata Alexander,
moja mama Inna, mój starszy brat Jan i moja
młodsza siostra Lea. Niedawno mój brat
skończył 14 lat. Zdjęcie obok
pokazuje nas w dniu jego konfirmacji.

Fotografie wł

asne

Nasz kościół położony jest na wzgórzu.
Sądzę, że wygląda jak duży statek przypominający arkę Noego.
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Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	Który z sędziów tylko z 300 wojownikami
pokonał liczebniejszych wrogów?
A
B
C
D

Ehud
Gedeon
Barak
Samson

2. 	Ilu ludzi nakarmił Pan Jezus pięcioma
chlebami i dwiema rybami?
A
B
C
D

120
5000
700
1000

3. 	Kim z zawodu był Mateusz przed powołaniem na urząd apostoła?
A
B
C
D

pisarzem
rybakiem
cieślą
celnikiem

4. 	Który z proroków przepowiedział „nowe
przymierze”?
A
B
C
D

Amos
Ozeasz
Izajasz
Jeremiasz

5. 	Co oznacza słowo „Chrystus”?
A
B
C
D

Władca
Namaszczony
Powołany
Ochrzczony

6. 	Jak określona jest miłość w Liście do
Kolosan?
A
B
C
D

„pochodną wiary i nadziei”
„celem zbawienia”
„spójnią doskonałości”
„szatą błogosławieństwa”

7. 	W jaki sposób mały Mojżesz został ocalony przed zbirami faraona?
A wywieziony z Egiptu
B ukryty w koszyku na brzegu Nilu
C wywieziony na pustynię
D 	oddany jako dziecko niewolnicze
8. Z jakiego kraju pochodziła Rut?
A
B
C
D

z Izraela
z Jordanii
z Egiptu
z Moabu

9. 	Gdzie rezydował izraelski król Omri?
A
B
C
D

w Samarii
w Jerozolimie
w Megiddo
w Jezreelu

10. 	Dokąd podczas zajęcia Jerozolimy zostali
wygnani Izraelici?
A
B
C
D

do Nazaretu
do Egiptu
do Babilonu
do Damaszku

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