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Nabożeństwo Głównego Apostoła
Jean-Luca Schneidera w Saurimo
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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Jak ty mi…
zy często w naszej codzienności stykamy się
z postawą: jak ty mi, tak ja tobie!? W Księdze
Przypowieści Salomona 24, 29 jest mowa:
„Nie mów: Jak on postępuje ze mną, tak ja
z nim postąpię, każdemu oddam według jego czynu”. Z
reguły to powiedzenie rozumie się jako odpłatę w sensie negatywnym. Odpłaca się pięknym za nadobne. W
ten sposób w pewnym sensie usprawiedliwia się swoje
zachowanie, utwierdzając się w przekonaniu: zrobiłem
tylko to, co drugi też zrobił! Już w starym przymierzu
było jasne, że takie zachowanie nie jest usprawiedliwione przed Bogiem.
Jak ty mi, tak ja tobie, można też zdecydowanie rozumieć w sensie pozytywnym. Mój bliźni, mój brat, moja
siostra, są wobec mnie tacy uprzejmi, życzliwi, wyrozumiali, cierpliwi, współczujący i gotowi do przebaczenia
– czy jestem taki też w stosunku do nich?
Jeśli zdobędę się na nieco refleksji, to uświadomię
sobie wiele, co zawdzięczam innym, co mi dali, czym
ubogacili moje życie i moją wiarę. Czy nie mogę tego
jeszcze bardziej odwzajemnić? Oddać z tego, co sam
otrzymałem?
Pewna mądrość głosi: „Jeśli chcesz wziąć, to wpierw
daj”. Tym bardziej, jeśli już przyjąłeś, to odwzajemnij.

C

Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

2

NASZA RODZINA

11 / 2017

		

11 / 2017

NASZA RODZINA

3

Fot © Olonkho - Fotolia.com

SŁOWO I WIARA / miejsce

Saurimo

M

iasto Saurimo w północno-wschodniej
części Angoli położone jest w regionie bogatym w diamenty. Dwadzieścia pięć kilometrów od Saurimo znajduje się kopalnia Catoca,
czwarta pod względem wielkości na świecie. Szacuje się, że zasoby eksploatacyjne wystarczą jeszcze przynajmniej na trzydzieści lat. Z kopalni, eksploatowanej od 1996 roku, wydobyto dopiero około
40% kruszcu. Wartość wydobytych diamentów z
tej kopalni odkrywkowej w 2013 roku wyniosła ok.
7 mln karatów, co odpowiada wartości rynkowej
ok. 600 mln dolarów amerykańskich. W tej kopalni
wielokrotnie już natrafiono na nadzwyczajne okazy.
Niedawno m.in. znaleziono największy na świecie
diament o masie ponad 90 karatów. Surowe diamenty tej wielkości występują w przyrodzie niezwykle rzadko.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo
w Saurimo/Angola
Data: 20 sierpnia 2017 r.
Pieśń: Bratnich naszych serc drużyna
Osoby towarzyszące: apostołowie okręgowi Wolfgang Nadolny i Rainer Storck; apostołowie
okręgowi pomocniczy João Uanuque Misselo i Robert Nsamba; apostołowie: José Calenga Baza,
Francisco Cabuma Dibaia, Capote Marcos Misselo,
Manuel Quefasse Mupila i Matias Tchihiluca
Uczestnicy: ok. 3 200
Informacja: Główny Apostoł i apostołowie odwiedzili pomnik upamiętniający zakończenie 27-letniej wojny domowej w Angoli w 2002 roku.
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W świetle Bożym rzeczywiście
		
możemy rozpoznać zło.

Słowo biblijne: List do Tytusa 2, 14

„Który [Jezus Chrystus] dał samego siebie za nas,
aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić
sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach”.

Dobre uczynki

S

erdecznie umiłowani bracia i siostry! Dowiedziałem się, że bardzo dużo pracowaliście, żeby ten
dzisiejszy dzień przygotować, a ja chcę wam za tę
pracę przygotowawczą serdecznie podziękować,
jak również za wiele modlitw poprzedzających ten dzień.
Wspólnie dziękujemy naszemu Ojcu Niebieskiemu, że pobłogosławił wasze działania i dał pomyślny rezultat.
Razem wykonujemy też inną pracę przygotowawczą: przygotowujemy się na ponowne przyjście naszego
Pana Jezusa Chrystusa. To również jest intensywna praca
przygotowawcza. Ażeby w dniu Pana zostać przyjętym
przez Boga, nie wystarcza być wiernym i wciąż na nowo
przychodzić na nabożeństwa. Nie wystarcza też pracować
dla Boga i Jemu służyć. Bez wątpienia uczęszczanie na
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nabożeństwa i służenie Panu są istotną częścią przygotowań. Decydujący jest jednak nasz wewnętrzny rozwój. On
jest najważniejszą częścią naszego przygotowania.
Dobrze jest, kiedy sami się sprawdzamy. Czy się rozwijam? Czy nastąpiła we mnie jakaś zmiana? To jest bardzo
proste do sprawdzenia. Czy rozmawiamy jeszcze tak, jak
rozmawialiśmy dwa lata temu? Czy reagujemy jeszcze tak,
jak reagowaliśmy sześć lat temu? Czy miłujemy swoich
bliźnich bardziej czy mniej niż przed rokiem? Czy lista
ludzi, których naprawdę miłujemy stała się dłuższa czy
krótsza? Czy jesteśmy w stanie szybciej przebaczyć niż
przed rokiem?
Bardzo łatwo jest zadać sobie takie pytania, ale chodzi o to, żebyśmy na nie szczerze sobie odpowiedzieli. Nie

zawsze jest to komfortowe, ale niezmiernie ważne. Bądźmy szczerzy wobec samych siebie i stale się sprawdzajmy.
Rozwój jest niezbędny do tego, żeby wziąć udział w dniu
Pana.
Przeczytałem werset biblijny z Listu do Tytusa, w którym chodzi o przyjście Syna Bożego, wybawienie nas od
grzechu i wprowadzenie do Królestwa Niebieskiego. Tu
jest mowa, że Syn Boży przyszedł, żeby nas uwolnić od
złego i pouczyć, żebyśmy sprzeciwiali się złemu i gorliwie dokonywali dobrych uczynków. A więc Syn Boży po
pierwsze przyszedł w tym celu, aby zbawić nas od grzechu.
Dlatego że za nas umarł może obmyć grzech pierworodny
i nam odpuścić nasze grzechy. Po drugie przyszedł po to,
żebyśmy mogli się od Niego uczyć wyrzekać się zła i na
ziemi prowadzić życie przyjemne Bogu, czyli dokonywać
dobrych uczynków.
Syn Boży przyszedł na ziemię i powiedział: „Ja jestem
światłością”, (Jan 8, 12) a w tym świetle wszystko możemy widzieć właściwie. On przyszedł na ziemię i zdemaskował złego. W świetle Bożym rzeczywiście możemy
rozpoznać zło.
Szatan przystępował do Pana Jezusa i Go kusił. Pan
Jezus miał z kamieni uczynić chleb. Można powiedzieć,
że to, do czego diabeł namawiał Pana Jezusa, ułatwiłoby
Jemu życie. Pan Jezus jednak natychmiast poznał: to jest
zły, on chce mnie oddzielić od Boga. Niezależnie w jaki
sposób przychodzi zły, w świetle Bożym zawsze poznamy,
że chce nas tylko oddzielić od Boga!
Kiedy widzimy cierpienia i śmierć Pana Jezusa, wtedy
sobie uświadamiamy, jakie okrutne jest zło i jakie straszne są skutki grzechu. Kiedy widzimy cierpienia i śmierć
Pana Jezusa, wtedy możemy rozpoznać właściwą istotę
zła. Pan Jezus doświadczał nienawiści. Cierpiał przemoc.
Zaznawał niesprawiedliwości. Ludzie byli skorumpowani, kłamali i byli obłudni. Tę listę można jeszcze długo
kontynuować. Cierpienia i śmierć Pana Jezusa pozwalają
nam właściwie poznać, jakie straszne są skutki grzechu
i jaki okrutny jest zły. W cierpieniach i śmierci zadanej
Panu, ujawniła się prawdziwa istota szatana. Widząc to
właściwie, zdolni jesteśmy do tego, żeby powiedzieć: nie,
tego nie chcę! Nie chcę być niewolnikiem mocy złego!

Wyrzekam się zła. Chcę unikać grzechu! Takie postanowienie, to pierwszy dobry uczynek. Dlatego że poznajemy
zło, poznajemy do czego prowadzi grzech, postanowiliśmy wyrzec się złego.
Pan Jezus umarł, aby nas zbawić od grzechu. Dlaczego to uczynił? Dlatego, że nas miłuje. A że nas miłuje, też
chce, abyśmy byli u Niego. W tym celu był gotowy umrzeć.
Zapłacił najwyższą cenę, żebyśmy mogli przyjść do Niego.
Kiedy widzimy tę miłość, to możemy ją tylko odwzajemnić. Miłujemy Pana, ponieważ On nas najpierw umiłował.
Z miłości do Niego przestrzegamy Jego Słowa i ukierunkowujemy nasze życie według Ewangelii. Pan Jezus powiedział: „Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać
będzie”, następnie dodał: „i Ojciec mój umiłuje go, i do
niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy”. (Jan 14, 23)
Pan Jezus nas miłuje i chce, byśmy byli u Niego. My również Go miłujemy, dlatego jesteśmy Jemu posłuszni i przestrzegamy Jego Słowa. Nie czynimy tego z obawy przed
karą czy z powodu zdobycia jakichś zasług, ale czynimy
to, co On nam mówi, ponieważ Go miłujemy. Właśnie to
jest drugi dobry uczynek, którego możemy dokonywać.
Poznaliśmy miłość Pana, więc przestrzegamy Jego Słowa.

		
		

Wspólnotę z Panem
możemy przeżywać już dziś.

D

latego że miłujemy Pana Jezusa, chcemy być u
Niego, szukamy z Nim społeczności na nabożeństwie, w świętej wieczerzy oraz tęsknimy za
wieczną wspólnotą z Nim w Jego Królestwie. To jest trzeci
dobry uczynek, jakiego możemy dokonywać, a mianowicie wciąż na nowo zabiegać o społeczność z Panem.
Pan Jezus mógł pokonać grzech i śmierć, ponieważ
był bezbłędny. Mógł przyjąć ciało zmartwychwstalne i
powrócić do Ojca, ponieważ był pozbawiony błędów. My
również chcemy do Królestwa Bożego. Pójść do Ojca i do
Syna. Ale wiemy, że nie jesteśmy bezbłędni. Niezależnie
ile sobie zadamy trudu, wciąż na nowo będziemy grzeszyć. To uzmysławia nam, że całkowicie jesteśmy zdani
na łaskę. Wiemy, że chcąc wejść do Królestwa Bożego,
musimy być zupełnie czyści. Ale nie potrafimy żyć nie
popadając w grzech. Dlatego jesteśmy pokorni przed Bogiem, wykazujemy skruchę i pokutę, ponieważ potrzebujemy łaski. To jest czwarty dobry uczynek, a mianowicie:
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Jesteśmy pokorni przed Bogiem, wykazujemy skruchę i pokutę,
			
ponieważ potrzebujemy łaski.

jesteśmy pokorni przed Bogiem, okazujemy skruchę i pokutujemy, aby otrzymać łaskę.
Potrzebujemy odpuszczenia naszych win. Pan Jezus
daje łaskę pokornemu. On odpuszcza nam nasze winy.
Wówczas na nowo jesteśmy oczyszczeni, tak jakby nigdy
nic się nie wydarzyło. Za to jesteśmy wdzięczni, gdyż
wiemy, że nie możemy sobie na to zasłużyć, to jest tylko
pełny wymiar łaski Pana. Jeżeli jesteśmy wdzięczni za odpuszczenie grzechów, to okazujmy naszą wdzięczność. W
jaki sposób możemy dziękować Panu za łaskę, którą nam
daje? W ten sposób, że odpuszczamy naszemu bliźniemu,
tak jak Pan nam odpuszcza. Wdzięczność za okazaną nam
przez Boga łaskę motywuje nas do odpuszczania sobie nawzajem. To jest piąty dobry uczynek, a mianowicie: odpuszczamy bliźniemu.
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P

owrócę do cierpień Chrystusa. Syn Boży był w niebie. On chciał nas zbawić. On chciał nam udowodnić swoją miłość. Dlatego też stał się człowiekiem
i przyszedł na ziemię. Przeżył i doświadczył wszystkiego,
co ludzie muszą przeżywać i doświadczać. Solidaryzował się z ludźmi. Ludzie zaznają niesprawiedliwości. On
także zaznawał. Ludzie cierpią. On także cierpiał. Ludzie
są oszukiwani. On także był oszukiwany. Człowiek musi
umrzeć. Jako człowiek On również umarł. Dlatego że nas
miłuje, wszystko z nami dzielił i był gotowy z nami i za nas
cierpieć. A że miłujemy Pana Jezusa, też jesteśmy gotowi
dla Niego i z Nim cierpieć. On znosił ataki i pokusy, ponieważ nas miłował. My również przeżywamy ataki, jeżeli z
miłości naśladujemy Pana Jezusa. Z tego powodu nie oburzamy się i nie czynimy wyrzutów miłemu Bogu. Jesteśmy

gotowi przyjąć cierpienia. Pan Jezus nas umiłował, więc za
nas cierpiał. Miłujemy Pana Jezusa, więc jesteśmy gotowi
cierpieć i dla Niego. Akceptujemy doświadczanie ataków i
pokus. Z niejednego rezygnujemy, ponieważ naśladujemy
Jezusa Chrystusa. Nie robimy z tego wielkiej sprawy i nie
mówimy: musiałem się tego wyrzec, a z tamtego zrezygnować. To jest oczywiste dla prawdziwego dziecka Bożego.
W sposób opanowany praktykujemy zasadę: Pan Jezus z
miłości cierpiał za nas, a my cierpimy z miłości dla Niego.
To jest szósty dobry uczynek, a mianowicie przystajemy na
to i jesteśmy gotowi cierpieć dla Jezusa Chrystusa.

W

Biblii jest mowa: „Albowiem objawiła się łaska
Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi”. (Tyt 2,
11) Jezus Chrystus złożył siebie w ofierze za

wszystkich ludzi. On nas też uczy, abyśmy byli świadomi,
że Jego ofiara dotyczy wszystkich ludzi. Stąd naszym życzeniem jest, aby tylu ludzi, ile to tylko możliwe, mogło
skorzystać z Jego ofiary i z Jego zbawienia. Pragniemy,
aby ofiara Jezusa Chrystusa była skuteczna dla wielu ludzi.
Dlatego stawiamy się do służby Pana. Składamy świadectwo Ewangelii ludziom, a w życiu codziennym jesteśmy
prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa. Służymy
Panu, aby jeszcze wielu ludzi mogło skorzystać z Jego
ofiary. Angażujemy się w dziele Bożym. Współdziałamy
wszędzie, gdzie tylko możliwe, pamiętając o zbawczym
zadaniu Kościoła i apostołów. Stawiamy się do służby
Pana w Kościele. Jesteśmy również gotowi do składania
ofiar, ponieważ wiemy, że pieniądze są potrzebne, aby Kościół i apostołowie mogli wypełniać swoją misję. To jest
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Apostoł okręgowy
pomocniczy
Robert Nsamba
Ponowne przyjście Chrystusa
jest centralnym punktem naszego życia i niech wszystko, cokolwiek czynimy, skoncentrowane jest na ten cel. Pan pozostaje naszym
wzorem. Każdy sukces możliwy jest tylko dzięki Jego
pomocy. Pomagają nam słudzy Boży i Duch Święty.
Za to bądźmy wdzięczni.

Apostoł okręgowy
Wolfgang Nadolny
Kiedy odczuwamy miłość Bożą,
wtedy mamy wewnętrzną
potrzebę do zmienienia się.
Motywacją do bycia gorliwym w dobrych uczynkach
jest miłość do Boga i Jezusa Chrystusa. Kiedy dzieło
Jezusa Chrystusa dostrzega się w bracie i siostrze,
wtedy odpuszczanie przychodzi łatwiej.

siódmy dobry uczynek, a mianowicie: służymy Panu, jesteśmy Jego świadkami, współpracujemy w dziele Bożym
i składamy swoje ofiary.
To są dobre uczynki, których nauczał Pan. Bądźmy
gorliwi w tych dobrych uczynkach. Wówczas otrzymamy
szczególne błogosławieństwo i będziemy mogli wejść do
Królestwa Bożego, kiedy Pan przyjdzie, aby być na wieki
z Tym, który nas miłuje i którego my miłujemy.
Po kazaniach apostoła okręgowego pomocniczego i apostołów okręgowych Główny Apostoł powiedział:

D

ziękujemy trzem apostołom za ponowne piękne
naświetlenie słowa biblijnego. Coraz bardziej
i bardziej zajmujmy się Jezusem Chrystusem i
praktykujmy w naszym życiu siedem zadań: wyrzekajmy
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się złego i unikajmy grzechu. Kierujmy się Słowem
Bożym. Szukajmy wspólnoty z Panem Jezusem i bądźmy
świadomi potrzeby łaski. Wykazujmy skruchę i bądźmy
wierni. Z wdzięczności odpuszczajmy bliźnim – to jest
bardzo ważny punkt. Z miłości do Pana Jezusa bądźmy
gotowi też dla Niego cierpieć. Stawiajmy się do służby
Pana i żyjmy jako świadkowie Jezusa Chrystusa. Bądźmy
współpracownikami w dziele Pana i składajmy ofiary.
Pan nas nauczył, abyśmy na Jego pamiątkę obchodzili
uroczystość świętej wieczerzy. Na krzyżu Pan Jezus wziął
na siebie grzechy całej ludzkości – wszystkie grzechy
wszystkich ludzi. W wyniku tego doświadczył też skutków grzechu: grzech oddziela od Boga. W tamtej chwili,
w której wziął na siebie cały ciężar grzechu, to przeżył,
jaki oddalony jest grzesznik od Boga. Dlatego powiedział:
„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”. (Mat 27, 46)

Dzięki swojej ofierze pojednał nas z Bogiem i możemy
przystępować do Boga. Możemy mieć społeczność z Bogiem, całkiem się do Niego zbliżyć i tęsknimy za wieczną
wspólnotą z Bogiem.
Dlatego że Pan Jezus nas miłuje, przyszedł do nas ludzi
na ziemię i też przyjdzie ponownie, aby nas zabrać do siebie, a my chcemy pójść do Niego. To będzie cudowne. Będziemy zbawieni od wszelkiego zła, cierpienia i niesprawiedliwości. Oczywiście to nas motywuje. Chcemy być
uwolnieni od bólu, cierpień i niesprawiedliwości. Dążymy do tej wspólnoty z Bogiem. Pragniemy jednak jeszcze
czegoś więcej. Nie tylko chcemy być tam, gdzie jest Pan
Jezus, ale chcemy też być takimi, jakim On jest. Chcemy
być do Niego podobni. Motywacja do tego, aby pójść do
Pana i zostać zbawionym, jest wspaniałą sprawą. Kiedy
przeżywamy trudności na ziemi, wtedy sobie mówimy:

Apostoł okręgowy
Rainer Storck
Dobre dzieło zaczyna się już we
własnym sercu. Jeżeli chcemy
dokonywać dobrych uczynków,
musimy właściwie słuchać. Właściwie słuchać oznacza
poruszać w sercu słowo nabożeństwa i nim pracować.
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Żyć
Żyć z
z wiarą
wiarą // przeżycia
przeżycia

Uroczystość świętej wieczerzy za zmarłych

„Ach tak, bycie u Boga, bycie zbawionym, to będzie coś
cudownego!”. Zadaję jednak sobie wciąż na nowo pytanie: a jak jest z naszą motywacją, aby stać się takim, jak
Jezus Chrystus?

W

ierzymy, że spożywanie świętej wieczerzy pomaga nam stać się takim, jak Pan Jezus. Gdy
jednak się zastanowimy, jak często już obchodziliśmy uroczystość świętej wieczerzy, wtedy trzeba
stwierdzić, że skutki tego nie zawsze są takie, jakie być
powinny. Usposobienie Jezusa Chrystusa powinno być
bardziej widoczne w Kościele. Siebie nie wykluczam. Od
siebie zaczynam. To, że usposobienie Jezusa Chrystusa
nie występuje jeszcze w pełni we wspólnocie Kościoła,
czy jest to związane z jakością świętej wieczerzy? Nie,
to związane jest z naszą motywacją. Nie tylko chcemy
mówić i się modlić: „Panie Jezu, chciałbym być takim,
jak Ty!”. Taka wola zdecydowanie musi stać się jeszcze
silniejsza w naszych sercach: „Chcę rzeczywiście stać się
takim, jak Ty, Panie Jezu!”. Kto tego chce, ten się takim
stanie – z pomocą Bożą.
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zASAdNiczE myśli
Bądźmy gorliwi w dobrych uczynkach. Dobrymi uczynkami są:
wyrzekanie się złego,
przestrzeganie Słowa Pana,
szukanie dziś wspólnoty z Jezusem Chrystusem w świętej wieczerzy,
wykazywanie skruchy i pokuty,
przebaczanie bliźniemu,
dzielenie cierpień Chrystusa,
stawianie się do służby Pana.

Pytania i
odpowiedzi
Jeżeli niespodziewane wydarzenie silnie ingeruje w nasze
życie, to często zadajemy
sobie pytanie, dlaczego tak się
dzieje? Zbyt szybko zapominamy o słowach Apostoła
Pawła, że „Bóg współdziała we
wszystkim ku dobremu z tymi,
którzy Boga miłują”.
Relacja z życia pewnej siostry
w wierze z Argentyny.

P

rzed pewnym czasem z po- nie narzekała. Wszystko, co przeżyła
wodu bolesnej i uciążliwej i jeszcze przeżywa, znosi z opanowadolegliwości, ale błahej z niem i z ufnością do Boga.
mojego punktu widzenia,
Kilka dni później jeden z kapłanów
udałam się po poradę le- poprosił mnie o pomoc w pewnej sprakarską w ośrodku pomocy socjalnej, wie. Zatelefonował do mnie wieczorem,
w którym pracuję. Po zbadaniu leka- a moja sąsiadka na łóżku obok przysłurze postanowili zatrzymać mnie na od- chiwała się rozmowie. Gdy skończydziale szpitalnym.
łam, wyjaśniłam jej, że należę do KoWtedy pojawiła się pierwsza trud- ścioła Nowoapostolskiego. A ona na
ność. Okazało się, że nie ma dla mnie to: „Ja też jestem wyznania nowoapowolnego łóżka i zostałam skierowana stolskiego”. Opowiedziała mi o zborze,
do innego szpitala. Ta wiadomość nie- w którym uczęszczała na nabożeństwa,
co mnie zaniepokoiła, ponieważ wszy- o chórze, w którym śpiewała razem ze
scy „moi” lekarze i znajomy personel, swoją babcią i ciocią. Jednak z powodu
a także moja dokumentacja medyczna, choroby i śmierci matki przed trzydziesą tu, gdzie nie ma dla mnie miejsca. stoma laty oraz późniejszych wypadMój zięć, który mi towarzyszył, po- ków straciła kontakt z Kościołem. Tego
modlił się ze mną i wtedy pojawił się wieczoru razem zaśpiewałyśmy pieśń:
anioł: znany mi sanitariusz odpowia- „Cómo podré estar triste?” („Jak mogę
dający za przyjmowanie pacjentów być smutnym?”).
niebawem znalazł dla mnie miejsce.
Na życzenie mojej szpitalnej koleUdałam się więc na salę chorych, w żanki przekazałam duchownym konktórej miałam spędzić kilka dni razem takt do niej, a później się dowiedziaze starszą panią. W takich sytuacjach łam, że przybyli do niej z wizytą duszzwykle szybko nawiązuje się rozmo- pasterską i ze świętą wieczerzą.
wę. Dowiedziałam się, że ta pani ma
Gdy miałam zostać hospitalizowa88 lat, nie ma rodziny ani domu i od na, zadałam sobie pytanie: dlaczego?
dłuższego czasu przebywa w naszym Moje przeżycie potwierdziło mi wyośrodku socjalnym. Doznała też kilku powiedź Apostoła Pawła, że wszystko,
wypadków i udaru, wskutek czego od co przydarzy się dziecku Bożemu, słukilku lat nie może chodzić. Pomimo to ży ku dobremu.
11 / 2017
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski
Berlin-Brandenburgia

Apostołowie
wywiady

Data urodzenia: 23.09.1955 r.
Zawód: funkcjonariusz policji kryminalnej
apostoł od: 05.02.2006 r.
Obszar działania: Berlin, Brandenburgia

Apostołowie
listy

SŁOWO I WIARA

Apostoł Klaus Katens z apostołem okręgowym
Charles’em Ndandulą i jego żoną Rose oraz ze
swoją żoną i młodzieżą

Apostoł
Klaus Katens

Apostole, jakie masz wspomnienia związane z
ordynacją na urząd apostoła?
Do chwili ordynacji na urząd apostoła sprawowałem różne
urzędy kościelne, a szczególnie w okresie, gdy byłem biskupem, miałem wiele kontaktów z apostołami i przeżyłem liczne nabożeństwa przeprowadzane przez różnych
apostołów. Siłą rzeczy byłem też często świadkiem świętego pieczętowania i ordynacji. Zupełnie innego wymiaru
nabrało to dla mnie, kiedy po ordynacji na urząd apostoła
sam wypełniałem te czynności. Do dziś jest to dla mnie
zawsze szczególna sytuacja, którą trudno wyjaśnić i ująć
słowami.
Gdy myślisz o rozwoju w swoim kraju, to jak widzisz przyszłość Kościoła? Na co Kościół musi
się nastawić, jakie ma możliwości dostrzeżenia
publicznego?
Powszechnie znane jest, że w krajach związkowych Berlin i Brandenburgia liczba ludności wyznających chrześcijaństwo jest relatywnie mała i coraz bardziej maleje.
Niewątpliwie nie są to sprzyjające przesłanki do rozwoju
jakiegokolwiek Kościoła. Niestety nie znam żadnej recepty na zmianę tych uwarunkowań zewnętrznych. Niemniej
musimy wykorzystywać każdą nadarzającą się sytuację,
aby zwrócić uwagę na chrześcijaństwo i Kościół. Tym
16
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bardziej radosnym wydarzeniem jest powstawanie nowych zborów lub wyświęcenie nowego kościoła. Obiekt
sakralny stojący w mieście niewątpliwie zwraca uwagę
przechodniów i przejeżdżających, i dodaje odwagi do
wyznawania wiary chrześcijańskiej. Pomimo smętnych
uwarunkowań zewnętrznych powstawanie obiektów sakralnych jest ewidentną inwestycją w przyszłość, która
konsoliduje i wzmacnia życie religijne wspólnoty kościelnej i wszystkich identyfikujących się z nią chrześcijan.
Z jakim urzędem sprawowanym przez ciebie,
zanim zostałeś powołany na apostoła, masz najlepsze wspomnienia z perspektywy czasu?
Po pierwsze urząd biskupa, ponieważ dzięki sprawowaniu
tego urzędu już z powodu licznych podróży wiele przeżyłem. Po drugie mam też dużo dobrych wspomnień z
okresu, kiedy byłem przewodniczącym pewnego małego
zboru. Bliski, a wręcz serdeczny kontakt z wiernymi był
podstawą szczególnej atmosfery.
Apostole, gdybyś miał się z kimś zamienić na
jeden dzień, to z kim?
Nie muszę się długo zastanawiać. Z nikim nie chciałbym
się zamienić, ponieważ jestem szczęśliwy, wdzięczny i
zadowolony ze wszystkiego, co mam i kim mogę być.

Duchowny i wspólnota kościelna
Każdy chrześcijanin nowoapostolski jest wdzięczny,
gdy w jego Kościele działają duchowni, na których można
polegać. Różnorodna służba duchownych ma na celu każdego człowieka doprowadzić do wiary w Boga i w końcu
do wiecznej wspólnoty z Nim. To jest bardzo wymowne
zadanie.
Większość duchownych ma rodzinę i pracę zawodową. Jak każdy inny oni również muszą dbać o zdrowie i są
narażeni na różne obciążenia i trudności dnia powszedniego. Pomimo to znajdują czas i siły do wypełniania zadań
urzędu kościelnego z miłości do Boga i do ludzi. Ich przekonanie w wierze, że Bóg powołał ich do tej służby jest
szczególną motywacją. Wyraża to też nasz piąty artykuł
wyznania wiary nowoapostolskiej.
Każdy duchowny świadomy też jest swoich niedoskonałości. Ma zadanie uświęcać się do swojej służy i oczywiście też w dniu powszednim ma być wzorem w wierze.
Służyć jednakże może tylko w zakresie sił i darów udzielonych mu przez Boga, a to jest bardzo zróżnicowane w
poszczególnych przypadkach, co też zauważa wspólnota
kościelna. Niektórzy duchowni dzięki szczególnym okolicznościom mają więcej wolego czasu i w konsekwencji

mogą się bardziej angażować i zajmować różnymi zadaniami. Inni posiadają dar ożywionego przekazywania
Słowa Bożego, a jeszcze inni są wybitnymi duszpasterzami. Dary wśród duchownych są bardzo różne. Z powodu
tego, że Bóg działa poprzez słabych ludzi, nierozsądne byłoby oczekiwanie doskonałej służby. Tak więc służba każdego duchownego pozostaje niedoskonała i zawiera błędy.
Rezultat jednak prowadzi do doskonałości, o ile służba duchownych zostaje przez wiernych przyjęta z wiarą.
Pierwotni apostołowie, zgodnie z przekazem biblijnym, wzywali wiernych do rozejrzenia się wokół siebie
za współpracownikami, czyli duchownymi. Wspólnota
kościelna miała więc współudział w poszukiwaniu kolejnych duchownych. Dziś nie może być inaczej. Każdy zbór
niechby silnie i z wiarą modlił się o duchownych, zwłaszcza kiedy pojawiają się braki. Każdy też zbór będzie się radował, gdy bracia spośród zboru zostaną powołani i ordynowani do sprawowania duchownego urzędu kościelnego.
Niechby relacja pomiędzy wiernymi a duchownymi
zawsze cechowała się wzajemnym szacunkiem. To jest
dobrym warunkiem do przeżywania Boga we wspólnocie
Klaus Katens
kościelnej.
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ŻYĆ Z WIARĄ

re fleksja
…bo okazał mi
re alizacj
adobroć

K

to z całego serca się cieszy z pomocy Pana, kto ufa łasce Pana,
kto wielbi Pana za to, że okazuje
człowiekowi dobroć, ten naprawdę musi być człowiekiem
obdarzonym szczęściem i błogosławieństwem.
Czyż nie tak?
Psalm 13, 6 opiewa to szczęście. Czytając
jednak wcześniejsze wersety można przecierać
oczy, bowiem to, o czym tam mowa, nie odnosi
się do kogoś kąpiącego się w szczęściu i zadowolonego z życia. Autor tych wersetów patrzy
śmierci w oczy. Czuje się opuszczony przez
Boga. Wydaje się, że Pan o nim zapomniał.
Czuje się słaby i jest pełen obaw. Nieprzyjaciele
i wrogowie cieszą się z tego, co go spotkało i z
satysfakcją poczytują to jako karę Bożą.
Ze zdumieniem można odebrać tak przeciwstawne wypowiedzi. Trudno sobie wyobrazić,
aby w sytuacji takiej niedoli i w obliczu takich
opresji, na końcu wyrażać zaufanie do łaski
Bożej, radość z pomocy i wielbić Pana za okazaną dobroć. Najpierw wyrzuty skierowane do
Boga, że zapomniał, że jest obojętny, że nie reaguje, gdy człowiek prawie umiera ze strachu.
Następnie chwalenie łaski Boga i Jego dobroci. W świetle tych przeciwności wydaje się to
wszystko mało wiarygodne.
Pozostawmy na chwilę problem tej wiarygodności i pomyślmy o wielbieniu. Co Psalmista miał na myśli, kiedy mówi: „Będę śpiewał
Panu, bo okazał mi dobroć”, tego niestety nam
nie zdradza. Chcąc wtórować w to wielbienie
Pana, najpierw myślimy o naszych doświadczeniach z Wszechmocnym. Za wszystko, co już
Bóg nam uczynił, możemy Go wielbić i sławić.
Odpowiedzieć na to pytanie może w zasadzie tylko każdy sam. Oczywiście niejedno
dobrodziejstwo Boże dotyczy nas wszystkich.
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Uzmysłówmy sobie chociaż niektóre:
• Bóg darował nam życie;
• Bóg obdarzył nas łaską;
• Bóg zawarł z nami przymierze;
• Bóg darował nam swego Ducha;
• Bóg dał nam swego Syna, drogę i życie;
• Bóg wciąż na nowo nas przyjmuje i zapewnia swoją opatrzność;
• Bóg daruje nam swoje Słowo i łaskę.
Oczywiście ta lista wydaje się nam niepełna,
aby rzeczywiście być szczęśliwym, bowiem nie
zawiera tego, co uważamy za podstawę szczęścia: bogactwa, pomyślności, władzy, przyjemnego życia, zdrowia, pokoju… Czyż mielibyśmy Boga wielbić nawet wtedy, gdy tego
wszystkiego nam nie daje. Sławić Go nawet
wtedy, kiedy widzimy, że ludziom, którzy Boga
nie czczą, powodzi się lepiej niż nam, którzy
staramy się wypełniać Jego wolę?
Powróćmy do sprzeczności zawartej w 13
Psalmie. Psalmiście się źle powodzi, dręczy go
strach przed śmiercią, ale po wyrażonych żalach
uświadamia sobie swoją ufność z wiary, że Bóg
jest łaskawy, że Bóg chętnie pomaga, że Bóg
okazuje dobroć.
Pomimo uskarżania się człowiek może pozostać przy Bogu. Taka wierność sama w sobie
zasługuje już na nasze uznanie. Pomimo swego
zwątpienia i niepowodzenia życiowego, człowiek podnosi się i okazuje zaufanie do Boga,
i znajduje otuchę w pewności, że Bóg już go
wysłuchał.
Czytając Psalm możemy podziwiać wiarę w
Boga. A co z przeciwnościami? One wynikają z
ułomności ludzkiej co do postrzegania za zbyt
wielkie tego, co ziemskie. Ulegając temu stajemy się zrezygnowani, tracimy wiarę i zaufanie
do Boga. Akurat wtedy pamiętajmy o Panu, bo
okazuje nam dobroć!
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Młodzieniec z Nain
„A zaraz potem udał się do miasta, zwanego Nain, i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się
przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi
z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz”.
Ewangelia Łukasza 7, 11-13

Chleb Żywota
Bezpieczny na tamtym świecie
„Oto Ja sprawię, że zabliźnią się ich rany i uleczę je; uleczę ich i obdarzę ich trwałym pokojem i bezpieczeństwem”.
Księga Jeremiasza 33, 6

K

rótko przed oblężeniem Jerozolimy przez Chaldejczyków (587 r. p.n.e.) władza jerozolimska podjęła
działania w celu umocnienia obrony. Zburzono budynki i zbudowano wały. Gdy mieszkańcy uczynili to, co do
nich należało i było w ich mocy, wtedy do uwięzionego proroka
Jeremiasza na dziedzińcu wartowni doszło Słowo Boże: Bóg
obiecał miastu Jerozolimie i krajowi Judy wybawienie i pokój.
W pierwszą niedzielę listopada zwracamy się szczególnie
ku duszom z tamtego świata. One mają doświadczyć wspólnoty z Chrystusem. To dzieje się poprzez sakramenty, do których
wielu podczas życia na ziemi nie miało dostępu. Tylko łaska
Boża może udostępnić duszom dar sakramentu, ale wiemy, że
łaska wykracza ponad wszelkie ludzkie wyobrażenia.
Boże panowanie jest bezgraniczne i wszechobejmujące.
Dusze, które pod tym panowaniem szukają schronienia, przeżywają bezpieczeństwo i pewność, że samooskarżanie, wewnętrzne rozdarcie, niezadowolenie i rozpacz raz na zawsze
znajdą swój koniec. Ta niezmącona wspólnota z Bogiem prowadzi do niepojętej błogości.
Zbawcze działanie Boga nie jest ograniczone do żyjących.
Chrystus zmarł zarówno za żyjących, jak i za zmarłych. Szczególnym etapem Bożego planu zbawienia w przyszłości jest
Tysiącletnie Królestwo Pokoju i życie na nowej ziemi. Wtedy
zacytowane słowo biblijne wypełni się w pełnym zakresie.
Wielu odeszło na tamten świat i jest uwięzionych w swojej duchowej postawie wykazywanej za życia na ziemi. Wielu
się boi i w swojej niedoli woła do Pana. Dzisiaj żyjemy w
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czasie łaski i mamy proponowane zbawienie, które pochodzi
ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dlatego na podstawie własnego doświadczania łaski Bożej kierujemy do dusz
na tamtym świecie wezwanie: „Nie bójcie się!”.
Bądźmy służebni dla wszystkich pragnących dusz na
tamtym świecie. To oznacza konkretnie, żeby nikogo nie wykluczać, ale przychylić się także do tych, których sposobu postępowania na ziemi nie rozumieliśmy. Jakie to jest ważne, to
pokazuje opis dnia sądu. (Mat 25, 31 i kolejne wersety) Pan
Jezus przedstawia w nim, jak Król – czyli Bóg – będzie wymierzał sprawiedliwość. Decydujące dla Jego wyroku będzie,
w jaki sposób zwracaliśmy się do bliźniego („cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci”). Są tam
przedstawione różne okoliczności, jak na przykład: „Byłem
przychodniem, a przyjęliście mnie”. (Mat 25, 35) „Przychodzień” (w innym przekładzie „przybysz” lub „obcy”) to taki,
którego nie znamy i nie rozumiemy. W odniesieniu do tamtego
świata pamiętajmy w modlitwach na przykład o takich, którzy
popełnili samobójstwo, którzy opuścili Kościół Pana, którzy
mieli złe nastawienie do nas.
Miejmy szeroko otwarte serce i wstawiajmy się w serdecznych modlitwach za zmarłymi, wtedy może płynąć obfite błogosławieństwo. Uczyńmy to, co do nas należy z wiarą i zaufaniem do Boga. Wtenczas przez zbawczą moc Pana dusze mogą
przejść z ciemności do światłości, z zimna do ciepła, z duchowej nędzy do dobrobytu. Jakże wdzięczne będą te dusze, że
znajdą pokój w Jezusie Chrystusie i nasycenie Słowem Bożym.

N

admienione słowo biblijne, rozpoczynające się
słowami: „A zaraz potem udał się…”, mówi o
tym, że Pan Jezus udał się tam zaraz po uzdrowieniu sługi setnika z Kafarnaum. W tej części Ewangelii
Łukasza Bóg jest obecny i doświadczalny w potężnych
czynach Pana Jezusa, który uzdrawia sługę setnika w Kafarnaum, a tuż potem wskrzesza młodzieńca z Nain.

Kondukt żałobny w Nain
W drodze do Jerozolimy Pan Jezus przybywa do galilejskiego miasta Nain, które położone jest około 40 kilometrów od Kafarnaum, gdzie uzdrowił sługę pogańskiego
setnika. Kiedy Pan Jezus wraz z idącymi z Nim ludźmi
znajduje się w pobliżu miasta, w ich kierunku zmierza
kondukt żałobny – z miasta wynoszony jest zmarły młody
mężczyzna. On był jedynym synem wdowy, która teraz
została pozbawiona żywiciela. Pan Jezus przekształca ten
kondukt śmierci w kondukt życia.

Pan Jezus działa bezwarunkowo
Nieszczęście, smutek i ból matki powodują, że Pan
Jezus użala się nad nią. Bardzo jej współczuje, pomimo że
nic o niej nie wie, a ona również o nic Go nie prosi. Zachowanie Pana Jezusa przypomina zachowanie miłosiernego
Samarytanina, który także bezinteresownie współczuł
nieznanej osobie. (Łuk 10, 33)
Matka zmarłego młodzieńca nie wyróżniała się niczym, zwykła kobieta i matka. Nie ma też mowy o żadnych jej dobrych uczynkach ani o jej wierze. Pan Jezus
pomaga bezwarunkowo potrzebującej pomocy kobiecie i
mocą swego potężnego słowa nakazuje zmarłemu wstać.
Zmarły powraca do życia, podnosi się i zaczyna mówić.
Pan Jezus, co wyraźnie zaznacza ewangelista Łukasz,
zwraca syna matce. W ten sposób podkreśla, że też matce
zostaje udzielona pomoc – nie pozostaje bez wsparcia.

Bóg działa poprzez miłosierdzie Jezusa
Chrystusa
Osoby postronne, które widziały i słyszały o tym wydarzeniu, stwierdziły, że tu zadziałał Bóg! Wszystkich
przeniknął lęk ze względu na obecność Boga w Panu Jezusie i wielbili Boga. W miłosiernym działaniu poznali Pana
Jezusa i wyznali: „Bóg nawiedził lud swój”. (Łuk 7, 16)
Wskrzeszenie zmarłego wskazuje zatem na Boską naturę Jezusa. Kto spotyka Pana Jezusa, ten zarazem spotyka
Boga – Pana życia i śmierci.

Bóg skłania się do nas
Historia młodzieńca z Nain pokazuje:
• nadzieję życia dzięki zmartwychwstaniu. Wskrzeszony młodzieniec ponownie kiedyś umarł. Natomiast my oczekujemy zmartwychwstania, które
oznacza żywot wieczny. Pan Jezus jest pierworodnym i pierwszym, który zmartwychwstał. My z nadzieją oczekujemy naszego zmartwychwstania obiecanego przez sprawcę i dokończyciela naszej wiary.
• bezwarunkową miłość Boga. Doświadczyliśmy jej
podczas naszego chrztu wodnego i duchowego. Chociaż niczym się nie wykazaliśmy, nie dokonaliśmy
żadnego dobrego uczynku, to jednak Bóg powiedział
„tak” w stosunku do nas i nas przyjął.
Podsumowując można powiedzieć:
• Bóg, przez wskrzeszenie młodzieńca z Nain, ukazuje się w Jezusie Chrystusie jako Pan życia i śmierci;
• Bóg zwraca się do ludzi ze współczuciem.
Dostrzegajmy miłosierdzie Boga w Jego przychylności do nas i odpowiadajmy na nie kształtowaniem naszego
życia według Jego świętej woli.
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Katechizm

Jezus objawiał tajemnicę swojej osoby, na przykład słowami zawartymi w Ewangelii Mateusza 11, 27: „Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna
Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu
Syn zechce objawić”. Objawieniem Bożym jest poznanie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym: „Wiemy też,
że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali
tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest
prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym
prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym”. (I Jan 5, 20)

katechizm

3.4.1 Jednorodzony Syn Boży

Trójjedyny Bóg
Rozdział 3 − część VII

3.4 Bóg, Syn
Wyznawanie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego należy do podstaw wiary chrześcijańskiej.
Treść drugiego artykułu wyznania wiary: „Wierzę w
Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, naszego
Pana” kilkoma słowami zwięźle wyraża tę wiarę. W Nicejsko-Konstantynopolitańskim Wyznaniu Wiary (zob.
KKN 2.2.2) ta treść wiary jest rozwinięta: „Wierzę… w
jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi
wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony,
współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało”.
Gdy mowa jest o „Bogu Synu”, to chodzi o drugą osobę
Trójcy Bożej, która we wspólnocie z Bogiem Ojcem i z
Bogiem Duchem Świętym żyje i rządzi od wieków i na
wieki. Pojęcie „zrodzony” nie należy rozumieć biologicznie, ale jest próbą wyrażenia tajemniczej relacji między
Bogiem Ojcem a Bogiem Synem.
Pomiędzy Bogiem Ojcem a Bogiem Synem nie ma
żadnej hierarchizacji, aczkolwiek pojęcia „Ojciec” i
„Syn” mogłyby to sugerować. Ojciec i Syn są w tej samej
mierze prawdziwym Bogiem; są tożsamymi istotami. To
wyraża List do Hebrajczyków 1, 3: Syn „jest […] odbiciem jego [Ojca] istoty”.
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W Jezusie Chrystusie Bóg Syn stał się człowiekiem
i zarazem pozostał Bogiem. Bóg wstąpił do rzeczywistości historycznej i w niej działał. Wiara w Boga Syna
jest nierozerwalnie związana z wiarą w Jezusa Chrystusa
jako osobą działającą i obecną w historii. To uwidacznia
wyznanie wiary wskazujące na istotne etapy życia ucieleśnionego Syna Bożego, a zarazem przedstawiające podstawę wydarzeń dziejów zbawienia: „Wierzę w Jezusa
Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, naszego Pana,
który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii
Panny, został umęczony pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł, został pogrzebany, zstąpił do krain umarłych, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił do nieba;
siedzi po prawicy Boga, Wszechmogącego Ojca, skąd
ponownie przyjdzie”.
Jezus Chrystus jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. On ma dwie natury, ludzką i Boską; obie
są w Nim obecne, niezmieszane, niezmienne, nierozdzielne i niepodzielne.
Według swej natury ludzkiej jest równy innym ludziom; różni się od nich tylko tym, że bezgrzesznie przyszedł na ten świat, nigdy nie zgrzeszył i był posłuszny
Bogu Ojcu aż do śmierci na krzyżu. (Flp 2, 8)
Według swojej natury Bożej także podczas swego uniżenia na ziemi jest niezmiennie prawdziwym Bogiem we
wszechmocy i doskonałości. W różnorodny sposób Pan

Wypowiedź, że Jezus Chrystus jest jednorodzonym
Synem z Ojca (Jan 1, 14) występuje w drugim artykule
wyznania wiary: „Wierzę w Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego”. Oznacza to, że Jezus Chrystus w
nieporównywalnym wymiarze jest Synem Bożym. „Jednorodzony” oznacza: od Ojca zrodzony, a nie stworzony. „On jest […] pierworodnym wszelkiego stworzenia”.
(Kol 1, 15) Syn Boży jest u Ojca przed wszelkim stworzeniem (preegzystencja).
W Ewangelii Jana 3, 16 nazwany jest jednorodzonym
Synem Bożym. On jest tym, który autentycznie może poświadczać Ojca. O tym jest mowa w Ewangelii Jana 1,
18: „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg,
który jest na łonie Ojca, objawił go”.
Syn Boży nie jest stworzeniem, tak jak człowiek, nie
jest też porównywalny do aniołów, które mają początek.
On jest bez początku i bez końca, współistotny Ojcu, po
prostu „jednorodzony”, zrodzony przed wszystkimi wiekami. Pojęcie „zrodzony” użyte jest w Liście do Hebrajczyków 1, 5 w oparciu o Psalm 2, 7, celem określenia jedynej w swoim rodzaju relacji między Ojcem a Synem.

było Słowo”. (Jan 1, 1) Bóg i Słowo są od wieków.
W Ewangelii Jana 1, 14 poświadczona zostaje obecność Logos na ziemi: „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma
jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy”. Ponadświatowe Boże Słowo, które na początku jest w Bogu, teraz
wstępuje do sfery bytu ziemskiego i jeszcze więcej: samo
staje się ciałem – wieczne Słowo staje się prawdziwym
człowiekiem.
Do ucieleśnionego Syna Bożego, do rzeczywistości
historycznej „ucieleśnionego Słowa” odnosi się wypowiedź: „ujrzeliśmy chwałę jego”. Następuje tu odwołanie
do grona świadków działalności Pana Jezusa na ziemi.
Apostołowie i uczniowie mieli bezpośrednią społeczność
z Jezusem Chrystusem, ucieleśnionym Słowem. (I Jan 1,
1-3)
Chwała Ojca z zaświatów staje się chwałą Syna w
świecie doczesnym, bezpośrednio doświadczalną rzeczywistością historyczną. Stąd Syn Boży może o sobie
powiedzieć: „Kto mnie widział, widział Ojca”. (Jan 14, 9)
List do Hebrajczyków 2, 14 uzasadnia, dlaczego Słowo
stało się ciałem: „Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i
w ciele, więc i On [Jezus Chrystus] również miał w nich
udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę
nad śmiercią, to jest diabła”.

3.4.2 Ucieleśnione Słowo
W Ewangelii Jana 1, 1-18 przedstawione są zasadnicze
wypowiedzi na temat jestestwa Boga i Jego objawienia
na świecie. Mowa jest o początku, o źródle pierwotnym
wszystko uzależniającym i od którego wszystko się wywodzi. Ten początek, który sam w sobie jest bezwarunkowy i tkwi poza wszelką czasowością, zostaje ściśle powiązany z greckim pojęciem „Logos”, tłumaczonym zwykle
określeniem „Słowo”. Logos, moc, daje początek stworzeniu. Przy tym Słowo i Bóg są w bezpośredniej relacji:
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem
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Dla dzieci / Opowieści biblijne

ia
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f
e
z
Jó
(I Księga Mojżeszowa rozdziały 37, 39-45)

Jakub ma dwunastu synów,
ale jego ukochanym synem jest
Józef. Pewnego razu podarowuje Józefowi długą szatę z rękawami. Z tego powodu starsi
bracia zazdroszczą Józefowi.
Potem Józefowi się śni, że z
braćmi wiąże snopy na polu;
nagle jego snop wstaje, a snopy
jego braci kłaniają się jemu. Gdy
opowiada ten sen, bracia go
pytają: „Czy chciałbyś nad nami
panować?”. Bracia stają się
jeszcze bardziej zazdrośni.
Pewnego dnia bracia pasą zwierzęta na polu. Ojciec posyła
do nich Józefa. Ma sprawdzić,
czy z braćmi i ze zwierzętami
jest wszystko w porządku. Gdy
Józef przychodzi do braci, ci
wrzucają go do pustej studni.
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Następnie sprzedają go karawanie kupców, która zmierza
do Egiptu. Józef pracuje w
Egipcie jako niewolnik, a później nawet zostaje uwięziony.
Pewnej nocy egipski faraon ma
sen: z Nilu wychodzi siedem
krów, które są piękne i tłuste.
Ale potem wychodzi siedem
innych krów, brzydkich i chudych. Chude krowy pożerają
tłuste krowy.
Faraon ma też kolejny sen: z
jednej łodygi wyrasta siedem
kłosów. Są pełne i dorodne.
Wtedy widzi, jak wyrasta siedem pustych kłosów, które pochłaniają pełne kłosy.
Faraon nie może już ponownie
zasnąć. Nikt nie może mu powiedzieć, co oznaczają te sny.
Pewien sługa faraona przypo-

mina sobie Józefa. Gdy razem z
nim był w więzieniu, Józef wykładał sny i wszystko się spełniło, co przepowiedział.
Faraon każe przyprowadzić Józefa z więzienia. Ma wyjaśnić
jego sny. Bóg pokazuje Józefowi, co te sny oznaczają.
Siedem tłustych krów i siedem
pełnych kłosów oznaczają siedem dobrych lat. Przez siedem
lat w Egipcie będzie rosło tyle
zboża, że ludzie nie będą w stanie wszystkiego zjeść.
Siedem chudych krów i siedem
pustych kłosów oznaczają siedem złych lat, siedem lat głodu.
Przez siedem lat nie będzie
rosło żadne zboże. Ludzie nie
będą mieli nic do jedzenia.
Józef mówi do faraona: „Gromadź zboże przez siedem
dobrych lat. Zbuduj wielkie spichlerze. Wtedy będziesz mógł
rozdzielać zboże przez siedem
złych lat”.
W podziękowaniu za mądrą

radę faraon powołuje Józefa na
zarządcę całego Egiptu.
Gdy nastają lata głodu, ze
wszystkich stron przychodzą
ludzie, żeby w Egipcie kupić
zboże.
Do Egiptu przybywają też bracia Józefa. Kłaniają się nisko
Józefowi, ale go nie rozpoznają.
Józef sprawdza ich i zauważa,
że się zmienili. Józef im przebacza, ponieważ Bóg pokierował
wszystko ku dobremu. Wyprawia swoich braci do domu,
żeby przyprowadzili również
ojca, Jakuba.
W Egipcie, ok
oło 3000 r. p.n
.e. wyłoniła si
sza cywilizacj
ę pierwa afrykańska.
Większość lu
nad brzegiem
d
zi żyje
Nilu, ponieważ
tu jest żyzna
Przez około 25
ziemia.
00 lat Egipt je
st najpotężniej
i najbogatszym
szym
krajem na Blis
kim Wschodzi
Okresowo Egi
e.
pcjanie rządzą
także Palesty
Egipscy królow
ną
.
ie nazywani są
faraonami; lud
są przekonan
zie
i, że są boskieg
o pochodzeni
a.
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(Luksemburg)
Cześć! Nazywam się Sarah i mam dziewięć lat.
Jestem z Luksemburga. Tak nazywa się nasz kraj
i nasza stolica, w której mieszkam z moimi rodzicami i z dwoma braćmi, Lukasem (7 lat) i Jonatanem (2 lata).
Lëtzebuerg, jak mówi się w naszym języku luksemburskim, znajduje się pomiędzy Francją, Belgią i
Niemcami. Poza Maltą jest najmniejszym krajem
Unii Europejskiej. Żyje tu
590 670 mieszkańców.

Fotografie własne

gu
r
u
b
m
e
s
k
u
L
w
u Sarah

Dla dzieci / Z wizytą u...

Muzyka to moje hobby. Gram na flecie i na
oboju. Kiedyś mogłam już z mamą grać w
orkiestrze w kościele. Ona grała na flecie
poprzecznym, a ja na oboju. W naszym
okręgu kościelnym jest też chór dziecięcy, do
którego należę razem z Lukasem. Kiedy nie
muzykuję, to chętnie majsterkuję, czytam lub
słucham słuchowisk.
Nie tylko siedzę, ale też uprawiam sport.
Lubię wspinaczkę, więc mama niekiedy
nazywa mnie małpką. Często jeżdżę na łyżworolkach, na rowerze i hoverboardzie
(elektrycznej deskorolce). Utrzymanie równowagi wcale nie jest takie proste!
om

otolia.c

zha - F

Fot: D

My Luksemburczycy mówimy
przynajmniej trzema językami,
a w szkole uczymy się obydwu języków urzędowych: niemieckiego i francuskiego.
Być może nasz talent językowy jest powodem tego, że
u nas jest wiele banków międzynarodowych. Także moi
rodzice Melania i Daniel pracują w banku.

Moim marzeniem jest zostać lekarzem weterynarii, ponieważ bardzo lubię zwierzęta.

Fot. Sergii Figurnyi - Fotolia.com

Wakacje często spędzamy u babci i dziadka.
Organizują nam wiele ciekawych rzeczy. Na
zdjęciu Lukas i ja na placu zabaw. Przyjedźcie
kiedyś do Luksemburga! Chociaż nasz kraj jest
mały, to jednak jest tu wiele ciekawostek!
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???
??

Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	Czym Jeremiasz argumentuje, że nie
może być prorokiem?
A
B
C
D

nie jest uczonym w Piśmie
jest za młody
nie jest żonaty
nie pochodzi z rodu kapłańskiego

2. 	Gdzie jest mowa o konieczności nowonarodzenia z wody i z Ducha?
A
B
C
D

w Ewangelii Jana 3, 5
w I Księdze Mojżeszowej 1, 2
w Księdze Sędziów 3, 10
w Księdze Izajasza 61, 1

3. 	Gdzie podany jest Zakon Mojżeszowy?
A
B
C
D

w „Kazaniu na górze” Pana Jezusa
w Liście do Rzymian Apostoła Pawła
w Psalmie 90
w pięciu Księgach Mojżeszowych

4. 	Jakiego cudu dokonał Pan Jezus w Kanie
Galilejskiej?
A
B
C
D

przemienił kamienie w chleb
przemienił wino w wodę
przemienił wodę w wino
przemienił chleb i wino w ciało i krew

5. 	Jak nazywali się rodzice Jana Chrzciciela?
A
B
C
D

Anna i Jan
Sara i Abraham
Elżbieta i Zachariasz
Maria i Józef

6. 	Kim była Lidia, która doszła do wiary w
Filippi?
A
B
C
D

sprzedawczynią purpury
sprzedawczynią kadzideł z Sudanu
pisarką
przewodniczką

7. Kto jest autorem Pisma Świętego?
A
B
C
D

Bóg
bibliści
Duch Święty
Marcin Luter

8. 	W jaki dzień tygodnia zmartwychwstał
Pan Jezus?
A
B
C
D

w piątek
w szabat (w sobotę)
w środę
w niedzielę

9. 	Kogo uzdrowił Pan Jezus wg 9. rozdziału
Ewangelii Jana?
A
B
C
D

ślepego
sparaliżowanego
trędowatego
opętanego

10. 	W którym zborze żyjący dawali się
ochrzcić za zmarłych?
A
B
C
D

w Rzymie
w Koryncie
w Jerozolimie
w Filippi

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