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Rodzina
C z a s o p i s m o

ko ś c i o ł a

n o w o a p o sto l s k i e g o

Claremont
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider
z wizytą w Kapsztadzie, w Południowej Afryce
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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Bóg jest wierny!
owy rok zawsze zaczyna się od oczekiwań: Jaki
będzie to rok? Co on przyniesie? Patrzy się w
przyszłość i prognozuje, choć z zastrzeżeniami. Pytania te są ważkie dla życia osobistego,
rodzinnego, społecznego, ale też dotyczą wiary i Kościoła.
W nowy rok wchodzimy z nadzieją, ale też z otwartymi pytaniami. Co możemy uczynić i jak wpłynąć na nasze
życie, wiarę i rozwój Kościoła? Realistycznie rzecz biorąc,
trzeba powiedzieć, że nie możemy przewidzieć przyszłości. Nasza zdolność wpływania i kształtowania rozwoju jest
ograniczona. Ale wobec wszelkich ludzkich przedsięwzięć,
mamy niezaprzeczalny powód, by patrzeć w przyszłość z
ufnością, nadzieją i optymizmem.
Powodem naszego zaufania jest to, że Bóg jest wierny! Na Nim i na Jego Słowie można polegać. Bóg spełnia
swoje przyrzeczenia. Pan dotrzymuje swoich obietnic.
Do swoich apostołów powiedział: „Idźcie tedy i czyńcie
uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co
wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni
aż do skończenia świata”. Jako chrześcijanie wspierajmy
tę pracę apostolską. Pan dba o swój Kościół. On obdarza
swoją opatrznością wszystkich ludzi i będzie na nowo nas
błogosławił w nowym roku. To jest tak pewne, jak amen w
Kościele.
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Fot. archiwum

SŁOWO I WIARA / miejsce

Claremont

U

lubionym miejscem zamieszkania w Kapsztadzie jest
południowa dzielnica Claremont z zadbanymi ogrodami i willami w stylu rezydencji angielskich. Dzielnica

zapewnia idealny widok na Górę Stołową. Zwłaszcza imigranci z Europy osiedlili się tu w połowie XIX wieku. Wśród
przybyszy był też Carl Klibbe, pierwszy apostoł powołany dla
Południowej Afryki, który również zamieszkał w Claremont.
Chociaż pierwsze zbory południowoafrykańskie powstały
poza Kapsztadem, a początki apostolskiej pracy były trudniejsze niż to sobie wyobrażano, to jednak akurat w Claremont
przy Palmyra Road został wybudowany pierwszy nowoapostolski obiekt sakralny na kontynencie afrykańskim. Stoi on
do dziś. Właśnie w tym historycznym kościele, wyświęconym
w 1906 roku, Główny Apostoł przeprowadził nabożeństwo w
październiku 2017 roku, na którym przeniósł w stan spoczynku apostoła Johna George’a Stephensa.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Południowa Afryka

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo w Claremont
(Kapsztad) / Południowa Afryka
Data: 15 października 2017 r.
Pieśń: Jak wspaniałe są godziny, gdy w świątyni można być
Osoby towarzyszące: apostołowie okręgowi: Joseph Ekhuya, John Kriel i Enrique Minio; apostoł okręgowy
pomocniczy Patrick Mkhwanazi oraz apostołowie: Matthew
Arendse, Jacques Cronjé, Marc Diedricks, Jeremia Joubert,
Allister Kriel, Peter Lambert, Patrick Liwakala, Lionel Meyer,
Gerome Mintoor, Sipho Mogane, Terence Nene, Abraham
Page, John Stephens, Brian Swartbooi, Peter Thompson i
Robert Worship
Uczestnicy: ok. 114 200
Informacja: przeniesienie w stan spoczynku apostoła
Johna George’a Stephensa.
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Drugim korzeniem, który wiąże nas z Chrystusem, jest
miłość. Cokolwiek czynimy dla Pana, czynimy z miłości
do Niego, ponieważ On najpierw nas umiłował. Jeśli dzięki miłości jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie, to naszą
potrzebą jest służenie Jemu. Wówczas pozostajemy Jemu
wierni, ponieważ miłujemy Tego, który nas najpierw umiłował. Korzeń miłości czyni nas silnymi.
Trzeci korzeń również znacie, to jest nadzieja. Nasza
nadzieja jest zakorzeniona w Jezusie Chrystusie. Naszą
silną nadzieją jest to, że gdy będziemy z Panem, nie będziemy już pamiętali tego, czego musieliśmy doświadczyć
tutaj na ziemi. Możliwość dzielenia chwały Pana będzie
czymś tak wspaniałym, że nie będziemy już pamiętać o
tym, co tu się stało, a nawet tego, co robiliśmy. Cokolwiek
się stanie, pokładamy nadzieję w Chrystusie. Opłaca się
być wiernym i walczyć, ponieważ to, co otrzymaliśmy
wraz z Jezusem Chrystusem, przewyższa wszystko, co
można sobie wyobrazić.
Słowo biblijne: Ewangelia Jana 14, 3. 4

„A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu
i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy
byli. I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie”.

Miejsce jest przygotowane

M

ili bracia i siostry, mam dla was dobrą
wiadomość: mogę wam powiedzieć,
że Ojciec Niebieski przygotował dla
was specjalne błogosławieństwo, dla
każdego z was. Na ten szczególny
dzień szczególne błogosławieństwo. Moim zadaniem jako
Głównego Apostoła jest przekazanie tego błogosławieństwa i proszę Boga, aby do tego mnie uświęcił. Jestem tu
jako dziecko Boże, aby samemu otrzymać błogosławieństwo i dzielić się z wami błogosławieństwem. Cieszę się
z tego, że nasz Ojciec Niebieski błogosławi każdego z
osobna, łącznie ze mną. Celem Jego błogosławieństwa
jest wzmocnienie nas, abyśmy byli mocno utwierdzeni w
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Jezusie Chrystusie. Jeśli tak jest, to pozostajemy wierni,
cokolwiek się dzieje; wtedy zawsze jesteśmy z Panem.
Jak można być zakorzenionym w Jezusie Chrystusie?
Cóż, można to opisać za pomocą obrazu. Po pierwsze
korzeniem można określić wiarę. Wiara głęboko nas zakorzenia w Jezusie Chrystusie. Kto jest zakorzeniony w
Chrystusie, ten wierzy, że Chrystus jest jego Zbawicielem.
Wielu wierzy w Chrystusa jako pomocnika. Ale jest wielka różnica pomiędzy pomocą a zbawieniem. Chrystus chce
nas zbawić od zła i doprowadzić do wiecznej wspólnoty z
Bogiem, w której ostatecznie będziemy wolni od zła. Wierzymy w Chrystusa, naszego Zbawiciela. Poprzez wiarę
jesteśmy w Nim mocno zakorzenieni.

Bóg stworzył człowieka
do wspólnoty z Nim

S

łowo biblijne nabożeństwa, które przeczytałem, jest
nam znane. Pan Jezus oznajmił swoim uczniom, co
się stanie, że będzie cierpiał, że umrze i że zostanie zdradzony przez jednego z ich grona. Jacy musieli być
zszokowani, gdy usłyszeli, że jeden z nich Pana zdradzi
i będzie winien Jego śmierci! Byli przerażeni i smutni, i
trudno sobie wyobrazić, co się w nich działo. Pan Jezus
to widział i chciał skierować ich wzrok na coś innego, coś
większego. Powiedział do nich, że pójdzie do Ojca. On
chciał, żeby znali bieg dziejów, więc do nich powiedział:
„Tak, zostanę zdradzony, będę cierpiał i umrę. Ale celem
tego wszystkiego jest to, że idę do mojego Ojca”. To jest
decydujące.
Bracia i siostry, tak samo jest z nami. Wiemy, że musimy przechodzić przez cierpienia, że mamy obciążenia i
że wiele rzeczy nam się przydarza, ale Duch Święty nam
mówi: patrz, proszę, dalej! Musisz widzieć całość! Z doświadczenia wiemy, że Bóg nie prowadzi nas do nędzy.
Ufamy naszemu Ojcu Niebieskiemu i wiemy, że przez
próby i doświadczenia prowadzi nas do swego Królestwa.
Patrzmy dalej, na cel, który pokazuje nam Duch Święty.

W zacytowanym słowie biblijnym Pan Jezus mówi o
tym, że idzie przygotować miejsce dla swoich, dla nas. Co
to jest za miejsce? To miejsce, w którym człowiek w zasadzie powinien być zawsze. Bóg stworzył człowieka do
wspólnoty z Nim, stworzył człowieka, żeby był u Boga,
rozmawiał z Nim i Go słuchał. Przez upadek w grzech zostało to utracone. Ale Pan Jezus przyszedł i ponownie przygotował miejsce, w którym człowiek może mieć wieczną
wspólnotę z Bogiem i być blisko Niego. Tak miało być
zawsze, to w zasadzie „normalne” miejsce dla ludzi.
Miejsce zostało przygotowane przez Jezusa Chrystusa poprzez Jego ofiarę i zmartwychwstanie. Umożliwia
to wejście do Królestwa Bożego, do wiecznej wspólnoty
z Bogiem. Wszelkie przeszkody, które uniemożliwiłyby
człowiekowi powrót do wspólnoty z Bogiem, usunęła
ofiara Chrystusa. A poprzez zmartwychwstanie Pan Jezus
stworzył możliwość, że człowiek w wyniku zmartwychwstania otrzymuje nowe ciało, w którym może wejść do
Królestwa Bożego. W ziemskim ciele byłoby to niemożliwe. To jest droga, sposób, w jaki Pan Jezus przygotował
miejsce: poprzez swoją ofiarę i zmartwychwstanie. Ta
praca została wykonana. Miejsce zostało przygotowane w
wyniku śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Poza tym nic nie można i nie trzeba zrobić. Apostoł
Paweł pisze: „Mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie
rękoma zbudowany, wieczny”. (II Kor 5, 1) Nie musimy
więc martwić się o to, jak bardzo jest zajęty Pan Jezus i czy
to miejsce jest już gotowe – ono jest gotowe. Wszystko jest
przygotowane. To miejsce jest przygotowane dla ciebie i
dla mnie. Tam mamy, każdy z nas, miejsce stworzone dla
nas przez Boga. To miejsce jest gotowe i czeka na nas. Następnym krokiem jest wypełnienie się słów Pana Jezusa:
„Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja
jestem, i wy byli”. Tę obietnicę dał swoim uczniom. Została ona potwierdzona przez aniołów, kiedy Pan Jezus
wstąpił do nieba. On przyjdzie ponownie i zabierze nas do
siebie; to jest kolejny krok.
Teraz można byłoby powiedzieć: „Ale dzisiaj, w naszym współczesnym świecie, nie jest to już możliwe. Jak
to sobie wyobrazić? Jak to ma zadziałać? Jak to można wyjaśnić?”. Ja tego nie mogę uczynić. Muszę w to wierzyć.

Pan Jezus przygotował miejsce poprzez
swoją ofiarę i zmartwychwstanie.
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Nawet jeśli nie widzimy, wierzymy.

N

ie ma żadnych świadków, którzy widzieli, jak Pan
Jezus zmartwychwstał. Nikt nie mógł powiedzieć,
jak to dokładnie przebiegało i jak to się działo,
gdy Pan Jezus powstał z martwych. Ale zmartwychwstanie jest faktem. Setki ludzi widziały Zmartwychwstałego.
Nikt nie wiedział, jak doszło do zmartwychwstania, ale to
naprawdę nastąpiło. To jest fakt.
Nie możemy też wyjaśnić, co się stało podczas wniebowstąpienia. Ale wiemy, że Jezus Chrystus jest w niebie.
Był na ziemi, a teraz jest u Boga. To jest fakt. Nie mogę
tego wyjaśnić, a poza tym także tego nie rozumiem. Nawet
gdyby Wielki Bóg nam to wyjaśnił, nie bylibyśmy w stanie
tego zrozumieć, ponieważ jako ludzie jesteśmy zbyt mali.
Ale możemy w to wierzyć. Pan Jezus przyjdzie ponownie.
Zabierze swoją oblubienicę i zaprowadzi ją do swego Królestwa.
Nie mam żadnego wyobrażenia, jak to nastąpi, nawet
najmniejszego pomysłu. Ale w ogóle mnie to też nie interesuje. Dla mnie i utrzymuję, że również dla ciebie, jest
to zupełnie nieważne. Ważne jest, że Pan Jezus przyjdzie
ponownie i zabierze swoją oblubienicę. Wszystko, czego
chcemy, to tylko być na to gotowym. To jest kluczowe.
Pan Jezus nam mówi: „…wezmę was do siebie, abyście,
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gdzie Ja jestem, i wy byli. I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę
znacie”. To jest imponujące. Ażeby Pan Jezus zabrał nas
podczas swego ponownego przyjścia, ważne więc jest znać
tę drogę i nią podążać. Co to jest za droga? Odpowiedź daje
sam Pan Jezus: „Ja jestem droga”. (Jan 14, 6) Tą drogą
idźmy, mili bracia i siostry. Tylko ci, którzy pójdą tą drogą,
będą gotowi na ponowne przyjście Chrystusa. Podążanie
tą drogą oznacza wiarę w Jezusa Chrystusa. „Bez wiary zaś
nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do
Boga, musi uwierzyć, że On istnieje” – mówi autor Listu do
Hebrajczyków. (Hebr 11, 6)
Apostoł Paweł mówi: „W wierze, a nie w oglądaniu
pielgrzymujemy”. (II Kor 5, 7) Wiele osób ma z tym problem, ponieważ chce wyjaśnienia, chce zrozumienia. Nam
również niekiedy jest trudno zaakceptować, że wiele nie
rozumiemy, że Bóg nie daje nam odpowiedzi na pytania:
Dlaczego tak to uczyniłeś? Dlaczego do tego dopuściłeś?
Dlaczego to, dlaczego tamto, dlaczego? Nie pozostaje nam
nic innego, jak uwierzyć.
Nawet po dziesięcioleciach nowoapostolskiego życia i
wiary wciąż musimy wierzyć, i to do końca. Nie możemy
wszystkiego rozumieć i nie otrzymujemy odpowiedzi na
wszystko. Pozostańmy więc na drodze wiary. Nawet jeśli

nie widzimy, wierzymy. Jeśli nie kroczy się drogą wiary,
zabranie podczas ponownego przyjścia Chrystusa będzie
niemożliwe.

P

ielgrzymujemy w wierze, a nie w oglądaniu. To dotyczy również mnie. Dla mnie również nie jest to
łatwe, ponieważ jestem człowiekiem, który chętnie
chce wszystko rozumieć. Jeśli mam dowód, który ma dla
mnie sens, to mi to nie przeszkadza. Ale jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa i Jego dzieło, to muszę zaakceptować ograniczoność mojego rozumowania i dopuścić do głosu wiarę.
Jezus Chrystus dał kolejną odpowiedź na pytanie o
drogę do Królestwa Bożego: „Jeśli się kto nie narodzi z
wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego”.
(Jan 3, 5) A więc „droga sakramentów”, tak można to określić. To nie jest wynalazek Kościoła Nowoapostolskiego;
Pan Jezus zdefiniował tę drogę.
Niektórzy ludzie chcieliby robić inaczej i powątpiewają w potrzebę sakramentów. Faktem jest, że sam Pan Jezus
postawił warunek nowonarodzenia z wody i z Ducha. On
też powiedział: „Kto spożywa ciało moje i pije krew moją,
ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. (Jan 6, 54) Nawet tego nie wymyślił Kościół

Nowoapostolski ani żaden inny Kościół; to są słowa Pana.
On to ustalił. Bez godnego spożywania świętej wieczerzy
niemożliwe jest doświadczenie zmartwychwstania podczas ponownego przyjścia Pana. Tego nie ustalił Kościół,
to wynika ze słów Pana Jezusa. On określił drogę. Drogę,
którą widzimy dzisiaj w sakramentach: w świętym chrzcie
wodnym, w świętym pieczętowaniu i w świętej wieczerzy.
Drogą do Pana jest też bezdyskusyjne przestrzeganie
przykazań. Kto chce naśladować Pana Jezusa, musi przestrzegać Jego przykazań, przestrzegać Jego prawa, a to
znaczy dostosować swoje życie do prawa Bożego. Kto
nie przestrzega prawa Bożego, kto nie przestrzega Słowa
Pańskiego, nie zostanie przyjęty przez Pana. Droga posłuszeństwa jest obowiązkowa. Nią trzeba kroczyć. Nie
ma innej.
Wprawdzie nie jest to droga, jaką człowiek chętnie
idzie, ponieważ zawsze szuka możliwie najprostszej, najwygodniejszej, najszybszej drogi; a taką z pewnością nie
jest droga posłuszeństwa. Jednakże jest to jedyna droga,
która prowadzi do Pierwszego Zmartwychwstania. Nawet
jeśli jest trudno po niej kroczyć i nam się nie podoba, pozostańmy na tej drodze! Ona jest założona przez Jezusa
Chrystusa. Nie ma innej. Przestrzegaj przykazań!
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Apostoł okręgowy
Enrique Minio
Jesteśmy na drodze, na której
Pan Jezus idzie nam naprzeciw.
Zatem zadajmy sobie pytania:
Czy już Go widzę? Czy On już
nadchodzi?

Apostoł okręgowy
Joseph ekhuya

P

an Jezus posunął się jeszcze dalej. Powiedział:
„Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie”. (Mar 8, 34) Powiem to razem z Apostołem Pawłem: musimy się zmienić, aby być podobnym
do obrazu Jezusa Chrystusa. (Rzym 8, 29) Drogą zmiany
jest zaparcie się samego siebie i stanie się podobnym do
Pana Jezusa. Nie wystarczy przestrzegać przykazań. Wielu
chrześcijan – a wciąż jest wielu wierzących na całym
świecie – przestrzega przykazań. Jest to również bardzo
ważne, ale co z ich sercem, usposobieniem, całokształtem
życia? Pan Jezus chce czegoś więcej niż posłuszeństwa,
chce, abyśmy przyjęli Jego usposobienie, abyśmy stali
się do Niego podobni, aby Jego wola stała się naszą wolą,
abyśmy porzucili myśli, opinie i idee, które nie zgadzają
się z Jego wolą. Taka zmiana jest decydująca, żeby być
gotowym na ponowne przyjście Chrystusa. Także tu istnieje tylko jedna droga. Musimy się zmienić na wzór Pana
Jezusa. A tu powiem całkiem otwarcie: to mnie martwi.
Jak wygląda ta zmiana wśród ludu Bożego? Czy nadal jesteśmy na tej drodze?
Kolejny punkt. Pan Jezus określił drogę do zmartwychwstania jako drogę jedności. On prosił swego Ojca, aby
Jego uczniowie byli jedno, tak jak On jest jedno ze swoim
Ojcem. (Jan 17, 22) Apostoł Paweł mówi: „…wszyscy będziemy przemienieni”. (I Kor 15, 51) Nie ten lub tamten,
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Tu, w tym historycznym miejscu,
rozpoczęło się dzieło Boże na
kontynencie afrykańskim. Kiedy
patrzymy wstecz, to widzimy, jak się rozwinęło. Bóg
błogosławił je w przeszłości i będzie je błogosławił w
przyszłości!

ale wszyscy. On przemieni i zabierze do siebie swój lud,
który stanowi jedność. Musimy się uczyć być jednością
w Chrystusie, aby dostąpić zmartwychwstania. Oznacza
to, że nie przyjdzie po pojedyncze osoby, tylko zabierze
wspólnotę Kościoła. On weźmie tych wszystkich, którzy
stali się jednością. Podążajmy drogą, która prowadzi do
jedności. Nie zatrzymujmy się na niej, ale dążmy do celu
jedności. Pan Jezus przyjdzie. On wyjdzie nam naprzeciw,
ponieważ sami go nie osiągniemy. On też o tym wie. Żaden
człowiek z własnych sił nie dotrze do Królestwa Niebieskiego. Potrzebujemy łaski Bożej, potrzebujemy pomocy
Jezusa Chrystusa, Jego wsparcia, dlatego wyjdzie nam naprzeciw. Stąd też ważne jest, abyśmy znaleźli się na dobrej
drodze i szli w Jego kierunku.
Cechą oblubienicy jest prośba: „Przyjdź Panie Jezu!”.
Taka modlitwa jest niezbędna i dbajmy o nią. Wysłuchujmy też odpowiedzi Pana. On nam mówi: „Tak, przyjdę wkrótce! Idź tą drogą! Podążaj drogą wiary, drogą

sakramentów, drogą wspólnoty świętej wieczerzy, drogą
posłuszeństwa, drogą zmiany i drogą jedności. Nie zatrzymuj się!”. Nawet jeśli idziesz tą drogą już pięćdziesiąt lat,
idź dalej! Wtenczas doświadczysz, wszyscy doświadczymy, że Pan przyjdzie ponownie i zabierze nas do siebie. To
jest naszym pragnieniem i naszą pewnością, i to też będzie
naszą przyszłością.
Po kazaniach apostołów okręgowych i apostoła, Główny
Apostoł kontynuował:

P

rzed nami uroczystość świętej wieczerzy. Ona także
jest wyznaniem wiary. Zgromadzamy się, aby obchodzić uroczystość świętej wieczerzy, a przy
tym zwiastujemy śmierć Pańską, aż przyjdzie ponownie.
Te słowa słyszymy podczas konsekracji. To jest ważny
punkt.
Jeśli dzisiaj wspólnie obchodzimy wieczerzę Pańską, to

apostoł
john stephens
Moją uwagę zwróciły słowa pieśni: „Kto poświęca się w służbie
Pana, nigdy nie będzie tego
żałował!”. Nigdy nie będziemy żałowali życia w służbie
dla Pana.
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Motto roku 2018

Wierni Chrystusowi!
Drodzy Bracia i Siostry,

Główny Apostoł dziękuje apostołowi Johnowi
Stephensowi, który przeszedł w stan spoczynku

wszyscy mówimy: „Tak, wierzymy w ponowne przyjście
Chrystusa. Tak, wierzymy, że przygotował dla nas miejsce. Tak, wierzymy w chwałę u Ojca. Wierzymy, że opłaca
się cierpieć za to, że opłaca się służyć i być wiernym. To,
co przygotował dla nas Jezus Chrystus, będzie większe niż
wszystko, co możemy sobie wyobrazić.
Wyrażamy również naszą determinację: tak, pragniemy to osiągnąć! Chcemy wejść do Królestwa Bożego. Wyrażamy nasze zdecydowanie do kroczenia drogą, która do
niego prowadzi. Tak, podążamy drogą posłuszeństwa! Być
może jeden czy drugi w przyszłym tygodniu będzie miał
ważną decyzję do podjęcia. Nie wiem tego, ale jest to możliwe. Podejmijmy dzisiaj decyzję: będę szedł drogą posłuszeństwa! Przy podejmowaniu decyzji będę przestrzegał
przykazań Bożych. To także jest częścią przygotowań do
świętej wieczerzy.
I pomyślcie o drodze zmiany: tak, chcę się zmienić!
Przestanę w ten sposób myśleć o swoim bliźnim i chcę
przyjąć myśli Pana Jezusa. Wiemy, jak Pan Jezus widzi
naszego bliźniego. Wciąż jednak się zdarza, że nasz punkt
widzenia nie zgadza się z Jego punktem widzenia. Tak
jednak nie powinno pozostać, chcemy się zmienić, chcemy kontynuować drogę zmiany. To tylko jeden przykład,
można wymienić wiele innych.
Deklarujemy również naszą decyzję do kontynuowania
drogi jedności w Chrystusie. O moim bliźnim wiem, że jest
bratem lub siostrą Jezusa Chrystusa, a to jest najważniejsze
i decydujące, co mogę o nim wiedzieć. To jest podstawa
naszej jedności.
14
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Kiedy wspólnota kościelna w ten sposób celebruje
świętą wieczerzę, wówczas znamy nasze priorytety, nasz
cel i drogę, którą musimy iść razem.
Obchodźmy uroczystość świętej wieczerzy jako wyznanie naszej wiary w ponowne przyjście Chrystusa i jako
potwierdzenie naszego zdecydowania do kroczenia drogą
posłuszeństwa, zmiany i jedności.

ZASAdNicZE Myśli
Kroczymy drogą, którą wytyczył Pan Jezus,
aby zostać przez Niego przyjętym podczas
Jego ponownego przyjścia. To jest droga
– wiary,
– sakramentów,
– posłuszeństwa,
– zmiany,
– jedności.

z okazji nowego roku życzę obfitego błogosławieństwa i pięknych przeżyć Bożych.
To wspaniała tradycja, że na początku roku
życzy się sobie nawzajem wszystkiego najlepszego. Możemy jednak jeszcze czynić dla
siebie znacznie więcej. Możemy modlić się
i powiedzieć Bogu: „Błogosław mego brata
w wierze! Wzmocnij moją siostrę w wierze! Ochraniaj ich i pocieszaj! Boże bądź im
miłościwy!”. Nie czynimy tego tylko z okazji nowego roku, ale modlimy się za siebie
nawzajem każdego dnia i to przez cały rok.
Szczególnie mam na uwadze wiernych zamieszkujących obszary, w których panuje
wojna, niedola i przemoc, ale też tych wiernych, którzy są narażeni na wielkie bóle i
cierpienia, czy to fizyczne, czy duchowe.
Drodzy Bracia i Siostry, bądźcie pewni, że
wiele modlitw posyłanych jest do Boga!
Apostołowie i wierni równie szczególnie
się modlą, aby wszyscy osiągnęli cel naszej
wiary: godność na ponowne przyjście Jezusa
Chrystusa. Do tego chcemy też przygotować
się w bieżącym roku. W tym celu mamy nasz
„program szkoleniowy” z corocznie zmieniającymi się priorytetami. Tak więc zajmowaliśmy się już tematami: miłości, radości, zwycięstwa i uwielbienia.
W tym roku również chodzi o ważną
cechę Kościoła Chrystusa, chodzi o wierność
Chrystusowi.
Oprócz miłości i radości nieodzownym
znakiem Kościoła Chrystusa i oblubienicy
Pańskiej jest: wierność! Inaczej przecież nie
może być! W jaki sposób mamy żyć, żeby
być wiernym Chrystusowi? Co oznacza

okazywać wierność Chrystusowi? To chciałbym przedstawić w czterech punktach:
■■ Wierność Chrystusowi oznacza: podążanie za Jego przykładem i postępowanie
według Jego wzoru.
■■ Wierność Chrystusowi oznacza: zachowanie niezmiennej miłości nawet w trudnych czasach.
■■ Wierność Chrystusowi oznacza: sumienne służenie.
■■ Wierność Chrystusowi oznacza: dotrzymywanie swoich obietnic.
To są ważne punkty. Na nabożeństwach
się dowiemy, co oznaczają one dla nas osobiście.
Temat wierności jest różnorodny. Chodzi
przy tym o centralne pojęcia, takie jak: uczciwość, zaufanie, wytrwałość, konsekwencja
i niezawodność. W 2018 roku intensywnie
skupiajmy się na różnorodnym znaczeniu
pojęcia „wierność”. Dlaczego? To oczywiste. Wierność Chrystusowi jest fundamentalna dla naszej wiary. Jest tak ważna i fundamentalna, że w niektórych językach pojęcia
„wiara” i „wierność” mają ten sam rodowód
w Nowym Testamencie.
Mając to na uwadze, serdecznie życzę
wszystkim silnej wiary w 2018 roku. Bądźmy
wierni Chrystusowi!

Jean-Luc Schneider
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SŁOWO I WIARA

Fot. Frank Schuldt

Fot. Björn Renz / archiwum

Kurz notiert …

Apostołowie
listy

Apostoł okręgowy
Rüdiger Krause z młodzieżą

Międzynarodowa Konferencja Apostołów Okręgowych
jesienią 2017 roku
Przez dwa dni, w listopadzie 2017
roku, w Dortmundzie, w Niemczech,
trwała światowa konferencja apostołów okręgowych i apostołów okręgowych pomocniczych. Porządek obrad
obejmował doktrynalne sformułowanie rozumienia urzędu kościelnego.
Już podczas ostatniej konferencji w
czerwcu, w Wiedniu, podjęte zostały
ważne rezolucje dotyczące Apostolatu
Kościoła, które zostały przedstawione przez Głównego Apostoła podczas
ogólnoeuropejskiego nabożeństwa dla
duchownych. Aktualnie trwają prace
doktrynalne dotyczące rezolucji kapłaństwa i diakonatu.
Ponadto apostołowie okręgowi i
apostołowie okręgowi pomocniczy
zajmowali się rozwojem Kościoła Nowoapostolskiego na całym świecie.
Główny Apostoł wezwał apostołów,
aby mieli otwarte spojrzenie na zachodzące zmiany na świecie. Kryzysy
wymagają rozwiązań strategicznych,
wiarygodnych danych i statystyk
oraz odpowiednich decyzji. Tylko w
ten sposób można iść w przyszłość,
planować z wyprzedzeniem i budować Kościół, także w zakresie budowy obiektów sakralnych i szerzenia
duszpasterstwa.
16
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Innym tematem konferencji były
organizowane Międzynarodowe Dni
Młodzieży w 2019 roku. W obszernej prezentacji, referujący zagadnienie apostoł okręgowy Rainer Storck,
przedstawił aktualny stan przygotowań oraz rezultaty reprezentatywnej
ankiety młodzieżowej. Wynika z niej,
że przyszli uczestnicy międzynarodowego zjazdu młodzieży, pomimo
różnego wieku, uwarunkowań socjalnych i społecznych, preferują te same
klasyczne tematy kościelne, jak np.
ponowne przyjście Chrystusa czy życie
po śmierci oraz przypisują najwyższe
znaczenie i zainteresowanie wspólnemu nabożeństwu.
Historię medialnego sukcesu kościelnego przedstawił też apostoł
okręgowy John Kriel z Republiki Południowej Afryki. Zlokalizowana w
Kapsztadzie nowoapostolska stacja
telewizyjna „NAC-TV” regularnie nadaje swój religijny program trzy razy
w tygodniu do około 35 000 gospodarstw domowych i dociera do 80 000
widzów. Emitowane są: muzyka, nabożeństwa, koncerty, utwory chóralne
i orkiestrowe, seminaria teologiczne i
katechetyczne, szkolenia metodyczno-dydaktyczne dla nauczycieli zajęć

kościelnych. Zainteresowaniem cieszą
się również programy seryjne, takie
jak: „Who is...”, (Kto to jest...) „Know
your Church” (Poznaj swój Kościół)
czy „Young People’s Desk” (Pulpit
młodzieży) i jak wynika z badań są dobrze odbierane przez publiczność.
Ostatnim tematem Międzynarodowej Konferencji Apostołów Okręgowych były serwisy społecznościowe,
które Kościół Nowoapostolski tworzy
od wielu lat. Biuro komunikacji międzynarodowej przy ogólnoświatowej
siedzibie Kościoła Nowoapostolskiego
w Zurychu, w Szwajcarii, koordynuje
informacje na wielu profilach wspólnych mediów. Przedstawiony też został
nowo opracowany kodeks postępowania dla wszystkich zajmujących się mediami w Kościele. Cele prawne, merytoryczne i etyczne zostały zapisane w
kodeksie zatytułowanym: „Wytyczne
dotyczące mediów społecznościowych
w Kościele Nowoapostolskim”. Natomiast wydany zwięzły dziesięciopunktowy kodeks mówi, w jaki sposób i w
jakim stylu Kościół chce się prezentować, a mianowicie wartościami szerzącymi: szacunek, uczciwość, legalność, odpowiedzialność i moralność
chrześcijańską.

Pierwsze wrażenie
Miesiąc po miesiącu widzę wiele różnych kościołów:
małych i dużych, starych i nowych, niepozornych i rzucających się w oczy, z emporami lub proste parterowe, z
wieloma pomieszczeniami katechetycznymi lub bez nich,
z podziemnymi parkingami lub bez miejsc parkingowych.
Niektóre obiekty sakralne natychmiast wywarły na mnie
wrażenie, a inne z kolei wzbudziły mniej entuzjazmu.
Pierwsze wrażenie jest kluczowe – głosi powiedzenie
– czy jednak jest tak w rzeczywistości?
Ilekroć widzę kościół, to przede wszystkim widzę
zbór, widzę wspólnotę wiernych, która tam się zgromadza. Owszem, jeśli architektura kościoła budzi zainteresowanie, to z pewnością jest to piękne i przyjemne, ale jeśli
nie, to i tak pozostaje to, co jest istotne i najważniejsze, a
mianowicie wspólnota wiernych oraz jej życie i praktyka
w wierze. Wówczas doświadczam tego, czego nie przekazuje pierwsze wrażenie: wspólnoty pokoju i wzajemnej
miłości w Chrystusie!
Jak to jest, gdy patrzymy na innych ludzi, niezależnie
czy to na braci i siostry, czy sąsiadów, kolegów z pracy
czy też nieznajomych? Widzimy małych i dużych, starych
i młodych, niepozornych i rzucających się w oczy, zadbanych i zaniedbanych, pachnących i niepachnących. Czy
pierwsze wrażenie jest tu decydujące?
45
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„Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma…”
Kiedy zewnętrzna postawa, wygląd i ubiór człowieka wzbudzają zainteresowanie, to chętnie nawiązujemy z
nim kontakt. Gdy jest dla nas sympatyczny, to skłaniamy
się do kolejnych spotkań z nim i dajemy sobie i jemu szansę do wzajemnego poznania się oraz do drugiego i trzeciego wrażenia. Niektórzy ludzie natychmiast nam imponują. Ale jak patrzymy na tych, którzy wywarli mniejsze
wrażenie?
„ ...ale Pan patrzy na serce”. (I Sam16, 7)
Zacytowany werset biblijny zachęca do patrzenia na
człowieka tak, jak Pan patrzy i uświadomienia sobie, że
gdy spotykamy bliźniego, to spotykamy duszę, która niezależnie od zewnętrznego wrażenia jest istotą godną szacunku, kochaną lub pragnącą być kochaną przez Boga,
mającą pokój lub szukającą pokoju, posiadającą miłość
lub potrzebującą miłości.
W przeciwieństwie do pierwszej oceny Samuela, to
właśnie Dawid został namaszczony na króla. Przeczytajmy o tym w I Księdze Samuela 16, 1-13.
Natomiast my, podobnie jak i nasi bliźni, mamy nadzieję należenia do królewskiego kapłaństwa – nawet jeśli
czasem tak to nie wygląda i mylne jest pierwsze wrażenie!
Rüdiger Krause
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Żyć z wiarą / przeżycia

Miara Boża

U

rodziłem się w rodzinie nowoapostolskiej i już jako małe dziecko przyjąłem sakrament świętego pieczętowania. Po konfirmacji nadal regularnie uczęszczałem
na nabożeństwa. W wieku 28 lat zrobiłem sobie „przerwę” od Kościoła. Do
tego doprowadziła mnie suma wielu
nieprzyjemnych doświadczeń.
W czasie mojej osobistej abstynencji, podczas której zdecydowanie
sprzeciwiałem się jakiemukolwiek
kontaktowi z Kościołem, osiągnąłem
ponadprzeciętny sukces zawodowy.
Zarobiłem dobre pieniądze i przypisałem to dobrym strategiom i mojej kreatywnej sile.
Moja postawa nie cechowała się
empatią w stosunku do innych. Byłem
ukierunkowany na osobiste sukcesy i
dojście do bogactwa. Jeżeli miałem
szansę zrobić interes, to go robiłem, nie
licząc się z niczym i z nikim. Często
uzasadniałem to słowami: „Kto odnosi
sukces, ma rację!”. W ten sposób uspakajałem moje sumienie i naginałem
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Bóg jest wierny. Niestety my
ludzie nie zawsze możemy
twierdzić, że jesteśmy równie
wierni Jemu. Zdarza się, że
inne rzeczy zyskują na znaczeniu w naszym życiu. Relacja
pewnego brata w wierze poświadcza, że istnieje możliwość
nawrócenia się.

prawo, aby było odpowiednie dla mnie
i bez skrupułów traktowałem wszystkich i wszystko, mając na uwadze tylko własną drogę do sukcesu. Moje ówczesne zachowanie można określić jako narcystyczne i samolubne.
W rezultacie wyrządziłem krzywdę wielu ludziom, niektórym dotkliwie. Obrażałem i rozczarowywałem
ludzi. Z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że byłem wówczas narzędziem w ręku ducha diabelskiego, a przy tym zewnętrznie i publicznie uchodziłem za promieniującego
człowieka sukcesu, ulubionego szefa
ponad 800 pracowników i tego, który uważał siebie za niepokonanego.
Oczywiście nikogo nie zabiłem, ale
skrzywdziłem i zraniłem tak wielu ludzi, że wzdrygam się dzisiaj, kiedy o
tym myślę; nawet teraz, kiedy piszę te
słowa. Dziś mi się wydaje, że wówczas byłem innym człowiekiem...
21 stycznia 2009 roku wydarzyło się coś, co wcześniej bym uznał
za absolutnie niemożliwe, ponieważ

rozdział mojego życia kościelnego
uznawałem za zdecydowanie zakończony. Ku mojemu zaskoczeniu w minutę podjąłem decyzję pójścia do kościoła nowoapostolskiego w wielkim
mieście na drugim końcu kraju, gdzie
akurat przebywałem służbowo. To było moje pierwsze nabożeństwo po 22
latach – we wspólnocie dzieci Bożych
poczułem się komfortowo.
Z każdym nabożeństwem, na które uczęszczałem, stawałem się coraz
szczęśliwszy. Chodziłem na każde
nabożeństwo, niedzielne i tygodniowe, a niekiedy dodatkowo w tygodniu
jeszcze w innych zborach. W tamtym
czasie stale zawodowo podróżowałem, więc odwiedzałem liczne zbory
i zbierałem różnorodne wrażenia. Zawsze byłem ciepło witany i czułem się
dobrze w każdym zborze. Po omacku krok po kroku pokonywałem swój
sceptycyzm. Zauważyłem, że nasz
Kościół jest otwarty i racjonalny.
Potrwało jeszcze kilka miesięcy
zanim zdobyłem siłę i odwagę, aby

dostąpić do świętej wieczerzy. Czy
możecie sobie wyobrazić jak to jest,
kiedy z taką biografią jak moja, możesz znowu być bardzo blisko Pana
Jezusa? Odczucia są nie do opisania.
1 kwietnia 2009 roku, po ponad 22 latach, ponownie przyjąłem świętą wieczerzę.
Patrząc wstecz na lata, w których
nie chciałem mieć kontaktu z Bogiem
i Jego Kościołem, i robiłem złe rzeczy, zawsze miałem wrażenie, że moje grzechy z powodu ich ciężkości, nie
zostały lub tylko częściowo zostały odpuszczone. To bardzo mnie obciążało.
Nadeszły Międzynarodowe Dni
Kościoła Nowoapostolskiego w 2014
roku. Zgłosiłem się jako wolontariusz do zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony, i zostałem zakwalifikowany. Każdy, kto pracował tam jako wolontariusz, wie, że była to „prawdziwa
praca”. O świcie odprawy i planowanie, a wieczorem byłem zadowolony, gdy byłem w hotelu przed godziną
24. I tak dzień w dzień od czwartku do

niedzieli. Innymi słowy na Dniach Kościoła byłem uczestnikiem tylko uroczystości inauguracyjnej i nabożeństwa zielonoświątkowego. Cały pozostały czas to była prawdziwa praca.
Sądzę jednak, że każdy z wolontariuszy zgodzi się ze mną, że było naprawdę fajnie, a przede wszystkim przeżywana była wspaniała wspólnota w Panu pomiędzy duchownymi i wiernymi!
Dlaczego w ogóle o tym wspominam? Dlatego, że prowadzi to bezpośrednio do mojego centralnego przeżycia na Dniach Kościoła. Przeczytałem
w programie, że istnieje możliwość
prowadzenia poufnych rozmów duszpasterskich. Tego potrzebowałem. Dotychczas z nikim nie rozmawiałem o
moim wewnętrznym wrażeniu niedostatecznego odpuszczenia grzechów,
ale też nie chciałem o tym rozmawiać
z duszpasterzami, których znałem.
Dając posłuch wewnętrznemu bodźcowi, w sobotę wieczorem, po godzinach pracy, o 23:30 udałem się do Hali Olimpijskiej i natychmiast miałem
możliwość rozmowy z duszpasterzem.
Do dziś nie wiem, kto to był, a ten duchowny nie wiedział i nadal nie wie,
kim ja jestem. Być może przypomni
sobie naszą rozmowę, czytając moją
relację...
Z pełnym zaufaniem otworzyłem
moje serce przed tym duchownym.
Okazał mi wiele miłości i zrozumienia, czułem się przyjęty i akceptowany. Niewiele powiedział, ale jego słów
do dziś nie zapomniałem: „Jutro na
nabożeństwie zielonoświątkowym
przyjmij, proszę, słowa zwiastowania
odpuszczenia grzechów z pełną wiarą
oraz siłę zawartą w świętej wieczerzy.
Wszechmogący Bóg przyzna się do
twojej wiary”.
Wow! To mnie przeszyło. Szczęśliwy wróciłem do hotelu, spałem bardzo dobrze i nie mogłem się doczekać

nabożeństwa Głównego Apostoła.
Rankiem następnego dnia punktualnie
byłem na swoim stanowisku. Po wykonaniu zadań udałem się na stadion,
na nabożeństwo. Pośród wielu braci i
sióstr z całego świata, ale też w świadomości powiązania z wiecznością,
czułem się jak w niebie. Nastąpiła uroczystość świętej wieczerzy... Duchowni wydający świętą wieczerzę stali na
końcu każdego rzędu, a wierni do nich
podchodzili. W końcu nadeszła też
moja kolej.
To, co przeżyłem, wstrząsnęło mną
dogłębnie. Duchowny najpierw przez
kilka sekund patrzył na mnie miłościwie, następnie się uśmiechnął i ponownie spojrzał mi głęboko w oczy.
Dopiero wówczas sięgnął do pateny i
wyjął świętą wieczerzę, a słowa: „Ciało i krew Jezusa za ciebie dane”, powiedział z taką intensywnością i dobitnością, jakiej dotychczas nigdy jeszcze
nie słyszałem i do dziś nie przeżyłem.
Miałem wrażenie, jakby cały akt przyjęcia przeze mnie świętej wieczerzy
trwał dłużej niż dziesięć minut... W
tamtej chwili czułem, że Pan Jezus stoi
przede mną. Lekko i radośnie odszedłem. Oczy zalały mi się łzami i nie byłem w stanie jasno myśleć.
W tamtym momencie miałem całkowitą pewność, że to, co usłyszałem
w rozmowie poprzedniego wieczoru, właśnie się spełniło. Czułem się
wewnętrznie wolny, jak nigdy przedtem. Chciałem tylko powrócić na moje miejsce, aby w modlitwie podziękować Bogu, zaś hostię wciąż trzymałem
w rękach. Kiedy usiadłem na swoim
miejscu, otworzyłem złożone dłonie i
były tam dwie hostie.
Odtąd wiem, że Bóg mierzy inną
miarą niż ja. Komu jest łaskawy, temu
jest łaskawy. W to nie muszę wątpić.
Bóg mnie nie odrzucił, pozwolił mi się
nawrócić, a za to Jemu dziękuję!
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Chleb Żywota

Chleb Żywota
Syn Boży
				– Jezus Chrystus
„Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził?
I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem?”
List do Hebrajczyków 1, 5

S

yn Boży, bez początku i końca, ucieleśniony Bóg
w Jezusie Chrystusie. List do Hebrajczyków jasno
wyraża, że wprawdzie Syn Boży wraz ze swymi narodzinami widzialnie pojawia się wśród ludzi, to jednak
istnieje już od wieków i był obecny podczas stworzenia
świata. (Hebr 1, 2; Jan 1, 10).
W historii bożonarodzeniowej częstokroć widzimy
tylko Dzieciątko Jezus, które dorasta i udostępnia zbawienie wszystkim ludziom według postanowienia Trójjedynego. Działalność Syna jednak jest o wiele bardziej
wszechobejmująca. On jest ponad wszystkimi prorokami
i aniołami. (Hebr 1, 1-4) Tak więc Jezus Chrystus nie tylko
wypełnia i kończy stare przymierze, ale wprowadza ludzi
w nowy czas zbawienia, w nowe przymierze Boże. (Hebr
1, 5-14)
Wyjątkowość Pana Jezusa polega na tym, że Syn Boży
nie jest stworzeniem, tak jak człowiek, nie jest też porównywalny do aniołów, którzy mają początek. On jest bez
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początku i bez końca, współistotny Ojcu, po prostu „jednorodzony”, zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Jeżeli spełnia się już to, co obiecują aniołowie i prorocy, to o ileż bardziej powinniśmy wierzyć słowom głoszonym przez Syna Bożego i według nich postępować. (Hebr
2, 1) Jego słowa są nieprzemijające! (Mat 24, 35) On też
założył swój Kościół, do którego możemy należeć dzięki
Bożemu wybraniu, po to, żeby poznać wolę Bożą i zaznać
Jego łaski.
Pojęcie „zrodzony przed wszystkimi wiekami” mówi
wyraźnie, że Bóg Syn znajduje się w niezwykłym i nierozerwalnym związku z Bogiem Ojcem. Bóg ustanowił
Jezusa Chrystusa „dziedzicem wszechrzeczy”. (Hebr 1,
2) Poprzez nowonarodzenie z wody i z Ducha również
znajdujemy się w nierozerwalnym przymierzu z Bogiem
i zmierzamy ku życiu wiecznemu z Bogiem. (Rzym 6, 4)
W ten sposób poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i przyjęcie sakramentów staliśmy się dziedzicami Jego obietnicy

(Efez 1, 11-14) i ponosimy odpowiedzialność za dziedzictwo Boże.
Jeżeli ktoś jest dziedzicem, to odpowiada przed spadkodawcą za powierzone mu wartości i powinien nimi
obchodzić się z pełną odpowiedzialnością i pieczołowitością. Dlatego też w świetle odpowiedzialności za dziedzictwo Boże, w świetle odpowiedzialności za Kościół
angażujemy się na jego rzecz oraz unikamy wszystkiego, co jest wbrew Bożym przykazaniom. Uświadamiamy sobie stale, jak dalece Boże zbawienie przewyższa
wszelkie ludzkie ułomności i w tej świadomości chętnie
przebaczamy innym oraz przygotowujemy się z radością
na wypełnienie obietnicy Pana Jezusa i zmierzamy ku
Niemu, aby przez Niego zostać zabranym podczas Jego
ponownego przyjścia. (Jan 14, 3. 4; I Tes 4, 16. 17) Natomiast Jego teraźniejszość, przeszłość i przyszłość, to jest
jedno i to samo: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i
na wieki”. (Hebr 13, 8)
Jezus Chrystus jest naszym wzorem! Naśladujmy Pana
Jezusa i stawajmy się podobni Jemu. Syn Boży przyszedłszy na ziemię pozostał prawdziwym Bogiem i stał się jednocześnie prawdziwym człowiekiem. On jest „obrazem
Boga niewidzialnego”, (Kol 1, 15) który objawił prawdziwą postać Boga pośród ludzi. (Jan 14, 9)
Bóg jest prawdą – ucieleśnienie Syna jest wypełnieniem obietnicy zesłania Zbawiciela.
Bóg jest miłością – miłość Boża objawiła się w doskonały sposób w Jezusie Chrystusie, który miłował swoich
aż do końca. (Jan 13, 1)
Bóg jest bliski ludziom – Jezus jest „Immanuelem”, co
oznacza: „Bóg z nami”, (Mat 1, 23) który dzielił z ludźmi
życie – radość i cierpienie.
Bóg jest łaską – nie chce śmierci grzesznika, lecz jego
zbawienia.
Bóg jest wszechmocny – ani piekło, ani śmierć nie
przeciwstawią się Jego planowi zbawienia.
Jezus Chrystus jako prawdziwy i zarazem bezgrzeszny człowiek, jest nowym Adamem, (Rzym 5, 14) który
odzwierciedla wolę i obraz Boga. Stary Adam, stary człowiek stworzony przez Boga na Jego obraz, w wyniku
upadku w grzech stracił „obraz Boży”. Z tego powodu też
jako grzesznicy za sprawą łaski Jezusa Chrystusa i działania Trójjedynego Boga potrzebujemy nowonarodzenia

z wody i z Ducha, abyśmy w nowym usposobieniu stali
się podobnymi do obrazu Syna Bożego, stali się dziećmi
Bożymi.
Syn Boży miał świadomość swojego Synostwa Bożego: „Wyszedłem od Ojca […] i idę do Ojca”. (Jan 16,
28) Duch Święty nas uczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi
(Rzym 8, 16) i że nasze życie na ziemi jest tylko pewnym
etapem naszego wiecznego bytu, że jesteśmy na drodze
życiowej do naszego Ojca! Spójrzmy więc na Pana Jezusa
i uczmy się od Niego jako od prawdziwego człowieka.
Syn Boży szukał wspólnoty ze swoim Ojcem. Jako
dziecko chciał poznać Boga więc uczęszczał do świątyni,
gdzie przysłuchiwał się nauczycielom i zadawał im pytania, (Łuk 2, 46-49) a jako dorosły chciał mieć społeczność
z Bogiem w modlitwie i wypełniał wolę Bożą.
Podobnie i my jako nowonarodzone dzieci Boże
dążmy do poznania Boga, który nas stworzył (Kol 3, 10)
i do wypełniania woli Bożej. Zadajmy sobie pytanie, czy
tak jak Pan Jezus, jesteśmy szczerze zainteresowani poznaniem Boga i Jego woli oraz zamienieniem jej w czyn
życiowy. Poznanie Boga i Jego woli zapewnia nam kazanie i modlitwa.
Syn Boży miał nieograniczone zaufanie do swojego
Ojca, ponieważ poznał Boga i wiedział, że Jego Ojciec
jest większy od wszystkich (Jan 10, 29) i że ciągle jest
przy Nim. (Jan 16, 32) W decydującej chwili swego życia
ziemskiego oddał swego ducha w ręce Ojca. (Łuk 23, 46)
Tak samo i my jako nowonarodzone dzieci Boże miejmy zaufanie do Boga, bowiem On zna nasze potrzeby i
opiekuje się nami. (Łuk 12, 30) Dlatego też nie boimy się
przyszłości, ponieważ wiemy, że Panu upodobało się dać
nam Królestwo Boże. (Łuk 12, 32)
Syn Boży poddał się całkowicie woli Bożej i służył
Bogu. Wola Ojca była dla Pana Jezusa ważniejsza niż
wszystkie bogactwa i cała wspaniałość tego świata. (Łuk
4, 1-12; Mat 26, 39. 42) On nas uczy modlitwy: „Bądź
wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi”.
Tak też jako nowonarodzone dzieci Boże poddawajmy
się woli Bożej i służmy całym sercem Bogu, szczerze wyznawajmy Pana przed ludźmi, módlmy się za wszystkich
ludzi (I Tym 2, 1-4) i postępujmy według wzoru miłości
Jezusa Chrystusa. (Efez 5, 1-4) Służmy Panu z radością i
bądźmy wierni Chrystusowi!
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Katechizm

katechizm

Trójjedyny Bóg
Rozdział 3 − część IX

ale określeniem Boskiego autorytetu Jezusa Chrystusa.
To, że Jezus jest „Panem” stało się po Jego zmartwychwstaniu niezłomną pewnością dla Jego uczniów i uczennic. Apostoł Tomasz zwrócił się do Zmartwychwstałego
wyznaniem: „Pan mój i Bóg mój”.
Gdy Jezus zwany jest „Panem”, to następuje to również w tym celu, aby wyrazić, że w Nim przyjął postać nikt
inny, jak sam Bóg.
Apostoł Paweł pisze o władztwie Jezusa, które przewyższa wszystkie inne władztwa – także cesarza rzymskiego predestynującego do Boskości: „ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami
przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców
tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana
chwały ukrzyżowali. (I Kor 2, 7. 8)
Dlatego że Jezus jest Panem chwały, wielkie znaczenie
ma wzywanie Jego imienia i Jego wielbienie. (Flp 2, 9-11)

3.4.6.3 Syn Człowieczy
3.4.6 Tytuły godności Jezusa
Tytułami godności są imiona i określenia Syna Bożego, którymi w Piśmie Świętym scharakteryzowane są
różne cechy Jego indywidualności.

3.4.6.1 Mesjasz – Chrystus – Namaszczony
– Pomazaniec
Wszystkie pojęcia są tożsame. Z hebrajskiego
„Māšîaḥ” pochodzi „Mesjasz”, a z greckiego „Christós”
pochodzi łacińska forma „Chrystus” tłumaczona jako
„Namaszczony”, „Pomazaniec”.
W niektórych Psalmach „pomazańcami Bożymi”
określani są królowie izraelscy. (m.in. Ps 20, 7) Ich namaszczenie jest ściśle związane z wypowiedziami o
szczególnym przymierzu Boga z Dawidem i jego następcami. Czczenie namaszczonego króla danego przez Boga
niekiedy było do takiego stopnia, że był określany Bogiem. (Ps 45, 6-10)
Na podstawie wypowiedzi proroków (m.in. Iz 61; Jer 31,
31 i kolejne wersety) wśród narodu izraelskiego rozwijają
się wyobrażenia na temat Mesjasza, które ukierunkowane
są coraz bardziej na postać wykraczającą ponad wszystko,
co ludzkie i w swojej głębi posiadającą charakter Boży.
To, że Pan Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, Chrystusem, jednoznacznie ukazuje Nowy Testament. Tytuł
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godności „Chrystus” jest tak ściśle związany z Jezusem,
że staje się imieniem własnym: Jezus Chrystus. Kto w
Niego wierzy, ten wyznaje przez Izrael oczekiwanego
Mesjasza, posłanego przez Boga Zbawiciela.
Gdziekolwiek w Nowym Testamencie jest mowa o Jezusie, tam zawsze chodzi o Chrystusa, o Mesjasza. Tym
samym zaznaczona zostaje decydująca różnica: podczas
gdy dziś jeszcze wielu ludzi wyznania żydowskiego oczekuje nadejścia Mesjasza, to chrześcijanie wyznają, że Mesjasz już przyszedł i jest obecny w Jezusie Chrystusie. Ta
wiara jest sformułowana w ważkiej wypowiedzi na początku Ewangelii Marka: „Początek ewangelii o Jezusie
Chrystusie, Synu Bożym”. (Mar 1, 1)

3.4.6.2 Pan
W Starym Testamencie określenie „Pan” przeważnie występuje wtedy, gdy jest mowa o Bogu Izraela. W
Nowym Testamencie tytuł godności „Pan” odnoszony jest
do Jezusa Chrystusa.
W Liście do Rzymian czytamy: „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu
swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz”. (Rzym 10, 9) Stąd wywodzi się wypowiedź „Kyrios Iesous” (z grec. „Jezus jest Panem”) zaliczająca się
do najstarszego wyznania wiary pierwotnego chrześcijaństwa. Przy tym pojęcie „Pan” nie jest wyrazem szacunku,

Pojęcie „Syn Człowieczy” wg Księgi Daniela 7, 13.
14 używane jest dla niebieskiej istoty niebędącej rodzaju
ludzkiego.
Za czasów Jezusa w pobożnych gremiach żydowskich
oczekiwano Syna Człowieczego, któremu Bóg miał przekazać panowanie nad światem. Według Ewangelii Jana
3, 13 Pan sam daje się poznać jako Syn Człowieczy: „A
nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba,
Syn Człowieczy”. Jako Syn Człowieczy ma pełnomocnictwo do odpuszczania grzechów, (Mat 9, 6) jest Panem nad
szabatem (Mat 12, 8) i przyszedł: „szukać i zbawić to, co
zginęło”. (Łuk 19, 10)
W końcu Jezus zapowiedział cierpienie, (Mat 17, 12)
śmierć ofiarną, (Mat 12, 40; 20, 28) i zmartwychwstanie
Syna Człowieczego. (Mat 17, 9) Kiedy mówi o „Synu
Człowieczym”, wtedy mówi o sobie samym.
Boskość Syna Człowieczego poświadcza też Szczepan: „Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego
stojącego po prawicy Bożej”. (Dz Ap 7, 56) Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, jest ponownie tam, skąd przyszedł.
(Jan 16, 28)

3.4.6.4 Immanuel – Sługa Boży – Syn Dawida
Pismo Święte podaje kolejne tytuły godności Jezusa:
Immanuel, Sługa Boży, Syn Dawida.
Hebrajskie imię „Immanuel” oznacza „Bóg z nami”.

Nawiązując do proroctwa z Izajasza 7, 14, na Jezusa wskazuje Ewangelia Mateusza 1, 20. 23: „Oto panna pocznie i
porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami”. Jezus Chrystus jest więc Tym, poprzez
którego Bóg jest bezpośrednio obecny i przeżywany.
Określenie „sługa Boży” występuje w Starym i
Nowym Testamencie w odniesieniu do dominujących postaci dziejów zbawienia: patriarchów, proroków, apostołów. Izajasz wskazywał na Sługę Bożego, co wypełniło
się w Jezusie Chrystusie. (m.in. Iz 42, 1)
W Nowym Testamencie powszechnym określeniem
Jezusa Chrystusa jest „Syn Dawida”. Już na początku
Ewangelii Mateusza jest podkreślone: „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego”.
(Mat 1,1) Oznacza to, że obietnice dane Dawidowi wypełniły się w Synu Bożym.

Streszczenie
Tytułami godności są imiona i określenia Syna Bożego, którymi w Piśmie Świętym scharakteryzowane są
różne cechy Jego indywidualności. (KKN 3.4.6)
To, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, jednoznacznie
ukazuje Nowy Testament. (KKN 3.4.6.1)
Pojęcie „Pan” jest określeniem Boskiego autorytetu
Jezusa Chrystusa. (KKN 3.4.6.2)
Pojęcie „Syn Człowieczy” określa istotę niebieską niebędącą rodzaju ludzkiego; Pan sam dał się poznać jako
Syn Człowieczy. (KKN 3.4.6.3)
Pismo Święte podaje kolejne tytuły godności Jezusa:
Immanuel, Sługa Boży, Syn Dawida. (KKN 3.4.6.4)
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Dla dzieci / Opowieści biblijne
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Pan Jezus ku
Ewangelia Mateusza 4, 1-11

Gdy Pan Jezus zostaje
ochrzczony przez Jana Chrzciciela, zstępuje na Niego Duch
Święty. Pan Jezus udaje się na
pustynię. Tam diabeł próbuje
Go przekonać, żeby zrobił to,
co on chce. Pan Jezus jednak
go nie słucha.
Po tym, jak Pan Jezus został
ochrzczony przez Jana w Jordanie, Duch Boży prowadzi Go
na pustynię. Tam zostaje kuszony przez diabła.
Pan Jezus przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy nic
nie je. Jest bardzo głodny.
Przystępuje do Niego diabeł
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i mówi: „Jeżeli jesteś Synem
Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem”.
Pan Jezus odpowiada:
„W Piśmie Świętym jest napisane: „Nie samym chlebem
żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”.
Następnie diabeł zabiera Pana
Jezusa do Jerozolimy, stawia
na szczycie świątyni i mówi:
„Jeżeli jesteś Synem Bożym,
rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o
kamień nogi swojej”.
Na to Pan Jezus zdecydowanie odpowiada: „Napisane jest

również: Nie będziesz kusił
Pana, Boga swego”.
Teraz diabeł prowadzi Pana
Jezusa na bardzo wysoką górę
i pokazuje Jemu wszystkie królestwa świata oraz ich piękno i
wspaniałość.
Mówi do Pana Jezusa:
„To wszystko ci dam, jeśli
upadniesz i złożysz mi pokłon”.
Pan Jezus ponownie stanowczo odpowiada: „Idź precz,
szatanie! Albowiem napisano:
Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz”.
Diabeł jest zmuszony opuścić
Pana Jezusa, do którego przystępują aniołowie i Jemu służą.
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Dla dzieci / Z wizytą u...

u Cynthii w

Moja mama pracuje jako pielęgniarka i dużo
podróżuje. Dlatego mieszkam z moją kuzynką
Caroline i z ciocią. Bardzo nas kocha i pomaga
nam przy odrabianiu prac domowych. Razem z
Caroline chodzę do piątej klasy. Lekcje każdego
dnia zaczynają się o godzinie 7:30, a kończą o
godzinie 17:00. W soboty mamy wolne.
W Czadzie mamy dwa języki urzędowe: francuski i arabski. Oh, prawie o nim zapomniałam, obok mnie jest Patience,
nasz pies.

Ndżamenie (Czad)

Od urodzenia jestem chrześcijanką
nowoapostolską. Moja babcia Odile
jest bardzo aktywna w Kościele.
Mój dziadek nazywa się Dakoua
Nadjikouma i jest apostołem. Zachęca mnie do aktywnego angażowania się w chórze dziecięcym
i na zajęciach religii. Na zdjęciu
są uczniowie zajęć religii z naszego
zboru z rodzicami i nauczycielami.
U nas w zborze jest około 50
wiernych.

Kraj nawadniany jest przez
dwie duże rzeki, Szari i
Logon. Płyną razem przez
Ndżamenę, a następnie wpadają do jeziora Czad. Mieszkamy na obrzeżach miasta
– jeśli chcemy wjechać do
miasta, musimy przejechać
przez Szari.

Czy mogę przedstawić wam moją
rodzinę? W tylnym rzędzie widzicie
moją mamę Sabinę, mnie, moją kuzynkę
Caroline i moją ciocię Félicité. Z przodu
jest mój kuzyn Frédéric z moim dziadkiem i kuzynka Anastasia z moją babcią.
Mojego taty Christiana nie widać na
zdjęciu.
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Fot. NOA Photo Library/wikicommons

W naszym zborze w Toukra jestem dyrygentem chóru
dziecięcego. To sprawia mi wielką radość i przyjemność.
Ćwiczymy trzy razy w tygodniu. Jeśli czasami trochę się
spóźniam, dzieci przychodzą do mojego domu i pytają,
kiedy w końcu zacznie się próba. Poza tym
Caroline i ja gramy na flecie
prostym. Apostoł okręgowy pomocniczy John
Sobottka wprowadził te instrumenty
muzyczne do nowoapostolskich
zborów w Czadzie.

Fotografie własne

Czad jest krajem położonym w sercu Afryki
i jest około cztery razy większy od Polski. Północ
kraju jest bardzo sucha, gdzie znajduje się pustynia Sahara i góry wulkaniczne. Dalej na południe
leży Sahel, region półpustynny. Na południu kraju
są lasy i wilgotne sawanny. Jest to dom wielu
zwierząt.
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Dzień dobry, na imię mi Cynthia i
mam dwanaście lat. Rok temu, w
styczniu 2017 roku Główny Apostoł
Jean-Luc Schneider przeprowadził
w Czadzie trzy nabożeństwa; jedno
z nich w stolicy, w Ndżamenie, gdzie
mieszkam. Ja przywitałam Głównego
Apostoła bukietem kwiatów.
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Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	Jak kończy się werset biblijny: „Teraz
więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te
trzy; lecz z nich największa jest...?
A
B
C
D

nadzieja
miłość
wiara
każda

2. 	Jak nazywał się retor, który oskarżał Apostoła Pawła?
A
B
C
D

Brutus
Tertullos
Tertulian
Piłat

3. 	Który prorok był współczesnym proroka
Izajasza?
A
B
C
D

Jeremiasz
Ezechiel
Amos
Aggeusz

4. 	Gdzie, zgodnie z radą Pana Jezusa, mieli
się schronić uczniowie przed zniszczeniem Jerozolimy?
A
B
C
D

w Egipcie
w górach
w Betlejem
w Babilonie

5. 	Jak nazywały się córki króla Saula?
A
B
C
D

Maria i Marta
Rut i Noemi
Merab i Michal
Elżbieta i Maria

6. 	Kto, według Ewangelii Łukasza, pierwszy
odwiedził nowo narodzone Dzieciątko
Jezus w Betlejem?
A
B
C
D

wół i osioł
aniołowie
Mędrcy ze Wschodu
pasterze

7. 	Jak wołał niewidomy Bartymeusz, słysząc
przechodzącego Pana Jezusa?
A
B
C
D

Jezusie, Synu Człowieczy
Jezusie, Synu Dawida
Jezusie Chrystusie
Jezusie, Synu Boży

8. Jak nazywali się rodzice Beniamina?
A
B
C
D

Jakub i Rachela
Abraham i Sara
Zachariasz i Elżbieta
Izaak i Rebeka

9. 	Skąd pochodził jeden z dziesięciu trędowatych, który jako jedyny podziękował
Panu Jezusowi za uzdrowienie?
A
B
C
D

z Jerozolimy
z Syrii
z Galilei
z Samarii

10. 	Dokąd uciekli Maria i Józef z Dzieciątkiem
Jezus przed Herodem?
A
B
C
D

do Nazaretu
do Rzymu
do Smyrny
do Egiptu

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