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Indie
Wizyta Głównego Apostoła Jean-Luca Schneidera
w Raipurze, w stanie Chhattisgarh

Fot. © Kurt Entenmann

SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Gloryfikacja
loryfikacja Boga jest istotną częścią nabożeństwa. Wielbimy i czcimy Boga, gdyż wyłącznie
On na to zasługuje.
Gloryfikacja po pierwsze jest właściwym wyrazem radości wierzącego ze wszystkich otrzymanych ziemskich i niebiańskich darów. Już w starym przymierzu Bóg
dał swojemu ludowi wskazanie: „…będziesz się weselił z
wszelkiego dobra, które Pan, Bóg twój, dał tobie i twemu
domowi”.
Gloryfikacja po drugie wynika także z doświadczania
majestatu Boga i Jego łaski. Kto doświadczył wszechmocy Bożej i zaznał Jego łaski, ten nie może nic innego, jak
tylko Jego czcić i wielbić. Gloryfikacja jednakże ma też
wpływ na samego wierzącego: uświadamia nam moc Boga
i wzmacnia nas w wierze. Kiedy wielbimy Wszechmocnego w domu Bożym, uświadamiamy sobie, że nie istnieje
nic, czego Bóg nie mógłby zmienić. Nie istnieje nic, czego
Bóg nie mógłby odpuścić. I nie ma nic, absolutnie nic, co
mogłoby wpłynąć na Boga. Stąd każde nabożeństwo już
tylko poprzez właściwą gloryfikację Boga może być źródłem mocy.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Indie

SŁOWO I WIARA / miejsce

Nasi bracia i siostry w Indiach

W

listopadzie 2017 roku, Główny Apostoł Jean-Luc Schneider po raz
drugi odwiedził Indie – tym razem Raipur, stolicę stanu Chhattisgarh
w środkowo-wschodniej części kraju. Podczas gdy w sąsiednim
stanie Orisa wielokrotnie dochodzi do pogromów chrześcijan i muzułmanów
przez hinduskich nacjonalistów, sytuacja w Chhattisgarh, gdzie jest niewielu
chrześcijan, jest spokojna, więc zdecydowano się, że właśnie tu będzie miało
miejsce nabożeństwo Głównego Apostoła oraz spotkanie dla duchownych.
W Radżastanie Główny Apostoł Richard Fehr w 1997 roku musiał przerwać
nabożeństwo w plenerze, gdy wkroczyli uzbrojeni Hindusi.
Nabożeństwo w Raipurze oraz konferencja apostołów i biskupów z Kambodży, Bangladeszu, Nepalu i Indii odbyły się na terenie prywatnego uniwersytetu. W nabożeństwie mogli wziąć udział tylko ci, którzy wcześniej zarejestrowali się przez stronę internetową i zostali zidentyfikowani jako członkowie
Kościoła Nowoapostolskiego. Zdjęcie pokazuje jeden ze zborów, do którego
odbywała się transmisja nabożeństwa Głównego Apostoła.
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Kościół na świecie

Fikcyjna tablica rejestracyjna
informująca o wizycie Głównego Apostoła

Dobre przygotowanie – to wszystko
To była długa podróż Głównego Apostoła Jean-Luca Schneidera: Zurych – Raipur – Zurych. Na
pokonanie 14 000 kilometrów potrzebował nieco ponad dwa dni. Z wielką niecierpliwością oczekiwano jego wizyty w Indiach. Pierwsze przygotowania rozpoczęły się już w styczniu 2017 roku.

R

aipur, wielomilionowa aglomeracja na
środkowym-wschodzie wielkiego subkontynentu indyjskiego, jest także stolicą
stanu Chhattisgarh, który został wydzielony w 2000 roku z największego stanu
indyjskiego Madhya Pradesh. W wyniku tej zmiany
administracyjnej Chhattisgarh jest jednym z czterech
najmłodszych stanów w Indiach.
Na północy Indii silnie dominuje religia hinduska.
Niewielu jest tu chrześcijan, w tym nowoapostolskich
i niewiele kościołów. W 2008 roku doszło do tragedii:
tysiące chrześcijan zostało spalonych żywcem, w tym
też nowoapostolskich. Od tego zdarzenia wspólnota
chrześcijańska powoli się otrząsa.

Aby zwrócić uwagę na Kościół Nowoapostolski,
zwłaszcza wśród populacji władającej językiem hindi,
postanowiono, że wizyta Głównego Apostoła będzie
miała miejsce w Raipurze. „Wizyta Głównego Apostoła ma wzmocnić zaufanie wiernych do swego Kościoła”, powiedział apostoł okręgowy pomocniczy David
Devaraj.

CG 04 CA 2017
W celu upublicznienia wizyty Głównego Apostoła, międzynarodowego zwierzchnika i naczelnego duszpasterza Kościoła, niektórzy specjaliści ds. marketingu, wpadli na pomysł. Stworzyli fikcyjną tablicę rejestracyjną

samochodu, ale tak, żeby każdy Hindus mógł pomyśleć,
iż jest ona prawdziwa: „CG 04 CA 2017”. Typowe tablice rejestracyjne w Indiach wyglądają bardzo podobnie.
Pierwsze dwie litery są skrótem stanu: „CG” oznacza
Chhattisgarh. „04” oznacza Raipur, a „CA 2017” Chief
Apostle 2017 (Główny Apostoł 2017). Ta idea promocyjna została wykorzystana przez zespół Public Relations Kościoła Nowoapostolskiego w Indiach jako rodzaj zaproszenia na nabożeństwo. Tablicę publikowano
na plakatach, fotografiach, albumach, kalendarzach, na
Facebooku i na kościelnej stronie internetowej. Wyprodukowano również koszulki z tablicą rejestracyjną.

Szczególny dar
Dla chrześcijan nowoapostolskich w Raipurze wizyta Głównego Apostoła w ich mieście była szczególnym
darem. Dotychczasowe nabożeństwa Głównych Apostołów miały miejsce w bardziej centralnych miastach
w południowej części Indii, jak na przykład w Mumbaju
czy Hajdarabadzie.
Ogółem dostępnych było zaledwie 1000 kart wstępu na nabożeństwo Głównego Apostoła. Już wcześniej

było wiadomo, kto może, a kto nie może przybyć na
nabożeństwo, ponieważ każdy uczestnik musiał być
wcześniej zarejestrowany. Wierni pochodzili ze stanów
Chhattisgarh, Delhi, Madhya Pradesh i Maharasztra.
Język hindi rozumiało też 300 uczestników z Orisy.
Ponadto uczestnicy pochodzili też ze stanów Andhra
Pradesh i Telangana, z południa Indii (Andamanów,
Karnataki, Tamilnadu, Kerali) oraz z sąsiednich krajów:
Bangladeszu, Kambodży i Nepalu.
W samym Raipurze od początku 2017 roku odbywały się różne uroczystości, które miały zwracać uwagę
na listopadową wizytę Głównego Apostoła. W styczniu
odbyło się nabożeństwo apostoła okręgowego Marka
Wolla. Jego hinduski pomocnik, apostoł David Devaraj, odwiedził zbór Raipur w niedzielę wielkanocną.
W sierpniu w mieście miała miejsce próba kościelnego
chóru narodowego. A dwadzieścia dni przed oczekiwaną niedzielą listopadową każdego dnia publikowano
odpowiednią informację na Facebooku. Natomiast w
przededniu uroczystego nabożeństwa, które odbyło się
w sali uniwersyteckiej, na stronie internetowej objaśniono liturgiczny przebieg uroczystości. Tak więc nic nie
pozostawiono przypadkowi.

Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Indie

Główny Apostoł w Indiach

Raipur – wielomilionowa aglomeracja
w środkowo-wschodnich Indiach
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Kościół na świecie

Główny Apostoł w Indiach

Barwny program w Raipurze
Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Indie

Około 400 braci i sióstr oraz sympatyków Kościoła Nowoapostolskiego, w sobotę, 11 listopada
2017 roku, wzięło udział w wydarzeniu kulturalnym w Raipurze, które odbyło się z okazji wizyty
Głównego Apostoła. Pod hasłem „Chwała Bogu, naszemu Ojcu” muzycy, tancerze i wykonawcy
przedstawili barwny program, który przybliżył publiczności różnorodność indyjskiej kultury.

Z

amiast bukietu kwiatów na powitanie, jak to
zwykle jest w zwyczaju w różnych krajach,
gościa z Europy – Głównego Apostoła Jean-Luca Schneidera witało morze kwiatów:
przepiękny dywan z kwiatów przed wejściem uniwersyteckim. Po kilku słowach powitalnych do zgromadzonych wiernych rozpoczął się interesujący program
z porywającymi występami. Na scenie pojawiały się
formacje taneczne w typowych strojach dla różnych regionów Indii. Program zakończyły występy muzyczne
z instrumentami indyjskimi, a także spektakle teatralne. W prezentacji przedstawiono też początki i rozwój
Kościoła Nowoapostolskiego w Indiach. Około 400
uczestników entuzjastycznie przyjęło przedstawiony
program, co się odzwierciedliło długotrwałymi oklaskami i aplauzem. Podczas programu na scenę został
poproszony Główny Apostoł, a młody kapłan w typowym stroju indyjskiego listonosza wręczył jemu list od
indyjskiej młodzieży.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Indie

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo
W raipurze/indie
Data: 12 listopada 2017 r.
Pieśń: This is the day
Osoby towarzyszące: apostoł okręgowy
Mark Woll, apostołowie okręgowi pomocniczy:
David Devaraj, Frank Dzur i John Sobottka oraz
apostołowie z Indii
Uczestnicy: ok. 1 600
Informacja: w stan spoczynku zostali
przeniesieni apostołowie: Egnati Jagtap, Mahesh
Lal, Aruna Naik i Michael Naik oraz ustanowieni
nowi apostołowie: Devdas Basappa, Prabhakar
Beergi i Fred Marihal
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nie bój się!
Wola Boża się wypełni.
hołdu cesarzowi jako bogu. Mówili: „My czcimy tylko
Boga Wszechmogącego”. Cesarz uważał tę odmowę za
zagrożenie dla swojej władzy. Z tego też powodu chrześcijanie byli prześladowani, a Apostoł Jan został zesłany na bezludną wyspę Patmos. Na tej wyspie Bóg dał mu
objawienie dla prześladowanego Kościoła. Przesłanie
brzmiało: „Znam ciebie, znam twoje uczynki, ale nie
wszystko jest z tobą w porządku”.
Bóg dał Kościołowi mocne przesłanie i pokazał przyszłość, ostateczne zwycięstwo Jezusa Chrystusa. To jest
tło słów Apostoła Jana, które słyszeliśmy: „Ja, Jan, brat
wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie, i w cierpliwym
wytrwaniu przy Jezusie…”.
Słowo biblijne: Objawienie Jana 1, 9

„Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie,
i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie,
zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego
i świadczenia o Jezusie”.

Pocieszenie w ucisku

M

ili bracia i siostry, dla mnie i dla apostołów jest to szczególna radość i
widzę w tym łaskę, że wspólnie przeżywamy to nabożeństwo.
Dziś rano pytałem w modlitwie Ojca
Niebieskiego, czy ma dla nas specjalne przesłanie. Wtedy
przyszło mi na myśl coś, z czym chciałbym się z wami podzielić. Jest to przesłanie z Ducha Świętego, które brzmi:
narodzie Boży, nie bój się! Wola Boża się wypełni. On jest
Bogiem Wszechmogącym. Nikt nie może Go powstrzymać przed tym, co jest Jego wolą. Co jest Jego wolą?
Nasze ocalenie, nasze wejście do Jego Królestwa, abyśmy
mieli z Nim wieczną wspólnotę. Jego wola się wypełni.
Życzmy sobie, abyśmy dziś rano otrzymali siły do
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wypełniania woli Bożej. Bóg nie zbawi nas wbrew naszej
woli. Jego wola się wypełnia wtedy, kiedy my ją wypełniamy, a do tego niechby nam dawał siły!
Przeczytałem słowo biblijne z 1. rozdziału Objawienia Jana. Księga Objawienia została napisana w I wieku.
Apostołowie rozpowszechniali Ewangelię w znanym im
wówczas świecie. Powstało wiele zborów, które czekały
na ponowne przyjście Chrystusa. Nic się jednak nie wydarzyło i sytuacja wspólnot stawała się coraz trudniejsza.
Większość chrześcijan żyła pod panowaniem cesarza
rzymskiego i z różnych powodów, także politycznych,
hołdowała cesarzowi. Wszyscy poddani mieli czcić cesarza jako boga. Chrześcijanie nie mieli problemów z prawem rzymskim, ale nie mogli zaakceptować oddawania

P

ierwszym ważnym punktem jest to, że jesteśmy
uczestnikami Królestwa Bożego.
Kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, rzekł do
ludu: „Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was”.
(Łuk 17, 21) Dzięki Jezusowi Chrystusowi człowiek
mógł doświadczyć obecności Boga, Jego miłości i łaski na
ziemi. Dlatego Syn Boży mógł powiedzieć: „Królestwo
Boże jest pośród was”.
Dziś, poprzez Ducha Świętego, doświadczamy obecności Boga, Jego miłości i łaski. Królestwo Boże jest
obecne. Zostało ustanowione na ziemi przez Syna Bożego. Chrystus zwyciężył zło i śmierć. Pokonał moc zła i
pokazał: Jestem Królem królów. Odniosłem zwycięstwo.
Dziś korzystamy z tego zwycięstwa. Dzięki Niemu i z
Jego pomocą możemy przezwyciężać zło. On powinien
być Królem w naszych sercach. Powinien rządzić w naszym życiu. W ten sposób już tu na ziemi możemy doświadczać Królestwa Bożego, a tym samym obecności
Boga.

Z

drugiej strony oczekujemy przyszłego Królestwa,
ponieważ wiemy, że wola Boża się wypełni; Chrystus ustanowi swoje Królestwo.
W tym Królestwie nie będzie już miejsca na zło, na cierpienie, ból i śmierć. Otrzymaliśmy obietnicę wejścia do
tego Królestwa i uczestniczenia w chwale Bożej. Czekamy na przyjście Chrystusa, który zaprowadzi nas do swego
Królestwa. Jako dzieciom Bożym jest nam obiecane, że

będziemy też rządzić wraz z Chrystusem. Chrystus obiecał, że wkrótce przyjdzie ponownie. Niebawem ustanowi
swoje Królestwo. Do tego czasu musimy być cierpliwi.
Apostoł Paweł powiedział, że „musimy przejść przez
wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego”. (Dz Ap
14, 22) Pierwsze wspólnoty doświadczyły ucisku i my żyjemy też w czasie ucisku. Pierwsi chrześcijanie cierpieli
z powodu prześladowań. To wyraźnie już poruszał Pan
Jezus, mówiąc do swoich uczniów, że będą prześladowani
tak, jak On. (Jan 15, 20) Jest więc jasne, że chrześcijanie
muszą cierpieć prześladowania.
Pan Jezus był prześladowany przez Żydów, ponieważ postrzegali Go jako zagrożenie dla swojej pozycji.
Z tego samego powodu wspólnoty w Azji Mniejszej były
prześladowane przez Rzymian. W niektórych częściach
świata chrześcijanie do dziś są prześladowani, ponieważ
postrzega się ich jako zagrożenie. Wiem, że nie trzeba
wam tego wyjaśniać. Chrześcijanie są prześladowani z
powodu swojej wiary. Apostoł Jan został zesłany z powodu swojej wiary. To samo może się przydarzyć nam.
Z powodu naszej wiary jesteśmy na pewnego rodzaju
„wygnaniu”, bowiem nasz Bóg nie jest Bogiem innych.
Dla wielu ludzi pieniądze i dobytek są „bożkami”, którym
służą. Dzieciom w szkole wbija się do głowy, że muszą
odnieść sukces w życiu. Wszystko kręci się wokół sukcesu, pieniędzy i dobrobytu. Z pewnością my również staramy się osiągnąć sukces, żeby móc prowadzić lepsze życie.
Życzymy sobie również, aby nasze dzieci miały lepsze
życie od nas i żeby odnosiły sukcesy. Ale my nie robimy z tego „bożka”. Naszym Bogiem jest Jezus Chrystus.
Bycie posłusznym Jemu i Jego przykazaniom jest dla nas
priorytetem. Zbawienie duszy jest naszym priorytetem.
Z pewnością chcielibyśmy żyć lepiej, ale nie za wszelką
cenę. Respektujemy przykazania Boże. Właśnie dlatego
jesteśmy na „zesłaniu”, ponieważ nikt tego nie rozumie.
To jest część naszego ucisku.
Innym uciskiem, jaki spotkał Pana Jezusa, było kuszenie przez złego. Pierwsi chrześcijanie byli kuszeni i
my również jesteśmy kuszeni, ponieważ zły chce osłabić
naszą wiarę.
Pokusą dla pierwszych chrześcijan było to, że nie następowało ponowne przyjście Chrystusa, na które czekali.
Nagle sobie uświadomili: ten umarł i tamten umarł, a Pan
ciągle jeszcze nie przyszedł. Bóg musiał ich wzmocnić w
wierze. Starali się przestrzegać przykazań i byli posłuszni
Słowu Pana, ale musieli cierpieć, być zabici lub umrzeć
bez ingerencji Pana Jezusa. Znamy tego rodzaju próby.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Apostoł Okręgowy
Pomocniczy
John sobottka
Nie bój się! Wola Boża się
wypełni! – cóż za pocieszające
poselstwo! To nam pomoże zachować silną nadzieję
we wszystkich okolicznościach.

Apostoł okręgowy
pomocniczy
frank dzur

Gdy nasze prośby i życzenia nie zostają wysłuchane, to
jest to również próbą.
Niektórzy cierpieli z tego powodu, że Kościół był podzielony. Niektórzy zdawali sobie sprawę, że bracia mieli
swoje błędy, że nawet apostołowie nie byli doskonali, ale
grzesznikami jak wszyscy inni. Były to próby wiary.

również brać pod uwagę innych! Poza tym trzeba dbać
o rodzinę, trzeba pozyskiwać pieniądze, przecież dzieci
powinny mieć lepiej. Trzeba mieć wzgląd na to, gdzie
się akurat jest, ponieważ nie zawsze można przestrzegać
przykazań. Czy to jest takie złe, gdy czasem się skłamie
lub nie jest się całkiem szczerym?

astępnie, podobnie jak Pan Jezus i pierwsze
zbory chrześcijańskie, mamy inny rodzaj pokusy, która ma związek z cierpieniem: Pan Jezus
musiał swoją wolę poddać woli Ojca. W naszym przypadku chodzi o to, że musimy porzucić nasze wyobrażenia,
które nie podobają się Bogu. To jest walka – pogrzebać
„starego człowieka” i zaakceptować wolę Boga. To jest
również forma cierpienia. Tego samego doświadczali
nasi bracia i siostry w tamtym czasie. A my również teraz
doświadczamy prześladowań, doświadczamy pokus, doświadczamy cierpienia i walki na drodze do nowego stworzenia w Chrystusie.
Jezus Chrystus ukazał się Apostołowi Janowi, aby go
ostrzec i powiedzieć Kościołowi: strzeżcie się przed pokusami, które was spotkają. Niektórzy z was ulegli pokusie i stali się letnimi. Letni oznacza, że idzie się na kompromis: tak, naśladujemy Pana Jezusa, ale czy trzeba być
nietolerancyjnym? Czy Bóg jest aż tak surowy? Musimy

an Jezus polecił powiedzieć wspólnocie kościelnej:
„Uważajcie, istnieje wielkie niebezpieczeństwo!”.
Innemu zborowi Pan powiedział: „Masz imię, że
żyjesz, a jesteś umarły”. (Obj 3, 1) Mówisz, że jesteś wierzącym chrześcijaninem, ale są to tylko puste słowa. Za
nimi nie kryją się żadne uczynki. Jesteś chrześcijaninem z
tradycji, nic więcej. Twoja wiara opiera się wyłącznie na
tradycji. Religia z tradycji nie jest żywą wiarą.
Do innej wspólnoty Kościoła Pan Jezus powiedział:
„Porzuciłeś pierwszą twoją miłość”. (Obj 2, 4) Z powodu pokus i prześladowań twoja miłość stała się słabsza.
Skoro ludzie są dla ciebie nieprzyjaźni, skoro są przeciwko tobie, więc przestałeś kochać swojego bliźniego.
W najlepszym wypadku jesteś wobec innych obojętny,
w najgorszym wypadku ich nienawidzisz. To jest wielkie
niebezpieczeństwo, a potem następuje Jego przesłanie:
bądź wierny – bądź cierpliwy, nie ustawaj, nie poddawaj
się! (Obj 2, 10)

N
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Jezus Chrystus pokazał Apostołowi Janowi przyszłość
i powiedział: „To się stanie, wola Boża się wypełni”.
Pan Jezus jest wierny, wypełnia swoje obietnice. Ma
wszelką moc i zachowa swoje zwycięstwo; nikt nie może
Go powstrzymać.
Przyszłość, którą Pan Jezus pokazał Apostołowi Janowi, przekracza wszelkie wyobrażenia. Chwała, którą Bóg
chce z tobą dzielić, przekracza wszelkie twoje oczekiwania. Dlatego Pan mówi: „Pozostań wierny, przyjdę wkrótce!”. Wkrótce ustanowi swoje Królestwo. Ufaj Jemu,
trwaj w wierze i w niezawodności. Nie trać odwagi. Nawet
jeśli nie możesz tego zobaczyć, to się wypełni. Bądź cierpliwy, czyń dobro i nie przestawaj, zachowuj przykazania.
Nasz Ojciec Niebieski nie oczekuje od nas ratowania
świata. On po prostu oczekuje, żebyśmy byli Jego świadkami, głosili Jego wolę, żebyśmy byli żywym dowodem,
że można żyć zgodnie z wolą Bożą. Być może niektórzy
ludzie mówią: „To przecież nie ma sensu. Nic nie zmieni tych okoliczności. To nie musi nas martwić, gdyż nie
leży to w naszych rękach”. Naszym zadaniem jest szerzyć
Ewangelię i pokazać, że można zgodnie z nią żyć. Nie
poddawajcie się, wypełniajcie to zadanie. Bądźcie świadkami Chrystusa. Bądźcie dobrzy dla swoich bliźnich i
przestrzegajcie przykazań. Pozostańcie w miłości. Być
może jest wiele powodów, żeby nie miłować innych. Ale

Zadałem sobie pytanie: Czy
doświadczam obecności Królestwa Bożego – w mojej rodzinie, w Kościele, w wypełnianiu mojego polecenia urzędu? Niechby Królestwo
Boże było obecne wszędzie!

nie możemy nic innego, jak tylko miłować, gdyż „miłość
Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego”. (Rzym 5, 5) Wierzymy w zwycięstwo miłości. Bracia i siostry, to jest naszym przekonaniem; to jest nasza
wiara. Koniec dziejów będzie taki: ci, którzy miłowali,
odniosą zwycięstwo. Dlatego nie rezygnujmy. Pozostańmy wierni w miłości.
Nie bój się! Wola Boża się wypełni.
Po kazaniach apostołów okręgowych pomocniczych,
Główny Apostoł powiedział:

Z

powodu tego, że Apostoł Jan służył Bogu, został
zesłany na wyspę Patmos, gdzie przybył Pan,
aby go wzmocnić. Apostoł Jan nie zachował
tego wzmocnienia tylko dla siebie. On przekazał je dalej
i stało się ono wielkim błogosławieństwem również dla
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Żyć z wiarą / przeżycia

Na apostołów dla Indii zostali ordynowani
dwaj biskupi i ewangelista okręgowy

16

NASZA RODZINA

2 / 2018

mówimy: „To nie jest dowód na to, że Pan Jezus mnie nie
kocha. Pokazał mi swoją miłość, kiedy umarł za mnie”.
Podczas uroczystości świętej wieczerzy poświadczamy naszą wiarę w miłość Chrystusa. Poświadczamy naszą
wiarę w zwycięstwo Chrystusa. On pokonał śmierć. On
zwyciężył zło. On jest Zwycięzcą. Podczas uroczystości
świętej wieczerzy poświadczamy zwycięstwo mocy miłości. Syn Boży ma wszelką moc i władzę, ale jedyną mocą,
której użył, była moc miłości. Wierzymy, że ci, którzy
pozostają w miłości, osiągną zwycięstwo. Nie walczymy
przeciwko tym, którzy nie podzielają naszej wiary. Nie
walczymy z tymi, którzy są nam przeciwni. Podążamy za
przykładem Pana Jezusa i miłujemy Boga i bliźniego. Kto
miłuje, ten będzie zwycięzcą.

W

łaśnie skończyłem studia i przeprowadziłem się
do większego
miasta, w którym znalazłem pracę. Zostałem ciepło
przyjęty w nowym zborze, mogłem
współdziałać w chórze i czułem się
bardzo dobrze.
W tym zborze był młody kapłan, który opiekował się młodzieżą
i organizował spotkania. W rezultacie
wkrótce poznałem innych młodych ludzi, którzy byli bardzo przyjaźni.
Pewnego niedzielnego popołudnia
– było lato i ciepło – odbyliśmy wycieczkę po okolicy. Tego dnia zdałem
sobie sprawę, że w zasadzie jestem
„seniorem” w tej grupie młodzieżowej, z której większość jeszcze mówiła o szkole, pracach klasowych i problemach z nauczycielami. Moje osobiste problemy były dalekie od tego i
w duchu śmiałem się z tych szkolnych
problemów. Zauważyłem, że prawie
nie miałem o czym z nimi rozmawiać.
Tego wieczoru postanowiłem, że w

najbliższą środę porozmawiam z kapłanem i pomimo całej sympatii wypiszę się z grona młodzieży. Tak postanowiłem. To była moja decyzja.
Nie zadawałem sobie pytania, czy to
będzie korzystne dla wszystkich.
W środę wieczorem siedziałem w
chórze i czekałem na rozpoczęcie nabożeństwa. Po pieśni wstępnej i modlitwie przeprowadzający nabożeństwo przeczytał słowo biblijne z Przypowieści Salomona 18, 1, gdzie jest
mowa: „Odludek szuka pozorów, aby
móc sprzeciwić się wszelkiej słusznej
radzie”.
Nigdy wcześniej nie słyszałem tego słowa biblijnego, ale czułem, że
było ono przeznaczone dla mnie. Nie
trzeba już wspominać, że moja decyzja legła w gruzach. Nie zrealizowałem swojego postanowienia odejścia z
grona młodzieży.
Dopóki byłem w tamtym zborze,
byłem aktywny wśród młodzieży. Patrząc wstecz jestem wdzięczny Bogu
za tę życiową lekcję i jestem świadomy, że zna wszystkie nasze myśli.

zASAdNiczE myśli
Zwycięstwo Chrystusa nad złem jest nieodwołalne. Dlatego nie zniechęcamy się prześladowaniem, pokusą i utrapieniem. Okazujemy
wytrwałość w wierze w Jezusa Chrystusa i
trwamy w Jego miłości. Bóg da zwycięstwo
tym, którzy miłują Jego miłością!

Fot. © Jochen Netzker - Fotolia.com

W

czasach pierwszych chrześcijan nikt nie posiadał takiej władzy jak cesarz rzymski. Był
pewien, że rozwiąże problem z niesfornymi
chrześcijanami. Ale wkrótce cesarz umarł, a lata później
Imperium Rzymskie się rozpadło. Wiara chrześcijańska
wciąż jest żywa.
Zły jest przekonany, że jest absolutnym władcą tego
świata. Z pewnością ma wielką moc i bardzo duży wpływ.
Ale wiemy, że to tylko kwestia czasu. Chrystus już go
zwyciężył. Kwestią czasu jest też, że wszyscy zobaczą,
iż Chrystus jest zwycięzcą, a diabeł przegranym. To nas
pociesza i pozwala nam ufać.
Chcemy być po zwycięskiej stronie. Dlatego pozostajemy wierni Panu Jezusowi. Naszą wiarę w Niego wyznajemy podczas uroczystości świętej wieczerzy.
Świadczymy o naszym zaufaniu do Jezusa Chrystusa. Wyznajemy, że Pan Jezus nas umiłował i za nas
umarł. Wielu mówi: „Ale spójrzcie na swoje życie!”. My

Bóg odpowiedział mi na pytanie, którego nawet jeszcze nie
zadałem, ponieważ nie było to
dla mnie pytaniem, ale już podjętą decyzją.

Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Indie

Przemowa Głównego Apostoła
przed przeniesieniem w stan spoczynku

nas. Objawienie Jana jest dla nas źródłem pocieszenia i
wzmocnienia. My także doświadczamy ucisku i trudnych
okoliczności. Ale w trudnych czasach doświadczamy
obecności Boga w szczególny sposób. Doświadczamy pocieszenia Ducha Świętego. Proszę, nie zachowujcie tego
tylko dla siebie. Mówmy innym, jak Bóg pomaga nam w
trudnych czasach. W ten sposób każdy z nas może być
błogosławieństwem dla bliźniego.

Bóg zna
nasze myśli
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Indie

Apostołowie
wywiady

Data urodzenia: 09.06.1951 r.
Zawód: nauczyciel i wizytator oświaty
Apostoł od: 28.10.2001 r.
Obszar działania: Indie, stany: Bengal
Zachodni, Chhattisgarh, Jharkhand i Orisa

Apostołowie
listy

SŁOWO I WIARA

Apostoł Nanda podczas przemowy przed
świętym pieczętowaniem oraz z jednym ze
zborów w swoim obszarze działania

Apostoł
ChristRanjan Nanda

Drogi apostole, co w swojej służbie uznajesz za
coś wyjątkowego i uszczęśliwiającego?
Działam w odległych regionach i stąd mam okazję uczestniczyć w życiu tamtejszych mieszkańców. Podejmując
się sprawowania urzędu kościelnego w dzień pracowałem
jako nauczyciel w szkole, a wieczorami przeprowadzałem seminaria w kościele. Ta praca mnie uszczęśliwiała. Doświadczenia nauczycielskie mogłem wykorzystać
do przybliżania wiary ludziom. Poznałem, że nie w tym
rzecz, czy ludzie są wykształceni, czy też nie. O wiele
bardziej decydujące są ich zdolności do przyjęcia wiary
i życia według niej.
Patrząc wstecz na szesnaście lat sprawowania urzędu apostolskiego, to moimi najszczęśliwszymi chwilami
były te, kiedy widziałem, jak zbory wzrastały w poznaniu
w wierze, przyswajały ważne treści wyznawania wiary,
jak na przykład znaczenie nabożeństw za zmarłych i rozwinęły potrzebę składania ofiar. Gdy nie ma kapłanów, to
młodzi bracia i siostry przeprowadzają spotkania modlitewne i w ten sposób wspierają życie zborowe.
Czy często podróżujesz?
Większość zborów należących do mojego obszaru działania leży w promieniu 250 kilometrów. W dżungli jest
niewiele dróg, a te które są, są w strasznym stanie, ponieważ ładunki wybuchowe permanentnie wyrywają
18
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wielkie dziury. Do zborów leżących przy takich drogach,
docieram w ciągu ośmiu do dziesięciu godzin, ale nie do
wszystkich zborów można dotrzeć drogą. Wówczas jadę
motocyklem po bezdrożach i pokonuję w ciągu trzech
godzin około osiemdziesięciu kilometrów. Największa
odległość do przebycia motocyklem wynosi ok. 300 kilometrów, a na to potrzebuję dwa dni, łącznie z noclegiem,
ponieważ po zmroku zbyt niebezpieczne jest poruszanie
się po bezdrożach. Niektóre zbory usytuowane są tak odlegle, że do nich mogę dojść tylko pieszo 25 kilometrów
pod górę. Na to potrzebuję około sześciu godzin. Chcąc
odwiedzić dwa tak usytuowane zbory w górach, przeznaczam na to dwa dni i jedną noc.
Mój obszar działania leży w regionie, gdzie grasują
Naksalici, maoistowskie grupy zbrojne. Te grupy przemocą usiłują strzec dżungli przed wpływami przemysłowymi i politycznymi. Pewnego razu wracałem z seminarium, kiedy mnie schwytali ci ludzie. Przez trzy dni mnie
przetrzymywali i byłem narażony na ich przemoc. Ich
przywódca żądał, abym wykorzystał swoje kontakty z
wioskami i przekazał im, gdzie aktualnie przebywa policja. Odmowa oznaczała śmierć. Chociaż moje życie było
zagrożone, to odmówiłem. Po długich naradach niczym
cud zostałem zwolniony. Niestety wielu innych zostało
zabitych, w tym też dwóch duchownych naszego Kościoła. Z tego przeżycia wyciągnąłem wniosek, że mój Ojciec
Niebieski jeszcze mnie potrzebuje do tego, abym ludziom
zwiastował wiarę nowoapostolską.

Głosić Ewangelię
				w indyjskiej dżungli
W moim rozwoju w wierze kształtowało mnie wielu
apostołów. Szczególne wspomnienia wiążę też z pewnym
kapłanem ze Stanów Zjednoczonych, Robertem Leretsisem: Był rok 1998. Pewnego wieczoru wróciłem z pracy
do domu. Zaskoczony byłem, iż zastałem mojego apostoła
Morrisa Lala i wspomnianego kapłana Leretsisa. Chcieli
ze mną porozmawiać, ponieważ byli przekonani, że znam
różne języki ludzi z dwóch stanów i mogę im pomóc, aby
tych ludzi scalić w obszar apostolski. Siła przekonania,
wiara oraz wizja kapłana Leretsisa w końcu mnie przekonała i podjąłem się tego zadania.
Osobiście w znacznej części zawdzięczam mojej
żonie, że dziś należę do Kościoła Nowoapostolskiego.
Większą część życia byłem w drodze, a żona podczas
mojej nieobecności załatwiała wszystkie domowe sprawy
i wychowywała dzieci. Po dłuższej chorobie przed siedmioma laty odeszła do wieczności. W tym samym czasie
do Indii przybył Główny Apostoł i mnie pocieszył.
Obecnie moje dzieci są już dorosłe, a teraz bez mojej
żony i dzieci moją rodziną stały się zbory. Do domu wracam tylko na trzy dni w miesiącu, aby załatwić sprawy
administracyjne.
Praca z młodzieżą w moim obszarze działania nie jest
prosta. W niektórych zborach jest młodzież, a w innych

nie. Zbory, w których występuje młodzież, to są silne
zbory. W moim obszarze wielu starszych ludzi nie potrafi czytać i pisać. Stąd też nie mogą zapoznać się z katechizmem. Natomiast młodzież jest wykształcona i potrafi
z angielskiego tłumaczyć na języki ojczyste i w ten sposób
inicjować rozmowy o wierze. Kiedy młodzież zgłębia zagadnienia wiary, to rozmawia o tym w domu i w ten sposób pogłębia wiarę w swoich rodzinach. Doświadczyłem,
że rodzice nagle bardziej angażowali się w życie zborowe,
dlatego że ich dzieci opowiadały im w domu o znaczeniu
i wartości nabożeństwa oraz motywowali do chodzenia
do kościoła.
Jako duchowni jesteśmy przyjaciółmi młodzieży i
pielęgnujemy z nimi serdeczne powiązanie. Młodzież
stale jest zapraszana na spotkania dla duchownych, które
przeprowadzam w moim obszarze działania. Nie zawsze
jest ich wielu, ale ci którzy przychodzą, wykazują wielkie
zainteresowanie.
W tym roku zaplanowaliśmy kwartalne spotkania młodzieży w każdym podokręgu. Na nich spotyka się młodzież z dziesięciu, piętnastu zborów. Dwudniowe spotkania w weekend lub w ferie są idealne do wzajemnego
poznania się, do pielęgnacji wspólnoty oraz do zgłębiania
Christranjan Nanda
zagadnień wiary i rozmawiania o niej.
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Budowa wieży Babel
„Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!”

Chleb Żywota
Jedność z Chrystusem i wzajemna
„Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty
mnie posłałeś. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy”.
Ewangelia Jana 17, 21. 22

W

arcykapłańskiej modlitwie Pan Jezus wysławia
swojego Ojca, prosi o zachowanie wierzących w
przyszłości. Wielokrotnie prosi również, żeby wierzący byli jedno. (Jan 17, 11. 21-23) Podwaliną jedności wierzących jest jedność Pana Jezusa z Ojcem. Są to ważkie wskazówki
odnośnie przyszłej nauki o Trójcy.
Chcąc tę jedność opisać, wskazuje na swój stosunek do Ojca.
Trójca składa się z trzech istot Bożych, które wprawdzie są różne
w swojej postaci, a pomimo to tworzą jedność w swej istocie.
Ojciec, Syn i Duch Święty:
• zawsze są zgodni;
• wszystkim się dzielą – co należy do jednego, jest również
własnością drugiego; (Jan 17, 10)
• świadczą o sobie nawzajem – Syn wielbi Ojca, Ojciec
świadczy o Synu, (Jan 5, 37) Duch Święty o Ojcu i Synu;
• działają wspólnie dla zbawienia ludzi.
Słowami: „aby i oni w nas jedno byli” Pan Jezus prosi o to, abyśmy mogli być jednością w Bogu. Bóg stworzył człowieka na
swój obraz. Adam i Ewa żyli w ścisłej wspólnocie z Bogiem i
wzajemnej. Upadek w grzech oddzielił ich od Boga i zburzył
bezwarunkową łączność wzajemną. (I Moj 3, 12) W celu stworzenia jedności między ludźmi trzeba zatem najpierw odbudować ich jedność z Bogiem.
Dalej w 23. wersecie 17. rozdziału Ewangelii Jana jest
mowa: „Ja w nich”. Syn Boży stał się człowiekiem i złożył
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I Księga Mojżeszowa 11, 7

powieść o budowie wieży Babel znajduje się na
końcu biblijnej prehistorii. Wypowiedź „zstąpmy
tam” z powyższego słowa biblijnego można rozumieć jako wskazówkę na Trójcę Bożą. Bóg Ojciec, Bóg Syn
i Bóg Duch Święty mówią do siebie w formie wzajemnego
wezwania. (I Moj 1, 26; 3, 22; 11, 7)
I Księga Mojżeszowa opisuje, że po potopie ludzie rozprzestrzenili się po całej ziemi. Jednocześnie jest uwypuklone, że wszyscy posługiwali się jednym językiem, a więc bez
problemów wszędzie się porozumiewali. Ludzie osiedlili się
też w kraju Szinear. Tam chcieli zbudować miasto i wieżę.
Zamiar ten był wyrazem wysokiego mniemania o sobie.
Ogromna wieża mająca sięgać nieba symbolizuje chęć przywłaszczenia sobie właściwości Bożych, a nawet stawiania się
na równi z Bogiem. (I Moj 11, 1-9)

Być jak Bóg – móc wszystko jak Bóg
swoją ofiarę, żeby człowiek mógł ponownie dojść do wspólnoty
z Bogiem. Pan Jezus pokazał swojej własności, na czym polega
jedność z Ojcem. Wysławiał Go, wypełniając Jego wolę i dzieła.
Pan Jezus żyje w nas poprzez Ducha Świętego i wzmacnia nas
poprzez świętą wieczerzę. Bycie z Nim jedno oznacza, że:
• zgadzamy się z Jego wolą;
• jesteśmy Jego usposobienia (Flp 2, 5) – Jego przyjaciele
są naszymi przyjaciółmi, Jego wróg jest naszym wrogiem;
• głosimy Jego dzieła zamiast chwalić się własnymi;
• służymy Jemu.
Ażeby stać się jednością nie musimy rezygnować z własnej osobowości, a więc z tego wszystkiego, co nas od siebie odróżnia.
Pomimo naszej różnorodności możemy tworzyć w naszej docześności jedność:
• podporządkowując się woli Pana Jezusa – chociaż jesteśmy różnymi członkami Ciała Chrystusa, to jednak wszyscy słuchamy Chrystusa, który jest „Głową”;
• trzymając się razem – służymy sobie wzajemnie i dzielimy
się naszymi troskami i cierpieniami;
• jednoczymy się w wielbieniu Boga, zamiast się nawzajem
krytykować.
Gdy Pan przyjdzie ponownie, wówczas ci, którzy ukierunkowani byli na Jego wolę, będą mieli wspólnotę z Bogiem. Doskonała
jedność urzeczywistni się w nowym stworzeniu, gdy Bóg stanie
się „wszystkim we wszystkim”. (I Kor 15, 28)

To budowanie przywodzi na myśl twórcze działanie Boga,
który również tworzy i buduje. (I Moj 2, 5-8) Założył ogród i
stworzył człowieka.
Budowanie wieży jasno pokazuje, że człowiek rości sobie
prawo do zdolności Bożych. Jednak Bóg nie przygląda się
temu bezczynnie. Zstępuje i przygląda się działaniu ludzi.
(I Moj 11, 5) Widzimy, że Bóg przygląda się wszystkiemu, co
dzieje się w Jego stworzeniu i to ocenia.
Pragnienie człowieka bycia jak Bóg, aspirowanie do twórczego działania Bożego, skazane jest na niepowodzenie, które
ukazuje się w tym, że Bóg miesza ludziom języki. Jeden język
staje się wieloma językami, przez co porozumiewanie staje
się niemożliwe. Tym samym zamiary budowlane nie mogą
być kontynuowane, a ludzie zostają rozproszeni.

i norm. Wypiera naturę, również zwierzęta. Wszystko wykorzystuje dla swoich potrzeb i korzyści zapominając, że ten
świat jest mu tylko powierzony.

Stwórca samego siebie
Człowiek chce być stwórcą samego siebie. Nie toleruje zależności od innych. Wierzy, że może sam się zbawić. Nie dostrzega własnych błędów oraz skłonności do grzechu. Myśli,
że jest dobry i może osiągnąć wszystko.

Konsekwencje dla nas
Nie możemy stawiać się w miejsce Boga! Kształtujmy
nasze życie według woli Bożej i nie myślmy wyłącznie o własnych korzyściach, lecz również o powodzeniu naszych bliźnich
i wszelkich stworzeń. Poznajmy, że jesteśmy zdani na Boga i że
naszego zbawienia nie osiągniemy sami, lecz wyłącznie dzięki
ofierze Jezusa Chrystusa, ucieleśnionego Boga. (Dz Ap 4, 12)
Podział między ludźmi zniesiony został przez Ducha
Świętego. Wszyscy, którzy zostali objęci Jego mocą, mogli
zrozumieć drugich pomimo posługiwania się różnymi językami: „...każdy słyszał ich mówiących w swoim języku”. (Dz Ap
2, z 6) To jest znakiem tego, że Duch Święty tworzy jedność.
Głośmy Ewangelię wszystkim ludziom w języku Ducha
Świętego, który jest językiem miłości i łaski Bożej.

Wysokie mniemanie o sobie
Budowa wieży Babel jest wyrazem ludzkiego wysokiego
mniemania o sobie, aktualnego po dzień dzisiejszy. Również
dziś człowiek chce zająć miejsce Boga i stać się stwórcą:
stwórcą swojego świata i samego siebie!

Stwórca świata
Człowiek chce kształtować świat według swoich potrzeb
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Katechizm

ziemskimi”. (Obj 1, 5) Gdy zatrąbił siódmy anioł, to: „Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków”. (Obj 11, 15)
Zostaje objawione we wszystkich sferach, że Jezus Chrystus
jest Królem.

3.4.7.2 Jezus Chrystus – Kapłan

katechizm

Trójjedyny Bóg
Rozdział 3 − część X
3.4.7 Urzędy Chrystusa – Król, Kapłan i Prorok
Z tytułem „Król” związane jest wyobrażenie o panowaniu
i rządzeniu. Kapłan sprawuje służbę ofiarną, pośrednicząc w
pojednaniu człowieka z Bogiem. Od proroka oczekuje się głoszenia woli Bożej i przepowiadania przyszłych wydarzeń.
Panować i rządzić, pojednać z Bogiem, zwiastować wolę
Bożą, przepowiadać przyszłość – to wszystko w sposób doskonały można znaleźć w Jezusie Chrystusie.

3.4.7.1 Jezus Chrystus – Król
Kiedy anioł Pański zapowiedział Marii Pannie narodziny
Jezusa, wtedy powiedział: „Ten będzie wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego. […] I będzie królował nad domem Jakuba
na wieki, a jego królestwu nie będzie końca”. (Łuk 1, 32. 33)
Mędrcy ze Wschodu pytali o nowo narodzonego króla żydowskiego, bowiem przyszli, aby oddać mu pokłon. (Mat 2, 2)
W Jezusie Chrystusie wypełniła się obietnica, którą Bóg dał
prorokowi Jeremiaszowi: „Oto idą dni – mówi Pan – że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król
i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość
na ziemi”. (Jer 23, 5)
Natanael, jeden z pierwszych uczniów Jezusa, wyznał:
„Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela”.
(Jan 1, 49) Bycie Królem przez Pana Jezusa nie odnosi się
do panowania ziemskiego i nie uwidacznia się zewnętrzną
władzą, ale ukazuje się pełnomocnictwem, którym działał i
22
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dokonywanymi znakami.
Pan Jezus zdecydowanie oddalał wyobrażenia, że dąży do
ziemskiego władztwa królewskiego albo przejęcia zadania politycznego.
Wszystkie cztery Ewangelie relacjonują, jak Pan Jezus
wjechał do Jerozolimy przed swoim cierpieniem i śmiercią.
Wjeżdżając do Jerozolimy dał się rozpoznać jako Król pokoju i
sprawiedliwości, którego już zapowiedział prorok Zachariasz.
(Zach 9, 9) Naród chętnie obwołałby Pana Jezusa świeckim
królem Izraela i mu wiwatował. (Jan 12, 13)
Podczas przesłuchania przez Piłata, Pan Jezus także wyjaśnił, że Jego Królestwo nie jest z tego świata i nie rości sobie
prawa do władzy ziemskiej. Piłat podchwycił słowa Pana Jezusa: „A więc jesteś królem?” i tym samym dał Synowi Bożemu
okazję do mówienia, że jest królem. „Sam mówisz, że jestem
królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie”. Pan Jezus wyznał więc też przed przedstawicielem władzy świeckiej Rzymu i przed pogaństwem, że
jest Królem i świadkiem prawdy. (Jan 18, 33-37)
Śmierć na krzyżu jest kulminacją i zakończeniem poniżenia,
które prawdziwie jest drogą do wywyższenia Jezusa Chrystusa.
„Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem; a było
napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. […] a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku”. (Jan 19, 19. 20) W
głębszym znaczeniu napis w trzech językach służył do obwieszczenia światu, że Jezus Chrystus jest Królem.
Królewska godność Jezusa Chrystusa jest też wyrażona w
Objawieniu Jana: Jezus Chrystus jest „władcą nad królami

Zadaniem kapłanów starego przymierza było przede wszystkim składnie ofiar Bogu, nauczanie narodu zakonu, decydowanie w trudnych sprawach prawnych i w zagadnieniach czystości
kultu. Zadaniem arcykapłana było przedstawienie Bogu grzechów własnych, kapłanów i narodu. W tym celu raz do roku, w
Dniu Pojednania (Jom Kippur), wstawienniczo wstępował do
miejsca najświętszego. Działał w zastępstwie narodu i stawał
się ogniwem między Bogiem a ludem izraelskim.
Patrząc na kapłaństwo starego przymierza i na ofiary składane w świątyni, w Liście do Hebrajczyków 8, 5 jest mowa:
„służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej”. W świetle Ewangelii jasne się staje, że starotestamentowe kapłaństwo było tylko przejściowe, „gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości”. (Hebr 7, 19)
W ucieleśnieniu Syna Bożego jest obecne kapłaństwo, które
przewyższa wszelkie inne kapłaństwa. Jezus Chrystus nie tylko
jest arcykapłanem w gronie wielu arcykapłanów Izraela. W
Jezusie Chrystusie ujawnia się arcykapłan, w którym ugruntowane jest zbawienie świata: Bóg sam przezwycięża przepaść
grzechu i jedna z sobą świat przez Jezusa Chrystusa; nie może
tego zdziałać żadne inne kapłaństwo. Zatem Jezus Chrystus jest
wiecznym arcykapłanem: „sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze
tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze,
aby się wstawiać za nimi”. (Hebr 7, 24. 25)
Jezus Chrystus nie potrzebował pojednania z Bogiem, jak
arcykapłan starego przymierza, ponieważ On sam jest pojednawcą. Nie tylko składa świadectwo o spotkaniu z Bogiem, ale
w Nim samym nierozerwalnie zjednoczony jest człowiek i Bóg.
W kapłaństwie Jezusa Chrystusa uwidacznia się przychylność zbawcza Boga do świata; w Nim człowiek ma dostęp do
zbawienia Bożego.
List do Hebrajczyków przedstawia arcykapłański urząd
Chrystusa dla przebłagania grzechów ludu. (Hebr 2, 17) W Jezusie Chrystusie, w wiecznym arcykapłanie, dana jest pewność
odpuszczenia grzechów i obietnica życia wiecznego.
W Liście do Hebrajczyków 3, 1 jest mowa: „Zważcie na
Jezusa, posłańca [apostoła] i arcykapłana naszego wyznania”. Jezus Chrystus przewyższa służbę arcykapłana starego
przymierza, gdyż jest prawdziwym arcykapłanem i warunkiem
służby apostołów w nowym przymierzu. Treść apostolskiego
zadania wyrażona jest w II Liście do Koryntian 5, 20: „W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem”.

3.4.7.3 Jezus Chrystus – Prorok
W Jezusie Chrystusie wypełniła się obietnica, którą Bóg dał
Mojżeszowi: „Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego
jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich
wszystko, co mu rozkażę”. (V Moj 18, 18)
Prorocy starego przymierza byli powołani do obwieszczania
woli Boga. Ich poselstwa częstokroć inicjowane były wskazaniem na autorstwo Boga: „Tak mówi Pan”. W Jezusie Chrystusie Bóg sam przemawia do ludzi.
Według Ewangelii Marka 1, 15 Syn Boży rozpoczął swoją
działalność słowami: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii”. Pan nauczał
z mocą, to oznacza z autorytetem Bożym, w którym do głosu
dochodzą słowa: „A Ja wam powiadam…”. (Mat 5 – 7)
Jezus Chrystus jako prorok objawiał też to, co przyszłościowe, jak na przykład świadczą o tym Ewangelie Mateusza 24,
Ewangelia Marka 13, Ewangelia Łukasza 21.
W mowach pożegnalnych (Jan 13 – 16) obiecał Ducha
Świętego, który będzie wprowadzał we wszelką prawdę.
W Księdze Objawienia Jana Syn Boży odsłania bieg dziejów zbawienia aż do nowego stworzenia.
Jezus Chrystus działa więc jako prorok: zwiastuje wolę
Bożą, wyjawia przeszłość, odsłania to, co ukryte, wskazuje
drogę do życia i objawia to, co przyszłe. Jego wypowiedzi są
ważne na wieki: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie
przeminą”. (Mar 13, 31)

Streszczenie
Bycie Królem przez Pana Jezusa ukazuje się w pełnomocnictwie, którym działał i dokonywanymi znakami. (KKN
3.4.7.1)
Napis na krzyżu w trzech językach w głębszym znaczeniu
służył do obwieszczenia światu, że Jezus Chrystus jest Królem.
(KKN 3.4.7.1)
Także w Objawieniu Jana zostaje wyrażana królewska godność Jezusa Chrystusa. (KKN 3.4.7.1)
W Jezusie Chrystusie ujawnia się arcykapłan, w którym
ugruntowane jest zbawienie: Bóg sam jedna z sobą świat przez
Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus nie potrzebował pojednania z
Bogiem jak arcykapłan starego przymierza, ponieważ On sam
jest pojednawcą. (KKN 3.4.7.2)
W kapłaństwie Jezusa Chrystusa uwidacznia się przychylność zbawcza Boga do świata: w Nim człowiek ma dostęp do
zbawienia Bożego; w Nim dana jest pewność odpuszczenia
grzechów i obietnica życia wiecznego. (KKN 3.4.7.2)
Prorocy starego przymierza byli powołani do obwieszczania
woli Boga. Tak też Jezus Chrystus działa jako prorok: zwiastuje
wolę Bożą, wyjawia przeszłość, odsłania to, co ukryte, wskazuje drogę do życia i objawia to, co przyszłe. (KKN 3.4.7.3)
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Dla dzieci / Opowieści biblijne
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Księga Estery 1– 4
Król perski, Aswerus, spośród
swoich służebnic wybiera jedną
na królową – piękną Esterę, o
której nie wie, że jest Izraelitką.
Estera jest sierotą. Mieszka
ze swoim wujem Mardocheuszem, który pracuje w pałacu
króla perskiego. Król nie wie,
że Estera i Mardocheusz są
Izraelitami.
Pewnego dnia Mardocheusz
słyszy rozmowę dwóch strażników, którzy planują zabić króla.
Opowiada Esterze o tym, co
usłyszał, a ona ostrzega króla.
Strażnicy zostają zabici. Dobry
uczynek Mardocheusza zostaje
zapisany w księdze pamiątkowej króla.
Ale Haman, najpotężniejszy
książę króla, jest rozgniewany
na Mardocheusza i od dawna
szuka powodu, aby wytępić
wszystkich Izraelitów w królestwie. Haman postanawia,
że Mardocheusz ma umrzeć,
a wraz z nim wszyscy Izraelici, którzy żyją w królestwie.
Haman udaje się więc do króla
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i oskarża Izraelitów: „Ci ludzie
są nieposłuszni twoim prawom.
Nie powinieneś tego tolerować”.
Haman sugeruje, żeby król zabił
wszystkich Izraelitów, a ich majątek ma wpłynąć do skarbca.
Król Aswerus zgadza się z tą
propozycją, nie wiedząc, że
podpisuje wyrok śmierci również na swojego wybawcę Mardocheusza i swoją własną żonę
Esterę. Dekret zostaje wydany
i obwieszczony w 127 prowincjach.
Estera się dowiaduje o zamiarze
króla. Co ma robić? Pod groźbą
kary śmierci zakazane było
pójście do króla i porozmawianie z nim – nawet dla królowej.
Estera chce jednak ocalić swój
lud. Zbiera całą swoją odwagę,
klęka i modli się do Boga:
„Boże, tylko Ty możesz pomóc.
Włóż mi właściwe słowa w usta
moje, gdy stanę przed królem.
Skłoń go, żeby zniszczył naszego wroga, a nas ocalił. Jestem tu sama i nie mam nikogo
oprócz Ciebie. Ty możesz uczynić wszystko, proszę, pomóż
mi”.

Estera zakłada swoje
królewskie szaty i idzie
do króla. Kiedy król dostrzega, że Estera wchodzi
na dziedziniec, wyciąga ku niej
rękę z berłem i pozwala jej podejść. Aswerus wybacza jej, że przyszła do niego bez zaproszenia. Estera
zaprasza króla na ucztę. Zaprasza go też
na ucztę następnego dnia. Aswerus
się zgadza. Tej nocy król nie może
spać, więc prosi o czytanie mu
zapisów księgi pamiątkowej, z których się dowiaduje, że to Mardocheusz niegdyś ocalił jemu życie.
Tymczasem Haman każe zbudować już szubienicę, na której
zamierza powiesić Mardocheusza. Do tego jednak nie
dochodzi. Estera wyznaje
królowi, że ona również jest
Izraelitką i odkrywa przed
królem intrygę Hamana.
Aswerus teraz wie, że Haman
jest złym człowiekiem. Na polecenie króla Haman zostaje
powieszony na szubienicy postawionej dla Mardocheusza.
Natomiast Mardocheusz
jest nagrodzony, a wszyscy
Izraelici są ocaleni. Izraelici
znajdują spokój ze strony
wrogów; ból przemienia
się w radość, a cierpienie w szczęśliwe dni. Na
pamiątkę swego ocalenia
Izraelici co roku obchodzą
Święto Purim.
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Dla dzieci / Z wizytą u...

u Manueli w
Strasburgu (Francja)
Wspinaczka na platformę katedry
w Strasburgu jest bardzo wyczerpująca. Trzeba pokonać 330
– Fotolia.com
Fot. pure-life-pictures
stopni! Ale warto, ponieważ z platformy rozciąga
się piękny widok na całe miasto. Na północy można zobaczyć nawet Souffelweyersheim, gdzie mieszkam.

asne

W szkole uczę się dwóch języków: francuskiego
i niemieckiego. Bardzo lubię matematykę i czytanie.
W czasie wolnym czytam książki fantastyczne lub
bawię się z moim rodzeństwem.

Jestem dość muzykalna. Przed czterema laty rozpoczęłam naukę gry na flecie poprzecznym, miałam wtedy
sześć lat. Niekiedy gram z naszą dyrygentką przed
nabożeństwem. Poza tym gram w orkiestrze dziecięcej. Moja siostra również z nami
gra na skrzypcach. Obie też śpiewamy w chórze dziecięcym.

Obecnie na nabożeństwa jeździmy do Strasburga. Zbór Hoenheim, do którego należeliśmy wcześniej, 10 września 2017 roku
został włączony do zboru Strasburg. Na
zdjęciu jestem z dziećmi z Hoenheim.

Na zdjęciu widzicie moją rodzinę. Tymczasem moja siostra Maëva ma już osiem lat,
a mój brat Maël cztery lata. Mój tata Emmanuel pracuje jako technik w wielkim przedsiębiorstwie. Moja mama Mathilde jest
opiekunką osób starszych.

Moim ulubionym jedzeniem jest
Choucroute – kiszona kapusta – z trzema różnymi
rodzajami ryb. Ponadto
bardzo mi smakuje tarte
flambée. To jest specjalność kuchni alzackiej.

Cigognes tak mówi się po francusku na bociany.
Szczególnie jest ich dużo w Alzacji. Dlatego też
Alzatczycy zbudowali setki gniazd, z których korzysta ponad 800 bocianich par.
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Fot. vadim_petrakov – Fotolia.com

Fot. pure-life-pictures – Fotolia.com

Fotografie wł

26

Fot. Boris Stroujko – Fotolia.com
NASZA RODZINA

2 / 2018

		

2 / 2018

NASZA RODZINA

27

???
??

Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. Gdzie w Biblii jest mowa, że Bóg Ojciec
posłał Syna jako Zbawiciela świata?
A
B
C
D

Ewangelia Jana 6, 51
Ewangelia Mateusza 4, 11
List do Rzymian 3, 24
I List Jana 4, 14

2. 	Który król rządził w czasach proroka
Eliasza?
A
B
C
D

Dawid
Salomon
Achab
Herod

3. 	Jakiej narodowości była królowa Estera?
A
B
C
D

perskiej
egipskiej
greckiej
izraelskiej

4. 	Gdzie Bóg mówi w Biblii:
„Oto wszystko nowym czynię”?
A
B
C
D

Objawienie Jana 21, 5
II Księga Mojżeszowa 6, 3
Księga Izajasza 12, 1
I List do Koryntian 12, 10

5. 	Jak prorok Malachiasz nazywa górę, na
której Mojżesz otrzymał dekalog?
A
B
C
D

Synaj
Horeb
Karmel
Ararat

6. 	Na jakim zwierzęciu podróżował Bileam,
gdy drogę zastąpił mu anioł?
A
B
C
D

na koniu
na oślicy
na wielbłądzie
na słoniu

7. 	O ilu aniołach z trąbami mówi Apostoł Jan
w 8 rozdziale Objawienia Jana?
A
B
C
D

dwunastu
czterech
siedmiu
jednym

8. Co jest rozlane w sercach według Listu
do Rzymian 5, 5?
A
B
C
D

błogosławieństwo
miłość
nadzieja
wiara

9. 	Który z Apostołów został zesłany na wyspę Patmos?
A	Piotr
B Paweł
C Jan
D Tomasz
10. 	Jak nazywa się święto żydowskie na pamiątkę ocalenia Izraelitów od zagłady w
imperium perskim?
A
B
C
D

Sukkot
Purim
Pascha
Szabat

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