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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

Niemcy Południowe
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider
w Backnang (Badenia-Wirtembergia)

Fot. © arthid - Fotolia.com

SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Iść do tych,
do których by poszedł Pan
iągnie swój do swego – mówi porzekadło ludowe i wyraża prosty fakt, że człowiek lubi szukać towarzystwa
ludzi sobie podobnych. Niezależnie od pochodzenia,
statusu społecznego, wykształcenia, zawodu czy preferencji i skłonności, w wielu przypadkach podobieństwa decydują
o przyjaźni i bliższych kontaktach. Wszystkie stowarzyszenia są
wyrazem poszukiwania społeczności o podobnych zapatrywaniach. Po prostu chętnie przebywa się w gronie podobnych do
siebie.
Czy czasem w Kościele nie poruszamy się również w takim
wąskim środowisku? Spotykamy się z podobnymi do siebie, rozmawiamy z podobnymi do siebie, pielęgnujemy kontakty i przyjaźnie z podobnymi do siebie. Pan Jezus wzywa jednak do zmiany
takiego toku myślenia: Gdy przygotowujesz posiłek lub urządzasz
przyjęcie, nie zapraszaj krewnych lub bogatych sąsiadów, ale
biednych i ułomnych, którzy nie mogą ci odpłacić. Nie obawiaj
się takich kontaktów, nie miej uprzedzeń. Będziesz nawet szczęśliwy, jeśli to zrobisz. Pan też tak czynił. Z pewnością miał bliskie
grono przyjaciół, uczniów, z którymi był razem codziennie. Ale
szedł do wszystkich, był dla wszystkich i przebywał z każdym, o
każdej porze, kto Go szukał lub potrzebował Jego pomocy.
Czy nie powinniśmy częściej udawać się do tych, do których
Pan by się udał? Czy nie powinniśmy częściej nawiązywać kontakty z kimś, z kim nigdy wcześniej nie mieliśmy kontaktu? Wezwanie życiowe brzmi: Iść do tych, do których by poszedł Pan!
Jeżeli tak będziemy czynić, to będziemy błogosławieni.

C



2

NASZA RODZINA

3 / 2018

Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

		

3 / 2018

NASZA RODZINA

3

Fot. © Manuel Schönfeld - Fotolia.com

SŁOWO I WIARA / miejsce

Backnang –
twierdza pietyzmu

B

acknang, miasto powiatowe liczące około
36 000 mieszkańców jest położone 27 kilometrów na północny wschód od Stuttgartu
w regionie Rems-Murr. Poniżej Góry Zamkowej
rozciąga się malownicza starówka z zabytkowym
ratuszem. Dawna kolegiata św. Pankracjusza, znajdująca się na Górze Zamkowej, była do 1245 roku
miejscem pochówku margrabiów badeńskich, którzy ok. roku 1220 nadali miastu prawa miejskie. W
roku 1300, w wyniku posagu małżeńskiego, właścicielami miasta Backnang stali się hrabiowie wirtemberscy. Od XVII w. Backnang i jego okolice uważane są za twierdzę wirtemberskiego pietyzmu. W
roku 1849 w Backnang został wydany zbiór pieśni
chrześcijańskich.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Niemcy Południowe

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo
w backnang/Niemcy
Data: 19 listopada 2017 r.
Pieśń: Bóg buduje dziś też dzieło swe
Osoby towarzyszące: apostoł okręgowy Michael Ehrich oraz apostołowie: Herbert
Bansbach, Hans-Jürgen Bauer, Anatolij Budnik,
Vasile Cone, Thomas Deubel, Peter Klene, Volker Kühnle, Jürgen Loy, Dieter Prause, Martin
Schnaufer i Wolfgang Zenker
Uczestnicy: ok. 40 000
Informacja: przeniesienie w stan spoczynku
apostoła Dietera Prause i ordynacja apostoła Manfreda Schönenborna
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Słowo biblijne: I List Jana 3, 2

„Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie
objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest”.

„Jeszcze się nie objawiło,
czym będziemy…”

M

ili bracia i siostry, zgromadzeni tu, jak
i w zborach korzystających z transmisji satelitarnej nabożeństwa. Wczoraj
na koncercie dzieci przedstawiły nam
przesłanie: „Tu jest Bóg!”. Potwierdziły to kilka razy. Dziś rano podczas powitania ponownie
wyraziły, że Bóg zawsze jest z nami. Owszem tak, miłe
dzieci! Teraz powstaje pytanie: po czym się to poznaje?
Gdy jutro byście powiedziały do swoich przyjaciół w
szkole: „Miły Bóg tu jest!”, to przynajmniej jedno z nich
8
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by powiedziało: „Tak? A gdzie On jest? Nie widzę go!”.
Wiele osób zadaje sobie pytanie: „Gdzie jest Bóg?
Jeśli Bóg jest, to dlaczego jest tak wiele chorych, tyle
wojen, tyle niesprawiedliwości?”.
Naszym zadaniem jako chrześcijan – a w szczególności zadaniem chrześcijan nowoapostolskich – jest pomaganie Bogu, aby pokazać ludziom Jego bliskość. Jak to
możecie robić, drogie dzieci? To całkiem proste: możecie
pójść jutro lub pojutrze do kogoś, kto nie czuje się dobrze
i mu powiedzieć: „Bóg istnieje! On mnie wysłał, żebym

wyświadczył ci dobro. Bóg istnieje! On mi polecił przyjść
do ciebie, żeby cię pocieszyć. Bóg istnieje! On mnie posłał, żeby ci pomóc!”.
Wielu ludzi na świecie ma wątpliwości: czy naprawdę istnieje Bóg? Czy nadal jest aktywny? Jako chrześcijanie chcemy poświadczać słowem i czynem: Ależ tak!
Bóg wciąż istnieje! On jest tutaj! On mnie wysłał, żebym
wyświadczył ci dobro! Kiedy tak czynimy, to jesteśmy
błogosławieństwem dla wielu ludzi. Udowadniajmy, że
Bóg jest obecny, że nas wysyła, aby czynić dobro.
Przeczytane słowo biblijne jest znanym słowem, które
wiele dla nas znaczy: „Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy”. Pojęcia „ojciec” i „dziecko” pojawiają się w Biblii
wielokrotnie. W tych przypadkach zawsze chodzi o opisanie szczególnej relacji między Bogiem a człowiekiem.
Obrazu, że Bóg jest Ojcem, a my Jego dziećmi, używał też Pan Jezus, mówiąc do ludzi: „Bóg jest waszym
Ojcem!”. Chciał przez to powiedzieć, że Bóg jest Stwórcą, który stworzył człowieka. On jest źródłem, z którego
wszystko przychodzi. Bóg jest Stwórcą. Dlatego Jezus
Chrystus powiedział: „Bóg jest waszym Ojcem!”. On
również chciał im powiedzieć: „Możecie zwracać się do
Boga jako do waszego Ojca. Bóg nie jest tylko Wszechmogącym, który mieszka w niebie. On jest bardzo blisko
was. Możecie z nim rozmawiać, jak z Ojcem. On nie jest
dla was obcym. On nie jest daleko. Jest bardzo blisko.
Bóg jest blisko człowieka. Możesz z nim rozmawiać, jak
z Ojcem. On troszczy się o ciebie, gdy z wiarą do Niego
przychodzisz i do Niego się modlisz. Bóg wie, czego potrzebujesz i On to daje.
Bóg troszczy się o ciebie! Bóg jest twoim Ojcem! Całkiem nowy obraz dla Żydów. Nigdy wcześniej nie widzieli Boga w ten sposób. W Nowym Testamencie jest to
czymś zupełnie nowym: Bóg jest Ojcem!
Mamy też kolejny obraz. Chodzi o to, że staliśmy się
dziećmi Bożymi. Jest to związane z darem Ducha Świętego.
List Jana mówi o namaszczeniu Duchem Świętym. Człowiek staje się dzieckiem Bożym, gdy otrzymuje namaszczenie, dar Ducha Świętego. Chodzi o coś wyjątkowego.
Co opisuje pojęcie „dziecko Boże”? Po pierwsze to,
że przyjęcie daru Ducha Świętego jest określone przez
Boga. Bóg wybiera, kto może otrzymać ten dar. O tym
nie decyduje człowiek, myśląc: „Jestem tego wart! Chcę
tego i zasługuję na to!”. To jest Boży wybór. To jest zastrzeżone dla Boga. Tego nie możemy zrozumieć. Ale On
jest Ojcem, a my jesteśmy dziećmi. Jesteśmy narodzeni i
zrodzeni z Boga, mówi Pismo Święte.

W

wyniku przyjęcia daru Ducha Świętego, zwanego „świętym pieczętowaniem”, powstaje nowa istota. Otrzymujemy życie z Boga i
stajemy się, można tak powiedzieć, „nowym dzieckiem”.
Apostoł Paweł idzie krok dalej i mówi: „A jeśli dziećmi,
to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa”. (Rzym 8, 17) Do tego dochodzi kolejny
obraz: jesteś dzieckiem, ponieważ jesteś dziedzicem Ojca.
Kiedy coś się dziedziczy, to otrzymuje się coś, czego nie
zdobywa się dzięki swojej pracy czy zasługom. Po prostu
to się otrzymuje, gdyż ojciec zdecydował: to dam mojemu
dziecku!
Otrzymaliśmy od Boga życie, nową istotę. Mamy
możliwość odziedziczyć Jego Królestwo, Jego wspaniałość. Nie zasługujemy na nic, ale On nam to daje!
„Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie
objawiło, czym będziemy”. W tej chwili tego nie możemy jeszcze zobaczyć. Musimy wierzyć w nasze wybranie.
Tego nie może nam udowodnić żaden człowiek. Żaden
człowiek nie może mi wyjaśnić, dlaczego, z jakiego powodu, dlaczego ty, a nie on został wybrany. To można
tylko uchwycić w wierze. To nie jest oczywiste. W to trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć w dar Ducha Świętego. Trzeba wierzyć w stan dziecka Bożego.
W wyniku nowonarodzenia z wody i z Ducha Świętego powstała nowa istota. Otrzymaliśmy życie Boże. Ale
tego nie można zobaczyć. Jeśli spogląda się na nas, to co
się widzi? Widzi się tylko grzeszników. Nowa istota w nas
jednak istnieje i wciąż się rozwija. Na tę chwilę zewnętrznie widzi się tylko człowieka uwikłanego w grzech.
Jesteśmy dziedzicami Chrystusa. Również w to musimy wierzyć, bowiem jeszcze się to nie objawiło. Prawo
do tego otrzymaliśmy wyłącznie poprzez święte pieczętowanie. Jeśli tego chcesz, jeśli pozostaniesz wierny, jeśli
pozostaniesz posłuszny, będziesz mógł to odziedziczyć.
Na tę chwilę jest to jeszcze możliwość, ale nie gwarancja.
Nadal musimy pracować nad sobą, nad nową istotą, aby
się rozwijać. Musimy też odpowiednio się zachowywać,
aby pewnego dnia otrzymać dziedzictwo.

„Będziemy do niego podobni” oznacza,
że otrzymamy uwielbione ciało.
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Pełne zaufanie jest skutkiem daru Ducha Świętego.

„Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy…”. W dalszej części wersetu jest
mowa: „…gdy się objawi”, czyli gdy nasz Pan się objawi
podczas swego ponownego przyjścia, gdy zabierze nas do
siebie, wtedy będziemy do Niego podobni, „gdyż ujrzymy
go takim, jakim jest”.
„Będziemy do niego podobni”, ale to nie oznacza, że
będziemy takimi, jak Bóg. Bóg jest Bogiem Ojcem, Bogiem Synem, Bogiem Duchem Świętym. My pozostaniemy ludźmi, którzy zostali zbawieni.
„Będziemy do niego podobni” oznacza, że otrzymamy uwielbione ciało. Nasze ciało zostanie przemienione i
otrzymamy uwielbione ciało Chrystusa. W tym sensie będziemy do Niego podobni, ponieważ będziemy mieli takie
same ciało, jak Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu,
ciało zmartwychwstalne.
Będziemy do Niego podobni, będziemy wolni od grzechu. Będziemy czyści i święci, pod tym względem doskonali, ponieważ będziemy uwolnieni od grzechu i grzeszności, uwolnieni od wszelkiego zła. Będziemy mieli
wspaniałe ciało zmartwychwstalne. Będziemy do Niego
10
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podobni. I ujrzymy Go takim, jakim jest, a to znaczy, że
będziemy z Nim na zawsze, będziemy mieli z Nim wspólnotę, będziemy przeżywali bezpośrednią bliskość Boga,
będziemy dzielić Jego chwałę. To się objawi, kiedy Pan
przyjdzie ponownie.
Pozwólcie, że powrócę do procesu naszego wewnętrznego rozwoju w Duchu Świętym: on już się dokonuje, on
wciąż trwa. O to właśnie chodzi. Musimy pracować nad
sobą, żeby z tego coś wynikło, żeby nowa istota się rozwinęła i żebyśmy mogli odziedziczyć to, co zostało nam
obiecane.
Apostoł Paweł przedstawił kilka wyjaśnień, co należy rozumieć przez stan dziecka Bożego. Powiedział:
„Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy:
Abba, Ojcze!”. (Rzym 8, 15) Jest to związane ze stanem
dziecka Bożego. Ten, kto otrzymał dar Ducha Świętego,
jest w stanie zaufać Bogu bezwarunkowo. Pełne zaufanie jest skutkiem daru Ducha Świętego. To zaufanie wykracza poza słowa Pana Jezusa, które wygłosił w swoim
pierwszym kazaniu: „Gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego

potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie”. To jest
pierwszy wymiar zaufania. Ufamy Bogu. On o nas nie zapomni. On wszystko uczyni dobrze. On o nas dba. To jest
fundamentalne zaufanie każdego wierzącego.
Otrzymaliśmy dar Ducha Świętego, który pozwala na
wyższy wymiar zaufania. Nie tylko ufamy dobroci i opatrzności Bożej, ale wykazujemy całkowite zaufanie do Jego
Słowa. To, co mówi, jest prawdą! To, co zaleca, jest najlepszą drogą! To droga posłuszeństwa woli Bożej. Ufamy
Słowu Bożemu i zgodnie z nim postępujemy. Czynimy dokładnie to, co Bóg nam mówi. To jest prawdziwe zaufanie
do Boga. Polega ono na zaufaniu do Słowa Bożego!
Pan Jezus powiedział: „Jeśli kto mnie miłuje, słowa
mojego przestrzegać będzie”. (Jan 14, 23) Nasze posłuszeństwo jest wyrazem naszej miłości do Pana. Apostoł
Paweł mówi: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi,
którzy według postanowienia jego są powołani. Bo tych,
których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali
podobni do obrazu Syna jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci”. (Rzym 8, 28. 29)
Apostoł Paweł przedstawia pewien związek: dar
Ducha Świętego pozwala nam powiedzieć: „Abba,
Ojcze!”. Mamy całkowite zaufanie do Słowa Bożego
i zgodnie z nim postępujemy. Kto postępuje zgodnie ze
Słowem Bożym, ten udowadnia, że miłuje Boga, a kto miłuje Boga, ten zostanie przemieniony i stanie się podobny
do Syna Bożego.

Wszyscy się zgadzamy: to wciąż jeszcze trwa! Stan
dziecka Bożego pod tym względem nie ma statusu ani wyróżnienia. To jest zaproszenie! Bądź dzieckiem Bożym –
udowodnij to: miej całkowite zaufanie do Słowa Bożego i
zgodnie z nim postępuj, okazując swoją miłość do Boga!
Wówczas będziesz mógł dziedziczyć.

A

postoł Paweł również powiedział: „Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale
dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa”. (Flp 3, 12)
Fantastyczne stwierdzenie! To również jest częścią stanu
dziecka Bożego – dążenie do tego celu, do dziedzictwa,
do wspólnoty z Bogiem, tęsknota za wspólnotą z Jezusem
Chrystusem. Chcę działać i mówić jak On, On jest moim
wzorem do naśladowania! Takim właśnie chcę się stać i
chcę odłożyć wszystko, co mnie od Niego odróżnia.
Nie chodzi tu tylko o uczęszczanie na nabożeństwa,
chodzi też o coś innego, a mianowicie o działanie, myślenie, mówienie jak Pan Jezus, odrzucanie wszystkiego, co
mnie od Niego odróżnia. Staranie o to mogłoby być trochę
większe – w każdym razie u mnie! I mówię to poważnie.
To staranie należy do stanu dziecka Bożego. Powiem raz
jeszcze, mili bracia i siostry: stan dziecka Bożego nie jest
statusem, nie jest zaszczytem, który Bóg nam przyznaje.
Apostoł Paweł idzie o krok dalej i mówi: „A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy
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apostoł
dieter prause
Zmierzając do wytyczonego
celu być może robimy zbyt dużo
przystanków. Dążmy do celu
wiary całym sercem, aby otrzymać dziedzictwo Boże!

Apostoł
Thomas Deubel
Naszym zadaniem jest zabiegać
o to, aby coraz bardziej zanikała
w nas stara istota. Musimy walczyć z grzechem, aby to, co stare, zniknęło.

także razem z nim uwielbieni byli”. (Rzym 8, 17) To słowo
nie brzmi zbyt przyjemnie. Ażeby otrzymać obiecane nam
dziedzictwo, musimy cierpieć z Chrystusem. Nie można
tego odrzucić tylko z tego powodu, że jest niemiłe. Chrześcijanin musi wziąć na siebie cierpienia Chrystusa.
W zeszłym tygodniu byłem w Indiach i mówiąc
wprost, donosi też o tym prasa, ekstremistyczni hindusi
prześladują i zabijają chrześcijan, w tym też naszych braci
i siostry. To się zdarza raz za razem. Niedawno bracia i
siostry zostali zabici tylko z powodu swojej wiary. Oczywiście jak zawsze ma to podłoże polityczne, ale zostali
zabici, ponieważ byli chrześcijanami nowoapostolskimi.
To wciąż się dzieje! Kiedy rozmawiasz z braćmi i siostrami w takich krajach, wtedy stajesz się całkiem mały. Dla
nich sprawa wiary to rzecz oczywista i mówią wprost:
„Nie możemy porzucić naszej wiary! Idziemy na nabożeństwo!”.
Chcę tylko zadać pytanie: Jak my byśmy zareagowali, gdybyśmy byli prześladowani z powodu naszej wiary?
Nikt tego nie chce i modlimy się, aby nasi bracia i siostry zostali ochronieni. Ale to pytanie trzeba sobie zadać.
12
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Można by pomyśleć, że jeśli oni dają radę, to i my damy!
Jak daleko posunąłbym się dla Jezusa Chrystusa? To tylko
punkt odniesienia, jak ważna jest dla nas wiara!
Dzięki Bogu nie jest to od nas wymagane; jesteśmy
zachowani przed takimi decyzjami. Ale od czasu do czasu
Bóg oczekuje, że wyrzekniemy się czegoś, co jest nieakceptowalne.
Żyjemy w społeczeństwie, w którym trzeba mieć
wszystko, co jest możliwe. Po prostu musisz korzystać ze
wszystkiego, z czego można korzystać. Ale od czasu do
czasu powinniśmy być również w stanie coś odrzucić, aby
służyć Jezusowi Chrystusowi, aby być Jemu posłusznym,
aby wypełniać Jego wolę, aby udowadniać Jemu swoją
miłość, aby składać ofiary. To wszystko zalicza się do pojęcia: „cierpieć z Chrystusem”!
Wiem, że nie jest to zbyt popularne, ale nie bylibyśmy
prawymi apostołami, gdybyśmy chcieli to pominąć lub
wykluczyć z Ewangelii. To po prostu zalicza się do Ewangelii! Gdy jesteśmy dziećmi Bożymi, to jesteśmy też dziedzicami, o ile cierpimy z Chrystusem.
Cierpienie z Chrystusem to także współczucie. Jezus

Chrystus cierpiał, gdy widział ludzi. Było mu przykro,
kiedy widział, jacy są nieszczęśliwi. On także widział
tego przyczynę. Mówiłem już wielokrotnie, że nie chodziło tylko o to, że ludzie byli chorzy, nieszczęśliwi czy
uciskani przez Rzymian. On widział coś poważniejszego,
to co było kluczowe: przyczyną ich cierpienia było oddalenie od Boga.
My również współczujemy ludziom, którzy są w wielkiej potrzebie, którzy są prześladowani, którym nie idzie
zbyt dobrze! Współczujemy również ludziom, którzy są
oddaleni od Jezusa Chrystusa, którzy nigdy nie doświadczyli, jak wielka jest miłość Boża, jak bliski jest Bóg!
Pomóżmy im zbliżyć się do Boga, zbliżyć się do Jezusa
Chrystusa!
Przyjmijmy to wezwanie do serca! Ufajmy Panu i naśladujmy Go. Bądźmy również gotowi cierpieć dla Boga.
Dla Jezusa Chrystusa bądźmy gotowi dzielić cierpienie
z innymi, współczuć innym i z niejednego zrezygnować.
Jedno jest pewne: Pan przyjdzie! Tym, którzy byli wierni
do końca, którzy szli za Nim, da swoje dziedzictwo. Na to
czekamy z nadzieją!

Apostoł
Peter Klene
Główny Apostoł Urwyler będąc
w Holandii powiedział: „Co
oznacza bycie dzieckiem Bożym, to dopiero właściwie zrozumiemy, kiedy przyjdzie
Pan i się z Nim spotkamy”.

APostoł
vasile cone
Bóg posłał mnie i ciebie, aby
cierpiące serca pocieszać współczuciem. To także jest sposób do
pokazania, że jesteśmy prawdziwymi dziećmi Bożymi.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Niemcy Południowe

słowo i wiara / KonteKst

przemowa Głównego Apostoła przed przeniesieniem w stan
spoczynku apostoła dietera prause (z lewej) i ordynacją
apostoła manfreda Schönenborna

SŁOWO BIBLIJNE W KONTEKŚCIE
I List Jana 3

Miłość ojca prowadzi do wzorowego życia

Po kazaniach apostołów Główny Apostoł powiedział:

J

ako dzieci Boże, jesteśmy powołani do działania
zgodnie ze Słowem Bożym. Nie zawsze to nam się
udaje. Główny Apostoł Leber wielokrotnie podkreślał, że częścią cierpienia z Chrystusem jest także to, gdy
cierpimy za nasze grzechy, gdy boli nas to, że zgrzeszyliśmy, gdy boli nas to, że nie wypełnialiśmy woli Bożej.
Każdemu z nas zadam pytanie: Czy cierpisz z tego powodu? Czy być może dostosowałeś się do tego i czujesz się
komfortowo? Cierpienie z Chrystusem oznacza cierpienie
za każdym razem, gdy nie wypełniamy woli Bożej.
Niejednokrotnie już była mowa o stanie dziecka Bożego. Bycie dzieckiem Bożym oznacza bycie zabranym
przed straszliwym uciskiem, który nastanie na świecie.
Stan dziecka Bożego oznacza zatem uchronienie przed
tym strasznym, co nastąpi.
Wielokrotnie też słyszeliśmy, że bycie dzieckiem
Bożym oznacza zdobycie korony, której inni nie dostają. Czy to jest właściwa motywacja? Tego nie wiem. Ale
jedną z motywacji jest to, że wkrótce masz możliwość
przyjęcia ciała zmartwychwstalnego i możliwość bycia
na wieki z Panem Jezusem.
Mili bracia i siostry, naszą motywacją jest Jezus Chrystus! Im bardziej Jego znamy, tym bardziej Go kochamy.
Im bardziej Jego kochamy, tym większa jest tęsknota za
byciem z Nim!
Duch Święty prowadzi nas do poznania Boga. Poprzez
Słowo, także poprzez sakramenty, poprzez sprawowanie
Eucharystii Chrystus zawsze jest blisko nas. Im więcej
zajmujemy się tym, co Pan dla nas uczynił, jak za nas
cierpiał, tym bardziej uświadamiamy sobie, jak wielka
jest Jego miłość do nas. Tym bardziej Jego miłujemy. A
ponieważ Go miłujemy, miłujemy też naszego bliźniego.
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Chcemy być podobni do Pana. A że Go miłujemy i chcemy być takimi jak On, mamy współczucie dla ludzi. Naszym najgłębszym życzeniem jest, aby inni ludzie otrzymali to, co my mamy.
Naszą motywacją dotyczącą dnia Pańskiego jest to, że
pragniemy mieć wspólnotę z Panem i to tak szybko, jak to
możliwe. Pragniemy jak najszybciej działać w Królestwie
Pokoju, aby wszyscy ludzie mogli dojść do Boga i mieć to,
co my mamy. To jest motywacją dzieci Bożych.
Mili bracia i siostry, z wielką wdzięcznością obchodźmy dziś rano uroczystość świętej wieczerzy! Pomimo iż
wiemy, że nadal musimy cierpieć, że nadal musimy się
starać! To, co teraz najważniejsze, to nasza wdzięczność
wobec Jezusa Chrystusa: dziękujemy Tobie, Panie, za to,
co dla nas zrobiłeś, co dziś dla nas robisz i co nam dasz
jutro! Niechby teraz wielka fala wdzięczności doszła do
Pana Jezusa!

ZASAdNicZE myśli
Dzięki nowonarodzeniu z wody i z Ducha
Świętego Bóg daje nam możliwość dziedziczenia życia wiecznego. Nasz stan dziecka
Bożego musi objawiać się naszym posłuszeństwem, zdecydowaniem i wspólnotą z Panem
oraz gotowością do cierpienia z Jezusem
Chrystusem.

1. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy.
Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.
2. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy,
ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz
wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.
3. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza
się, tak jak On jest czysty.
należy zerwać z grzechem
4. Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a
grzech jest przestępstwem zakonu.
5. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy,
a grzechu w nim nie ma.
6. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto
grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
7. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje
sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy.
8. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od
początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby
zniweczyć dzieła diabelskie.
9. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia,
gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć,
gdyż z Boga się narodził.
10. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z
Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.
11. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować;
12. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił

brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki
jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.
o miłości braterskiej
13. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi.
14. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w
śmierci.
15. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą,
a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota
wiecznego.
16. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał
życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci.
17. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi
brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje,
jakże w nim może mieszkać miłość Boża?
18. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz
czynem i prawdą.
19. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy
przed nim swoje serca,
20. Że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest
większy niż serce nasze i wie wszystko.
21. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy
śmiało stanąć przed Bogiem
22. I otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego.
23. A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w
imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się
wzajemnie, jak nam przykazał.
24. A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w
Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam
dał, poznajemy, że w nas mieszka.

Biblia Warszawska - nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975
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„Gdy pokój
niebieski Bóg
w duszę mi
tchnie…”
Niezwykła pieśń niespodziewanie nastroiła pewną siostrę na
nabożeństwo za zmarłych.
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K

ilka dni przed nabożeństwem za zmarłych myślałam o różnych grupach, które
odeszły do wieczności. Wspominałam stare, częstokroć
nieznane narody, wielkie bitwy historyczne, średniowiecze z potwornymi
torturami i wiele innych wydarzeń, w
których ginęli ludzie aż do dziś.
Mając nieco czasu postanowiłam
odnaleźć w Internecie ulubione pieśni kościelne i ich posłuchać. Czyżbym źle sformułowała zapytanie internetowe? Zamiast mojej listy często słuchanych pieśni wyszukiwarka
pokazała inny wykaz zatytułowany
„It is Well with My Soul”. Tytuł ten
nic mi nie mówił. Pomimo to kliknęłam na słowa „It is Well…” i usłyszałam melodię znanej pieśni: „Gdy pokój niebieski Bóg w duszę mi tchnie”.
Oczywiście stara ulubiona pieśń, częstokroć śpiewana w Kościele z okazji uroczystości świętej wieczerzy i
wzbudzająca przyjemne wzruszenie!
Podczas odtwarzania utworu na
ekranie wyświetlił się tekst pieśni,
a wcześniej fotografia autora tekstu Horatia Spafforda oraz relacja o
jego tragedii rodzinnej. Ta tragedia

rodzinna poruszyła mnie dogłębnie.
Na skutek choroby rodzina ta straciła starszego syna, a kilka lat później
w katastrofie morskiej zginęły cztery
córki. Ojciec Horatio Spafford wraz
z innymi bliskimi ofiar tragedii udał
się później w to miejsce, gdzie zatonął statek i tam napisał tekst tej pieśni. Zamyśliłam się, a oczy zalały mi
się łzami. Niewątpliwie ten człowiek
odczuwał zwątpienie i złość. Czy też
złorzeczył Bogu? Być może, któż to
wie. Niemniej górę wzięło coś innego, a mianowicie myśl o pokoju niebieskim, który Bóg tchnie do duszy.
Jaką siłę wiary i wielkość wykazał
ten człowiek.
Ucieszyłam się, że poznałam historię rodziny Spaffordów, a kilka
słów tytułu tej znanej pieśni nabrało
dla mnie głębszego znaczenia.
Na nabożeństwie za zmarłych
szczególnie wstawiałam się w modlitwie za rodzicami, którzy stracili swoje dzieci, a także za ludźmi,
którzy zginęli na morzu. Szczególnej radości zaznałam, kiedy z okazji
uroczystości świętej wieczerzy zbór
został poproszony do wspólnego zaśpiewania pieśni: „Gdy pokój niebieski Bóg w duszę mi tchnie”.

„Jak Ty,
Panie Jezu,
takim
chciałbym
być…”
Przed rokiem, na kilka dni
przed nabożeństwem za zmarłych, przeżyłam coś, czego nie
mogę zapomnieć.

N

a początku listopada, w przededniu nabożeństwa za zmarłych, byłam przy
grobie mojej córki,
tak jak zawsze przez ostatnie siedemnaście lat. Opowiadałam jej o moich
troskach i wątpliwościach, a przede
wszystkim tym razem chodziło o moją matkę.
Moja mama od dziewięciu lat
przebywała w Domu Seniora. Z powodu chorób – trzech zawałów serca, udaru mózgu i choroby Parkinsona, tylko sporadycznie mogła uczęszczać na nabożeństwa. Raz w miesiącu
korzystała z telefonicznego przekazu
nabożeństwa.
Wciąż się użalała, że już nic nie
może robić dla wspólnoty kościelnej,
tylko jeszcze może się modlić. Moja matka była żarliwą modlicielką i
w swoich modlitwach wstawiała się
za wszystkimi, za duchownymi, za
dziećmi, za młodzieżą, za chorymi.

Fot. Dieter Koser

Fot. pixabay.com

Żyć z wiarą / przeżycia

Stojąc przy grobie mojej córki,
opowiadałam jej, że z powodu choroby Parkinsona babcia traci siły. Często nie jest nawet w stanie podnieść
słuchawki telefonu albo jej odłożyć.
Nie jest też w stanie samodzielnie
jeść, z trudem przełyka i ciężko oddycha. Częstokroć mówi do mnie:
„Dlaczego Bóg dopuszcza, że muszę
tak cierpieć. Chciałabym już odejść
na tamten świat”.
Stojąc i modląc się przy grobie
mojej córki, odczułam nagle szczególne powiązanie z tamtym światem
i osobliwie pomodliłam się też za moją matkę.
Gdy wróciłam do domu, zatelefonowano do mnie z Domu Seniora. Opiekunka poprosiła, abym niezwłocznie przyszła, ponieważ moja
matka umiera. Śpiesznie udałam się
do Domu Seniora, ale kiedy tam przybyłam, moja mama już nie żyła, ale
na jej twarzy był błogi uśmiech.
Z powodu tego, że codziennie
przez ponad siedem godzin przebywałam u matki w Domu Seniora, po
jej śmierci poczułam olbrzymią pustkę. Wiedziałam, że dla niej lepiej było umrzeć, ale pomimo to bardzo mi
jej brakowało. Nagle nie wiedziałam,
co robić z nadmiarem wolnego czasu. Moja rodzina oraz bracia i siostry
ze zboru próbowali mnie podbudowywać.
Ponadto brakowało mi modlitw
mojej matki. Pewnej niedzieli, modląc się przed nabożeństwem, powiedziałam: „Miły Boże, pozwól, abym
była taką, jak moja matka: silną w
wierze i gorliwą modlicielką”. Gdy
w trakcie nabożeństwa chór męski
zaśpiewał pieśń: „Jak Ty, Panie Jezu, takim chciałbym być…” nie mogłam powstrzymać łez. Ta pieśń była
dla mnie niczym przesłanie z tamtego
świata. To dodało mi otuchy.
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Kościół na świecie

Główny Apostoł z dwoma
tłumaczami przy ołtarzu

Rozpoczęcie roku
z Głównym Apostołem
celebrował nabożeństwo noworoczne 2018 roku z udziałem ponad 4000 wiernych.

J

ak wszędzie w Kościele Nowoapostolskim na
całym świecie, tak też w Bandżul podstawą
nabożeństwa noworocznego 7 stycznia 2018
roku był werset biblijny z Księgi Psalmów
101, 6: „Oczy moje zwrócone są na wiernych w
kraju, aby mieszkali ze mną. Kto chodzi drogą prawa,
ten mi służyć będzie”.
Główny Apostoł, któremu towarzyszyli apostołowie okręgowi Michael Deppner (Dem. Rep. Konga),
Bernd Koberstein i Rainer Storck (obaj Niemcy Zachodnie) oraz liczni apostołowie, rozpoczął swoje kazanie słowami:
„Na początku roku wielu ludzi chciałoby wiedzieć,
co przyniesie nowy rok. Duch Święty dziś nam nie
objawi, co wydarzy się w tym roku, ale nam powie,
co musimy czynić, aby być błogosławionym niezależnie od tego, co się wydarzy. Jeśli postąpimy zgodnie z
nauką Ducha Świętego, to możemy być pewni, że cokolwiek nas spotka w nowym roku, będziemy zaliczali
się do błogosławionych”.
Motto roku 2018 brzmi: „Wierni Chrystusowi”!
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Nasza wierność Chrystusowi oparta jest na wierności
Boga do nas – wskazał Główny Apostoł. W toku kazania Główny Apostoł powiedział: „Bóg jest wierny! On
jest wierny, ponieważ Jego Słowo jest prawdą. On jest
wierny, ponieważ niezmienna jest Jego miłość do nas.
On jest wierny, ponieważ dotrzymuje swoich obietnic.
Jego wierność odwzajemniamy naszą wiernością, a
mianowicie wiernością Chrystusowi, naszemu Panu”.

Wierni w przestrzeganiu przykazań
Czym jest wierność Chrystusowi Główny Apostoł
wyjaśnił na przykładach: „Być wiernym Chrystusowi
oznacza postępować według Jego nauki i według Jego
wzoru”. Ślubowanie wierności, które złożyliśmy Bogu
przy świętym chrzcie wodnym, oznacza nic innego, jak
ukierunkowanie naszego życia według Jego Ewangelii, czyli czynienie i postępowanie zgodnie z nauką i
wzorem Jezusa Chrystusa. Pan Jezus osobiście dał ludziom przykład i pokazał, w jaki sposób kształtował
swoją relację z Bogiem, swoim Ojcem Niebieskim i

ponad wszystko przedkładał wolę Ojca. Nasza relacja
z Bogiem ukazuje się w naszym stosunku do Jego przykazań. „Nic i nikt niech nas nie powstrzymuje od przestrzegania przykazań” – podkreślił Główny Apostoł i
nadmienił, że „znaczenie przykazań Bożych nie jest
zależne od liczby ludzi je respektujących”.

Wierni w miłości
Być wiernym Chrystusowi oznacza być niezmiennym w miłości. Miłość do Pana nie może zależeć od
czynników zewnętrznych. Jeżeli nam się dobrze powodzi, jeżeli jesteśmy zdrowi, to nie kwestionujemy
miłości do Chrystusa, a jeżeli dotykają nas cierpienia i
doświadczenia, to słabnie nasza miłość do Pana. Bycie
niezmiennym w miłości do Pana nie jest trudne wtedy,
gdy uświadamiamy sobie, że Jezus Chrystus z miłości
do nas oddał nam wszystko, a mianowicie swoje życie.

Wierni w służbie
„Być wiernym Chrystusowi oznacza Jemu wiernie
służyć” – powiedział Główny Apostoł. Wierny sługa
wyróżnia się tym, że pracuje aż do przyjścia Pana i to
zarówno w dobrych, jak i w niedobrych dniach, i też
niezależnie, czy za swoją służbę uzyskuje uznanie

bądź nie uzyskuje. Główny Apostoł wskazał, że służymy nie z powodu nagrody i uznania, ale z miłości i
wdzięczności.

Wierni w dotrzymywaniu obietnic
„Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Tak też i my dotrzymujmy naszych obietnic”. Główny Apostoł przypomniał rodzicom, że przy chrzcie swoich dzieci ślubowali Bogu wychowywać ich w wierze w Chrystusa i
wzbudzać w ich sercach miłość do Chrystusa. Wierne
dotrzymanie tej obietnicy powinno być dla rodziców
żywotną sprawą serca. Nie Kościół odpowiada za wychowanie w wierze dzieci, ale dom rodzinny – podkreślił Główny Apostoł i zakończył kazanie słowami:
„Bądźmy wierni i dotrzymujmy obietnic, które daliśmy Bogu, wówczas obiecuję wam, że doświadczycie
tego, o czym jest mowa w słowie biblijnym: „Oczy
moje zwrócone są na wiernych w kraju, aby mieszkali
ze mną”.
Po uroczystości świętej wieczerzy Główny Apostoł
powołał na urząd apostoła dotychczasowego biskupa
Mbanę Nyassi. W wyniku tej ordynacji terytorialny
Kościół Nowoapostolski Gambia, dotychczas obsługiwany przez apostoła Franciska Gomisa z Senegalu
i apostołów z Europy, otrzymał rodzimego apostoła.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Gambia

W Bandżul, stolicy zachodnioafrykańskiej Gambii, Główny Apostoł pod gołym niebem
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Apostoł Tomasz
„Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój,
a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój”.
Ewangelia Jana 20, 27. 28

Chleb Żywota
Zwiastowanie zmartwychwstania Pana Jezusa
„Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa,
a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich”.
Dzieje Apostolskie 4, 33

E

wangelie pokazują, że uczniowie wierzyli w zmartwychwstanie bez rozumienia jego właściwego
znaczenia. (Jan 20, 9) Dopiero po zesłaniu Ducha
Świętego wszyscy poznali skutki zmartwychwstania.
Od tego momentu zwiastowali zmartwychwstanie z całą
mocą. Jak wówczas, tak i dzisiaj Apostolat ma za zadanie
wspierać i wzmacniać wiarę w zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa.
Apostołowie wierzyli słowom Pana Jezusa nie na podstawie cudów, które czynił, ale dlatego że zmartwychwstał
i im się ukazał. „Gdy więc został wzbudzony z martwych,
przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus”. (Jan 2, 22)
Zmartwychwstanie było potwierdzeniem posłannictwa Jezusa przez Boga Ojca. Zmartwychwstanie
• pokazuje, że Jezus jest Panem, przed którym będą
musiały się zginać wszelkie kolana; (Flp 2, 10)
• pokazuje, że śmierć nie ma ostatniego słowa i na
pewno nie może odłączyć od Chrystusa;
• wzmacnia wiarę, że Jezus Chrystus ma moc odpuszczania grzechów;
• wzmacnia wiarę, że Bóg jest Bogiem miłości i życia.
Dla nas zmartwychwstanie oznacza, że
• możemy odważnie patrzeć w przyszłość, mając na
uwadze obietnicę Pana, zawartą w Ewangelii Jana
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11, 25: „...kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć
będzie”;
• staramy się przebaczać bliźniemu;
• staramy się, jak Pan Jezus, darzyć bliźniego miłością;
• święcimy niedzielę jako dzień zmartwychwstania.
Nasza wiara opiera się na wielkanocnym świadectwie,
które zwiastowali apostołowie: „Pan naprawdę zmartwychwstał”. Kazanie apostołów o zmartwychwstaniu
miało głębokie oddziaływanie na pierwszych chrześcijan.
(Dz Ap 2, 37-42; 4, 32. 33)
• Materialne sprawy straciły na wartości, co pomagało im być jednym sercem i jedną duszą – przykład
godny naśladowania.
• Wszystkim się dzielili – z miłością dzielmy obciążenia bliźnich.
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest podstawą i
obietnicą naszego zmartwychwstania. (I Kor 15, 20. 23)
Otrzymamy duchowe ciało, porównywalne do uwielbionego ciała Chrystusa i wejdziemy do wiecznej wspólnoty
z Bogiem.
Pragniemy zmartwychwstać jak Chrystus, dlatego też
już dziś żyjmy w Nim i dla Niego, zwiastujmy Jego zmartwychwstanie i kierujmy się według Ewangelii.
„Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu...”. (Obj. 20, 6)

W

śród opisów o ukazywaniu się Zmartwychwstałego, opis o spotkaniu z powątpiewającym Tomaszem zajmuje kluczową rolę. Tomasz na sobie doświadcza, że wiara nie wymaga żadnych
dowodów; wystarczającym świadectwem są słowa.
Opisy historii o Tomaszu znajdują się wyłącznie w
Ewangelii Jana. W pozostałych Ewangeliach Tomasz nadmieniany jest tylko jako jeden z uczniów.

Uczeń Tomasz
Ewangelia Jana ukazuje Tomasza jako ucznia, który
miał trudności z pojmowaniem i zrozumieniem Pana
Jezusa: „Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w
Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest
mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział.
Idę przygotować wam miejsce. 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. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy,
dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę?”. (Jan 14, 1-5)
Tomasz jednak jest wierny Panu, a nawet jest gotowy, w
razie potrzeby z Nim umrzeć. (Jan 11, 16) Jego gotowość
do naśladownictwa aż do śmierci i wyznanie tego, wynosi
go w tym momencie ponad grono pozostałych uczniów.
Nie dzieli obaw uczniów dotyczących ponownego niebezpieczeństwa ukamienowania, ale przeciwnie, motywuje ich i napomina do trwania przy Panu, gdy Pan Jezus
nadmienia, że chce udać się do Judei, gdyż dowiedział się
o chorobie Łazarza. (Jan 11, 3-8)
Ogólnej bojaźliwości Tomasz przeciwstawia zdecydowanie: Chodźmy, nie możemy teraz pozostawić Pana
samego, idziemy z Nim! W tej sytuacji pokazuje się jako
uczeń odważny i pełen wiary.
Naturalnie na nasz obraz Tomasza rzutuje to, że wątpił w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jednakże przy
dokładniejszym przyjrzeniu się tej historii okazuje się, że
ta wątpliwość jest tylko jednym z aspektów całego wydarzenia. Kolejnym jest to, że Tomasz, pomimo swoich
wątpliwości, pozostaje w gronie uczniów i mimo rozczarowania nie opuszcza uczniów ani Pana.

Drugie ukazanie się Zmartwychwstałego
Opis drugiego ukazania się Pana Jezusa w gronie uczniów rozpoczyna się retrospekcją pierwszego: „A Tomasz,
jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, gdy
przyszedł Jezus”. (Jan 20, 24) Uczniowie relacjonują Tomaszowi: „Widzieliśmy Pana”.
Tomasz znajduje się zatem w tej samej sytuacji, w jakiej później znajdują się wszyscy słuchający Ewangelii.
Musi uwierzyć zwiastowanym słowom o zmartwychwstaniu. Słowa jednak mu nie wystarczają, chce „zobaczyć” –
i nie tylko: „Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki
mojej w bok jego, nie uwierzę”. (Jan 20, 25) Tym samym
sprawdzalność wydarzenia czyni warunkiem wiary. W
ten sposób zakłada, że zmartwychwstanie, a w zasadzie
Zmartwychwstały w swej cielesności podlega prawidłom
naturalnego stworzenia.
Pomimo słabości w wierze Apostoł Tomasz zostaje zmotywowany przez Pana Jezusa, który pozwala mu
dojść do wiary poprzez sprawdzenie dowodów Jego zmartwychwstania. Wskutek tego Tomasz poznaje w Zmartwychwstałym wywyższonego Pana i Boga, i wyznaje:
„Pan mój i Bóg mój”.

„Nie bądź bez wiary, lecz wierz”
Gdy więc Jezus Chrystus po ośmiu dniach po raz drugi
ukazuje się swoim uczniom, to od razu zwraca się do Tomasza i pokazuje jemu, że dokładnie zna jego myśli: „Daj
tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i
włóż w bok mój”.
Napomnienie: „…nie bądź bez wiary, lecz wierz” odnosi się do słów Tomasza: „…nie uwierzę”.
Znamienne jest to, że ewangelista nie nadmienia, czy
Tomasz rzeczywiście dotknął Zmartwychwstałego, a to
zaś oznacza, że „dowód”, który Tomasz chciał otrzymać,
nie był już istotny; słowa Jezusa przywiodły go do wiary!
Słowa Pana Jezusa, dotyczące błogosławieństwa, dopełniają to znamienne wydarzenie i je precyzują: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. (Jan 20, 29)
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Katechizm

3.4.8.2 Chrzest Jezusa w Jordanie

katechizm

Trójjedyny Bóg
Rozdział 3 − część XI

3.4.8 Świadectwa nowotestamentowe dotyczące osoby i działania Jezusa Chrystusa
Ewangelie świadczą o życiu i działaniu Jezusa Chrystusa. Ewangeliści jednak nie relacjonują biografii, ale
raczej składają świadectwo, że Jezus z Nazaretu jest
oczekiwanym Mesjaszem Izraela. Jego dzieje to dzieje
ocalającej ingerencji Bożej w bieg świata, począwszy od
nastania Królestwa Bożego w Jego osobie. Istotne składowe wyznawania Chrystusa mają swoją podstawę w nowotestamentowych świadectwach o Jezusie.

3.4.8.1 Poczęcie i narodziny Jezusa
Narodziny Jezusa relacjonowane są w Ewangeliach
według Mateusza i Łukasza. Jezus urodził się w czasie,
kiedy w Judei panował król Herod Wielki, a cesarzem w
Rzymie był August, zaś Kwiryniusz jego namiestnikiem
w Syrii. Te precyzyjne dane wskazują na rzeczywistą historyczną egzystencję Jezusa i przeciwstawiają się próbie
przeniesienia dziejów Jezusa z Nazaretu do sfery mitów i
legend.
Niezwykłość człowieka Jezusa uwypuklona zostaje
poprzez okoliczność narodzin przez dziewicę, o czym
jest mowa w Ewangelii Łukasza. Anioł Gabriel obwieścił Marii Pannie poselstwo: „I oto poczniesz w łonie, i
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urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki
i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg
tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca”. (Łuk
1, 31-33) Wyjaśnił też Marii, w jaki sposób nastąpi poczęcie: „Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego
zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i
będzie nazwane Synem Bożym”. (Łuk 1, 35)
Wypowiedzi drugiego artykułu wyznania wiary, że
Jezus „...się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii
Panny” świadczą, że ucieleśnienie Syna Bożego jest tajemnicą wyjętą spod zależności natury. Jezus z Nazaretu
jest prawdziwym człowiekiem, ale już Jego cielesność i
Jego byt człowieczy są nierozerwalnie związane z Bożą
wolą zbawczą: Jego poczęcie i narodziny są wydarzeniami zbawczymi, a tym samym składową dziejów zbawienia. Podkreślają to znaki i objawienia towarzyszące narodzinom Jezusa:
• Pojawiają się aniołowie i zwiastują pasterzom na
polu radosne poselstwo: „Dziś narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym”. (Łuk 2, 11; por. Mich 5, 1)
• Gwiazda świadczyła o narodzeniu nowego Króla;
Mędrcy ze Wschodu szli według jej wskazań i doszli
do Betlejem, gdzie oddali pokłon Dzieciątku. (Mat
2, 1-11)

Jezus Chrystus jest bez grzechu. Niemniej jednak dał
się ochrzcić przez Jana Chrzciciela nad Jordanem i zaliczyć do grzeszników. (II Kor 5, 21) Na podstawie aktu
chrztu, który był wyrazem pokuty, staje się jasne, że Jezus
Chrystus się uniżył i zezwolił na dokonanie przy sobie
tego, co zalecone było dla każdego grzesznika.
Już tu widać, że Jezus Chrystus, bezgrzeszny, w zastępstwie przyjmuje grzech na siebie i ostatecznie otwiera
drogę do osiągnięcia sprawiedliwości przed Bogiem.
Po chrzcie Duch Święty zstąpił widzialnie na Jezusa.
Głosem z nieba Ojciec poświadczył: „Tyś jest Syn mój
umiłowany, którego sobie upodobałem”. (Łuk 3, 22) W
tym wydarzeniu i objawieniu obwieszczone zostaje przez
Ojca Synostwo Boże Jezusa przed całym światem i proklamowana Jego mesjańskość: Jezus jest Chrystusem,
Synem Bożym.
To, że Jan Chrzciciel rozpoznał w Jezusie cierpiącego sługę, Zbawiciela, (Iz 53, 5) poświadczają jego słowa:
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Wcześniej zostało mu objawione: „Ujrzysz tego, na którego
Duch zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci Duchem
Świętym”. Jan to potwierdził słowami: „A ja widziałem
to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym”. (Jan
1, 29. 33. 34)

Niezwykłość człowieka Jezusa uwypuklona zostaje
poprzez narodziny przez dziewicę. Jego poczęcie i narodziny są wydarzeniami zbawczymi, a tym samym składową dziejów zbawienia. (KKN 3.4.8.1)
Chociaż Jezus Chrystus jest bez grzechu, dał się
ochrzcić przez Jana Chrzciciela i zaliczyć do grzeszników.
Po chrzcie Synostwo Boże Jezusa zostaje obwieszczone
przez Boga Ojca przed całym światem (KKN 3.4.8.2)
Już przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności
Pan Jezus był kuszony na pustyni i okazał się zwycięzcą
szatana. (KKN 3.4.8.3)
W centrum zwiastowania Jezusa stało Królestwo Boże
w swoim kształcie teraźniejszym i przyszłym. W Jezusie
Chrystusie jest ono personalnie obecne. (KKN 3.4.8.4)

3.4.8.3 Kuszenie Jezusa na pustyni
Po chrzcie nad Jordanem Jezus został zaprowadzony
przez Ducha na pustynię, „aby go kusił diabeł”. (Mat 4, 1)
Przebywał tam czterdzieści dni i wielokrotnie był kuszony
przez diabła. Jezus przeciwstawił się pokusom i oddalił
diabła.
To wydarzenie ma znaczenie dla dziejów zbawienia:
Adam uległ pokusie i upadł w grzech – Chrystus doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, pozostał bez
grzechu (Hebr 4, 15) i jako nowy Adam przeciwstawił się
pokusie. Już przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności okazał się zwycięzcą szatana.

Streszczenie
Dzieje Jezusa z Nazaretu to dzieje ocalającej ingerencji Bożej w bieg świata. Ewangelie nie są biografiami, ale
świadectwami wiary. (KKN 3.4.8)
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Dla dzieci / Opowieści biblijne
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Pan Jez
w ogrodzie Getsemane
Ewangelia Marka 14, 26–43

W Święto Paschy Pan Jezus ze
swoimi uczniami po raz ostatni
spożywa wieczerzę. Pan Jezus
wie, że wkrótce zostanie zdradzony i umrze śmiercią ofiarną.
Wraz z uczniami udaje się na
Górę Oliwną.
W drodze do ogrodu Getsemane Pan Jezus mówi do
uczniów: „Za kilka godzin
wszyscy mnie opuścicie.
Nawet prorok dawno temu
przepowiedział, że owce się
rozproszą, gdy zabiją ich pasterza. Ale po mojej śmierci
zmartwychwstanę i ukażę się
wam”.

24

NASZA RODZINA

3 / 2018

Piotr zapewnia Pana: „Nawet
jeśli wszyscy Cię opuszczą, ja
nie”.
Pan Jezus do niego mówi:
„Zanim dziś w nocy kogut zapieje dwa razy, ty trzy razy się
mnie zaprzesz”.
Na to Piotr odpowiada: „Nawet
gdybym miał umrzeć z Tobą,
nie zaprę się Ciebie”.
Tak też zapewniają Pana Jezusa inni uczniowie.

Gdy przybywają do ogrodu
Getsemane, Pan Jezus mówi
do swoich uczniów, aby usiedli, a On pójdzie się pomodlić.
Zabiera ze sobą Piotra, Jakuba
i Jana.
Pan Jezus jest śmiertelnie
zasmucony. Do tych trzech
uczniów mówi: „Zostańcie tu i
czuwajcie”.
Pan odchodzi nieco dalej,
pada na ziemię i się modli:
„Ojcze, jeśli możesz, oddal ode
mnie to cierpienie. Ale niech
się dzieje nie tak, jak Ja chcę,
ale tak, jak Ty chcesz”.
Kiedy wraca do swoich
uczniów, zastaje ich śpiącymi.
Mówi do Piotra: „Piotrze,
śpisz? Czy nie mogłeś czuwać

przez jedną godzinę? Czuwajcie i módlcie się”.
Pan Jezus ponownie się oddala i modli się do Boga tymi
samymi słowami, jak wcześniej.
Kiedy wraca, uczniowie znowu
śpią. Ich oczy są zmorzone
snem i nie wiedzą, co powiedzieć.
Pan Jezus modli się samotnie
po raz trzeci, a Piotr, Jakub i
Jan ponownie zasypiają.
Pan Jezus ich budzi i mówi, że
nadeszła chwila, w której zostanie zdradzony.
Wtem już nadchodzi Judasz,
zdrajca i duża grupa uzbrojonych mężczyzn, aby pojmać
Pana Jezusa.
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Dla dzieci / Z wizytą u...
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Fotografie własne

(USA)
Nazywam się Luca. W listopadzie skończyłem osiem lat. Na zdjęciu stoję w oceanie.
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To jest moja rodzina:
mój kuzyn Jacob i ja, moja
mama Lisa z moim o cztery
lata młodszym bratem
Alexem i mój tata Michael.
Mamy też dwa psy, które
wabią się Bella i Charlie.
Lubimy jeździć całą rodziną na wycieczki.
Jedną z takich wycieczek była wycieczka
do Vermont, gdzie jeździłem quadem.

W New Haven jest Uniwersytet
Yale, który został założony 300 lat
temu i jest trzecim najstarszym
uniwersytetem w USA. W Yale studiowało wielu słynnych Amerykanów, w tym pięciu amerykańskich
prezydentów. W bibliotekach Yale
jest ponad 12 milionów książek!
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48 stanów stanowi główny obszar Ameryki Północnej.
Pozostałe dwa stany to Alaska i Wyspy Hawajskie.
Skąd to wiem? Lubię książki i w wolnym czasie
dużo czytam ;-). Chodzę do drugiej klasy w szkole w
Branford, gdzie mieszkamy.

s – Fotolia.c
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Moje ulubione jedzenie to
steki i brzoskwinie.

Fo

Tu jestem z moim bratem Alexem w Cape Cod
w stanie Massachusetts.
Lubimy tam jeździć na
wakacje. Podróż samochodem zajmuje około
trzech godzin. W doniczce
obok Alexa jest flaga amerykańska zwana również Stars and Stripes (gwiazdy i pasy). Siedem
czerwonych i sześć białych pasów oznacza 13
kolonii założycielskich USA. Connecticut, gdzie
mieszkamy i Massachusetts to tylko dwie z nich.
50 białych gwiazd na niebieskim tle oznacza 50
stanów amerykańskich.

Do kościoła jeździmy do New Haven.
Na zdjęciu, które zostało zrobione jakiś
czas temu, widzicie braci i siostry z
naszego zboru.
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W skrócie...
Międzynarodowe Dni Młodzieży 2019

Pop-Oratorium
„Ja jestem”
Pop-Oratorium to wielki projekt muzyczny
Kościoła Nowoapostolskiego. Kompozycja
jest dwugodzinnym spektaklem muzycznym
wykonywanym przez chór młodzieżowy, orkiestrę symfoniczną, zespoły muzyczne, solistów i aktorów. Dzieło przedstawia słowa
Jezusa Chrystusa „Ja jestem” i dokonywane
przez Niego cuda. Prapremiera spektaklu miała miejsce w czerwcu 2013 roku w Dortmundzie. Następnie w tym samym roku widowisko zostało zaprezentowane w Hamburgu. To
fenomenalne dzieło, zatytułowane słowami
Pana Jezusa: „Ja jestem”, po raz trzeci zostanie przedstawione 16 czerwca br. na terenie
międzynarodowych targów w Lipsku z okazji trzydniowych Dni Młodzieży od 15 do 17
czerwca. Kulminacją tegorocznych Dni Młodzieży będzie niedzielne nabożeństwo Głównego Apostoła Jean-Luca Schneidera. Te
wyjątkowe uroczystości wymagają pieczołowitego przygotowania. Młodzież w chórach i orkiestrach regionalnych intensywnie i
z entuzjazmem przygotowuje się do występu.
„Chcielibyśmy rozniecić ogień zainteresowania i fascynacji słowami Pana Jezusa „Ja jestem” w sercach wielu widzów i słuchaczy”
– wyraził Gerrit Junge, główny dyrygent tego
dzieła muzycznego. Wielkość widowiska pokazuje liczba 2000 wykonawców, muzyków
i aktorów. Grono to utworzy też chór na niedzielnym nabożeństwie Głównego Apostoła.

Trwają zaawansowane prace przygotowawcze do Międzynarodowych Dni Młodzieży
2019 (MDM 2019). Po raz szósty w połowie stycznia bieżącego roku zebrał się sztab
przygotowawczy na terenie międzynarodowych targów w Düsseldorfie. Poszczególne
grupy i zespoły projektowe informowały o stanie przygotowań, zebranych propozycjach programowych i planach. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele różnych
Kościołów terytorialnych oraz
jako gospodarz apostoł okręgowy terytorialnego Kościoła
Nowoapostolskiego Niemcy Zachodnie Rainer Storck. Ta forma
przygotowań zapewnia możliwość szerokiego udziału w organizowaniu tego wyjątkowego
międzynarodowego wydarzenia
Kościoła Nowoapostolskiego.

Projekt charytatywny w Surinamie
W ramach współpracy holenderskiej fundacji Corantijn i międzynarodowej instytucji
charytatywnej Kościoła Nowoapostolskiego NAK-Karitativ, Kościół Nowoapostolski w Surinamie na własnym terenie w Solitude wybudował kościół, kilka kolorowych
budynków mieszkalnych oraz
sklep odzieżowy. Ten projekt
charytatywny skierowany jest
do młodych rodzin. Pierwsze
rodziny już zamieszkały w nowych domach. W najbliższym
czasie wyświęcony zostanie też
kościół. Surinam jest państwem
w Ameryce Południowej położonym nad Oceanem Atlantyckim pomiędzy Gwineą Francuską, Brazylią i Gujaną. Kościół
Nowoapostolski w Surinamie,
dawnej kolonii holenderskiej,
działa od 1985 roku. W tym
małym państwie obecnie żyje
1765 konsekrowanych chrześcijan nowoapostolskich, którzy zgromadzają się na nabożeństwa w siedmiu zborach.
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