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Rodzina
C z a s o p i s m o

ko ś c i o ł a

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

Kamerun
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider
z wizytą w Afryce Środkowej
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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Maleńka chmurka

C

zasami jest się na skraju wytrzymałości. Modli się,
ale nic się nie dzieje. Prawie nic. W każdym razie nie
to, czego się oczekuje. Podobnie było w przypadku
Eliasza, który modlił się o deszcz na szczycie góry
Karmel. Zmagał się w modlitwie do Boga, trzymając głowę pomiędzy kolanami. Raz, drugi raz, trzeci raz. Za każdym razem
wysyłał swojego sługę wyżej, żeby spojrzał w stronę morza,
czy nadciągają chmury. Za każdym razem odpowiedź brzmiała: „Nie ma nic”. Czwarty raz, piąty raz, szósty raz i zawsze ta
sama odpowiedź: „Nic nie widać”. Po siódmej modlitwie sługa
przyszedł z wieścią: „Maleńka chmurka jak dłoń ludzka wznosi
się z morza”.
Niepozorna chmurka – czy to jest odpowiedź Boga na
nadludzki wysiłek Eliasza? Tak! Ponieważ z tej maleńkiej
chmurki niebawem padał ulewny deszcz.
Nie zniechęcaj się, jeśli twoje modlitwy pozornie nie mają
pożądanego skutku! Módl się nadal i wypatruj maleńkiej chmurki, która ci zapowie: pomoc nadejdzie! Błogosławieństwo nadejdzie! Nadejdzie nagle!
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SŁOWO I WIARA / miejsce

Jaunde

J

aunde, stolica środkowoafrykańskiej Republiki Kamerunu, położona jest na zalesionych
wzgórzach. Milionowe miasto, którego populacja potroiła się w ciągu ostatnich dwudziestu lat,
nadal rozwija się w otaczającej je tropikalnej dżungli.
Jako siedziba banku centralnego sześciu środkowoafrykańskich państw: Gwinei Równikowej, Gabonu, Kamerunu, Republiki Konga, Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej, miasto przekształciło
się w ponadregionalny ośrodek finansowy, pomimo
że większość z ponad dwóch milionów mieszkańców pracuje nieformalnie. Szara strefa to problem
wszystkich szybko rozwijających się gospodarczo
krajów kontynentu afrykańskiego. Jeśli jesteś w
Jaunde, to musisz posiadać zmysł dobrej orientacji,
ponieważ poza nielicznymi wyjątkami, nie ma tam
nazw ulic ani aktualnej mapy miasta.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo
w Jaunde/KAMERUN
Data: 28 lutego 2018 r.
Osoby towarzyszące: apostoł okręgowy Joseph Ekhuya, apostoł okręgowy pomocniczy Patrick Mkhwanazi oraz apostołowie:
Hans-Jürgen Bauer, Félicien Ebanga, Volker
Kühnle i Geoffrey Nwogu
Informacja: na nabożeństwie zostali ordynowani apostołowie: Ignatius Nche Chi, Ernest
Onyebuchi Onwukwe i Braima Saffa
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Kościele niż my duchowni. Jestem przekonany, że najlepsi nowoapostolscy „mistrzowie” w Kościele nie są wśród
duchownych.
Ważne jest jednak słuchać rad duchownych i pozwolić się przez nich motywować. Z Chrystusem odniesiemy
zwycięstwo. Na czym polega to zwycięstwo? Na uwieńczeniu życiem wiecznym i byciem na wieki u Pana.
Tym samym doszliśmy do słowa biblijnego, które przeczytałem.

Ci, którzy będą uczestniczyć w dniu Pana,
nie będą tymi najlepszymi, ale po prostu
tymi, których Bóg wybrał.

Słowo biblijne: Objawienie Jana 14, 1

„I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon,
a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy
mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca”.

Cechy pierworodnych

M

ili bracia i siostry w Chrystusie, drodzy
goście, jestem bardzo wdzięczny wiekuistemu Bogu za umożliwienie mi
tej podróży. Po wielu latach Główny
Apostoł ponownie jest w Kamerunie.
Nie przybyłem jako osoba odpowiedzialna za określoną
instytucję, ale stoję przed wami jako sługa Pana i sługa Kościoła. Jak każdy duchowny służę Jezusowi Chrystusowi i
służę Jego Kościołowi.
Apostoł Paweł porównał wierzących z zawodnikami
na stadionie, którzy biegną, aby zdobyć nagrodę. (I Kor 9,
24) Każdy wierzący jest jak biegacz, który chce zakończyć
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swój bieg zwycięstwem. Wiemy, że zawodowi sportowcy
mają trenera, który ich motywuje, uczy ich właściwych ruchów i tego, żeby biegli coraz lepiej i szybciej.
Jeśli raz nie zwyciężą, to ich ponownie motywuje i zachęca. To jest jego zadanie. W większości przypadków
trener nie może biec tak szybko, jak sportowiec, którego
trenuje. To dobrze odzwierciedla zadanie duchownych.
Naszym zadaniem jako duchownych jest zachęcanie
wiernych w biegu do celu wiary. Naszą rolą jest pokazanie, jak właściwie biec do zwycięstwa. Ale to nie oznacza, że my duchowni jesteśmy lepsi niż bracia i siostry.
Często się zdarza, że oni osiągają większe zwycięstwa w

Apostoł Jan widział przyszłość, widział dzień Pański.
Widział Pana Jezusa jako Baranka wraz z uczestnikami
dnia Pańskiego. To nie był sen. To, co widział, to była
rzeczywistość. Nam ludziom trudno jest to pojąć, ale Bóg
jest ponad czasem; u Niego przeszłość i przyszłość są teraźniejszością. Bóg pokazał Apostołowi Janowi coś, co
u Niego już jest rzeczywistością – Baranek i wraz z Nim
144 000.
Wiemy, że nie jest to liczba matematyczna, że nie
144 000 wiernych będą uczestniczyły w dniu Pańskim,
nikt więcej, nikt mniej. To jest liczba symboliczna. 12
razy 12 000 daje 144 000. Liczba 12 odnosi się do 12 plemion Izraela. Oznacza to przede wszystkim, że ci, którzy
zaliczają się do tych 144 000, zostali wybrani przez Boga
podobnie jak naród izraelski.
Izraelici nie byli największym i najważniejszym z
ludów, ale po prostu byli ludem wybranym przez Boga.
Ci, którzy będą uczestniczyć w dniu Pana, nie będą
tymi najlepszymi, ale zwyczajnie tymi, których Bóg wybrał. Fakt, że symboliczne 12 razy 12 000 oznacza, że jest
ich wiele. Ale to nie wszystko. Jest ich wiele, ale ich liczba
jest jednak ograniczona. Pochodzą ze wszystkich plemion,
czyli zewsząd. Są tymi, których Bóg wybrał jako pierworodnych do swego Królestwa. Co to oznacza „pierworodni
w Jego Królestwie”?
Oznacza to, że ci, którzy wezmą udział w dniu Pańskim,
będą pierwszymi, którzy po pierworodnym Chrystusie zostaną odziani w ciało zmartwychwstalne.
Wiecie, że Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu

pokazywał to w szczególny sposób. Mógł przechodzić
przez ściany, mógł być w jednym miejscu, a chwilę później
gdzie indziej; nie podlegał już ziemskim ograniczeniom.
Nie mógł już się zranić, nosił ciało niebieskie i w nim mógł
wejść do nieba, do swojego Ojca.
Jako pierworodni noszący niebieskie ciało, nie będziemy dłużej podlegać ziemskim ograniczeniom. W tym
zmartwychwstalnym ciele będziemy mogli wejść do Królestwa Bożego.
Pierworodni to ci, którzy zaliczają się do oblubienicy
Pana. Ten obraz wskazuje, że będą pierwszymi, którzy
będą mieli bezpośrednią wspólnotę z Jezusem Chrystusem. Będą z Nim, a On będzie wszystko z nimi dzielił. I to
nie tylko przez ograniczony czas, ale na zawsze, na wieki.
Ci są również wezwani do rządzenia z Chrystusem w
Tysiącletnim Królestwie Pokoju. To nie znaczy, że będą
rządzić jak królowie na ziemi. Będą rządzić tak, jak Chrystus rządzi. Zmartwychwstały powiedział: „Dana mi jest
wszelka moc na niebie i na ziemi”. (Mat 28, 18) A co zrobił
z tą mocą? Użył jej, aby nas ocalić i nam służyć. W ten sposób będziemy też panować z Chrystusem w Tysiącletnim
Królestwie Pokoju. Nie będziemy siedzieć w fotelu i rozkazywać innym: ty zrób to, a ty zrób tamto! Nie! Panowanie z Chrystusem oznacza wykorzystanie całej Jego mocy
do służby bliźniemu i jego zbawienia. To jest przyszłość
obiecana nam i wszystkim, którzy są wybrani do wejścia
do Królestwa Bożego, aby być na wieki zjednoczonym z
Chrystusem.
A żeby osiągnąć ten cel, trzeba spełnić kilka warunków. Jeden z nich wymieniony jest w naszym słowie biblijnym: „…którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię
jego Ojca”. To oznacza, że są odkupieni przez Boga, że są
Jego własnością.

Panowanie z Chrystusem
oznacza wykorzystanie całej Jego
mocy do służby bliźniemu
i jego zbawienia.
Pan Jezus odkupił nas swoją krwią, (Obj 5, 9) dzięki
zbawieniu poprzez Jego ofiarę należymy do Boga, a nie do
złego. Imię na czole oznacza, że Bóg osobiście każdego
wybrał.
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Podążamy za Panem, dokądkolwiek idzie.
To On decyduje, do kogo się udaje i kogo my mamy miłować.

Bóg poprzez proroka Izajasza powiedział: „…nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!”. (Iz 43, 1)
Dzieckiem Bożym nie stałeś się dlatego, ponieważ byli
nimi już twoi rodzice. Dzieckiem Bożym jesteś dlatego,
gdyż Pan Jezus cię wybrał i odkupił.

J

esteśmy własnością Boga, każdy z nas został do tego
wybrany osobiście, zupełnie indywidualnie. On wezwał każdego z nas, a my odpowiedzieliśmy na Jego
wezwanie, poddaliśmy się Jemu i staliśmy się Jego własnością. To bardzo indywidualna sprawa.
Imię, pieczęć na czole, jest też znakiem nowonarodzenia z wody i z Ducha; tego doświadczyliśmy w chrzcie
wodnym i duchowym.
Kolejny warunek znajduje się w wersecie 4: „Są to ci,
którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści”. Jest
to obraz tego, który nie uwikłał się w bałwochwalstwo.
Kiedy lud izraelski zwrócił się do obcych bożków, prorocy powiedzieli: „Zostaliście splamieni obcymi kobietami”.
Aby wziąć udział w ponownym przyjściu Chrystusa,
nie wolno dopuszczać się bałwochwalstwa. Co należy
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rozumieć przez bałwochwalstwo?
Bożkiem jest coś, co zajmuje miejsce Boga, coś, co
staje się dla nas ważniejsze od Boga.
To jest zupełnie naturalne, że szukamy dobrobytu,
edukacji czy majątku. Ale ziemskie szczęście i materialne
dobra nie mogą stać się dla nas ważniejsze niż przyrzeczenie, jakie daliśmy Bogu.
Zwracam się do młodzieży: rozumiem, że dążycie do
dobrego wykształcenia, tak aby odnieść sukces w życiu.
Ale to nie może prowadzić do wyrzeczenia się Jezusa
Chrystusa. Jeśli edukacja, pieniądze i sukces stają się ważniejsze niż Jezus Chrystus, to zdecydowaliście się na jakiegoś bożka. A kto służy bożkom, nie wejdzie do Królestwa
Bożego.
Kolejnymi bożkami są spirytyzm, czary i wróżby.
Kiedy używa się innych, okultystycznych mocy w celu
osiągnięcia czegoś, na przykład pozbycia się sąsiada, którego się nie lubi, to praktykuje się bałwochwalstwo. Wiecie o tym lepiej niż ja.
Bałwochwalstwem jest to, jeśli nie ufa się już Panu Jezusowi, ale jakimś innym mocom.

Bałwochwalstwem jest też to, kiedy ludzie stają się
ważniejsi od Jezusa Chrystusa. Niestety, również wśród
chrześcijan jest wielu ludzi, którzy podają się za posłanych
przez Boga, ale tak naprawdę wszystko kręci się wokół
ich własnej osoby. Wielu podąża za takimi kaznodziejami, którzy mówią: „Mogę was uzdrowić! Obiecuję wam
sukces!”. Ale oni idą za człowiekiem, a nie za Jezusem
Chrystusem. To także jest bałwochwalstwem. Nie dopuśćmy do tego.
O 144 000 jest mowa, że podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. To oznacza, że zawsze szukają społeczności
z Chrystusem. Już dziś chcą być z Jezusem Chrystusem.
Gdzie możemy przeżywać społeczność z Chrystusem? Na nabożeństwie. W modlitwie. A zwłaszcza podczas uroczystości świętej wieczerzy. Te 144 000, które
wszędzie podążają za Panem Jezusem, zawsze szukają z
Nim społeczności – w modlitwie, na nabożeństwie, w uroczystości świętej wieczerzy; po prostu chcą być zawsze
z Panem. Podążać za Nim, dokądkolwiek idzie, oznacza
także posłuszeństwo wobec Niego, bezwarunkowe naśladowanie Jego.

Kiedy Pan Jezus wezwał swoich uczniów, rzekł do
nich: „Pójdźcie za mną!”. (Mat 4, 19) Piotr i pozostali
uczniowie nie powiedzieli: „Chwileczkę, najpierw musimy o tym porozmawiać. Jeśli to nam się opłaci i nam zapewnisz sukces, to możemy iść za Tobą”. Natomiast Piotr
bezwarunkowo podążył za wezwaniem Pana.

P

rzestrzegajmy także przykazań Pana, bez stawiania
warunków: jeśli mi pomożesz, jeśli uczynisz mnie
zdrowym, wtedy będę przestrzegał Twoich przykazań. Jeśli dasz mi to czy tamto, to będę Ci służył.
Jesteśmy posłuszni Panu Jezusowi i podążamy za Nim
bezwarunkowo, ponieważ Go miłujemy. „Podążają za
Barankiem, dokądkolwiek idzie” – ponieważ chcą być
z Nim. A Jezus Chrystus pozostaje z tymi, którzy Jego
Słowo zamieniają w czyn. Pan Jezus powiedział: „Jeśli kto
chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i
sługa mój będzie”. (Jan 12, 26)
Kiedy Pan Jezus przemierzał ziemię, to u wielu wywoływało zgorszenie, z jakimi ludźmi miał do czynienia.
Rozmawiał z Samarytanką, obcą, która nie należała do
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Apostoł okręgowy
joseph ekhuya

narodu żydowskiego. Wszedł do domu celnika, o którym
wszyscy wiedzieli, że jest złodziejem i oszustem. Rozmawiał z grzesznicą i odpuścił jej grzechy. Wielu było oburzonych z tego powodu.

P

odążamy za Panem, dokądkolwiek idzie. To On
decyduje, do kogo się udaje i kogo my mamy miłować. To, co inni o tym myślą, to nie ma znaczenia.
Miłujemy obcych, miłujemy słabych, nawet jeśli cierpimy z powodu ich słabości. Wybaczamy tym, którzy nas
skrzywdzili. W ten sposób podążamy za Panem.
Kolejna kwestia. Te 144 000 to ci, którzy są nienaganni.
Można by powiedzieć: To jest niemożliwe, nikt nie jest
doskonały! Zgadza się, nikt nie jest bez grzechu. Ci jednak
są nienaganni, ponieważ zawsze korzystali z łaski. Zaznali
łaski, ponieważ rozpoznali swoje grzechy i szczerze ich
żałowali. Podjęli też poważne postanowienie walczyć z
grzechem i się poprawić. Dlatego Bóg mógł im odpuścić
grzechy i dlatego są nienaganni.
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A teraz ostatnia kwestia. Aby znaleźć się wśród 144 000,
należy podążać za apostołami Jezusa Chrystusa, ponieważ
poprzez nich otrzymuje się dar Ducha Świętego i ma się
społeczność z Chrystusem w świętej wieczerzy. Apostolat
ma za zadanie przygotować oblubienicę Chrystusa.
Mili bracia i siostry, zachowajmy nadmienione przesłania tego nabożeństwa: zostaliśmy powołani i wybrani przez Boga, aby stać się pierworodnymi, którzy jako
pierwsi otrzymają ciało zmartwychwstalne umożliwiające wejście do Królestwa Bożego i bycie na zawsze zjednoczonym z Jezusem Chrystusem oraz panowanie z Nim
w Tysiącletnim Królestwie Pokoju. A żeby tak się stało,
musimy wierzyć w ofiarę Chrystusa i oddać Chrystusowi
nasze życie, naszą całą istotę. Wyrzekamy się wszelkich
form bałwochwalstwa, magicznych i okultystycznych
praktyk. Trzymamy się wyłącznie Jezusa Chrystusa, jedynie Jego i Jego obietnicy. Nie ma dla nas nic ważniejszego
niż naśladowanie Go, czyli uczenie się od Niego. Podążamy za Nim, dokądkolwiek idzie. Zawsze szukamy Jego

bliskości. Bezgranicznie jesteśmy Jemu posłuszni. Miłujemy tych, których On miłuje. Dokładamy wszelkich starań,
aby poprzez skruchę uzyskać łaskę. Wiernie podążamy za
Apostolatem. Cel, jaki Pan nam obiecał, jest tak wielki, że
opłaca się pozostać wiernym do końca.
Po kazaniach apostoła okręgowego i apostoła okręgowego pomocniczego Główny Apostoł powiedział:

T

eraz przechodzimy do uroczystości świętej wieczerzy. Pan również dziś daje nam możliwość
uwolnienia się od wszelkiego grzechu. To wymaga jednak poważnego żałowania, że nie zawsze byliśmy
posłuszni Bogu oraz wykazania, że poważnie chcemy się
zmienić.
Nie widzimy Boga jako Boga karzącego. Nie zachowujemy się tak, jak ja, gdy byłem małym chłopcem, gdy
coś przeskrobałem. Dokładnie wiedziałem, że jeśli mama
się o tym dowie, będą kłopoty. Wtedy mówiłem: „Mamo,

Otrzymaliśmy wszystko, co
konieczne, aby być zaliczonym
do pierworodnych i wejść do
Królestwa Bożego. Zostaliśmy ochrzczeni i pieczętowani Duchem Świętym. Ale to jest dopiero początek.
Teraz do nas należy walka o osiągnięcie celu wiary.

Apostoł okręgowy
pomocniczy
Patrick mkhwanazi
Główny Apostoł wpisał do
naszych serc, żeby nie stracić
z oczu celu wiary. Wiemy, że nie każdy, kto mówi:
„Panie, Panie!” wejdzie do Królestwa Bożego. Zawsze
trzeba sprawdzać samego siebie i dać się sprawdzać.
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Żyć z wiarą / przeżycia

Słońce nad
chmurami
Krótkie „pozdrowienia znad
chmur” były dla pewnego
brata szczególnym przeżyciem
w wierze oraz umocnieniem
poczucia wspólnoty.

Główny Apostoł Schneider składa życzenia
nowo ordynowanym apostołom;
z lewej apostoł Volker Kühnle w roli tłumacza

przepraszam!”, ponieważ bałem się kary. Ale nie chciałem
się zmieniać, tylko chciałem uniknąć kary. Wielu ludzi
zachowuje się w ten sposób wobec Boga i tylko mówią:
„Przebacz mi, nie karz mnie!”.
To nie jest właściwa motywacja, jeśli chce się uzyskać
łaskę. Aby otrzymać łaskę, trzeba żałować grzechu, ponieważ zaparło się Jezusa Chrystusa, złamano się ślubowanie, odeszło się od Jezusa Chrystusa. A że kochamy Pana
Jezusa i nie chcemy być od Niego oddzieleni, cierpimy z
powodu grzechu, który nas od Niego oddziela.

pożywienie dla nowego stworzenia. To nowe stworzenie
ma kiedyś nosić ciało zmartwychwstalne, więc musi się w
nas rozwijać. Coraz bardziej musi się uwidaczniać. Nasze
otoczenie musi coraz bardziej dostrzegać, że postępujemy
jak Pan Jezus i reagujemy jak Pan Jezus. Życzę nam, żeby
coraz więcej o każdym z nas mówiono: „Rzeczywiście, on
postępuje i reaguje jak Pan Jezus! W nim rozwinęła się
nowa istota”.

N

asz kapłan poza sprawowaniem swojej
służby duszpasterskiej na zasadach
wolontariatu pracuje też zawodowo w dużym przedsiębiorstwie, które produkuje urządzenia medyczne i sprzedaje je na całym
świecie. Stąd też ze względu na swoją
pracę dużo podróżuje. Poza osobistymi spotkaniami duszpasterskimi często korzystamy też z nowoczesnych
form komunikacji medialnych, tak
aby być w kontakcie.
Nasz duszpasterz zna moje spore,
głównie zdrowotne problemy i serdecznie wstawia się za mną w modlitwach. Czasami jednak w życiu pojawiają się wydarzenia drastyczne. Podobnie było ze mną, kiedy to pewnego
dnia trzy poważne choroby w rodzinie
doprowadziły mnie do granic wytrzymałości. A kapłan w tych dniach akurat leciał do Indii.
W tej sytuacji szukałem pocieszenia w modlitwach, ale też duchowego

powiązania z moim duszpasterzem; i
doświadczyłem cudownego przeżycia: Wczesnym rankiem otrzymałem
od niego e-mail podpisany słowami
„pozdrowienia znad chmur”. Napisał
do mnie, że niestety z powodu podróży nie mógł nas odwiedzić, ale często o
mnie myślał. Poza tym w tym e-mailu
jeszcze napisał: „Kiedy wystartowaliśmy, to już wiedziałem, że nad chmurami świeci słońce. Zrobiłem zdjęcie
dla ciebie. To, przez co przechodzisz,
jest trudne do zniesienia. Mam nadzieję i modlę się dużo o zmianę na lepsze.
Chociaż wiem, że o tym wiesz, to jednak ci napiszę: nad chmurami wciąż
świeci słońce! A czasami po prostu się
już w to nie wierzy z powodu ulewnego deszczu czy też chmur zmartwień”.
Życzył mi też dużo siły i odczuwania
opatrzności Bożej.
To pozdrowienie od mojego duszpasterza i zdjęcie z promieniami słonecznymi znad chmur było dla mnie
tak dobroczynne, że pozwoliło mi odczuć bliskość Boga.

M
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zASAdNiczE myśli
Zostaliśmy wybrani, aby stać się pierworodnymi Baranka. W celu osiągnięcia tego,
całkowicie oddajemy się Bogu, odrzucamy
wszelkie formy bałwochwalstwa, służymy według wzoru Pana Jezusa, zabiegamy o łaskę i
podążamy za apostołami.

Fot. © tanasan - Fotolia.com

iłość Pana Jezusa sprawia, że mówimy: „Muszę
się poprawić, ponieważ nie chcę być oddalony
od Jezusa Chrystusa! Chcę się zmienić, chcę
walczyć z grzechem. To jest prawdziwa skrucha, która
daje nam dostęp do odpuszczenia grzechów przez Pana Jezusa. Wówczas wspólnie możemy obchodzić uroczystość
świętej wieczerzy, która pozwala nam mieć społeczność z
Chrystusem. Podczas uroczystości świętej wieczerzy On
mówi do nas osobiście: „Za ciebie oddałem moje życie”. A
my mówimy do Niego: „Ja oddaję moje życie Tobie. Chcę
należeć do ciebie”.
W świętej wieczerzy otrzymujemy siły od Jezusa
Chrystusa. Wyłącznie z własnej siły nie jesteśmy w stanie
walczyć z grzechem. Ale w Eucharystii Pan daje nam siłę
do powiedzenia „nie” grzechowi i do pokonania diabła.
Korzystając ze świętej wieczerzy, otrzymujemy również
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski
Niemcy Południowe / archiwum

Apostołowie
wywiady
Apostoł okręgowy
Michael Ehrich

Apostole okręgowy, często podróżujesz, jakie
kraje i regiony obsługujesz duszpastersko?
Poza Niemcami Południowymi działam też w Afryce Zachodniej i Wschodniej, w Europie Wschodniej, a także w
Izraelu i w państwach Zatoki Perskiej. Odbywam około
15 podróży rocznie.
Jaka jest odległość do najbardziej oddalonego
zboru w twoim obszarze działania?
W Niemczech Południowych około 400 km.
Czego życzysz zborom, które obsługujesz
duszpastersko?
Życzę tego, żeby wspólnota była kształtowana w duchu
Jezusa Chrystusa, a Jego ponowne przyjście zawsze było
w centrum jej uwagi.
Czy miałeś kiedyś – na przykład jako młody człowiek – jakiś problem z wiarą? Jeśli tak, to jak
sobie z tym poradziłeś?
W przypadku wiary jest to nieuchronne. Moi rodzice byli
bardzo wyrozumiali i „twardo stąpający po ziemi”, jak
16
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Data urodzenia: 19.09.1959 r.
Zawód: doradca ubezpieczeniowy
Apostoł okręgowy od: 23.04.2006 r.
Obszar działania: Niemcy Południowe
(Badenia-Wirtembergia i Bawaria) oraz 30
krajów w Europie Południowo-Wschodniej,
na Bliskim i Środkowym Wschodzie oraz
w Afryce Zachodniej i Wschodniej

Apostołowie
listy

SŁOWO I WIARA

Apostoł okręgowy Ehrich
podczas rozmowy z wiernymi

Kto jest większy?
również moi duszpasterze. To była wielka pomoc.
Czy masz jakiś wzór lub kogoś, kto cię ukształtował jako duchownego?
Moim wzorem jest Jezus Chrystus. Natomiast jako na duchownego wpłynął na mnie najbardziej apostoł okręgowy
Klaus Saur. Był moim duszpasterzem przez 25 lat. Bardzo mi imponowało jego wsparcie, jego ścisły związek z
Głównym Apostołem i jego konsekwentna postawa.
Kiedy po raz ostatni rozmawiałeś o wierze z kimś,
kto nie należy do naszego Kościoła?
Czynię to przy wielu okazjach, ponieważ zawsze staram
się odpowiednio pokierować rozmową.
Ile czasu pozostaje ci dla twojej rodziny?
Wystarczająco, aby pielęgnować piękne i ubogacające
życie rodzinne.
Apostole okręgowy, gdybyś miał się z kimś zamienić na jeden dzień, to z kim?
Z nikim nie chciałbym się zamienić.

Pytanie, kto jest większy, często odgrywa rolę u dzieci.
Być może jest to tylko kilka centymetrów, a jedno dziecko
czuje się lepsze od drugiego. Czasami wiąże się to również
z walką o władzę – własną wyższość należy wykazać tym,
że jest się silniejszym. Przy czym nie zawsze jest to uprzejme – nawet u dzieci.
U dorosłych również często chodzi o to, kto jest większy – kto jest ważniejszy, kto ma więcej do powiedzenia.
A sposoby postępowania są bardziej wyrafinowane niż w
przypadku dzieci. Na przykład nie pozwala się drugiemu
mówić, przerywa mu się i wchodzi w słowo. Próbuje się
wyjaśnić, że temat, o który właśnie chodzi, ma się lepiej
opanowany niż inni, czy też daje się do zrozumienia, jakie
ma się zasługi pod tym względem. Być może ma się poczucie, że jest się lepszym i zachowuje się arogancko, ponieważ – faktycznie lub nie – zajmuje się wyższą pozycję.
Właściwie jest to śmieszne zachowanie.
Ewangelista Marek mówi, że kiedy Pan Jezus wraz z
uczniami przyszedł do domu, zapytał, o czym rozmawiali
w drodze do Kafarnaum. Uczniowie milczeli – z pewnością trochę zawstydzeni – ponieważ rozmawiali o tym, kto
z nich jest największy. Wtedy Pan wziął dziecko, postawił
je przed uczniami, objął dziecko i wyjaśnił, co jest wielkie w Jego oczach: „Kto by przyjął jedno z takich dziatek
w imieniu moim, mnie przyjmuje, a ktokolwiek by mnie
przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał”.
(Mar 9, 37)
Wielkość w oczach Pana polega na zwracaniu się do

słabych, na pomaganiu temu, kto nie jest w stanie nawet
prosić o pomoc, czy też odwdzięczyć się za doświadczoną
pomoc. Kto tak postępuje, ten udowadnia swoją aktywną
miłość do Jezusa Chrystusa i Trójjedynego Boga.
W przypowieści o dniu sądu (Mat 25, 34 i kolejne)
Chrystus wyjaśnia, że kto daje wsparcie potrzebującemu,
głodnemu, spragnionemu, choremu, uwięzionemu, ten
pokazuje prawdziwą wielkość, gdyż takie postępowanie
jest znaczące przed Bogiem: „…cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mat 25, 40) – i to zarówno w sensie rzeczowym, jak
i duchowym.
Nawet w naszym Kościele nie powinniśmy robić czegoś większym niż jest. Czasami mówimy o „wysokich
urzędach duchownych”. Czy może być „wysoki urząd duchowny”? Czyż nie każde sprawowanie urzędu jest służbą na polecenie Pana Jezusa, której bez Pana w ogóle nie
można byłoby sprawować? Czy jeden sługa jest ważniejszy od drugiego? Czyż nie każdy duchowny – od Głównego Apostoła do diakona – nie jest sługą i współpracownikiem Jezusa Chrystusa?
Okazujmy wielkość, ujawniając coraz bardziej usposobienie Jezusa Chrystusa, bowiem jeden jest naszym Nauczycielem – Jezus Chrystus; On jest naprawdę największy! My wszyscy zaś jesteśmy braćmi i siostrami, (Mat
23, 8) i musimy się uczyć od Nauczyciela. Jesteśmy na
tym samym poziomie i równowartościowymi – umiłowaMichael Ehrich
nymi przez Pana. 
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Nabożeństwo w Ocna Mureş

Kościół na świecie

Główny Apostoł w Rumunii

Pod koniec marca 2018 roku Główny Apostoł Jean-Luc Schneider
odwiedził północną Rumunię. Po miesiącach przygotowań do tej wizyty,
długie oczekiwanie wiernych dobiegło końca. Zarówno w Ocna Mureş,
jak i w Baia Mare z wielką radością czekano na Głównego Apostoła.

G

łównemu Apostołowi w tej podróży
towarzyszyli apostołowie okręgowi
Markus Fehlbaum i Wolfgang Nadolny, apostoł okręgowy pomocniczy
Jürg Zbinden, apostołowie: Wolfgang
Schug, Rolf Wosnitzka, Philipp Burren, Rolf Camenzind, Thomas Deubel oraz apostoł Vasile Cone
i biskup Gheorghe Sapintan z Rumunii. Na obydwu
nabożeństwach dominował temat miłości do Boga i
bliźniego.

Wybranie – decyzja Boża
Pierwsze z dwóch nabożeństw Główny Apostoł
Schneider przeprowadził w Ocna Mureş. W tamtejszym kościele nowoapostolskim zebrali się na nabożeństwo duchowni z całej Rumunii wraz z żonami, a
także bracia i siostry wypełniający różne zadania w
Kościele. Główny Apostoł oparł swoją służbę na słowie biblijnym z II Listu Piotra 1, 10: „Dlatego, bracia,
tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i
wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie
potkniecie”.
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W swoim kazaniu Główny Apostoł podkreślił:
„Zostaliśmy powołani i wybrani, aby mieć wieczną
wspólnotę z Bogiem w Jego Królestwie – to jest nasze
powołanie! Jesteśmy wybrani spośród wielu ludzi, aby
jako chrześcijanie być świadkami Jezusa Chrystusa.
Tam, gdzie żyjemy, powinniśmy składać świadectwo
o Ewangelii i udowadniać ludziom, że Ewangelia Jezusa Chrystusa jest prawdą, a także pokazywać, że Pan
Jezus działa dziś poprzez swoich apostołów”.
Celem tego powołania jest bycie świadkiem Chrystusa tu i teraz. Do tego Bóg dał nam dar Ducha Świętego. Ten dar pozwala nam prawdziwie miłować Boga,
a także naszego bliźniego. Miłość pozwala nam być
świadkami Chrystusa w każdej sytuacji – powiedział
Główny Apostoł Schneider. „Bądźmy jednością, bądźmy pokorni i służmy. Bądźmy zmotywowani, aby kochać wszystkich ludzi” – apelował Główny Apostoł.
„Jeśli takimi będziemy, to będziemy mocni w Chrystusie i nie będziemy się potykać”.
Po nabożeństwie dalsza podróż wiodła do Baia
Mare. Podczas kolacji młodzi bracia i siostry z Baia
Mare powitali Głównego Apostoła i osoby towarzyszące kilkoma pieśniami.

Miłość ma być naszą motywacją
W Niedzielę Palmową, 25 marca br. Główny Apostoł Schneider przeprowadził nabożeństwo w Baia
Mare. Podstawą jego kazania było słowo biblijne z
Ewangelii Mateusza 21, 14. 15: „I przystąpili do niego
ślepi i chromi w świątyni, a On ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie, widząc cuda, które czynił,
i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna
Synowi Dawidowemu, oburzyli się”. Faryzeusze rozgniewali się na Pana Jezusa, gdy im powiedział: „Jeśli
się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios”. (Mat 18, 3)
„Co ta historia oznacza dla nas?”, zapytał Główny
Apostoł. „Nie możemy się irytować Jezusem Chrystusem, ale przyjmować Jego, Jego Słowo i Jego usposobienie do naszych serc. Aby wejść do Królestwa Niebieskiego, nie wystarczy uczęszczać na nabożeństwa,
modlić się, składać ofiary i żyć zgodnie z zasadami
Ewangelii. To nie jest złe, ale nie zapewni błogości.
Tradycyjna wiara nie zbawia. Ważna jest miłość do
Boga, ważne jest usposobienie w duchu Jezusa Chrystusa, które chcemy zakotwiczyć głęboko w naszych
sercach. Nie bądźmy chrześcijanami z tradycji. Życie
według zasad jest stosunkowo łatwe – można przez
pięćdziesiąt lat być na każdym nabożeństwie, a w
sercu nie następuje żadna zmiana. Dla Boga rozstrzygająca jest miłość do Niego i do bliźniego”.

Burmistrz miasta Baia Mare
przekazuje Głównemu Apostołowi
akt nadania honorowego obywatelstwa miasta

Nadanie honorowego obywatelstwa
Po nabożeństwie burmistrz Baia Mare, Cătălin
Cherecheș, zwrócił się do Głównego Apostoła i obecnych w przemówieniu i wyraził wdzięczność za duchową i społeczną działalność Kościoła Nowoapostolskiego dla mieszkańców Baia Mare. Burmistrz
przekazał Głównemu Apostołowi Schneiderowi akt
nadania honorowego obywatelstwa miasta. Główny
Apostoł podziękował burmistrzowi i zwracając się
do obecnych wskazał, że na dokumencie co prawda
widnieje jego nazwisko, ale honor należy się wiernym,
którzy czynią wiele dobrego w tym mieście.

Kościół Nowoapostolski w Rumunii
Pierwsi nowoapostolscy chrześcijanie pojawili się
w Rumunii w latach 40. XX wieku. Dziś Kościół Nowoapostolski w tym kraju liczy około 7 500 konsekrowanych wiernych. Opiece duszpasterskiej przewodzi
apostoł Vasile Cone oraz biskup Gheorghe Sapintan.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Rumunia

Miłość do Boga i bliźniego

Chór dziecięcy wita
Głównego Apostoła
w Baia Mare
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Lidia – pierwsza chrześcijanka Europy

Chleb Żywota
Społeczność żyjących i zmarłych w Chrystusie
„Będę chodził przed Panem w krainie żyjących”.
Księga Psalmów 116, 9

P

salm 116 jest modlitwą człowieka zagrożonego śmiercią. W wersecie 3 wydaje się, jakoby życie Psalmisty
było już zakończone i musi znieść „trwogi otchłani”.
Starotestamentowy wierzący często postrzegał otchłań krainy
śmierci jako miejsce oddalenia od Boga. Wtedy jeszcze nie
miał perspektywy, że pobożny również w obliczu śmierci doświadcza wsparcia Bożego.
Jako wierni Kościoła Nowoapostolskiego przygotowujemy się na przeżycie kolejnego nabożeństwa za zmarłych
w pierwszą niedzielę lipca. Duszom z tamtego świata mogą
zostać udzielone sakramenty. Poprzez przyjęcie daru Ducha
Świętego mają możliwość zaliczenia się do oblubienicy Chrystusa, ponieważ są powołane do bycia pierworodnymi.
Bądźmy świadomi tego, że tamten świat jest obecny na każdym nabożeństwie, które przeżywamy tu na ziemi! Duch Święty poprzez kazanie zwraca się zarówno do żyjących, jak i umarłych. Dotyczy to umarłych w Chrystusie, ale również dusz,
które mają przyjąć sakramenty na nabożeństwie za zmarłych.
Tak więc rzeczywiście już dziś umarli wspólnie z nami chodzą „przed Panem w krainie żyjących”.
Wszyscy ludzie są w ręku Boga, wszystkich dotyczy
Jego propozycja łaski – o tym mówił Pan Jezus na „Kazaniu
na górze”. (Mat 5, 44. 45) Świadczy o tym też zwiastowanie Ewangelii przez Pana Jezusa po Jego śmierci krzyżowej,
tym, którzy żyli w czasach Noego. (I Ptr 3, 19. 20) Również
I List Piotra 4, 6 mówi o tym, że „i umarłym głoszona była
ewangelia”.
Podobnie jak w przypadku żyjących, tak i dusz z tamtego
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świata, do przyjęcia sakramentów, oprócz wybrania, niezbędne
jest też poznanie i wierzące pragnienie. Przygotowania do tego
doświadczają na nabożeństwach, na których wspólnie z żyjącymi mogą korzystać z łaski i Słowa Bożego.
Pomagamy im naszym wstawiennictwem w modlitwie, jak
też naszym postępowaniem według wzoru Jezusa Chrystusa.
Gdy w takich duszach wzbudzi się pragnienie naśladowania Jezusa Chrystusa i przygotowania się na Jego przyjście,
wówczas mogą doświadczyć zbawczej woli Bożej i skorzystać
z Jego propozycji zbawienia: niektóre przyjmą święty chrzest
wodny, a inne święte pieczętowanie.
Zgodnie z zaproszeniem Jezusa Chrystusa mogą przy ołtarzu Pana spożywać Jego ciało i krew oraz mieć udział w Jego
życiu i istocie.
Podobnie jak my, tak przygotowują się na ponowne przyjście Chrystusa też umarli w Chrystusie oraz dusze, które
przyjęły sakramenty dopiero po swojej śmierci cielesnej.
W dniu Pana żyjący i umarli porwani będą na spotkanie z
Panem. (I Tes 4, 17)
Dusze pragnące zbawienia na tamtym świecie, zmarli w
Chrystusie oraz my wszyscy, musimy:
• wierzyć w prawdę Ewangelii: w zwycięstwo Chrystusa, w Jego ponowne przyjście i w zmartwychwstanie
umarłych;
• udostępniać w sobie przestrzeń Duchowi Świętemu;
• wypełniać zadania misyjne: miłować bliźniego i zwiastować mu zbawienie w Chrystusie;
• mieć w sercu gorące pragnienie: „Przyjdź, Panie Jezu!”.

„Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której
Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i dom jej, prosiła,
mówiąc: Skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas”.
Dzieje Apostolskie 16, 14. 15

L

idia, to nie tylko imię, to również określenie pochodzenia; miasto Tiatyra położone było w starożytnym państwie Lidii. Nadmieniona Lidia jest kobietą
interesu; zajmuje się zyskownym handlem purpurą. Nie jest
Żydówką, ale kobietą bogobojną, a więc poganką biorącą
udział w nabożeństwach Żydów. Lidia daje się ochrzcić
wraz ze swoim domem, a więc ze swoją rodziną i służbą.
Słowo biblijne opisuje początki ewangelizacji w Europie. Apostoł Paweł jest w drugiej podróży misyjnej, podczas której zamierza odwiedzić założone dotąd zbory oraz
założyć nowe. Jednak Duch Święty nie dopuszcza do tego,
o tym jest mowa w wersecie 7. Apostoł Paweł i jego towarzysze docierają do Troady, znajdującej się na zachodzie
dzisiejszej Turcji.
Apostoł Paweł ma tam widzenie: „Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: Przepraw się do Macedonii i
pomóż nam”. Apostoł Paweł idzie za tym wezwaniem i bez
zwłoki wyrusza w podróż do Macedonii. (Dz Ap 16, 9. 10)
Z dzisiejszej perspektywy widać, że w ten sposób Ewangelia po raz pierwszy dotarła do Europy.

Nawrócenie Lidii
Później Apostoł Paweł udaje się do Filippi, znaczącej
kolonii rzymskiej w Grecji. W szabat szuka miejsca modlitewnego i przy tym za miastem spotyka zgromadzone na
modliwie kobiety.
Jednej z obecnych, bogobojnej kobiecie, Bóg otwiera
serce. Lidia, sprzedawczyni purpury, zważa na to, co mówi
Apostoł Paweł i daje się ochrzcić wraz ze swoją rodziną. Tym samym, według świadectwa biblijnego, staje się
pierwszą chrześcijanką na terenie obecnej Europy.

Słuchanie – przyjmowanie
Słuchanie oznacza coś więcej niż tylko przysłuchiwanie się. Słuchanie oznacza przyjęcie posłańca Bożego oraz
Słowa Bożego, które głosi.

Wiara – dar Boży
Wiara, co uwidacznia wydarzenie z Lidią, jest więc
darem Bożym. „Pan otworzył [jej] serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił”.
To Bóg toruje człowiekowi drogę do zbawienia. Przy
tym nie przemawia wyłącznie do zmysłów człowieka, lecz
otwiera mu serce. Pozwala odnaleźć siebie poprzez głoszone
Słowo Boże. Lidia w taki właśnie sposób poznała drogę do
Boga i dała się ochrzcić. Wzbudziło się też w niej pragnienie
dowiedzenia się więcej o Bogu oraz pielęgnowania wspólnoty z posłańcami Pana Jezusa. Dlatego nalegała na Apostoła Pawła i jego towarzyszy, by byli gośćmi w jej domu.

Być misjonarzem również dziś
Zawsze zważajmy na Słowo Boże, które jest kierowane
do nas na każdym nabożeństwie. W ten sposób Bóg wzmacnia naszą wiarę i pragnienie pielęgnowania wspólnoty z posłańcami Bożymi oraz z wiernymi w Kościele.
Podobnie jak Apostoł Paweł, musimy zbliżać się do innych i rozmawiać z nimi o Ewangelii, aby Bóg mógł otworzyć ich serca. Zapraszajmy zatem naszych bliźnich do
domu Bożego, dając im tym samym możliwość słuchania
głoszonego Słowa Bożego. W ten sposób także obecnie
Bóg obdarza wiarą!
Historia Lidii, pierwszej europejskiej chrześcijanki, pokazuje, że:
• przyjęła posłańca Bożego oraz zwiastowane przez
niego Słowo Boże;
• wskutek tego Bóg obdarzył ją wiarą i pozwolił siebie
poznać poprzez głoszone Słowo Boże;
• Słowo Boże wzmacnia wiarę i wzbudza tęsknotę za
wspólnotą z posłańcami Pana oraz z wiernymi.
Czyńmy podobnie i pozwalajmy Słowu Bożemu
wzmacniać naszą wiarę. Idźmy też do naszych bliźnich,
rozmawiajmy z nimi o Ewangelii, aby Bóg mógł otworzyć
im serca.
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Katechizm

3.4.9.3 Pan Jezus przed Radą Najwyższą

katechizm

Trójjedyny Bóg
Rozdział 3 − część XIV

Rada Najwyższa osądziła Pana Jezusa winnym bluźnierstwa Bożego i skazała na śmierć. Bluźnierstwo Boże upatrywano w tym, że twierdził, iż jest Synem Bożym.
Podczas przesłuchania Pana Jezusa przed Radą Najwyższą Piotr zaparł się, że jest uczniem Jezusa i że Go zna. (Łuk
22, 54-62) Także z powodu tego zaparcia Chrystus cierpiał.
Pomimo to nie odrzucił Piotra.
Po skazaniu Pana Jezusa na śmierć Judasz Iskariot żałował zdrady i chciał arcykapłanom zwrócić 30 srebrników:
„Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną”. (Mat 27, 1-5)
Arcykapłani nie chcieli przyjąć pieniędzy, więc rzucił je do
świątyni, odszedł i się powiesił. Ze słów Judasza można
wnioskować, że nie chciał śmierci Chrystusa. Chociaż poprzez jego zdradę wypełniło się Pismo, (Mat 27, 9. 10; Jer
32, 9; Zach 11, 12. 13) to jednak nie zwalnia go to z odpowiedzialności za swój czyn.

3.4.9.4 Pan Jezus przed piłatem i Herodem
3.4.9 Czas cierpienia i śmierć ofiarna Jezusa
Ostatnie dni poprzedzające śmierć ofiarną Pana Jezusa
są szczegółowo opisane w Ewangeliach.
Gdy Pan na ośle wjeżdżał do Jerozolimy, wypełniło się
proroctwo Zachariasza. (Zach 9, 9) Oczyszczając świątynię Pan Jezus pokazał, że dom Pana jest święty. Spór z faryzeuszami i saduceuszami się zaostrzał, tak że nastawali
na Jego życie. (Łuk 20)
Kiedy Pan Jezus został namaszczony kosztownym olejkiem nardowym, to zgodnie z Jego słowami nastąpiło to w
związku ze zbliżającą się Jego śmiercią. (Jan 12, 7) Niektórzy z obecnych się oburzyli, ponieważ uznali to za rozrzutność. Gdyby sprzedano olejek, to dochód 300 srebrników
byłby wielką pomocą dla ubogich. Judasz Iskariot, jeden z
dwunastu apostołów, udał się do arcykapłanów. Za zdradę
Pana Jezusa zaproponowali mu 30 srebrników, kwotę jaką
płacono za niewolnika. (II Moj 21, 32) Tym samym wypełniło się proroctwo Zachariasza: (Zach 11, 12. 13) Pan
został zrównany do poziomu niewolnika.

3.4.9.1 Pan Jezus ustanawia świętą wieczerzę
W Święto Paschy Pan Jezus był razem z dwunastoma
apostołami. Gdy siedzieli przy stole, Syn Boży ustanowił świętą wieczerzę: „A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb
i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie,
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jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; albowiem
to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu
wylewa na odpuszczenie grzechów”. (Mat 26, 26-28) Tym
samym zrozumiałe stały się słowa, z powodu których wielu
uczniów Pana od Niego odeszło, kiedy powiedział: „jeśli
nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego,
nie będziecie mieli żywota w sobie”. (Jan 6, 53)
Podczas wieczerzy Pan wskazał swego zdrajcę. Ten
opuścił wspólnotę. „…a była noc”. (Jan 13, 30)

3.4.9.2 Pan Jezus w Getsemane
Po wieczerzy Pan Jezus poszedł z apostołami do ogrodu Getsemane. Ludzka natura Syna Bożego ujawniła się w
Jego trwodze przed czekającą Go śmiercią krzyżową. Z pokorą i bogobojnością padł na ziemię i błagał w modlitwie:
„Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże
nie moja, lecz twoja wola niech się stanie”. (Łuk 22, 42) W
ślad za tym ukazał się Jemu anioł, który Go wzmocnił. Pan
Jezus całkowicie poddał się woli swego Ojca i był gotów
do złożenia siebie w ofierze.
Następnie Pan Jezus został pojmany. Judasz Iskariot
pocałunkiem wydał Go żołnierzom. Pan nie skorzystał z
mocy niebieskich, aby przeciwstawić się pojmaniu, ale
wypił kielich cierpienia dany przez Ojca. (Jan 18, 11)
Uczniowie Go opuścili i uciekli.

Żydzi zaprowadzili Pana Jezusa do rezydencji rzymskiego namiestnika Piłata, do której nie weszli ortodoksyjni
Żydzi, aby się nie zanieczyścić. (Jan 18, 28) Pan Jezus jednak musiał tam wejść.
Podczas przesłuchiwania przez Piłata Pan Jezus wskazał,
że Jego Królestwo nie jest z tego świata i nie rości sobie żadnych praw do panowania świeckiego. Piłat uznał Go niewinnym i przekazał Go królowi Herodowi. Dotychczas wrogo
odnoszący się do siebie władcy Herod i Piłat tego dnia stali
się przyjaciółmi. (Łuk 23, 12) Moce świeckie zjednoczyły
się przeciwko Panu.
Rzymianie wychłostali Syna Bożego. Naród żądał Jego
ukrzyżowania i oskarżał Go, że jako król Żydów sprzeciwił
się cesarzowi i winny jest kary śmierci. (Jan 19, 12) Piłat
podjął kroki, aby Panu Jezusowi darować wolność: lud miał
zadecydować, czy ma być uwolniony Jezus czy zbrodniarz
Barabasz. Naród podburzony przez arcykapłanów i starszych
wybrał Barabasza. Piłat, dając wyraz, że nie odpowiada za
konsekwencje tego wyboru umył przed ludem swoje ręce i
powiedział: „Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego,
wasza to rzecz”. Naród zaś odpowiedział: „Krew jego na nas
i na dzieci nasze”. (Mat 27, 24. 25) Piłat jeszcze raz kazał wychłostać Jezusa i przekazał Go żołnierzom do ukrzyżowania.
W wyniku współdziałania rzymskiego namiestnika osąd
i stracenie Pana Jezusa nie jest wyłącznie sprawą Izraelitów,
ale mają też w tym współudział poganie. Śmierci Pana po
prostu winny jest człowiek.
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Dla dzieci / Opowieści biblijne
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Księga Daniela 6

Daniel jest bardzo mądry,
mądrzejszy od wszystkich
zwierzchników i książąt króla
Dariusza. Dlatego król chce
uczynić go najwyższym urzędnikiem w kraju, ministrem. Pozostali urzędnicy są zazdrośni i
spiskują przeciwko Danielowi.

Urzędnicy są tak zazdrośni, że
próbują przyłapać Daniela na
jakimś błędzie lub zaniedbaniu,
ale nic nie znajdują.
Jednogłośnie stwierdzają: „Nie
znajdziemy u Daniela żadnego
powodu do skargi, chyba że
znajdziemy przeciwko niemu
coś na punkcie jego religii”.
Urzędnicy wpadają na pomysł.
Stają przed królem Dariuszem i mówią do niego:
„Wydaj zarządzenie,
aby w ciągu najbliższych trzydziestu dni
nikt nie mógł prosić
o nic jakiegokolwiek
człowieka lub Boga,
tylko ciebie, królu. Ci,
którzy nie będą przestrzegać tego prawa,
24
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zostaną wrzuceni do lwiej
jamy”.
Król Dariusz podpisuje to zarządzenie. Daniel dowiaduje się
o tym, ale nie powstrzymuje
go to od wychwalania swego
Boga i dziękowania Jemu. Tak
jak do tej pory trzy razy dziennie modli się do Boga. Wrogowie obserwują, jak Daniel się
modli i natychmiast donoszą
królowi: „Królu Dariuszu, wydałeś zarządzenie, że nikt nie
może się modlić do jakiegokolwiek człowieka lub boga,
oprócz ciebie”.
„Tak”, mówi Dariusz, „podpisałem takie zarządzenie”.
„A jeśli ktoś nie przestrzega
tego zarządzenia, to powinien zostać wrzucony do lwiej
jamy” – przypominają wrogowie Daniela. Król znowu musi
się z nimi zgodzić.
Oskarżyciele mówią: „Ale Daniel nie przestrzega tego zakazu! Modli się do swojego
Boga trzy razy dziennie!”
Teraz król Dariusz jest bardzo smutny i się zastanawia,
w jaki sposób może pomóc
Danielowi. Nic jednak mu nie

przychodzi do głowy aż do
zachodu słońca. Podpisał
ten zakaz, a Daniel go złamał
i teraz musi go wrzucić do
lwiej jamy. Gdy Daniel zostaje
wrzucony do lwiej jamy, król
Dariusz mówi do niego: „Twój
Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje!”.
Na otworze do jamy zostaje
położony kamień, który sam
król opieczętowuje swoim sygnetem. Król wraca do swego
pałacu. Nie może jeść i spać z
powodu troski o Daniela.
O świcie król Dariusz śpiesznie
udaje się do lwiej jamy i zaniepokojony woła Daniela: „Danielu, sługo Boga żywego! Czy
twój Bóg, któremu nieustannie
służysz, mógł cię wybawić od
lwów?”.
Daniel woła z lwiej jamy:
„Królu, żyj na wieki! Mój Bóg
posłał swojego anioła, by zamknął paszcze lwów, tak że
mi nie zaszkodziły, gdyż przed
Nim jestem niewinny, ani
względem ciebie, królu, nic
złego nie popełniłem”.
Król Dariusz jest szczęśliwy.
Wypuszcza Daniela z jamy. Da-

nielowi nic się nie stało, ponieważ ufa Bogu.
Król za karę rozkazuje wrzucić
do lwiej jamy wrogów Daniela
i pisze pismo do wszystkich
ludzi, żeby modlili się do Boga
Daniela, ponieważ On
jest żywym Bogiem,
a Jego władza nie
ma końca. Jest
Bogiem, który
wybawia, pomaga w nieszczęściu oraz czyni
cuda na niebie
i na ziemi.
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Fotografie własne

Wielu z was na pewno słyszało o Chorwacji lub
tutaj było, ponieważ jest popularnym krajem
wakacyjnym z długim wybrzeżem, wspaniałymi
plażami i urozmaiconymi krajobrazami. Północno-wschodnia część kraju, gdzie
mieszkam, dla wielu jest jednak mniej znana;
tu rzadko przybywają turyści.

„Bok”, to znaczy cześć! Jestem Nela-Ana, i mieszkam w
Jagodnjaku. Ta mała miejscowość znajduje się w regionie
Baranja, położonym pomiędzy rzekami Drawą i Dunajem.
Tu jest żyzna gleba, na której uprawia się kukurydzę i
pszenicę.

/F
an

ot

Na zdjęciu jestem z moimi przyjaciółmi i nauczycielkami. Mam wielu przyjaciół w szkole, a
moją najlepszą przyjaciółką jest Vanessa. Czas najchętniej
spędzam z moim psem Luną na dworze, na łonie natury.
Lubię też biegać, dlatego gram w piłkę nożną.
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Na pewnej uroczystości srebrnych
godów w naszym zborze czytałam „Hymn
o Miłości” z biblijnego
Listu do Koryntian.
Po nabożeństwach
pozostajemy jeszcze
razem, ponieważ jako
zbór nie widzimy się aż tak często.
Wówczas rozmawiamy o wierze i o nabożeństwie. Bardzo się z tego cieszę
i czuję się bardzo dobrze w naszej
wspólnocie kościelnej.

Fot. Ljubomir Damjanovic/wikicommo
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Poza tym jest tu przychodnia, lekarz
weterynarii, poczta i szkoła podstawowa. Mam jedenaście lat i uczęszczam do piątej klasy. W Chorwacji
szkoła podstawowa trwa osiem lat,
między innymi uczymy się też języka
niemieckiego.

oli
a.com

Tylko kilka kilometrów od naszego domu znajduje się miejscowość Darda. Tam
jest kościół nowoapostolski, w
którym co dwa tygodnie odbywają
się nabożeństwa, na które chodzę z
moim tatą i z rodzeństwem.

ns

„Jagoda” po chorwacku to truskawka, a Jagodnjak oznacza
truskawkowe pole. Ta nazwa
bardzo dobrze pasuje do naszej miejscowości, ponieważ
około tysiąca mieszkających tu
osób żyje z rolnictwa. Wszędzie są gospodarstwa rolne.
Ludzie hodują zwierzęta i obrabiają pola.

Fot. dreamer4787/Fotolia.com

u Neli-Any
w Jagodnjak (Chorwacja)

Dla dzieci / Z wizytą u...

Mam bardzo dużą rodzinę – cztery siostry
(Lidija, Nikolina, Jovana i najmłodsza Mihaela)
i pięciu braci (Denis, Robert, Dejan, Kristijan
i Kevin). W domu mieszkamy razem z naszą
babcią Danicą i oczywiście z moim tatą Miladinem. Moja mama zmarła w 2011 roku w
wieku 39 lat, kiedy ja miałam tylko cztery lata,
a Mihaela dwa lata. Kristijan i Kevin w maju
2017 roku byli konfirmowani. Apostoł okręgowy Michael Ehrich specjalnie przybył do
naszego zboru, żeby przeprowadzić nabożeństwo i konfirmację.

Fo

t. fo

tofa
b

rika/Fotolia.com

Czy wiesz, że od
jedwabnych chust chorwackich
żołnierzy walczących dla króla francuskiego podczas wojny trzydziestoletniej
(1618-1648) pochodzą dzisiejsze krawaty
(„a la croate”, w stylu chorwackim)?
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W skrócie...
Wizyta duszpasterska w Wenezueli
W połowie lutego br. apostoł okręgowy Raúl Eduardo
Montes de Oca z Brazylii z polecenia Głównego Apostoła udał się do sąsiedniej Wenezueli. Na siedmiu nabożeństwach, które przeprowadził, zgromadziło się ogółem
ponad 3000 wiernych. W dwóch seminariach dla duchownych uczestniczyło 186 duszpasterzy. Apostoł okręgowy Montes de Oca bardzo pozytywnie wyraził się na
temat swojej podróży: „Podziwiam braci i siostry w tamtejszych zborach. Pomimo wielu trudności życiowych
ludzie są pełni radosnej nadziei i wiary. Niedostatek w
kraju jest jednak wyraźnie widoczny. Ludzie tracą pracę,
a żeby utrzymać siebie i swoje rodziny, często sprzedają
owoce przy drodze. W niedzielę, 11 lutego, apostoł okręApostoł okręgowy Raúl Eduardo Montes de Oca (z prawej)
gowy przeprowadził nabożeństwo w zborze w Maracay.
i apostoł César Benito Berrera Baez wśród dzieci w Maracay
W obecności 900 uczestników nabożeństwa apostoł okręgowy przeniósł w stan spoczynku, z powodów zdrowotnych, działającego w Wenezueli apostoła José Rafaela Lara-Tovara.

Dzieci pomagają dzieciom
W wielkim pożarze, 20 lutego 2018 roku, w domu dziecka Edith Benson w Durbanie (prowincja KwaZulu-Natal), w Republice
Południowej Afryki, 57 dzieci w wieku od trzech miesięcy do sześciu lat straciło swój dach nad głową. Nikt nie został poszkodowany, ponieważ trzylatek w odpowiednim czasie zauważył pożar i wszczął alarm. Dzięki regularnym ćwiczeniom przeprowadzono szybką ewakuację. Dopóki dom dziecka nie zostanie odbudowany maluchy są zakwaterowane w okolicznych budynkach.
Dzieci z sąsiedniego zboru nowoapostolskiego w Wentworth, podarowały dzieciom z domu dziecka część swoich zabawek, w
tym wiele zabawek pluszowych, samochodzików i piłek (fotografia poniżej). Młodych darczyńców uszczęśliwiło sprawienie radości innym dzieciom. Szczególnie byli podekscytowani, gdy spotkali trzyletniego bohatera, który zapobiegł poważnej tragedii.

Woda pitna dla
mieszkańców
Aleppo
Od prawie siedmiu lat w Syrii trwa wojna.
Połowa kraju leży w gruzach. Szczególnie
dotknięte jest Aleppo, miasto, które przed
wojną liczyło dwa miliony mieszkańców.
Organizacja humanitarna „Aramaic Relief
International” we współpracy z fundacją
Kościoła Nowoapostolskiego NAK-Humanitas z siedzibą w Szwajcarii pomaga ofiarom wojny i przesiedleńcom różnymi projektami humanitarnymi, do których należą
też projekty zapewniające osobom chorym
i starszym każdego dnia czystą wodę pitną.
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