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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Właściwe pytania
óg stworzył człowieka i obdarzył go wolną wolą.
Nie dyktuje mu, co ma czynić. Pozostawia mu
zawsze wybór. Możesz pójść tą drogą lub tamtą
– zadecydować musisz sam.
Wielu życzyłoby sobie, żeby decyzje podejmował za
nich Bóg. Jakie to wszystko byłoby proste! Przystąpilibyśmy do miłego Boga i zapytali: co mam teraz zrobić? Czy
mam pójść tą czy tamtą drogą? Czy mam pójść na lewo, a
może lepiej na prawo? A Bóg by odpowiedział: idź na lewo!
To jednakże byłaby Jego decyzja, a nie nasza. W końcu bylibyśmy tylko tymi, którzy wykonują rozkazy.
Pomoc Ducha Świętego w przypadku podejmowania
decyzji wygląda inaczej. Duch Święty pomaga w zadawaniu właściwych pytań. Czy będziesz mógł przestrzegać
przykazań także wtedy, gdy pójdziesz tą drogą? Czy będziesz mógł służyć Panu także wtedy, kiedy podejmiesz tę
decyzję? Czy jesteś pewien, że twój bliźni nie dozna szkody
lub niekorzyści, jeśli tak zadecydujesz?
Pozwól działać Duchowi Świętemu, kiedy zadajesz
sobie te pytania. Wtedy odpowiedź nie będzie trudna.
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SŁOWO I WIARA / miejsce

Waszyngton, D.C.

W

aszyngton, D.C. jest stolicą Stanów Zjednoczonych Ameryki i korzysta ze specjalnego statusu. Jako siedziba rządu nie
należy do żadnego z pięćdziesięciu stanów. W przeciwieństwie do pozostałych wielkich miast amerykańskich Waszyngton, D.C. powstał w 1791 roku na
desce kreślarskiej francuskiego inżyniera i planisty
miejskiego, który razem z Jerzym Waszyngtonem
i Thomasem Jeffersonem przygotował koncepcję
miasta z monumentalnymi budynkami rządowymi,
pomnikami oraz z obiektami okazałej architektury
jako stolicę i miasto reprezentacyjne dla narodu amerykańskiego. Podobnie jak inne wielkie aglomeracje
amerykańskie, także Waszyngton, D.C. charakteryzuje się widocznymi dysproporcjami. Ewidentny jest
podział miasta na część zamożną „białą” północno-zachodnią i na część „czarną” północno-wschodnią, dotkniętą upadkiem, ruinami, pustostanami oraz
przestępczością kryminalną. Jest to rezultat brutalnych zamieszek na tle rasowym w 1968 roku, które
spowodowały masowe przesiedlenia mieszkańców.
Od 1980 roku administracja miejska przeciwdziała
problemom urbanistycznym i socjalnym obszernym
programem restrukturyzacyjnym.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski USA

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo
W WASZYNGTONIE, D.c./USA
Data: 20 maja 2018 r.
Pieśń: Chwalże ma duszo Mocarza
Osoby towarzyszące: wszyscy apostołowie okręgowi i apostołowie okręgowi pomocniczy oraz apostołowie z terytorialnego Kościoła
Nowoapostolskiego USA
Uczestnicy: ok. 1 700
Informacja: nabożeństwo zielonoświątkowe
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M

Słowo biblijne: List do Efezjan 1, 13. 14

„W nim [Chrystusie] i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy,
ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest
rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności
Bożej, ku uwielbieniu chwały jego”.

Duch Święty jako rękojmia
Mili bracia i siostry, z okazji Zielonych Świąt najpierw
posłuchamy czytania Biblii z 2. rozdziału Dziejów Apostolskich, wersety 1-13:
„A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy
razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum,
jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały
dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia,
które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić
innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali
w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem; gdy więc powstał ten
8
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szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał
ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się, i dziwili,
mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas,
swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie
i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i
Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części
Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła
Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności,
mówili jeden do drugiego: Cóż to może znaczyć? Inni zaś
drwiąc, mówili: Młodym winem się upili”.

oi mili bracia i siostry, mam wielką
przyjemność móc obchodzić święto
zesłania Ducha Świętego, Zielone
Świątki, tu z wami w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jak również z
braćmi i siostrami z innych krajów, którzy uczestniczą w
transmisji satelitarnej tego nabożeństwa.
Zielone Świątki są dla nas bardzo ważnym świętem,
ponieważ świadczą o wierności Bożej. Bóg obiecał zesłać
Zbawiciela, Mesjasza. On spełnił tę obietnicę i to w taki
sposób, jakiego nikt nie mógł sobie wyobrazić. Stało się
coś niesłychanego: Bóg Syn przyszedł na ziemię i stał się
człowiekiem. To przewyższyło wszelkie ludzkie wyobrażenia.
Pan Jezus przepowiedział, że zostanie zabity, zmartwychwstanie i powróci do swego Ojca. Powstał z martwych i został zabrany do Ojca, do nieba, w sposób, jakiego nikt nie był w stanie sobie wyobrazić ani wyjaśnić. To
było coś niesamowitego. Człowiek, który umarł, powstaje
z martwych i wstępuje do nieba. Nikt nie mógł tego sobie
wyobrazić.

Zielone Świątki są dla nas bardzo
ważnym świętem, ponieważ świadczą
o wierności Bożej.
Pan Jezus obiecał, że pośle Pocieszyciela. Nie wiem,
co uczniowie sobie wtedy wyobrażali. Być może myśleli o
przyjacielu lub o kimś podobnym. Wtedy nie było jeszcze
mowy o Duchu Świętym. Kiedy nadeszły Zielone Świątki
i Duch Święty został zesłany, to wydarzyło się to również
w sposób, jakiego nikt nie był w stanie sobie wyobrazić.
Bóg spełnił swoją obietnicę.
Pan Jezus obiecał, że przyjdzie ponownie, aby zabrać
do siebie swoich wybranych, oblubienicę. To także stanie
się w taki sposób, jakiego nie potrafimy sobie wyobrazić.
To przechodzi wszelkie rozumowanie. Ponowne przyjście
Chrystusa może być pojęte jedynie poprzez wiarę. Ale
jedno wiemy: to nastąpi! Pan Jezus przyjdzie ponownie
i zabierze swoją oblubienicę. To jest nasza zielonoświątkowa radość. Wiemy, że Bóg wypełnia swoje obietnice.
On jest wierny.
W słowie biblijnym nabożeństwa Apostoł Paweł mówi
o tych, którzy otrzymali dar Ducha Świętego jako o zapieczętowanych: „…zostaliście zapieczętowani obiecanym

Duchem Świętym”. Znamy znaczenie pieczęci; poświadcza, że coś jest czyjąś własnością. Właściciel stawia pieczęć, żeby tym samym pokazać: to należy do mnie.
Fakt naszego pieczętowania Duchem Świętym, Duchem Bożym, poświadcza, że jesteśmy własnością Boga.
Mamy szczególną relację z Bogiem. Staliśmy się dziećmi
Bożymi. Mówimy tu o stanie dziecka Bożego. A to oznacza, że jesteśmy uprawnieni do dziedzictwa. Dziecko ma
prawo do ojcowskiego dziedzictwa. Takie jest znaczenie
pieczętowania Duchem Świętym. Pewnego dnia odziedziczymy chwałę Bożą.
Być pieczętowanym Duchem Świętym, posiadać stan
dziecka Bożego, jest czymś więcej niż kontraktem lub
umową. Kiedy mówię o umowach, to w Stanach Zjednoczonych się wie, o czym mowa. Umowa zawiera obowiązki, które ja muszę spełnić oraz obowiązki, które musi
spełnić ten drugi. Jeśli nie spełnia się warunków umowy,
zostaje ona rozwiązana i w jakiś sposób zostaje się ukarany. Tak jest w przypadku umów.
Być zapieczętowanym Duchem Świętym oznacza
coś innego. Oznacza bycie dzieckiem Bożym. Bóg cię
kocha jako swoje dziecko i cokolwiek czynisz, pozostaniesz Jego dzieckiem. Nawet jeśli wszystko robisz źle, to
niczego nie zmienia u Boga: „Jestem twoim Ojcem, a ty
jesteś moim dzieckiem, które miłuję. Nawet jeśli wszystko zrobiłeś źle – ale kiedy powrócisz do mnie, przyjmę
ciebie jako moje dziecko, cokolwiek by to nie było”. To
jest znaczenie pieczęci.
Bracia i siostry, nigdy nie zapominajmy: cokolwiek
było, cokolwiek będzie, cokolwiek uczyniłeś bądź uczynisz – kiedy powrócisz do Ojca, On przyjmie ciebie jako
swoje umiłowane dziecko, ponieważ masz pieczęć Ducha
Świętego.

Święte pieczętowanie
jest powodem naszej nadziei.
Apostoł Paweł mówi tu o obiecanym Duchu Świętym
– w innych przekładach „Duchu obietnicy”. W rzeczywistości Duch Święty, święte pieczętowanie, jest powodem
naszej nadziei. Apostoł Paweł powiedział: „A jeśli Duch
tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was,
tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził,
ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który
mieszka w was”. (Rzym 8, 11)
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Masz rękojmię, masz zapewnienie:
				
możesz temu podołać. Nie trać odwagi.
Tak więc otrzymanie daru Ducha Świętego jest równoznaczne z otrzymaniem obietnicy. Jeśli ten Duch mieszka
w tobie, twoje ciało może zostać wskrzeszone i wejść do
chwały Bożej. To jest obietnica Boża.

Ś

więte pieczętowanie jest powodem naszej nadziei.
Apostoł Paweł tu dodaje, że jest to także rękojmia
naszego dziedzictwa. Otrzymanie daru Ducha
Świętego oznacza otrzymanie obietnicy, zapewnienia, zadatku na dziedzictwo. Bóg mówi do ciebie: „Jesteś moim
dzieckiem, odziedziczysz moją chwałę. Jeśli Duch Święty
w tobie żyje, będziesz mógł zmartwychwstać. Obiecuję
ci, że ukończę dzieło, które rozpocząłem”.
Żadna moc, żaden duch, żaden człowiek nie może powstrzymać planu zbawienia Wszechmogącego. Nawet
jeśli z punktu widzenia ludzkiego mielibyście wątpliwości, to pomyślcie o życiu Pana Jezusa. Nikt nie mógł powstrzymać Jezusa Chrystusa od dokonania zbawienia tutaj
na ziemi.
Zapewnieniem, gwarancją, którą Bóg daje wraz z
Duchem Świętym jest: „Dokończę dzieło, które w was

10

NASZA RODZINA

9 / 2018

rozpocząłem. Nikt nie może mnie powstrzymać przed
udzieleniem zbawienia”.
Ta rękojmia zawiera jeszcze więcej. Bóg nam mówi:
„Wybrałem ciebie, abyś był moim dzieckiem, abyś był
oblubienicą i wszedł do mojego Królestwa”. Kto jest pieczętowany Duchem Świętym, ma pewność, że zostanie
zbawiony, niezależnie od słabości ludzkiej natury i bez
względu na swoje grzechy. Ważne jest, abyśmy byli tego
świadomi. Czasami jesteśmy zniechęceni, ponieważ jesteśmy tacy słabi i raz za razem popadamy w grzech. Nie
zapominaj: masz rękojmię, masz zapewnienie: możesz
temu podołać. Nie trać odwagi. Próbuj wciąż na nowo.
Nie poddawaj się! Bóg zatroszczy się o to, żebyś otrzymał
wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć stan oblubienicy i wejść do Jego Królestwa; pod warunkiem, że przygotujesz się na ponowne przyjście Chrystusa. Wówczas
On da ci wszystko, czego do tego potrzebujesz.
Bóg nigdy nie dopuści do czegoś, co powstrzymałoby nasze zbawienie. To jest wielkim pocieszeniem na
przykład dla naszych starszych czy chorych braci i sióstr,
którzy są zbyt słabi lub niedołężni, aby uczestniczyć w

nabożeństwach. W takich przypadkach mogą pojawić się
obawy i można się zastanawiać: czy będę przygotowany
na ponowne przyjście Chrystusa? Jeśli Bóg dopuścił do
tego, że nie możesz przychodzić na nabożeństwa, ponieważ jesteś stary, chory lub niedołężny, to nie obawiaj się.
Masz zapewnienie, że poprzez Ducha Świętego otrzymasz
wszystko, co jest konieczne, aby należeć do oblubienicy.
Zapewnieniem dla ciebie jest też to, iż fakt, że jako
słudzy Boży jesteśmy słabymi, niedoskonałymi, grzesznymi ludźmi, nie stanowi dla ciebie przeszkody w osiągnięciu zbawienia. To nie jest usprawiedliwieniem dla
nas duchownych; wiemy, że musimy bardziej się starać o
więcej uświęcenia, więcej poznania, więcej miłości i stawać się lepszymi. Ale bracia i siostry możecie być pewni,
że każdy chętny, kto chce być przygotowanym, otrzyma
to, czego potrzebuje, pomimo wszelkich błędów i słabości
sług Bożych.
Oczywiście teraz muszę podkreślić, że to dotyczy
tych, którzy naprawdę chcą być przygotowani. Ponieważ
jeśli ponowne przyjście Chrystusa nie jest już dla mnie
priorytetem, to ta gwarancja, to zapewnienie jest bezprzedmiotowe.
Jeśli chcę korzystać z życia, a mówiąc konkretnie,
szukam pięknego i słonecznego miejsca w jakimś kraju,
gdzie można swobodnie żyć, gdzie bez napięć można relaksacyjnie korzystać z dni razem z innymi miłymi ludźmi, i przeprowadzam się tam, pomimo iż wiem, że tam
nie ma kościoła i nie mogę chodzić na nabożeństwa, to
nie mogę powiedzieć: „Ach, jestem pieczętowany, mam

rękojmię, Bóg w jakiś sposób się mną zaopiekuje”. Czy
mam wam coś powiedzieć? Ja nie podjąłbym takiego
ryzyka. Poważnie powinno się zadać sobie pytanie: czy
ponowne przyjście Chrystusa jest jeszcze dla mnie priorytetem? Czy może ważniejsze jest dla mnie przyjemne
życie? Z pewnością większość z nas pracuje i musi pracować zawodowo. Ale jest też kwestia priorytetów.

Święte pieczętowanie jest rękojmią, zapewnieniem, obietnicą życia wiecznego.
Jeśli przyjmuję pracę zawodową, w której muszę pracować przez pięćdziesiąt niedziel w ciągu roku, aby zarobić więcej pieniędzy, to nie jestem pewien, czy nadal mnie
dotyczy ta obietnica Boża. Wtedy nie mogę mówić: mam
rękojmię! – Tak, masz ją, ale czy naprawdę chcesz być
przygotowany na ponowne przyjście Chrystusa? Czy jest
to dla ciebie priorytetowe?
Na pytanie, czy obowiązujące jest to przyrzeczenie w
stosunku do ciebie, nie może ci odpowiedzieć Główny
Apostoł ani twój przewodniczący zboru, to leży w ręku
Boga. Powiedzmy sobie jasno, że ta obietnica, to zapewnienie, nie ma zastosowania we wszystkich przypadkach.
Dotyczy to tych, którzy chcą być przygotowani na ponowne przyjście Chrystusa, dla których jest ono priorytetem.
A to jest sprawa pomiędzy Bogiem a wierzącym; o tym
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nie my decydujemy jako słudzy Boży.
Święte pieczętowanie jest rękojmią, zapewnieniem,
obietnicą życia wiecznego. Jest to pewnego rodzaju zadatek, który ułatwia sprawę. Dzięki temu uzyskujemy prawo
do uczestnictwa w chwale. Dzięki darowi Ducha Świętego coś już zostało nam dane z góry. Już teraz możemy
spożytkować określoną część dziedzictwa.
Co to jest za dziedzictwo? Wieczna wspólnota z Bogiem w Jego Królestwie. Otrzymanie daru Ducha Świętego oznacza doświadczanie przedsmaku tego dziś. W Piśmie Świętym czytamy: „Lecz wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim
jest”. (I Jan 3, 2) To jest część tego dziedzictwa. Zobaczymy Go twarzą w twarz. To jest ta wiekuista chwała, którą
odziedziczymy po ponownym przyjściu Chrystusa.

Z pomocą Ducha Świętego
możemy pokonać wszystko, co dzieli.
Jednakże już teraz, dzięki darowi Ducha Świętego,
mamy przedsmak społeczności z Bogiem i dzięki pomocy
Ducha Świętego możemy poznawać Boga takim, jakim
On jest. Coraz bardziej poznajemy, że On jest naprawdę
z nami. Coraz bardziej uświadamiamy sobie, że Bóg jest
naprawdę miłością. A także zdajemy sobie sprawę, że Bóg
jest naprawdę wszechmocny. Coraz bardziej poznajemy,
że Bóg naprawdę jest łaską.
Poprzez działanie w nas Ducha Świętego, dochodzimy
do coraz głębszego poznania Boga.
Oczywiście, dziś jeszcze nie możemy Go widzieć
takim, jakim jest, ale już widzimy wiele z Jego natury, a
wiedza ta zmienia nasze życie, staje się częścią naszego
życia oraz determinuje nasze postępowanie i działanie.
Tak, rzeczywiście: Bóg jest wszechmocny, jest miłością,
jest łaską – to określa nasze życie.
Przedsmakiem tego, co czeka nas we wspaniałości, w
wiekuistej wspólnocie z Bogiem, jest pokój Boży. Pokój,
który polega na tym, że wszystko odpowiada woli Bożej.
Taka jest definicja pokoju Bożego. Wszystko jest w doskonałej harmonii, ponieważ wszystko odpowiada woli
Bożej.
Pomyślcie o początku dziejów, o raju. Tam wszystko
było zgodne z wolą Bożą. To był pokój Boży.
Tej doskonałej wspólnoty z Bogiem doświadczymy
w Jego Królestwie, ale już teraz, dzięki darowi Ducha
12

NASZA RODZINA

9 / 2018

Świętego, możemy mieć przedsmak tego pokoju. Jeśli
bowiem pozwalamy Duchowi Świętemu w nas działać,
wówczas On kształtuje nasze usposobienie, nasze myśli,
nasze pragnienia, a w wyniku tego wszystko staje się
coraz bardziej zgodne z naturą Bożą, z myślą Bożą i z
wolą Bożą. A jeśli tak jest, to w sercach mamy pokój.
W Królestwie Bożym, a następnie w nowym stworzeniu, Bóg będzie wszystkim we wszystkim, jak mówi Biblia. (I Kor 15, 28) Cudowne słowo i wspaniała obietnica,
o której można mówić godzinami: Bóg będzie wszystkim
we wszystkim. Ci, którzy będą wówczas żyli we wspólnocie z Bogiem, będą w jedności wzajemnej i z Bogiem.
Oznacza to także zupełnie nowy rodzaj relacji między
ludźmi, zupełnie nową jakość, której nawet nie potrafimy
sobie wyobrazić. Wszyscy zachowają swoją osobowość,
nawet w Królestwie Bożym, nawet w nowym stworzeniu.
Każdy będzie tym, kim jest jako osoba. Ale wszystkie te
różne osoby będą całkowitą jednością w Bogu, ponieważ
Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Wspaniała jakość
relacji, której dziś nie znamy. Ale z pomocą Ducha Świętego, o ile pozwolimy Jemu kształtować naszą istotę i
nasze myślenie, możemy doświadczyć przedsmaku tej
wspólnoty już dziś w naszym życiu, z naszymi braćmi i
siostrami, z naszym bliźnim. Z pomocą Ducha Świętego
możemy pokonać wszystko, co dzieli.
Co dziś dzieli ludzi? Żądza i egoizm. Żądza bogactwa,
władzy i zaszczytów. Apostoł Paweł mówi, że jedni drugich kąsają i pożerają. (Gal 5, 15) Spójrzcie na świat, czy
tak nie jest? Z powodu egoizmu, swojej żądzy pieniędzy,
władzy i uznania ludzie się kąsają i żrą.
Przezwyciężyć to wszystko możemy wtedy, kiedy
Duch Święty będzie kształtował i kreował nasze myśli.
W wyniku tego nasze relacje z bliźnim będą miały inną
jakość; mały przedsmak relacji międzyludzkich w Królestwie Bożym.
Różnice częstokroć są dziś postrzegane za przyczynę
wzajemnego nieodnajdywania się. Z punktu widzenia
Ducha Świętego wygląda to jednak zupełnie inaczej. Z
pewnością wszyscy jesteśmy różni. Nasze różnice wszakże nie są przeszkodą, a wręcz przeciwnie, są szansą, są
błogosławieństwem. Pozwalają nam tworzyć wspólnotę kościelną, tworzyć zespół tych, którzy walczą dla
Boga i wraz z Bogiem, zespół tych, którzy są powołani
do służenia Bogu i do szerzenia Ewangelii, zespół tych,
którzy przygotowują się na ponowne przyjście Chrystusa. Zespół, który składa się z takich samych ludzi, nie
jest zbyt efektywny. Dopiero różnice dają siłę przebicia.

Twórzmy zespół, który walczy dla Boga i wraz z Bogiem.

Potrzebuję darów bliźniego, a on potrzebuje moich. W ten
sposób różnice stają się szansą, stają się „wartością dodaną”. Twórzmy zespół, który walczy dla Boga i wraz z
Bogiem. Przy tym istniejące różnice nie są przeszkodą, ale
stają się szansą, stają się błogosławieństwem, o ile wykazujemy konsekwentną postawę.
Ostatnia kwestia. Dar Ducha Świętego oznacza też powołanie. Powołani jesteśmy do tego, aby być świadkami
Pana Jezusa. Ducha Świętego nie otrzymaliśmy dlatego,
że byliśmy lepsi. Definitywnie nie jesteśmy lepsi od innych. Pan Jezus zadecydował: potrzebuję ciebie, a także
ciebie, jesteście powołani, aby mi służyć.
Proszę, bądź świadkiem Pana Jezusa, pomagaj szerzyć
Ewangelię. Pomagaj nieść ludziom poselstwo, że Ewangelia obowiązuje jeszcze dziś, że nauka Jezusa Chrystusa
jest jeszcze dziś skuteczna, jest prawdą i służy zbawieniu.
To jest aspekt powołania. Innym aspektem powołania jest to, że mamy świadczyć o ponownym przyjściu
Chrystusa. Pozwólcie mi zgłębić ten aspekt. Wiadomo
przecież jest, że Stany Zjednoczone Ameryki są bardzo

chrześcijańskim krajem. Szczerze mówiąc bardzo mnie to
cieszy. Niemniej, bracia i siostry, wiara chrześcijańska nie
jest receptą na życie pełne sukcesów. Jako dzieci Boże,
jako pieczętowani Duchem Świętym, mamy zadanie i powołanie, aby głosić ponowne przyjście Chrystusa.
Idąc do biblioteki lub serfując po Internecie, znajdujemy setki książek i porad odpowiadających na pytanie,
w jaki sposób odnieść sukces w życiu. Na ten temat piszą
niezliczeni autorzy. A niektórzy z nich są nawet przekonani, że Ewangelia jest pewnego rodzaju receptą na sukces
życiowy. Poświadczajmy, że Ewangelia Jezusa Chrystusa
jest czymś o wiele większym niż mądrość życiowa lub
przepis na sukces. Wiara chrześcijańska nie jest też tylko
zbiorem reguł moralnych. Oczywiście istnieje też etyka
chrześcijańska. Ewangelia, wiara chrześcijańska, wytyczają normy etycznego zachowania, ale w istocie jest
to coś więcej. Wiara chrześcijańska ma swoje korzenie
w obietnicach. W niej chodzi o przyszłość, w niej chodzi o żywot wieczny i o wiekuistą wspólnotę z Bogiem,
o oblubienicę Chrystusa przygotowywaną tu na ziemi.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Apostoł okręgowy
Joseph O. Ekhuya
Apostoł okręgowy Joseph O.
Ekhuya w toku swego kazania
najpierw wyjawił wrażenia ze
spotkania z Głównym Apostołem i apostołami okręgowymi w Waszyngtonie i wspomniał o zwiedzeniu
miejsca pamięci, na którym zwiedzający zachowywali
bezwzględne milczenie. Takie miejsca pamięci mają
skłonić ludzi do zadania sobie pytania, co wydarzenie
z przeszłości oznacza dla teraźniejszości i przyszłości:
„Zgromadziliśmy się i obchodzimy Zielone Świątki.
Wydarzenie z odległej przeszłości”, stwierdził apostoł
okręgowy i wezwał do refleksji i zadania sobie pytania, co Zielone Świątki oznaczają dla nas dziś i dla
naszej przyszłości. Zielone Świątki to przezwyciężenie
wszelkich różnic, ponieważ poprzez Ducha Świętego
staliśmy się braćmi i siostrami.

Poświadczanie tego wszystkiego jest naszym zadaniem.
Wyznawajmy ponowne przyjście Chrystusa! Wyznawajmy, że jesteśmy chrześcijanami, którzy otrzymali dar
Ducha Świętego jako rękojmię na rzecz przyszłości, nie
tylko życia na ziemi. Dążymy do Królestwa Bożego. Czekamy na ponowne przyjście Chrystusa, co poświadczamy
naszym przygotowywaniem się. To jest część naszego powołania. Rozmawiajmy o przyszłości w taki sposób, aby
nasz bliźni też czuł jej przedsmak. Pan Jezus przyszedł na
ziemię, aby zapewnić ludziom przyszłość we wspólnocie
z Bogiem, a nie po to, żeby ludziom ułatwić życie lub dopomóc im jako chrześcijanom stać się pożytecznym członkiem społeczeństwa.
Od nas zależy, czy ludzie w naszym Kościele zaznają przedsmaku Królestwa Bożego. Od nas zależy, czy
nasz bliźni doświadcza, że Bóg jest miłością, że Bóg
jest łaską, że Bóg jest cierpliwy. Dzięki nam może tego
14
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doświadczyć. Dzięki nam może zaznać pokoju Jezusa Chrystusa. Powinien doświadczyć, że różnice nie są
przeszkodą w jedności w Chrystusie, że z pomocą Ducha
Świętego można być jednością, niezależnie od wszelkich
różnic ludzkich. Takie jest moje życzenie z okazji Zielonych Świąt. Będziemy pierwszymi, którzy dzięki temu
będą błogosławieni i przyciągną wielu ludzi, którzy chcą
doświadczyć przedsmaku Królestwa Bożego.
Bracia i siostry, pięknie, że wszyscy apostołowie okręgowi i ich pomocnicy są tu dziś obecni. Wczoraj wieczorem pomyślałem, że jest to dobra okazja, aby dzieciom
Bożym w Stanach Zjednoczonych wyrazić moją wdzięczność. Czy wiecie, za co? Pracowaliście przez dziesięciolecia, aby dzieło Boże się rozwijało na przykład w Afryce.
Wielu braci w tym uczestniczyło i nie szczędziło ofiar.
Wykorzystali też część waszych ofiar do tego, aby naszą
wiarę szerzyć w Afryce. Za te w przeszłości złożone ofiary

i za tę pracę chciałbym wam podziękować. Widzicie, że
Bóg błogosławił wasze dzieło i wasze ofiary. Dziś mamy
apostoła okręgowego oraz rozwinięty i błogosławiony Kościół w Afryce Wschodniej. Za Tanzanię, Ugandę i Kenię
odpowiedzialny jest apostoł okręgowy Joseph Ekhuya.
Sądzę, że wielu z was ucieszy usłyszenie kazania tego
apostoła okręgowego działającego w tych krajach, które
wspieraliście przez wiele lat.
Po kazaniach apostołów okręgowych Główny Apostoł powiedział:

B

racia, siostry, tak jak powiedziałem, Duch Święty
umożliwia nam głębsze poznanie Boga. Mamy
już przedsmak tego, jak to będzie, kiedy Jego zobaczymy takim, jakim jest. Gdy dajemy się inspirować
przez Ducha Świętego, wtedy coraz bardziej odkrywamy,

Apostoł okręgowy
Markus Fehlbaum
Apostoł okręgowy Markus Fehlbaum przypomniał relację z 2.
rozdziału Dziejów Apostolskich
dotyczącą pierwotnego zboru po zesłaniu Ducha
Świętego: „I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach”. To i dziś może
być praktykowane i przeżywane. Dziś też wierni mogą
być jednym sercem i jedną duszą, ponieważ Duch
Święty działa i objawia się obecnie podobnie, jak w
początkach Kościoła: „Miłością, którą otrzymałeś z
Ducha Świętego możesz miłować innych, dokonywać
dobrych uczynków oraz być błogosławieństwem dla
swojego zboru”.
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Żyć z wiarą / przeżycia

Apostoł okręgowy Andrew Andersen scharakteryzował Zielone Świątki
jako święto jedności i
zgłębił poruszoną przez
Głównego Apostoła myśl o rękojmi jako gwarancji: „Dar Ducha Świętego daje nam gwarancję, że żadna zewnętrzna moc nie może nas tak

jaka wielka jest miłość Boga, jaka wielka jest Jego łaska,
jaka wielka jest Jego świętość. Im bardziej sobie to uświadamiamy, tym bardziej poznajemy, że nie zasługujemy
na społeczność z Bogiem, niezależnie cokolwiek byśmy
czynili. Wiemy, że Bóg jest doskonały, ale też wiemy, jak
dalece jesteśmy od wszelkiej doskonałości. Dlatego nie
możemy stanąć przed Bogiem i powiedzieć: „Spójrz, co
już dla Ciebie zrobiłem! Jaka będzie teraz moja zapłata?
Jakie otrzymam za to błogosławieństwo?”.
Przystępujemy do Pana z głęboką pokorą, a stojąc
przed naszym Zbawicielem mówimy: „Proszę, obdarz nas
swoją łaską. Potrzebuję jej”. Bóg przyrzekł: Kto wierzy w
Jezusa Chrystusa, kto jest gotowy do pokuty, ten dostąpi
łaski. Z mocy Ducha Świętego apostołowie zwiastują odpuszczenie grzechów. Bóg daruje nam łaskę odpuszczenia i oczyszczenia w Chrystusie.
Coraz bardziej uświadamiajmy sobie, jak bardzo jesteśmy zdani na łaskę Boga. Im bardziej jesteśmy pokorni,
tym bardziej Bóg może nas błogosławić.
Dzięki działaniu Ducha Świętego możemy teraz przeżywać wspólnotę z Panem w świętej wieczerzy. Jeżeli
spożywamy ciało i krew Jezusa, to na nowo związana jest
z tym obietnica: posiadasz rękojmię, ona nadal jest ważna.
Miłuję cię nadal, tak jak dotychczas. Nic się nie zmieniło.
Często o tym myślę, że przychodzimy do Pana i niezależnie od tego, co uczyniliśmy, On nam mówi: „Moje
ciało i moją krew za ciebie daję. To jest dowód; z mojej
strony pomiędzy mną a tobą nic się nie zmieniło. Miłuję
16
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zdominować, aby nam zagrozić i zakwestionować nasze powiązanie z Panem. Nic nie może
nas oddzielić od naszego Ojca Niebieskiego.
Innymi słowy, tym jedynym, który może zerwać
powiązanie twojej duszy z Bogiem, jesteś ty
sam. Bądźmy świadomi, że zbawienie duszy
leży w naszych rękach. Zachowanie wierności
Chrystusowi to wyłącznie nasza decyzja”.

Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski USA

ApOSTOł OkręgOWy ANdrEW ANdErSEN

Pójdź
i zobacz
Na uroczyste nabożeństwo
apostoła w naszym zborze postanowiliśmy zaprosić zainteresowanych ludzi. Ja również
zaprosiłem swoich przyjaciół i
znajomych, którzy wykazywali
zainteresowanie naszym
Kościołem.

ciebie i chcę, abyś miał społeczność ze mną”. To jest cudowne źródło pocieszenia i mocy.
Niech i ta uroczystość świętej wieczerzy nam dopomoże w uświadomieniu naszego powołania. Powołani
jesteśmy do tego, aby naszemu bliźniemu umożliwić w
naszym Kościele, w naszym zborze, we wspólnocie dzieci
Bożych przeżywać przedsmak przyszłej wspaniałości. To
jest nasze zadanie. Nie jesteśmy marzycielami, jesteśmy
realistami. Wiemy, że możemy czynić jeszcze więcej i
musimy czynić jeszcze więcej, a to, co czynimy, musimy
czynić jeszcze lepiej, aby wspólnota Kościoła ujawniała
przedsmak Królestwa Bożego.

N

asz apostoł przeprowadził nabożeństwo
słowem biblijnym
z Ewangelii Jana 4,
42: „I mówili do niewiasty: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu; sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata”.
Apostoł wyjaśnił kontekst biblijny: pewna kobieta, poznawszy Mesjasza, pozostawiła swój dzban przy
studni, do której przyszła po wodę i
pobiegła do miasta, i powiedziała ludziom: „Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam; czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli
do niego”.
Zwykła kobieta nieodznaczająca
się szczególnymi osiągnięciami, zapaliła jednak ludzi swoim entuzjazmem. Przekazała słowa Pana Jezusa
ludziom w swoim środowisku. Natomiast ci ludzie powiedzieli to, o czym
była mowa w słowie biblijnym nabożeństwa. Wykorzystali szansę kontaktu z Panem Jezusem.
Zaproszeni przeze mnie przyjaciele i znajomi nie przybyli na nabożeństwo, szkoda… Pomimo to pokrzepiony wracałem z nabożeństwa do domu, ale też miałem mieszane uczucia:
z jednej strony entuzjazm dla Ewangelii Jezusa Chrystusa, a z drugiej

strony uczucie ludzkiej bezsilności.
Tak rozmyślając jechałem przez
miasto i nagle zobaczyłem spacerującego po chodniku mężczyznę. Był to
pewien brat, który nie uczęszczał na
nabożeństwa, były diakon z sąsiedniego zboru, z którym miałem niewielki kontakt osobisty. Zatrzymałem
się więc i nawiązaliśmy rozmowę.
Powiedział mi, że idzie do znajdującego się w pobliżu źródła, ponieważ odkąd pije tę wodę nie potrzebuje już lekarstw, przy czym dodał:
„Większość ludzi nie zwraca uwagi
na to źródło i przechodzi obojętnie”.
Opowiedziałem mu o moich rozmyślaniach sprzed chwili i moim dialogu z Ojcem Niebieskim. Oczywiście też wspomniałem o przeżytym
nabożeństwie i jego temacie oraz o
kontekście biblijnym związanym ze
źródłem, do którego w swoim kazaniu nawiązał apostoł. – Obaj cieszyliśmy się z tego i z naszego spotkania.
Zapisałem sobie jego nowy numer telefonu komórkowego i uzgodniliśmy, że się zdzwonimy i ponownie spotkamy.
Jadąc dalej do domu odczuwałem
wielką wdzięczność z powodu tego przeżycia i z powodu mojej wiary
– źródła, które pokrzepia i gasi pragnienie mojej duszy w domu Bożym.
Miły Boże, dziękuję Tobie za
Twoją wszechobecność.

ZASAdNicZE Myśli
Dar Ducha Świętego jest
– zapewnieniem, że Bóg troszczy się o nasze
zbawienie;
– rękojmią doskonałej wspólnoty z Bogiem;
– powołaniem do służby Bogu.
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Kościół na świecie
Główny Apostoł Schneider wita
młodzież na stadionie „Cape Town”

Główny Apostoł (fot. z prawej) i apostołowie (fot. z lewej) opuszczają stadion.
Młodzi wierni zachowują ten moment w swoich smartfonach

Dni Młodzieży w Kapsztadzie

Około 40 000 młodych chrześcijan z różnych krajów, należących do terytorialnego
Kościoła Nowoapostolskiego Afryka Południowa, w niedzielę 18 lutego 2018 roku
na stadionie „Cape Town”, w ramach trzydniowych Dni Młodzieży, przeżyło nabożeństwo
celebrowane przez Głównego Apostoła Jean-Luca Schneidera.

A

postoł okręgowy John Kriel zaprosił
młodzież ze swego obszaru działania,
w wieku od 14 do 35 lat, do Kapsztadu na Dni Młodzieży w dniach 16-18
lutego 2018 roku. Przybywający już
w piątek uczestnicy z Republiki Południowej Afryki,
Namibii, Mozambiku i wysp Oceanu Indyjskiego zgłaszali się najpierw w różnych kościołach, gdzie zostali
powitani, a następnie rozkwaterowani w domach nowoapostolskich rodzin w Kapsztadzie. W sobotę rano
500 autobusów przywiozło młodzież na stadion „Cape
Town”, gdzie miało miejsce zainaugurowane koncertem spotkanie młodzieży.
Modlitwa o deszcz dla Południowej Afryki
Biblijną myślą przewodnią nabożeństwa dla
młodzieży, które przeprowadził Główny Apostoł w
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niedzielę rano, był werset z Ewangelii Mateusza 14, 29:
„A On rzekł: Przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł
po wodzie i przyszedł do Jezusa”. W modlitwie wstępnej nabożeństwa Główny Apostoł odniósł się też do
trudnej sytuacji w regionie Kapsztadu, od miesięcy dotkniętym katastrofalną suszą do tego stopnia, że woda
pitna została racjonowana. W ten sposób przyłączył się
też do licznych modlitw o deszcz w tamtym czasie słanych do Boga przez niezliczonych wierzących.
Trybuny stadionu „Cape Town”, na którym odbywają się mecze piłkarskie, mają długość ponad trzystu
metrów. Stąd też Główny Apostoł zwrócił się najpierw
do uczestników nabożeństwa siedzących bezpośrednio naprzeciwko ołtarza i powiedział: „Świadomy
jestem, że ci, którzy siedzą dokładnie naprzeciwko
mnie, nie mogą mnie widzieć. Nawet na telebimie jestem małym punktem, którego nie można rozpoznać,
ponieważ jestem zbyt oddalony od was, a wy ode mnie.

• byli bezwzględnie posłuszni Bogu we wszystkich
sytuacjach;
• miłowali Jego miłością;
• odpuszczali tym, którzy wyrządzają im zło.
Nie powątpiewaj, podołasz!

Bóg wzywa ciebie osobiście
Relacjonowane w 14. rozdziale Ewangelii Mateusza wydarzenie o tonącym Piotrze było sednem kazania Głównego Apostoła. Wydarzenie to obrazuje nasze
zbawienie: od momentu upadku w grzech Bóg wzywa
ludzi i to wszystkich ludzi: „Przyjdźcie do mnie! Chcę
was zaprowadzić do wiecznej wspólnoty z sobą”. To
wezwanie nie jest ogólne, ale całkiem osobiste. Bóg
wzywa każdego osobiście: „Przyjdź do mnie”. Dziś
Pan Jezus woła do ciebie: „Przyjdź, chcę z tobą kroczyć twoją drogą życia. Przyjdź, żebym mógł być częścią twego życia. Przyjdź i podziel się ze mną swoimi
myślami. Przyjdź do mnie bliżej! Przyjdź, potrzebuję
ciebie, służ mi!”.
Piotr podążył za wezwaniem Pana Jezusa i odważył
się na coś, co jest niemożliwe: szedł po wodzie. Podążanie za wezwaniem Pana Jezusa i naśladowanie Jego
zawsze oznacza ryzyko. Ale kto je podejmie, ten nie
będzie żałował, powiedział Główny Apostoł i wezwał
młodych chrześcijan, aby osobiście według wzoru Jezusa Chrystusa:
• nadali absolutny priorytet w swoim życiu wspólnocie z Bogiem;

Gdy Piotr dostrzegł wiatr, ogarnęły go nagle wątpliwości i zaczął tonąć. Problemem jednakże nie był
ani wiatr, ani fale, ale zwątpienie. Dlatego ważne jest,
aby nie powątpiewać, aby nie dać się zmylić własnym
wątpliwościom. Być może jakiś brat, jakaś siostra
akurat przeżywa fazę powątpiewania i wmawia sobie:
„Nie podołam! Jestem zbyt słaby, nie jestem zbyt
dobry. Moja wiara nie jest wystarczająco duża”. – To
jest mylne! Podołasz! Dasz radę! Pan Jezus ci pomoże.
On ciebie wzywa i On też zadba o to, abyś miał siłę do
pójścia za Jego wezwaniem. Ale nie dopiero w Królestwie Bożym, ale już dziś, tu i teraz przeżywać, że
cudownie jest mieć Pana Jezusa u swojego boku.
Apostoł okręgowy Michael Deppner (Dem. Rep.
Konga - Zachód), apostoł okręgowy Rüdiger Krause
(Niemcy Północno-Wschodnie) i apostoł okręgowy
Tshitshi Tshisekedi (Dem. Rep. Konga - Pół. Wsch.)
w swoich kazaniach nawiązali do Słowa Bożego przekazanego przez Głównego Apostoła.
Po nabożeństwie Główny Apostoł oraz zaproszeni apostołowie opuścili stadion przy wielkim aplauzie
młodych braci i sióstr, którzy uchwycili ten moment
swoimi smartfonami.

		

9 / 2018

Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Afryka Południowa

Pan Jezus wzywa: przyjdź

To pokazuje, jak się czuję dziś rano. Gdy was widzę i
gdy pomyślę, że Bóg jest obecny pośród nas, to czuję
się całkiem małym i wiem, że jestem tylko małym narzędziem w rękach Boga. Takim małym, jak teraz się
czuję, takim chciałbym zawsze pozostać”.

NASZA RODZINA

19

Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Pytania do Piotra
„Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział:
Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie! Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: Paś owieczki moje”.
Ewangelia Jana 21, 17

Chleb Żywota
Być wiarygodnym
„Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?”
Ewangelia Łukasza 6, 46

P

an Jezus w Ewangelii Łukasza 6, 46. 47 wzywa do posłuszeństwa Jego Słowu. Krytykuje tych, którzy wprawdzie
zwą Go „Panie”, ale nie przestrzegają Jego Słowa. Określenie „Pan” wskazuje na Boską Istotę Jezusa Chrystusa, który
jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem.
Jezus Chrystus wyjaśnia słuchaczom, że owoce są związane
z rośliną. Nie można oczekiwać, że na cierniach wyrosną figi.
(Łuk 6, 44) Podobnie jest u człowieka, gdyż „…z obfitości serca
mówią usta jego”. (Łuk 6, 45)
Pan Jezus swymi słowami zwraca uwagę na to, że serce, usta
i ręce powinny być spójne, a więc nasze myśli, mowa i postępowanie powinny zwiastować to samo poselstwo.
Zwrot „Panie, Panie” wyraża, że poznaje się Boży autorytet
Jezusa Chrystusa i zwraca się do Niego z prośbami. Z drugiej
strony Pan stwierdza, iż pomimo tego, Jego słowa i rady nie są
przyjmowane. Gdyby zwrot ten wynikał rzeczywiście z poznania, że stoi się przed Synem Bożym, to przecież należałoby postępować zgodnie z Jego radą.
W niektórych sytuacjach ludzie skłaniają się do wyrażania
czegoś, co jest niezgodne z ich wnętrzem. Jedną z możliwych
przyczyn jest to, że chce się uniknąć utraty odpowiedniego wizerunku. Oczywiście wiadomo, co byłoby właściwe, ale takie
postępowanie mogłoby okazać się niekorzystne.
Słowa: „Ja jestem droga i prawda, i żywot” (Jan 14, 6) jasno
wyrażają, że Jezus Chrystus był ucieleśnieniem prawdy Bożej.
Dla Niego decydujące było to, żeby we wszystkich mowach i
wszelkim działaniu objawiać prawdziwie i wyraziście istotę

20

NAsza rodzina	

9 / 2018

R

ozdział 21. Ewangelii Jana zawiera relacje o ukazywaniu się Zmartwychwstałego. Przy tym ważną rolę
odgrywa Apostoł Piotr, któremu Zmartwychwstały
się ukazuje i z nim rozmawia.
Pan Jezus wzywa uczniów do spożycia posiłku, a potem
zadaje Piotrowi pytanie. Polecenie pasienia trzódki Chrystusa porusza tu istotny aspekt służby Piotrowej.
Zdarzenie to miało miejsce pomiędzy zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem Jezusa Chrystusa. Wydarzyło
się po niezwykłym posiłku nad Jeziorem Tyberiadzkim,
gdzie Pan Jezus bezpośrednio zwrócił się do Piotra.

Pytanie
Bożą. Pod tym względem nie stosował żadnych kompromisów,
nawet jeżeli to było dla Niego niekorzystne. Na przykład w imponujący sposób pokazuje to podczas przesłuchania przez Piłata. (Jan 18, 33-38) Chociaż musiał doświadczyć, że ludzie nie
wierzyli prawdzie, którą zwiastował, (Jan 8, 45) to intencją Pana
Jezusa było zwiastowanie swego Słowa, prawdy Bożej.
Wraz z zapowiedzią zesłania Ducha Świętego Pan Jezus
wskazał na to, że Duch Prawdy wprowadzi we wszelką prawdę. (Jan 16, 13) Nauczani przez Ducha Świętego poznawajmy
Trójjedynego Boga w Jego wielkości, wierzmy Jemu i też odpowiednio postępujmy.
Naszą intencją jest:
• wyznawanie i zwiastowanie prawdy Bożej;
• odzwierciedlanie tej prawdy w naszym postępowaniu;
• pozostanie szczerym we wszelkich okolicznościach życia.
Sprzecznością byłoby, gdybyśmy:
• prosili Pana o pomoc, a jednocześnie naruszali wolę Bożą
i żyli według naszego przekonania;
• modlili się o ponowne przyjście Chrystusa, a jednocześnie
nie traktowali tego priorytetowo w swoim życiu;
• mówili o Bożej miłości i jednocześnie odrzucali bliźniego.
Pan Jezus powiedział, że poznaje się nas po owocach. (Mat 7,
20) Nie tylko stawajmy przed Panem, prosząc o Jego Słowo, ale
przyjmujmy Jego Słowo, wierzmy w nie i według niego żyjmy.
Nasza wiara powinna się uwidaczniać nie tylko w naszych słowach, ale również w naszym zachowaniu. Wówczas będziemy
wiarygodnymi naśladowcami Pana Jezusa.

Pan Jezus zadaje Apostołowi Piotrowi trzy razy to
samo pytanie. Dostrzegamy tu powiązanie pomiędzy trzykrotnym zaparciem się Piotra a trzema pytaniami Zmartwychwstałego. Pan tu pokazuje, że tym najważniejszym,
co wiąże Go z Jego sługami, jest miłość. Ona jest nieodzownym warunkiem tego, żeby móc służyć Jemu i innym.
Dlatego powinniśmy ciągle na nowo zadawać sobie pytanie, czy Jezus Chrystus faktycznie jest w centrum naszego
życia i czy z miłości służymy bliźniemu.

Pana? (Mat 5, 4) Czy jesteśmy zaskoczeni, kiedy nasza
szczera miłość wciąż na nowo jest badana?

Polecenie
Wraz ze słowami: „Paś owieczki moje” Pan powierzył Apostołowi Piotrowi fundamentalne zadanie i służbę, którą nazywamy „służbą Piotrową”. Jezus Chrystus
podkreśla przy tym, że jedynie On jest dobrym pasterzem,
(Jan 10, 11. 14) do którego należą owce. Jednakże On
dzieli swoją służbę pasterza z tymi, którzy Go serdecznie
miłują; w związku z tym powołuje Apostoła Piotra jako
przewodnika, który ma prowadzić stado w zamyśle Chrystusa. Owce muszą być wypasane i potrzebują przewodnika.
W tym celu Pan Jezus przed wniebowstąpieniem obiecuje swoim apostołom dodatkowy dar: „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim,
nauczy was wszystkiego”. (Jan 14, 26) Wszyscy, którym
apostołowie udzielili daru Ducha Świętego, otrzymali też
miłość Bożą. (Rzym 5, 5) Dar ten jest jednocześnie zadaniem wzajemnego miłowania się i miłowania bliźniego
oraz troszczenia się o siebie nawzajem.

Reakcja
Gdy Pan Jezus po raz trzeci zadał pytanie: „Miłujesz
mnie?”, Piotr się zasmucił. Możemy sobie wyobrazić
różne przyczyny takiej reakcji. Czy Piotr był niepewny lub niecierpliwy, odpowiadając trzeci raz na to samo
pytanie? Czy Pan wątpił w pierwsze dwie odpowiedzi?
Przyglądając się temu bliżej, możemy poznać, że ta dobitna rozmowa z Panem trafiła do serca Piotra i skłoniła go
do wyrażenia z naciskiem swojego przekonania, że Jezus
Chrystus jest Synem Bożym; (Mat 16, 16) stąd też wyznał: „Panie! Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że cię miłuję”.
Czy Słowo Boże wnika do naszego serca i sprawia, że
dostrzegamy Jego miłość do nas. Czy skłania nas do pokory i do poznania naszej niegodności? Jeżeli poznajemy
nasze grzechy i z tego powodu się smucimy i cierpimy,
czy to nie jest dla nas wówczas znakiem naszej miłości do
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Katechizm

dla zbawienia człowieka. (I Ptr 1, 3-12) Wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowi podstawę wiary w
zmartwychwstanie umarłych w Chrystusie i przemienienie
żyjących podczas ponownego przyjścia Pana: „...umarli
wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni”. (I Kor 15, 52)

katechizm

3.4.11.2 Ukazania Zmartwychwstałego

Trójjedyny Bóg
Rozdział 3 − część XVII

3.4.11 Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest czynem Trójjedynego Boga, jaki jeszcze nie miał miejsca:
• Z jednej strony objawia się tu moc Boga, Ojca. On
wzbudza Jezusa z martwych. (Dz Ap 5, 30-32)
• Z drugiej strony wypełniają się tu Boże słowa Syna
Bożego: „Nikt mi go [mojego życia] nie odbiera, ale
Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc
znowu je odzyskać”. (Jan 10, 18)
• W końcu poświadczone zostaje Boże działanie
Ducha Świętego: „A jeśli Duch tego, który Jezusa
wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który
Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze
śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w
was”. (Rzym 8, 11)
Jezus Chrystus zmartwychwstał bez jakiegokolwiek
naocznego świadka tego zajścia. W Piśmie Świętym jednak mowa jest o wielu świadectwach zmartwychwstania
Syna Bożego. Jednym z nich jest pusty grób, co poświadczają uczennice i uczniowie. Kolejnymi świadectwami są
różne pojawienia się Pana w trakcie czterdziestu dni pomiędzy Jego zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem.
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie jest żadną iluzją
22
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Jego zwolenników, którzy chcieliby potomnych nakłonić
do wiary w cud ani też nie jest wyrazem myśli mitologicznej, ale zmartwychwstanie Chrystusa jest rzeczywistością
w historii i realnym wydarzeniem.

3.4.11.1 Znaczenie zbawcze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
Zmartwychwstanie Jezusa poświadcza moc Bożą nad
śmiercią. Ta moc jest immanentną istotą Jezusa Chrystusa
jako Syna Bożego.
W wyniku zmartwychwstania Jezusa Chrystusa wypełniły się obietnice starotestamentowe (Łuk 24, 44-46;
Oz 6, 2) oraz zapowiedzi samego Syna Bożego. (Mar 9,
30. 31; 10, 34)
Bez wiary w zmartwychwstanie Pana bezsensowna
jest wiara w Jezusa Chrystusa: „A jeśli Chrystus nie został
wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też
wasza wiara”. (I Kor 15, 14) Dopiero dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa wierzący ma uzasadnioną nadzieję na
żywot wieczny, ponieważ poprzez zmartwychwstanie
dana została możliwość unicestwienia zarówno śmierci,
jak i oddzielenia człowieka od Boga, spowodowanego
upadkiem i grzechem Adama. (I Kor 15, 21. 22)
Wyznawanie Pana Jezusa jako Chrystusa i wiara w
Jego zmartwychwstanie, mają fundamentalne znaczenie

Gdy Maria Magdalena i inne kobiety o świcie przybyły
do grobu, zobaczyły odsunięty kamień i pusty grób. Zatem
były one pierwszymi świadkami wydarzenia zmartwychwstania Jezusa. Anioł obwieścił, że Pan Jezus zmartwychwstał. (Mat 28, 5. 6) Następnie Zmartwychwstały dał się
rozpoznać Marii Magdalenie, a potem ukazał się Piotrowi
i pozostałym apostołom.
Późniejsze ukazania się Pana dokumentują, że Jezus
Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Wymienione są
konkretne osoby, którym się ukazał i które Go poznały. W
wyniku tego pozbawiona została podstawa do spekulacji,
że uczniowie wykradli ciało, aby upozorować zmartwychwstanie. (Mat 28, 11-15)
Podczas ukazywania się zmartwychwstały Syn Boży
dawał swoim uczniom wskazówki odnośnie tego, co należy czynić w przyszłości. Uczył ich, udzielał im pełnomocnictw i dawał polecenia.
Uczniom z Emaus Pan wyłożył Pismo i łamał z nimi
chleb. (Łuk 24, 25-35)
Wieczorem, w dniu swego zmartwychwstania, stanął
w gronie swoich uczniów. Jego pozdrowienie: „Pokój
wam!” pozbawiło ich trwogi oraz zapewniło im ufność.
Pan dał im polecenie: „Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was
posyłam”. Jako Zmartwychwstały i jako Pan nad śmiercią
i grzechem udzielił apostołom pełnomocnictwa i mocy,
tchnął na nich i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego.
Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a
którym zatrzymacie, są zatrzymane”. (Jan 20, 19-23)
Kolejny raz Pan ukazał się swoim uczniom nad Morzem Tyberiadzkim. Apostoł Piotr otrzymał polecenie pasienia owieczek Chrystusa, czyli dbania o Kościół. (Jan
21, 15-17)
Zmartwychwstały Pan ukazał się swoim apostołom
i objawił się im „jako żyjący i dał liczne tego dowody,

ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym”. (Dz Ap 1, 3; zob. Jan 21, 1-14)
Świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa apostołowie zanieśli na cały świat. Apostoł Paweł w I Liście
do Koryntian 15, 6 mówi o tym, że Pan jako zmartwychwstały był widziany równocześnie przez ponad pięciuset
braci. Następnie relacjonuje, że Pan na końcu ukazał się
także jemu. Odwołuje się przy tym do wydarzenia przed
Damaszkiem, (Dz Ap 9, 3-6) które miało jednak inną jakość: tam chodziło o objawienie się z nieba wywyższonego Chrystusa. Natomiast świadkami zmartwychwstania
Chrystusa w dosłownym znaczeniu są tylko ci, którzy widzieli Chrystusa na ziemi w czasie od Jego zmartwychwstania do Jego wniebowstąpienia.

3.4.11.3 Ciało zmartwychwstalne Jezusa
Chrystusa
Ciało zmartwychwstalne Jezusa Chrystusa jest gloryfikowanym ciałem. Jego zmartwychwstanie nie oznaczało
powrotu do egzystencji ziemskiej; zasadniczo różniło się
od wzbudzenia z martwych Łazarza, (Jan 11, 17-44) który
później umarł. Zmartwychwstały Chrystus definitywnie
pokonał śmierć. Wiemy, „że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje”. (Rzym
6, 9) Bóg wzbudził Jezusa z martwych i nie pozwolił, aby
Jego ciało uległo rozkładowi. (Dz Ap 13, 34. 35)
Chrystus żyje w mocy Bożej. (II Kor 13, 4) Po zmartwychwstaniu Jego gloryfikowane ciało nie jest dotknięte
skończonością i śmiertelnością cielesną; nie jest związane z przestrzenią i czasem. W tym ciele Pan stanął wśród
swoich uczniów, (Łuk 24, 36) przechodził przez zamknięte
drzwi, (Jan 20, 19. 26) łamał z uczniami chleb (Łuk 24,
30), pokazał im swoje rany i jadł z nimi. (Łuk 24, 40-43)
Pokazał w ten sposób, że jest pośród nich nie jako duch, ale
w kształcie cielesnym jako Jezus Chrystus.
Ciała, które otrzymają umarli w Chrystusie przy swoim
zmartwychwstaniu, Apostoł Paweł przyrównuje do ciała
zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Będzie to
więc duchowe ciało, które powstanie do życia we wspaniałości i mocy. (I Kor 15, 42-44) Żyjący podczas przemienienia przy ponownym przyjściu Chrystusa otrzymają ciało
podobne do gloryfikowanego ciała Chrystusa. (Flp 3, 21)
		

9 / 2018

NASZA RODZINA

23

Dla dzieci / Opowieści biblijne

Marta i Maria
wg Ewangelii Łukasza 10, 38-42

Pan Jezus posyła uczniów, aby
głosili Królestwo Boże. On także
przemierza ziemię, mówiąc o panowaniu Boga, które już się rozpoczęło, przy czym przybywa do
Betanii.

W pewnej chwili podchodzi do
Pana Jezusa i mówi: „Panie,
czy nie dbasz o to, że siostra
moja pozostawiła mnie samą,
abym pełniła posługi? Powiedz
jej więc, aby mi pomogła”.
Na to Pan Jezus odpowiada:
„Marto, Marto, troszczysz się
i kłopoczesz o wiele rzeczy;
niewiele zaś potrzeba, bo tylko
jednego; Maria bowiem dobrą
cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta”.

Pan Jezus i Jego uczniowie przybywają do wioski. Tam mieszka kobieta, która ma na imię Marta. Ona
przyjmuje Pana Jezusa do domu.
Marta ma siostrę Marię, która siada
u nóg Pana Jezusa i słucha o czym
On mówi. Marta natomiast krząta
się i usługuje Panu Jezusowi i
uczniom.
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Dla dzieci / Z wizytą u...
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Fot. denisoliver – Fotolia.com

Na wyspie jest bardzo ciepło i często pada,
więc panuje klimat tropikalny. Nasze lasy
deszczowe to raje zwierzęce: goryle, antylopy, lamparty, słonie leśne i wiele innych
gatunków występuje w Gwinei Równikowej.
Również żółwie – każdego roku w styczniu
i lutym tysiące żółwi przybywają na plaże
Bioko. Tam w piasku składają jaja.

Fot. voren1

26

Terytorium Gwinei Równikowej poza stałym lądem
obejmuje też pięć wysp. Największa, Bioko, leży
u wybrzeży Kamerunu. Ja urodziłam się w części
lądowej, ale tymczasem mieszkamy na Bioko w
stolicy państwa Malabo.
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chorować. Czasem nie lubię żartów na mój
temat, zwłaszcza gdy są to kiepskie żarty.
Poza tym nie lubię kłótni ani dyskusji.
Lubię w coś grać lub oglądać telewizję.
W weekendy jeżdżę na rolkach z moimi
siostrami. Na zdjęciu widzicie mnie z
Consuelo, Yolandą i moją siostrzenicą
Gemimą (od lewej do prawej).
Należę do zboru w Malabo. 2 marca
tego roku Gwineę Równikową odwiedził Główny Apostoł; niestety nie mogłam go zobaczyć, ponieważ nabożeństwo
odbyło się w zborze Bata. Mam nadzieję,
że następnym razem przyjedzie do Malabo.
Lubię chodzić do kościoła. Kiedy tam jestem, jestem szczęśliwa. Lubię muzykę
kościelną.
W kościele są moi przyjaciele: Samira, Grachy, Omarita, Katrina, moja kuzynka Chloe
i moja siostrzenica Gemima. W tej chwili
uczęszczam na zajęcia religii dzieci starszych, a
wkrótce rozpocznę naukę religii konfirmacyjnej. W
Boże Narodzenie 2017 roku zostałam wyznaczona
do czytania Biblii. Nabożeństwo przeprowadzał
mój tata, który sprawuje urząd starszego okręgowego.
Fot. starush – Fotolia.com

Fotografie wł

asne

Hola! Nazywam się Rosalinda. Urodziłam się 15
listopada 2006 roku. Mam pięcioro rodzeństwa:
Gabriel, Consuelo, Yolanda, Venancio Jr. i Maria
Isabel. Czy zdziwiliście
się, że przywitałam was
po hiszpańsku? Gwinea
Równikowa jest jedynym
krajem w Afryce, w którym
hiszpański jest językiem
urzędowym; do 1968 roku
była kolonią hiszpańską.

lia.com
Fot. coffeee_in – Foto

(Gwinea Równikowa)

Ukończyłam już szkołę podstawową, która obejmuje pięć
lat nauki. Teraz jestem w szóstej klasie. Lubię się uczyć,
ponieważ później chcę
zostać lekarzem. Uwielbiam śpiewać, tańczyć i
czytać opowieści. Nie
lubię kłamać ani
Fot. Fotolia.com
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Wizyta Głównego Apostoła w Polsce
Z wielką radością i prawdziwą przyjemnością informujemy, że w dniach 20-21 października 2018 roku przybędzie do Polski z oficjalną wizytą międzynarodowy zwierzchnik
Kościoła i naczelny duszpasterz, Główny Apostoł Jean-Luc Schneider. Faktem tym jesteśmy zaszczyceni i dziękujemy Bogu za tę łaskę i błogosławieństwo.
Uroczyste nabożeństwo odbędzie się
w niedzielę 21 października br. o godzinie 11.00
w auli konferencyjnej Warszawskiego Domu Technika w Warszawie,
przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5.
Kiedy ponad dwa lata temu do Polski dotarła wieść o wizycie Głównego Apostoła, to
wzbudziła wielką radość. Natychmiast podjęte też zostały przygotowania, trzeba było:
znaleźć w stolicy naszego kraju właściwą salę na uroczyste nabożeństwo, rozwiązać zagadnienia logistyczne, bowiem wierni przybędą z różnych stron kraju, a dla wielu jest to
podróż kilkusetkilometrowa, podjąć przeróżne działania organizacyjne i duszpasterskie,
ale też przedsięwziąć przygotowanie duchowe i uświęcenie się na uroczystość.
Ta wyjątkowa uroczystość jest wydarzeniem niezwykłej rangi oraz wielkim przeżyciem
duchowym i religijnym. W uroczystości może uczestniczyć każdy pragnący zaczerpnięcia siły z mocy Słowa Bożego do przewodnictwa w życiu.

Główny Apostoł
Jean-Luc Schneider
międzynarodowy
zwierzchnik Kościoła
Nowoapostolskiego i
naczelny duszpasterz od
19.05.2013 r. Jest pierwszym Głównym Apostołem pochodzącym z Francji.
Apostoł okręgowy
Rüdiger Krause
zwierzchnik terytorialnego Kościoła Nowoapostolskiego Niemcy Północne
i Wschodnie. Obsługuje
duszpastersko również
takie kraje, jak: Polska,
Dania, Estonia, Finlandia, Norwegia, Szwecja
i Wielka Brytania.
Apostoł
Helge Mutschler
sprawuje opiekę duszpasterską w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia i
podróżuje też duszpastersko do Polski.

Propagujemy to wyjątkowe wydarzenie i modlimy się serdecznie, aby przyniosło każdemu wielkie błogosławieństwo. Dzieląc się radością i wdzięcznością serdecznie zapraszamy wszystkich chrześcijan, przyjaciół i zainteresowanych z kraju i z zagranicy do
wspólnego wielbienia Boga i dziękowania Wszechmogącemu za okazywaną łaskawą
opatrzność. Niech będzie chwała naszemu Panu i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi!
Szczegółowe informacje dostępne są na naszych stronach internetowych i medialnych:
www.nak.org.pl; www.facebook.com/KosciolNowoapostolski; www.nak.org.pl/wizyta2018

Kościół Nowoapostolski jest Kościołem międzynarodowym skupiającym wiernych z
całego świata. Urząd Głównego Apostoła pełni służbę Piotrową w Kościele. Kościoły
terytorialne są osobami prawnymi o zasięgu krajowym lub regionalnym oraz autonomicznymi jednostkami administracyjnymi i stanowią część ogólnoświatowego Kościoła
Nowoapostolskiego. Nauka i wiara ugruntowane są na Ewangelii Jezusa Chrystusa, a
przygotowanie wiernych na Jego przyjście Kościół uznaje za swoją misję.
Głównemu Apostołowi w trakcie wizyty w Polsce towarzyszyć będą również dostojni
goście, których sylwetki przedstawiamy.

Apostoł
Jeannot Leibfried
z Francji. Działa
duszpastersko w
takich krajach, jak:
Francja, Nowa Kaledonia i Tahiti.

Apostoł
Jens Korbien
sprawuje opiekę duszpasterską w Saksonii-Anhalt i Saksonii.
Wcześniej podróżował
też duszpastersko do
Polski i Rosji.

Biskup
Waldemar Starosta
zwierzchnik Kościoła
Nowoapostolskiego w
Polsce, gospodarz uroczystości związanych
z wizytą Głównego
Apostoła.
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