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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

Mongolia
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider
w Ułan Bator, stolicy Mongolii

Święto Dziękczynienia

SŁOWO I WIARA / IMPULSY

o trudzie wysiewu na wiosnę, po wysiłku pielęgnacyjnym w lecie i po
dokonanych zbiorach z pól i ogrodów, właśnie październik jest szczególnym miesiącem jesieni, w którym można szczęśliwie patrzeć na nowe
plony i nimi się cieszyć. Jako wierzący chrześcijanie odczuwamy głęboką wdzięczność, patrząc z czcią na Dawcę wszystkich dobrych darów, na naszego
Trójjedynego Boga, sprawcę wszelkiego bytu i życia. A przy tym mamy też na
uwadze zarówno nasze życie ziemskie, jak i nasze życie duchowe. Do naszych
starań Pan darował swoją pomoc, ochronę, udanie i sukces. Byliśmy w stanie zachować i pielęgnować nasze życie oraz zachować i wzmacniać naszą wiarę, a to
wszystko dzięki łasce Bożej.
Mając na uwadze przesłanie Pisma Świętego: „Ale z łaski Boga jestem tym,
czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna”, (I Kor 15, 10) z radością
możemy patrzeć w przyszłość. Zaś w szczególny dzień, w Święto Dziękczynienia, możemy udać się na nabożeństwo do Wszechmogącego z podziękowaniami
i szczególną ofiarą. Do Boga przychodzimy z darem materialnym i duchowym
oraz na nowo przyrzekamy Jemu naszą serdeczną wierność. Bóg był wierny w
przeszłości, jest wierny w teraźniejszości i pozostanie wierny w przyszłości, a Jego
przyrzeczenia są naszym błogosławieństwem:
„Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo”. (I Moj 8, 22)
„Będę ci błogosławił, […] tak że staniesz się błogosławieństwem”. (I Moj 12, 2)
„Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę”. (V Moj 8, 18)
„Tak będę z tobą, nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny”. (Joz
1, 5. 6)
„Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; będę ci służył radą, a oko moje
spocznie na tobie”. (Ps 32, 8)
Tak więc z ufnością, pomimo trudności i przeszkód, kontynuujmy drogę życia i
wiary, głosząc i przestrzegając nauki Jezusa i apostolskiej oraz wzrastając i dojrzewając w usposobieniu Jezusa Chrystusa. W dniu Pana, podczas ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa, my będziemy żniwem, zostaniemy zabrani do wspaniałości
Bożej. To będzie wspaniałe „Święto Dziękczynienia” i to nie będzie koniec, ale
nowy początek. W doskonałej wspólnocie będziemy czynić z Panem to, co już dziś
jest naszym powołaniem i zadaniem: głosić zbawienie Boże wszystkim ludziom
i wyznawać Pana. Ogromne żniwo ujawni się w nowym stworzeniu, w wiecznej
wspólnocie z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Jaka perspektywa Święta Dziękczynienia!
Niech nasz Pan obdarzy nas swoją łaską. Miejmy zawsze na uwadze wypowiedź Głównego Apostoła Richarda Fehra: „Wszystko jest łaską, a bez łaski
wszystko jest niczym!”.
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SŁOWO I WIARA / miejsce

Ułan Bator

S

tolicą Mongolii jest Ułan Bator. W tym mieście żyje około 1,4 mln mieszkańców, co
stanowi prawie połowę ludności tego słabo
zaludnionego kraju. Temperatura latem sięga do
+40 stopni Celsjusza, a zimą do -50 stopni. Do lat
czterdziestych XX wieku Ulaanbaatar, jak zwane jest
miasto w języku rosyjskim, było skupiskiem jurt, tradycyjnych okrągłych namiotów mongolskich i nielicznych budynków. W czasach rządów sowieckich
zbudowano centrum miasta w stylu stalinowskim,
a późniejsze dzielnice powstały z budownictwa
płytowego. Na początku XXI wieku nastąpił boom
budowlany, który doprowadził do ogromnego zagęszczenia dotychczas luźno zabudowanego obszaru miejskiego; obok osiedli jurtowych wyrosły
ogromne wieżowce. Chaotyczny rozrost miasta
skłonił do podjęcia planów zbudowania nowej stolicy na wzór Astany, nowo zbudowanej w 1997 roku
stolicy Kazachstanu. Ogromne koszty budowanego
na stepie nowego, milionowego miasta wraz z infrastrukturą według wyobrażeń władz państwowych
zostaną pokryte z dochodów uzyskanych z eksportu surowców naturalnych.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo
w ułan Bator/Mongolia
Data: 5 lipca 2018 r.
Pieśń: Ach, potrzebuję Cię, łaskawy Panie mój
Osoby towarzyszące: apostoł okręgowy Wolfgang Nadolny
i apostołowie: Marat Akczurin, Siergiej Bastrikow, Klaus Katens i
Władimir Łazariew
Uczestnicy: ok. 170
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Słowo biblijne: List do Hebrajczyków 6, 11. 12

„Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych,
którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice”.

Zachować nadzieję

M

ili bracia i siostry, bardzo się cieszę,
że mogę przeżyć z wami to nabożeństwo. We Francji, mojej ojczyźnie,
Mongolia jest znana; każdy Francuz
wie ze szkoły, że to jest kraj Czyngischana. Mongolia znana też jest z rozległych terenów stepowych z jurtami. Gdy tu przybyłem, to zobaczyłem, że
wszystko jest tak, jak mi powiedziano w szkole. W tym
kraju wiele się jeszcze mówi o tym wielkim człowieku,
a krajobraz jest dokładnie taki, jak sobie wyobrażałem.
Ale tak naprawdę nie przybyłem tu ze względu na historię
czy krajobraz. To, co mnie interesuje, to jak się wiedzie
moim braciom i siostrom. To, co mnie interesuje, to jak
8
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walczycie z powodu swojej wiary. Moim zadaniem jest
wzmocnienie moich braci i sióstr w wierze.
To, co nas interesuje, to nie historia, ale nasza przyszłość. My chcemy do Pana i dlatego przyszliśmy na nabożeństwo, aby przygotować się na tę wspaniałą przyszłość.
W przeczytanym słowie biblijnym autor Listu do Hebrajczyków odnosi się do patriarchów wiary i mówi, że
podobnie jak kiedyś patriarchowie wiary, również my powinniśmy odziedziczyć obietnice. Odwołuje się przy tym
do Abrahama.
Abraham był już dość stary, jego żona również, a Bóg
do niego powiedział: „Otrzymasz syna, który stanie się
ojcem wielkiego narodu”. Abraham już długo żył ze swoją

żoną i nie mieli dzieci. Ale oni przyjęli do serc obietnicę
Bożą. I co się stało? Nic. Abraham stawał się coraz starszy
i jego żona również. Mijały lata i nic się nie działo. Spełnienie się obietnicy stawało się coraz bardziej nieprawdopodobne. Doszło do tego, że żona Abrahama powiedziała: „Może nie zrozumieliśmy tego właściwie. Może
nie powinniśmy brać tak dosłownie tej obietnicy. Idź do
mojej służącej Hagar i miej z nią dziecko. A kiedy dziecko
się urodzi, to będzie moim dzieckiem, a więc obietnica
się spełni”. Abraham tak postąpił i w ten sposób na świat
przyszedł Ismael. Bóg jednak trwał przy swojej obietnicy.
Miało stać się tak, jak powiedział. Jakiś czas później Sara
urodziła syna i obietnica Boża wypełniła się dosłownie, z
uwagi na wiarę i cierpliwość Abrahama.
A co Bóg nam obiecał? Obiecał nam, że zakończy panowanie zła, że zniszczy śmierć. Poprzez ofiarę Jezusa
Chrystusa zło zostało pokonane. Bóg jest silniejszy niż
śmierć i zło. Pan Jezus nam obiecał, że przyjdzie ponownie, aby zabrać nas do siebie. (Jan 14, 3) Otrzymaliśmy
obietnicę, że jako pierworodni wejdziemy do Królestwa
Bożego. Pan Jezus też obiecał, że aż do końca świata będzie ze swoimi apostołami. To są trzy wielkie obietnice,
które zostały nam dane.
Ale co dziś widzimy? Widzimy, jak potężne jest zło.
Wciąż cierpimy pod wpływem zła. Wciąż cierpimy z powodu skutków grzechu. Nadal chorujemy i nadal umieramy. Wiemy również, że wciąż jesteśmy grzesznikami i
że na świecie zło jest silniejsze od dobra. Na skutek tego
wszystkiego można stracić odwagę i powiedzieć: „Nie ma
sensu walczyć z grzechem, ponieważ nie dam rady zwyciężyć grzechu. Nic nie daje czynienie dobra, kiedy zło i
tak triumfuje”. W takim przypadku jednakże idzie się na
łatwiznę i płynie się z prądem, mówiąc sobie: „Będę robił
to, co inni. Nic nie daje iść pod prąd. Pan Jezus obiecał,
że przyjdzie ponownie, a minęły stulecia, a On wciąż nie
przyszedł. Być może nadejście Królestwa Bożego trzeba
rozumieć tylko symbolicznie, że Pan Jezus przyjdzie do
naszych serc, a Pierwsze Zmartwychwstanie jest tylko
takim symbolicznym obrazem. Przyjmujemy Jezusa Chrystusa do naszych serc i jeśli przestrzegamy Jego przykazań, to miły Bóg nam pomaga, nas chroni, daje nam swoje
błogosławieństwo i odnosimy sukcesy w życiu. Gdyby
rzeczywiście tak było, to nasza wiara byłaby jedynie instrukcją, co należy robić, żeby być dobrym człowiekiem
i odnosić sukcesy. Ale nadzieja na Pierwsze Zmartwychwstanie zostałaby utracona.
Pan powiedział, że będzie ze swoimi apostołami aż

do końca. Jak to wygląda? No cóż, apostołowie nie są
przyjmowani. Kościół Nowoapostolski nie jest największy. A chrześcijanie nowoapostolscy nie są lepsi od innych chrześcijan. Inni też nie są gorsi. Istnieją wspólnoty
religijne, które cieszą się powodzeniem. Co prawda nie
mają apostołów, ale też tętni w nich życie, coś się dzieje i też mówią o Panu Jezusie. Tak pobieżnie oceniając
może nawet wzbudzić się chęć uczestniczenia w tym, co
się tam dzieje, w przekonaniu, że i w ten sposób można
czcić Pana. Ale w wyniku tego można stracić nadzieję i
stać się ociężałym.

Nasza nadzieja ugruntowana jest na
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Ale teraz przychodzi Bóg i nas napomina przez Ducha
Świętego: „Uważaj! Twoja nadzieja to nie tylko obiecanka i piękne dzieje. Bóg dał ci obietnicę, a Bóg jest prawdą
i nie kłamie. Co powiedział i przepowiedział, to się spełni
dosłownie, ponieważ Bóg jest prawdą”. Nasza nadzieja
ugruntowana jest na zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie jest legendą,
którą wciąż na nowo się opowiada i upiększa. Jezus Chrystus umarł i naprawdę zmartwychwstał. Jego zmartwychwstanie jest faktem. A dlatego że On zmartwychwstał i my
zmartwychwstaniemy. To nie jest żadna legenda.
Bóg dał nam dar Ducha Świętego jako rękojmię. To
nie jest tylko przyrzeczenie, jakie nam dał, ale to jest
obietnica z poręczeniem, że możemy się stać pierworodnymi, że możemy już dziś w pewnym wymiarze przeżywać wspaniałość Bożą. Dzięki darowi Ducha Świętego
już dziś mamy siłę do przeciwstawiania się grzechowi.
Otrzymaliśmy życie Jezusa i już dziś możemy żyć w społeczności z Panem Jezusem. To jest też podstawa naszej
wiary. Nie tylko mamy nadzieję, ale już doświadczamy jej
częściowego spełnienia. Mamy już w sobie cząstkę życia
wiecznego. Otrzymaliśmy siłę do opierania się grzechowi. Mamy już dziś wspólnotę z Bogiem, dlatego zachowujemy nadzieję i jesteśmy gorliwi i czynni.
Mamy nadzieję na zwycięstwo dobra nad złem i
zwalczamy zło z wielką gorliwością. Oczywiście nadal
jesteśmy grzesznikami, ale nie rezygnujemy z walki z
grzechem. Nawet jeśli pięćdziesiąty raz upadniemy, to
pięćdziesiąty raz wstańmy. Grzech można pokonać! Nie
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M

Módlmy się o to, aby apostołowie
mogli wypełniać swoje zadanie i polecenie.

odwzajemniamy złem za zło, ponieważ mamy nadzieję,
że ostatecznie zwycięży dobro, a zło zostanie wytępione.
Nawet jeśli wszyscy inni czynią zło, my odpowiadamy
dobrem. Walczymy dalej ze złem z wielką gorliwością.
Nie stawajmy się ociężali i nie mówmy: „Taki już jestem”.
Nie! My walczymy ze złem. Nie rezygnujemy z walki. Żyjemy w nadziei, że Pan przyjdzie i nas zabierze do siebie.
Wówczas będziemy mieli z Nim wieczną społeczność.
Dziś chcemy już mieć z Nim społeczność. Nie tylko chcemy mieć błogosławieństwo pod względem ziemskim. Nie
tylko chcemy być dobrymi ludźmi. Chcemy czegoś więcej. Jesteśmy wymagający i ambitni. Chcemy rozwijać się
na wzór Jezusa Chrystusa. To jest coś więcej niż bycie
tylko dobrym człowiekiem. Chcemy stać się takimi, jak
Jezus Chrystus i wzrastać w Jego usposobieniu.
Wierzymy, że Pan Jezus będzie ze swoimi apostołami
aż do końca. Wspierajmy apostołów w wypełnianiu ich
zadania. Módlmy się za nich. Wiem, że na całym świecie chrześcijanie nowoapostolscy modlą się za apostołów. Wiem i to też odczuwam, że wiele modlitw wstawienniczych słanych jest do Boga również za Głównego
Apostoła. Nie tylko módlmy się o to, żeby Bóg zachował
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apostołów i dał im siły, ale módlmy się o to, aby apostołowie mogli wypełniać swoje zadanie i polecenie, aby
mogli głosić Słowo Boże, zgromadzać oblubienicę Pana.
Nie bądźmy ociężali w naszych modlitwach wstawienniczych za apostołów. Ochoczo i gorliwie ich wspierajmy.
Nie tylko zadaniem apostołów jest głoszenie Słowa
Bożego, ale cały Kościół jest do tego wezwany. Dołącz
do tego! Głoś Ewangelię! Jestem tego świadomy, że to nie
jest łatwe. Podejrzewam, że także w Mongolii nie jest to
takie proste. W wielu krajach jest tak samo. Ale to nie jest
powód do stawania się ociężałym.
Pierwsi chrześcijanie byli prześladowani najpierw
przez Żydów, a potem przez Rzymian, ponieważ wierzyli
w Chrystusa. Świat w ogóle nie mógł zrozumieć wiary
chrześcijańskiej. Dla kogoś, kto wyrósł w kulturze greckiej, wiara chrześcijańska była absolutnym nonsensem,
a dla Żyda jeszcze gorszym. Wyobrażenie, że Syn Boży
przyszedł na ziemię jako człowiek, dla Żydów było niemożliwe. To, że Syn Boży został zabity i zmartwychwstał,
było dla nich nie do pojęcia. Chrześcijanie nie byli rozumiani i dlatego byli prześladowani. Ale pomimo to głosili
Ewangelię.

ili bracia i siostry, wiem, że też obecnie nie jest
łatwo. Pochodzę z kraju, w którym chrześcijanie nie są już rozumiani, ale z tego powodu
się nie poddajemy. Pokazujemy, że jesteśmy chrześcijanami i mówimy o Chrystusie. Chcemy także pomagać
apostołom, będąc czytelnym listem Chrystusa. (II Kor 3,
3) Chcemy być świadkami Jezusa Chrystusa. Pan Jezus
powiedział: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami
moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie”. (Jan 13,
35) Ludzie muszą widzieć, że w Kościele są niedoskonali
ludzie, ale oni sobie wybaczają. To, w jaki sposób rozwiązują konflikty i się godzą, jest czymś wyjątkowym. Są
bardzo różni, a mimo to tworzą jedność, której nie można
wyjaśnić.
Czytelnym listem obecnych apostołów jest: miłość,
przebaczanie i jedność dzieci Bożych. Nie musimy być
rozczarowani i się denerwować, gdy w Kościele powstają
konflikty. To jest dla nas okazja do pokazania, jak radzimy
sobie z konfliktami.
Zawsze bądźmy gorliwi. Znakiem, że Jezus Chrystus
jest z apostołami, nie jest liczba Jego uczniów, ale duchowy rozwój Kościoła. Tak więc nie decyduje o tym liczba
ludzi pieczętowanych przez apostołów w Mongolii. Znakiem, że apostołowie są prawdziwymi apostołami, jest
wzajemna miłość dzieci Bożych, ich gotowość i zdolność
do przebaczania sobie nawzajem, ich umiejętność trwania
w jedności, nawet jeśli są bardzo różni i cokolwiek się
dzieje.
Bóg dał nam obietnicę. Chce wykorzenić zło i śmierć.
On pośle swego Syna i zabierze nas do siebie, wejdziemy do wspólnoty z Bogiem. On chce pozostać ze swymi
apostołami aż do końca. Dziś często wygląda to zupełnie
inaczej, ale Duch Święty nam mówi, że jest to obietnica
Boża, która się spełni. Pierwsze Zmartwychwstanie nastąpi, tak jak nastąpiło zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Nie tylko mamy obietnicę chwały, ale także jej poręczenie.
Mamy nadzieję na wieczną wspólnotę z Bogiem i już dziś
możemy przeżywać społeczność z Bogiem.
Nadal walczymy z grzechem i ze złem. Staramy się
wzrastać w usposobieniu Jezusa Chrystusa. Kościół
wspiera apostołów, modli się za nich i za ich misję. Współdziałamy w głoszeniu Ewangelii oraz chcemy być świadkami Chrystusa i czytelnym listem Apostolatu. Bracia i
siostry, na podstawie swojej wiary mogę was zapewnić, że
Bóg jest ze swoim narodem w Mongolii. On też pozostanie
ze swoimi sługami i swoimi dziećmi aż do końca. A my
pozostańmy z Nim.

Apostoł
Klaus Katens
Apostoł Katens najpierw zwrócił
się do wiernych w języku mongolskim. Następnie kontynuował
kazanie w języku niemieckim, które przy ołtarzu było
tłumaczone na mongolski. W toku kazania podkreślił
znaczenie nadziei, opartej na czynach Bożych, szczególnie na czynach dokonanych przez Jego Syna. „Te
czyny” – powiedział apostoł – „są dla nas mocne i
pewne. Kto wierzy w Jezusa Chrystusa, ten Go naśladuje i jest Jemu wierny. Każdego dnia ma też nadzieję:
Jezus Chrystus jest ze mną. Wspiera mnie w moich
ziemskich sprawach. Pomaga mi pokonać grzech,
czynić dobro i przypomina mi, bym pozostał wierny i
miał nadzieję, że Jezus Chrystus przyjdzie ponownie i
poprowadzi nas do wiecznej wspólnoty z Bogiem”.

Apostoł
Siergiej Bastrikow
Apostoł Bastrikow, który włada
językiem rosyjskim, podkreślił
potrzebę cierpliwości i powiedział, że podczas swoich poprzednich wizyt w Mongolii
zawsze podziwiał dzieci, które siedziały w pierwszym
rzędzie i wytrwale słuchały, choć prawdopodobnie
niewiele rozumiały. W odniesieniu do zaśpiewanej
przez chór pieśni: „Dobry to Przyjaciel Jezus”, apostoł
zacytował mongolskie przysłowie: „Jeśli masz dobrego przyjaciela, możesz też żyć na pustyni. Ale jeśli nie
masz przyjaciela, możesz zginąć również na kwitnącym
stepie”. Nasze życie niekiedy jest jak pustynia, ale gdy
mamy Jezusa Chrystusa jako przyjaciela w swoim
sercu, wtedy nie mamy czym się martwić. Apostoł życzył Kościołowi w Mongolii, aby zachował nadzieję na
ponowne przyjście Chrystusa i wiarę: „Jezus Chrystus
przyjdzie ponownie. Przyjdzie zabrać tych, którzy zachowali wiarę w Niego, którzy Jemu służą i dla których
Ewangelia jest podstawą ich życia”.
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Den glauben
Żyć
leben
z wiarą
i erfahrungen
/ przeżycia

Po kazaniach apostołów Główny Apostoł powiedział:

A

postoł Bastrikow powiedział, że raduje się z tutejszych dzieci. Ja przed nabożeństwem miałem
małe osobiste nabożeństwo. Stałem w hotelu
przy windzie i czekałem. Nagle otworzyły się drzwi i wyszła pewna rodzina. Była tam mała dziewczynka. Gdy ta
dziewczynka mnie zobaczyła, podbiegła do mnie i złapała
mnie za rękę. Trzymała mnie za rękę tak długo, aż weszliśmy do tej sali. Nie rozumiała mojego języka, a ja nie
rozumiałem jej języka. Nie mogliśmy rozmawiać, ale cały
ten czas bardzo mocno trzymała mnie za rękę.
To było dla mnie jak przesłanie od miłego Boga. Poprzez tę dziewczynkę Bóg mi pokazał, jak Pan Jezus jest
ze mną. Pan Jezus mnie zobaczył, podszedł do mnie i
wziął mnie za rękę. On nie pytał: „Co robisz, skąd pochodzisz, czego dokonałeś? Trzyma mnie mocno za rękę, aż
dotrzemy do sali weselnej. To był dla mnie dar od Boga.
Poprzez tę małą dziewczynkę, moją małą siostrę, Bóg mi
pokazał: tak czynię z tobą.
Spójrzcie, nawet małe dziecko może być błogosławieństwem dla dorosłych. Reagujmy stale na impulsy
Ducha Świętego, wówczas również będziemy mogli być
źródłem błogosławieństwa.
Dziś również obchodzimy uroczystość świętej wieczerzy. Tym samym wyznajemy wiarę w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wiąże się z tym wiara w nasze
zmartwychwstanie przy ponownym przyjściu Chrystusa.
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Mili bracia i siostry, z tą świadomością obchodźmy dziś
uroczystość świętej wieczerzy. Cokolwiek wydarzyło się
w naszym życiu, to gdy obchodzimy świętą wieczerzę,
mówimy bardzo stanowczo w naszych sercach: „Chrystus naprawdę zmartwychwstał. Jest silniejszy od diabła, silniejszy od zła. On zmartwychwstał i ja też mogę
zmartwychwstać”. To wyznajemy podczas obchodzenia
uroczystości świętej wieczerzy. Wyznajemy też nasze
pragnienie wspólnoty z Jezusem Chrystusem. Nie tylko
chcemy być dobrymi ludźmi na ziemi, nie tylko chcemy
być zachowani i odnosić sukcesy. Chcemy mieć społeczność z Panem Jezusem. Jesteśmy ambitni i chcemy stać
się podobnymi do Jezusa Chrystusa. Nie poddajemy się,
nadal pracujemy nad sobą. Jezus Chrystus jest naszym
przykładem. Coraz bardziej chcemy myśleć, działać i miłować jak On. Z Bożą pomocą możemy ten cel osiągnąć.

ZASAdNicZE myśli
Jezus Chrystus obiecał uwolnić nas od zła,
przyjść ponownie, zabrać nas do siebie i być
ze swoimi apostołami aż do końca. Pozostajemy wytrwali w nadziei, niezłomni w walce
z grzechem, zabiegając o społeczność z
Bogiem i wspierając Apostolat.

Jabłko z
zaproszeniem
W jaki sposób można zaprosić
zainteresowanych na nabożeństwo ofiarno-dziękczynne? Pomysł miał pewien brat w
wierze.

Z

okazji Święta Dziękczynienia zostało zaplanowane nabożeństwo
ewangelizacyjne. Kilka
tygodni wcześniej na środowe nabożeństwo przybył do naszego zboru ewangelista okręgowy. Podczas rozmowy z nim zeszliśmy na temat nabożeństwa ewangelizacyjnego,
przy czym wspomniałem, że nie wiem,
kogo mógłbym zaprosić. Na to ewangelista okręgowy opowiedział, jak to
przed laty zrobił jego przewodniczący
zboru: „Kupił czerwone róże i po jednej dawał każdemu podczas osobistego zaproszenia”.
„Tak było przed ponad trzydziestu
laty…”, pomyślałem, ale pomimo to
wciąż o tym myślałem. Serce podpowiadało: „Zrób to!”, a rozum mówił:
„Tak było kiedyś”. W ten sposób rozprawiało się serce z rozumem.
Kilka dni później rozmawiałem o
tym z moim duszpasterzem i podzieliłem się moim pomysłem: czy możemy obchodzić Święto Dziękczynienia
z okolicznym sąsiedztwem. Przewodniczącemu zboru spodobał się pomysł,
ale zalecił też to przemyśleć, ponieważ
sąsiedzi byli już zaproszeni cztery lata

temu z okazji Dni Otwartych Kościoła.
Nie chciałem już zrezygnować z
tego pomysłu, ale zamiast róż pomyślałem o jabłkach. Pewnego wczesnego wieczoru postanowiłem zrealizować swój plan. Gdy dojechałem do
o dwadzieścia kilometrów odległego naszego kościoła, lało jak z cebra.
Wziąłem kilka zaproszeń, które leżały w kościele, a gdy znowu wyszedłem
na zewnątrz deszcz ustał. To dodało
mi odwagi. Nacisnąłem dzwonek pod
pierwszym adresem.
Drzwi otworzyła uprzejma pani.
Gdy przedstawiłem zaproszenie na
Święto Dziękczynienia i podałem jabłko, wyznała mi, że w zasadzie czekała
na zaproszenie do kościoła i że chętnie
przyjdzie. Byłem zaskoczony i uskrzydlony. Z wielką radością zaprosiłem
jeszcze sąsiadów z kolejnych dwóch
ulic. Na nabożeństwo przybyło z sąsiedztwa sześcioro gości.
Poprzez przygotowania na nabożeństwo ponownie się czegoś nauczyłem: jeśli pielęgnujesz szczerą relację
ze swoim duchownym w Kościele, to
masz odwagę do otwartego mówienia
o swojej wierze i doświadczasz pomocy Bożej.
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Kościół na świecie
Nabożeństwo Głównego Apostoła Jean-Luca
Schneidera w Moskwie

Konferencja Apostolska
oraz sobotni program muzyczny

Główny Apostoł Schneider przemawia do śpiewaczek i śpiewaków

Główny Apostoł w Moskwie

Pokój Boży

Apostoł Schneider. „Musi się liczyć z przeciwnościami złego”. Ale kto będzie walczył do końca, „będzie
mógł wejść do Królestwa Bożego”. Tam ostatecznie
będzie prawdziwy pokój, doskonała wspólnota z Bogiem. W Królestwie Bożym panuje doskonały pokój
wzajemny. „Kto do końca będzie wiernie naśladował
Pana, będzie mógł żyć w wiecznej wspólnocie z Bogiem i w doskonałej wspólnocie z ludźmi. Tego jesteśmy pewni, to jest twoja i moja przyszłość!”.

Z

a podstawę nabożeństwa Główny Apostoł użył słów Pana Jezusa na temat pokoju: „Pokój zostawiam wam, mój pokój
daję wam; nie jak świat daje, Ja wam
daję. Niech się nie trwoży serce wasze
i niech się nie lęka”. (Jan 14, 27) Pokój ludzki może
mieć różny wyraz, powiedział Główny Apostoł, harmonia międzyludzka, osobisty „pokój” wewnętrzny i
sytuacje życiowe bez zakłóceń i konfliktów. Ten pokój
wam zostawiam – powiedział Pan.

Odpowiedzialność za pokój
Pokój ludzki leży też w gestii odpowiedzialności człowieka, wyjaśnił Główny Apostoł. Gdyby ludzie chcieli
pokoju, to musieliby sobie nadać reguły, akceptowane
przez wszystkich. Pokój międzyludzki wymaga przede
wszystkim tolerancji i sprawiedliwości, ponieważ
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„gdzie panuje niesprawiedliwość, tam trwały pokój
nie jest możliwy”. Ale trzeba „też akceptować inność
drugiego”. Bóg miłuje ludzi, więc dał im pomoc w
postaci dziesięciu przykazań jako norm do pokojowego współżycia. Jezus Chrystus wzbogacił te normy i
przekazał ludziom Ewangelię. Przykazania i Ewangelia razem tworzą fundament pokoju w społeczeństwie
i we własnym sercu. Pokój ludzki burzy jednak wpływ
złego, ponieważ „jesteśmy niedoskonałymi ludźmi”.

Pokój Boży
Pokój Boży w przeciwieństwie do pokoju ludzkiego
ma zupełnie inny wymiar. „Człowiek ma pokój wtedy,
gdy właściwa jest jego relacja z Bogiem. Darem
Bożym jest to, że dzięki ofierze Jezusa Chrystusa ta
relacja z Bogiem została odtworzona”. „Kto rzeczywiście wierzy w Jezusa Chrystusa może korzystać z

Jego ofiary”. Ma możliwość przyjścia do Boga i poprawienia swojej relacji z Nim. Duch Święty uczy, co jest
grzechem. „Wciąż na nowo nam mówi, że potrzebujemy łaski”. Kto walczy z grzechem i wierzy w Jezusa
Chrystusa, może otrzymać odpuszczenie grzechów.
„Ale musimy to praktykować i dać się prowadzić Duchowi Świętemu”.

Bóg ciebie miłuje
„Duch Święty nam mówi: Bóg ciebie miłuje”. Ufaj
twojemu Ojcu, On troszczy się o ciebie”. Kto wypełnia
wolę Bożą, ten może mieć pewność, że Bóg jest z nim.
Niech też pokój panuje w Kościele, „ponieważ tam
panuje Jezus Chrystus”. Nie można spodziewać się
niezakłóconego i bezkonfliktowego życia tylko dlatego, że się jest chrześcijaninem. „Kto naśladuje Jezusa
Chrystusa, doświadcza pokus”, powiedział Główny

Sobotnia Konferencja Apostolska
i koncert
W sobotę przed południem odbyła się konferencja
apostołów i biskupów, a także zebranie duchownych
okręgowych. Na konferencji apostołowie i biskupi
zajmowali się aktualnym pojęciem urzędu kościelnego. Zebranie duchownych okręgowych poza częścią
duszpasterską Głównego Apostoła miało też charakter
pytań i odpowiedzi. Pytania dotyczyły zwłaszcza życia
kościelnego w różnych regionach Rosji.
Sobotnie popołudnie było pod znakiem muzyki.
Program obejmował zarówno pieśni religijne, jak i rosyjski folklor. W pierwszej z trzech części programu
trzydzieścioro jeden chórzystów śpiewało pieśni religijne. Druga część była zatytułowana „Chrześcijańskie pieśni ludowe”. W części trzeciej przedstawiono
rosyjski folklor w strojach ludowych.

		

10 / 2018

Fot. Jens Lange

Bezpośrednio po wizycie w stolicy Mongolii Ułan Bator Główny Apostoł
Jean-Luc Schneider udał się do rosyjskiej stolicy Moskwy, gdzie w niedzielę
8 lipca 2018 r. przeprowadził nabożeństwo, na którym zebrało się ok. 380 wiernych.
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Fot. Jens Lange, terytorialny Kościół Nowoapostolski Berlin-Brandenburgia, archiwum

Apostołowie
wywiady

Data urodzenia: 02.01.1963 r.
Zawód: lekarz
apostoł od: 21.10.2012 r.
Obszar działania: Kazachstan, azjatycka część Rosji, Mongolia

Apostołowie
listy

SŁOWO I WIARA

Apostołowie Łazariew, Akczurin i biskup
Ljan (od prawej) w jurcie;
apostoł Akczurin z ewangelistą okręgowym
w st. sp. Racinowskim (2. i 3. od prawej) z
mongolskimi wiernymi przed jurtami

Apostoł
Marat Akczurin
Apostole, jakie masz wspomnienia związane z
ordynacją na urząd apostoła?
Przede wszystkim pamiętam wewnętrzne poruszenie i
uczucie, że to, co się akurat dokonało, właściwie było nie
do pojęcia. Dlaczego Bóg zwrócił uwagę akurat na mnie,
takiego mało znaczącego człowieka, który zajmuje tak
niewiele miejsca na świecie, żeby uczynić mnie swoim
posłańcem? Podobnie się czułem na Międzynarodowych
Dniach Kościoła Nowoapostolskiego w Monachium, gdy
siedziałem na podium obok ołtarza, w centrum wielu tysięcy wiernych na stadionie.
Czy miałeś kiedyś – na przykład jako młody człowiek – jakiś problem z wiarą? Jeśli tak, to jak
sobie z tym poradziłeś?
Sądzę, że każdy wierzący człowiek jest kiedyś konfrontowany z wiarą, szczególnie w młodych latach. Mnie
to również nie ominęło. Ale ja od początku starałem się
przedłożyć Bogu moje problemy. W ten sposób moje
problemy po jakimś czasie zniknęły. Nikt nie rozwiąże
problemu własnymi siłami czy zdolnościami; jedynie Bóg
„stawia wszystko na swoim miejscu”. To doświadczenie
uważam za wielkie bogactwo.
Gdy myślisz o rozwoju w swoim kraju, to jak widzisz przyszłość Kościoła? Na co Kościół musi
się nastawić, jakie ma możliwości dostrzeżenia
publicznego?
Nie mam wątpliwości, że Kościół Nowoapostolski w
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krajach, które obsługuję duszpastersko, jest głęboko zakorzeniony. Każdy kraj ma jednak swoje osobliwości.
Moje zadanie szczególnie widzę w tym, żeby wspierać
Głównego Apostoła i apostoła okręgowego. Tylko w ten
sposób wypełniamy polecenie, jakie udzielił apostołom
Jezus Chrystus. Sądzę, że z jednej strony musimy Kościół
Nowoapostolski zachować, a z drugiej strony podążać z
duchem czasu. Natomiast rozwój nastąpi wtedy, gdy nie
będziemy siedzieli z założonymi rękami, a w rezultacie
Kościół jeszcze bardziej się rozpowszechni.
Czy masz jakiś wzór lub kogoś, kto cię ukształtował jako duchownego?
Oczywiście istnieją osobowości, w dużym stopniu moi
poprzednicy na urzędzie, które miały wpływ na moje
życie i na wybór priorytetów życiowych. Niektórzy są już
w wieczności. Nie chciałbym wymieniać ich z nazwiska,
ponieważ się obawiam, że to by się im nie podobało. Ponadto często doświadczałem tego, że bracia i siostry byli
i jeszcze są przykładem stabilności w wierze. Często się
wykazywali w skrajnie trudnych sytuacjach, w których
nie wiem, jak ja bym się zachował.
Apostole, w jaki sposób relaksujesz się po wytężonym dniu?
Tu nie mam w zanadrzu nic oryginalnego. Dobra kolacja
z rodziną lub w gronie braci i sióstr, gdy jestem w podróży
duszpasterskiej. Półgodzinny spacer przed snem. Niestety, nie zawsze to jest możliwe. No i oczywiście wspólna
modlitwa.

Czytelny list Chrystusa
Przeżyliśmy w Mongolii niezapomniane chwile z Głównym Apostołem Jean-Lucem Schneiderem i apostołem
okręgowym Wolfgangiem Nadolnym. Można by rzec, że
religią tradycyjną jest tu szamanizm. Już dwa stulecia przed
narodzinami Chrystusa w kraju zaczął się rozpowszechniać
buddyzm. Od czasów wielkiego zdobywcy Czyngis-chana
(12 w.) buddyzm w formie lamaizmu rozprzestrzeniał się
tak mocno, że stał się religią państwową. Na początku ubiegłego stulecia w kraju było 750 klasztorów, a jedna trzecia
mężczyzn była mnichami. Do dziś jednak obserwuje się
duży wpływ szamanizmu. Chrześcijaństwo praktycznie
nie ma tu korzeni. Dopiero przed dwudziestu pięciu czy
trzydziestu laty rozpoczęły tu swoją misję Kościoły chrześcijańskie, w tym Kościół Nowoapostolski. Obecnie w
Mongolii istnieje siedem zborów nowoapostolskich, które
mają też swoich duchownych. Miejsca zgromadzeń na nabożeństwa odległe są od siebie od 150 do 500 kilometrów.
Teraz po raz pierwszy w historii Kościoła Nowoapostolskiego w Mongolii odwiedził ten kraj Główny Apostoł. Pomimo że 5 lipca był dniem roboczym, wielu braci
i sióstr z Mongolii autobusami lub pociągami przybyło na
uroczyste nabożeństwo. Główny Apostoł na nabożeństwie
w Ułan Bator m.in. nawiązał do słowa biblijnego z II Listu
do Koryntian 3, 2 i 3. Tam jest mowa, że wierzący mają być
czytelnym listem Chrystusa.
Podczas jednej z powrotnych podróży z Mongolii przez

pomyłkę otrzymałem gazetę w języku mongolskim. A że
nie władam tym językiem, w moich rękach była ona bezużytecznym kawałkiem papieru. Nie mogłem przeczytać
żadnego słowa. Być może pisało w niej o ważnych sprawach, ale dla mnie było to bezwartościowe. Gdy działa się
duszpastersko w jakimś kraju, który różni się kulturą, tradycją i mentalnością od własnego kraju, to bardziej zaczyna
się rozumieć własną kulturę, tradycję i mentalność. W jaki
sposób powinno się przybliżać ludziom Ewangelię? Jak
można być rozumianym i „czytelnym”? Czy nie dochodzi
do tego już w normalnych warunkach, w znajomym otoczeniu w stronach rodzinnych albo w pracy, że nie jesteśmy
rozumiani? Bardzo byśmy chcieli, żeby poselstwo Jezusa
Chrystusa zostało przyjmowane i jesteśmy smutni, gdy nie
jesteśmy rozumiani.
Nasz Główny Apostoł kiedyś powiedział, iż ważne
jest mówić, że jesteśmy chrześcijanami i że działają żyjący apostołowie – ale niestety nie zawsze to się spotyka
ze zrozumieniem. Ale jeżeli na podstawie naszej miłości
do Boga i do ludzi będziemy mówili o Jezusie Chrystusie,
o Jego ofierze, o naszym oczekiwaniu Jego ponownego
przyjścia i naszej pewności, że zabierze nas do siebie, być
może lepiej będziemy rozumiani.
Wciąż na nowo wnikliwie się sprawdzajmy, czy jesteśmy rozumiani. Życzę nam wszystkim, żebyśmy byli „wiMarat Akczurin
docznym i czytelnym” listem Chrystusa. 
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ŻYĆ Z WIARĄ

re fleksja
re alizacja

Tylko ziarnko gorczycy?

P

ozostawiony przez rolnika skrawek nieuprawianej ziemi przy
drodze albo miedza rozdzielająca pola, zarastają dziką roślinnością i kwiatami. Powierzchnie te nie stanowią nawet 1% całego areału
rolnego, a jednak zapewniają cudowne warunki do życia roślinom i zwierzętom.
Tylko pięciominutowa deklamacja
wiersza różnych uczniów na początku lekcji języka polskiego rozbudza zainteresowanie językowe i literackie.
Codziennie śpiewana w przedszkolu piosenka staje się dla dzieci wentylem
emocjonalnym, z którego będą korzystały
w niejednej sytuacji życiowej w dobrych i
złych dniach, aby dać upust emocjom i rozładować stres.
Tylko kilkuminutowa modlitwa każdego dnia daje duszy kontakt z Bogiem i
uświadamia posiadaną moc z powiązania z
Panem. Dusza czuje opatrzność Pana.
Przeczytanie kilku wersetów Ewangelii
Jezusa Chrystusa trwa niecałe trzy minuty z
dobowych 1440 minut, a pozwala uświadomić sobie Bożą wolę zbawienia ludzkości
i odczuwać Jego miłość oraz motywuje do
tego, aby chociaż raz dziennie tą miłością
służyć bliźniemu.
Tylko raz dziennie zastanowienie się
nad tym, co Bóg obiecał tym, którzy Go
miłują, pomyślenie o przyszłości u Pana,
sprawia, że to, co wielkie, będzie wielkie, a
to, co małe, będzie małe.
Wszystko uzmysławia wypowiedź
Pana Jezusa o ziarnku gorczycy. Pan mówił
o ziarnku gorczycy jako o najmniejszym
spośród wszystkich ziaren, które jednak
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wysiane staje się drzewem dającym schronienie wielu ptakom. Jezus Chrystus porównał Królestwo Niebios z ziarnem gorczycy. Królestwo Niebios jako radosne
poselstwo zostaje wysiewane do serc ludzi
i się rozwija, a z niepozornego początku następuje rozwój obejmujący wszystkie narody. Ptaki, o których mowa w przypowieści,
można rozumieć jako liczne narody ziemi.
Pan Jezus ponownie w Ewangelii Mateusza odwołuje się do symbolu ziarnka gorczycy: „gdybyście mieli wiarę jak ziarnko
gorczycy, to powiedzielibyście tej górze:
Przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic
niemożliwego dla was nie będzie”. Wypowiedź, która wydaje się absolutnie nierealna, ale tak jest i to też mówi nam własne doświadczenie, że silna wiara może przenosić
góry. Nawet jeśli wiara jest bardzo maleńka, to jednak jest skuteczna i mocna jak
ziarnko gorczycy – nasienie Słowa Bożego.
Tylko jedno ziarnko gorczycy wysiewane codziennie, daje wielkie plony: przynosi
radość, nadaje życiu głębię i sens oraz zapewnia błogie opanowanie w przeciwnościach życiowych.
Tylko jedno duchowe ziarnko gorczycy
każdego dnia zapewnia dystans do zła, nienawiści, zazdrości, pożądania i przesadnej
troski o to, co ziemskie. To maleńkie ziarnko potrafi przebić pancerz bezduszności.
Wówczas możemy tryskać miłością rozlaną w naszych sercach i miłościwie poruszać
serce bliźniego. Ostatecznie to kiełkujące
ziarnko gorczycy pozwala nam poważniej
wtórować prośbie wyrażonej pod koniec
Pisma Świętego: „A Duch i oblubienica
mówią: Przyjdź!”.
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Uschłe drzewo figowe

Chleb Żywota
Ofiary, które podobają się Bogu
„Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię.
A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu”.
List do Hebrajczyków 13, 15. 16

Z

acytowane wersety biblijne wzywają nas do składania ofiary pochwalnej i czynienia dzieł miłosierdzia.
Obydwie ofiary podobają się Bogu. Wielbienie Boga
nie jest zależne od naszej osobistej sytuacji życiowej.
List do Hebrajczyków obrazuje Jezusa Chrystusa jako
Arcykapłana nowego przymierza. Wraz z ofiarą Chrystusa
cała starotestamentowa służba ofiarna „raz na zawsze” straciła swoje znaczenie. (Hebr 10, 8-18) W nowym przymierzu
ofiara jest odpowiedzią chrześcijan na zbawienie Chrystusa. Chodzi tu o oddanie się Bogu słowem i czynem. Apostoł Paweł napomina, żeby całe życie oddać w służbie Bogu.
(Rzym 12, 1) Bodźcem do tego jest miłość do Boga i do bliźniego. Autor Listu do Hebrajczyków wzywa do tego, żeby
przez Niego (Chrystusa), zawsze składać Bogu ofiary pochwalne i dodaje wyjaśniająco: „…to jest owoc warg, które
wyznają jego imię”. Przez „ofiarę pochwalną” rozumiemy:
• modlitwy pochwalne i dziękczynne;
• wyznawanie wiary, a więc mówienie o imieniu i czynach Chrystusa; (I Ptr 2, 9)
• prowadzenie życia według Ewangelii.
Ofiarą pochwalną też są nasze dary i środki finansowe, a
List do Hebrajczyków wyraźnie wzywa do dobroczynności
i pomocy wzajemnej.
Ofiara i zasługa Chrystusa otwierają drogę do ofiary pochwalnej. Dopiero poprzez wiarę w Syna Bożego mamy
możliwość składania Bogu różnorodnej ofiary pochwalnej i
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to „nieustannie”. A to oznacza, że Boga zawsze należy wielbić i Jemu dziękować. Wielbienie i dziękowanie jest sprawą
serca, tak więc ofiara pochwalna i dziękczynna pochodzi
ochoczo, a nie z przymusu z naszego wnętrza. Apostoł Paweł
pisze: „...miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez
Ducha Świętego, który nam jest dany”. (Rzym 5, 5) Poprzez
będącego w nas Ducha Świętego dana nam jest siła do wielbienia Boga w każdej sytuacji, a więc również w wielkich
nieszczęściach i utrapieniach. (Dz Ap 16, 23-25)
Gdy napełnieni miłością do Boga wielbimy Jego i Jemu
dziękujemy, wtedy praktykujemy również miłość bliźniego.
Ona wyraża się w ten sposób, że zwracamy się do tych, którzy duchowo lub materialnie potrzebują pomocy. Apostoł
Paweł nawołuje: „...dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej
domownikom wiary”. (Gal 6, 10)
Nie zapominamy dobroczynności i pomocy wzajemnej.
Pomagamy innym, ponieważ Bóg nam pomaga, z miłości
do Boga i bliźniego. Czcimy Boga i wyznajemy imię Pana,
nie próżnymi słowami „Panie, Panie”, (Mat 7, 21) ale upodabniając się do Niego i wypełniając Jego wolę. Takie czyny,
takie ofiary, podobają się Bogu. One są wysiewem dla żniw,
które przeżywamy już obecnie, ale przede wszystkim w
przyszłości. (Mat 25, 31-40) Jeżeli z miłości całkowicie oddajemy się Bogu i czcimy Pana słowem i czynem, wówczas
spełnią się słowa: „po ich owocach poznacie ich”, a nasze
całe życie będzie wielbieniem Boga teraz i na wieki wieków .

„A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. I ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi,
podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie, ale gdy się zbliżył do niego,
nie znalazł nic poza liśćmi, nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego:
Niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego”.
Ewangelia Marka 11, 12-14

D

rzewo figowe w Starym Testamencie często było
obrazem ochrony, ale również niewierności Izraela. Za czasów Salomona panował pokój: „Judejczycy i Izraelici mieszkali tedy bezpiecznie, każdy pod
swoim krzewem winnym i pod swoim drzewem figowym...”.
(I Król 4, 25)
W Księdze Joela 1, 12 uschłe drzewo figowe jest obrazem niewierności Izraela.
Wydarzeniem z drzewem figowym, które podaje Ewangelia Marka, opisany jest sąd nad Izraelem.
Zdanie w słowie biblijnym „...nie była to bowiem pora
na figi”, może być rozumiane, że nie była jeszcze pora na
dojrzałe owoce, niemniej jednak mogły być dojrzewające
figi, które również można jeść. (Iz 28, 4)
Pan Jezus wyszedł z Betanii, którą odwiedził po wjeździe do Jerozolimy. Po drodze poczuł głód, a zobaczywszy
drzewo figowe, które miało tylko liście, ale żadnych owoców, powiedział: „Niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie
jada”. (Mar 11, 14) Następnego dnia uczniowie zobaczyli,
że drzewo figowe uschło.
Ażeby zrozumieć to wydarzenie, należy wiedzieć, że
drzewo figowe w odróżnieniu od innych drzew, wydaje
owoce zanim rozwiną się liście. A ponieważ drzewo figowe
miało liście, nie było błędem, że Pan Jezus spodziewał się
znaleźć na nim owoce.
Drzewo figowe jako obraz Izraela
Zdarzenie z drzewem figowym jest powiązane z oczyszczeniem świątyni. Drzewo figowe jest obrazem Izraela,
który jedynie zewnętrznie, poprzez ofiary i służbę świątynną trzyma się Boga, jednak wewnętrznie jest oddalony od
Boga. Nie wydaje niezbędnych owoców:
• Izraelici nie poznają w Panu Jezusie posłańca Bożego.
(Mar 11, 28)

• Nie postępują zgodnie z wolą Boga i są nieskorzy do
opamiętania się, chociaż przybliżyło się Królestwo
Boże. (Mar 1, 15)
• Nie dokonują żadnych uczynków miłosierdzia, lecz
są obłudni i ukierunkowani na własne uznanie i poważanie.
Uschnięcie drzewa figowego pokazuje, że Bóg osądzi
obojętność i niewiarę.
Uschłe drzewo figowe jako ostrzeżenie
Zdarzenie z drzewem figowym nie dotyczy tylko Izraela
czy uczonych w Piśmie, ale również nas. Wielkie jest niebezpieczeństwo koncentrowania się głównie na materialnych sprawach. Każdy musi się zapytać, czy rzeczywiście
poważnie dąży do urzeczywistniania norm Ewangelii w
swoim życiu. Czy wydajemy takie owoce, których oczekuje Pan Jezus? Bezsensowne byłoby:
• uczęszczanie na nabożeństwa, jeśli nie postępuje się
według woli Bożej głoszonej na kazaniu;
• korzystanie z odpuszczenia grzechów, jeśli samemu
nie jest się gotowym do przebaczenia;
• spożywanie świętej wieczerzy, jeśli nie jest się gotowym do głoszenia Ewangelii o śmierci i zmartwychwstaniu oraz o ponownym przyjściu Pana Jezusa.
Ewangelia Mateusza 7, 16. 17 głosi: „Po ich owocach
poznacie ich […] każde dobre drzewo wydaje dobre owoce,
ale złe drzewo wydaje złe owoce…”.
To, że drzewo figowe miało tylko liście, a nie miało
owoców, może być rozumiane jako obraz życia skoncentrowanego tylko na sobie. Człowiek jednakże ma być skoncentrowany nie tylko na sobie, ale również na Bogu i bliźnim. Dążmy do wydawania owoców i do tego, żeby nasze
życie było świadectwem prawdy Ewangelii!
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Katechizm

katechizm

Trójjedyny Bóg
Rozdział 3 − część XVIII

3.4.12 Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa
Po czterdziestu dniach od zmartwychwstania Jezus
Chrystus z grona swoich apostołów wstąpił do nieba, do
Boga, swego Ojca. Na końcu polecił im: „Nie oddalajcie się
z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca”, ponieważ po
niewielu dniach mieli być „ochrzczeni Duchem Świętym”.
(Dz Ap 1, 4 . 5)
Podczas gdy Pan Jezus błogosławił apostołów został
uniesiony w górę do nieba, „i obłok wziął go sprzed ich
oczu”. Gdy patrzeli uważnie za Nim, to dwaj mężowie w
białych szatach stanęli przy nich i powiedzieli: „Mężowie
galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który
od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go
widzieliście idącego do nieba”. (Dz Ap 1, 11) W przeciwieństwie do zmartwychwstania, gdzie nie było żadnych
naocznych świadków, apostołowie bezpośrednio przeżyli
wniebowstąpienie Chrystusa. Poznali, że Zmartwychwstały
został wywyższony i powrócił do Ojca. Ostatecznie ludzka
natura Pana wstąpiła do Bożej wspaniałości. Wypełniły się
słowa: „Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu
opuszczam świat i idę do Ojca”. (Jan 16, 28)
W Ewangelii Marka 16, 19 jest mowa: „A gdy Pan Jezus
to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł
po prawicy Boga”. Zatem nie wszedł jak arcykapłan starego przymierza do świątyni zbudowanej rękami, „ale do
22
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samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga”. (Hebr 9, 24) Po prawicy Boga wstawia się za
swoimi wybranymi. (Rzym 8, 33. 34)
Fakt, że Chrystus siedzi po prawicy Boga poświadcza
Jego udział w pełni mocy i chwale Boga Ojca. Tę wspaniałość chce dzielić w przyszłości ze swoimi: „Ojcze! Chcę,
aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby
oglądali chwałę moją”. (Jan 17, 24) To nastąpi, kiedy Chrystus zabierze do siebie swoich spośród umarłych i żyjących,
i będą u Niego po wsze czasy. (I Tes 4, 15-17)

Streszczenie
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest czynem Trójjedynego Boga. Dokonało się ono bez naocznych świadków; ale Zmartwychwstałego widziało wielu świadków.
Jego zmartwychwstanie nie jest żadną iluzją ani wyrazem
myśli mitologicznej, ale nastąpiło rzeczywiście. (KKN
3.4.11)
Dzięki zmartwychwstaniu Pana Jezusa wierzący ma
uzasadnioną nadzieję na żywot wieczny: tym samym dana
została możliwość unicestwienia śmierci i oddzielenia
człowieka od Boga, spowodowanego upadkiem i grzechem
Adama. (KKN 3.4.11.1)
Wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowi
podstawę wiary w zmartwychwstanie umarłych w Chrystusie i przemienienie żyjących podczas ponownego przyjścia

Pana. (KKN 3.4.11.1)
Zmartwychwstały Pan ukazał się uczennicom i
uczniom; spotkania ze Zmartwychwstałym są wielokrotnie poświadczone w Nowym Testamencie. Świadectwo o
zmartwychwstaniu Chrystusa apostołowie zanieśli na cały
świat. (KKN 3.4.11.2)
Po zmartwychwstaniu uwielbione ciało Pana Jezusa nie
jest dotknięte skończonością i śmiertelnością cielesną; nie
jest związane z przestrzenią i czasem. (KKN 3.4.11.3)
Po czterdziestu dniach od zmartwychwstania Jezus
Chrystus z grona swoich apostołów wstąpił do nieba, do
Boga, swego Ojca. Ostatecznie ludzka natura Pana wstąpiła
do Bożej wspaniałości. (KKN 3.4.12)
W przeciwieństwie do zmartwychwstania, gdzie nie
było żadnych naocznych świadków, apostołowie bezpośrednio przeżywają wniebowstąpienie Chrystusa, a przy
tym zostaje im obiecane ponowne przyjście Chrystusa.
(KKN 3.4.12)

3.4.13 Jezus Chrystus Głową Kościoła
Jezus Chrystus powrócił do Ojca; w Duchu Świętym
również po wniebowstąpieniu jest obecny na ziemi. Tym
samym On, któremu dana jest wszelka moc w niebie i na
ziemi, wypełnia swoje przyrzeczenie: „Oto Ja jestem z
wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. (Mat 28,
20) Duch Święty gloryfikuje Chrystusa (Jan 16, 14) i poświadcza Jego obecność w Kościele.
Apostoł Paweł w różny sposób używa obrazu „Ciała
Chrystusa” do przedstawiania Kościoła. Tak więc Chrystus
zwany jest „Głową Ciała, Kościoła” (Kol 1, 18) i jest opiewany w hymnie ku chwale Boga.
Kościół Pana ma wiele członków, a jednak jest jednym ciałem, „bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy
ochrzczeni w jedno ciało”. (I Kor 12, 13) Ta symbolika

wyraźnie pokazuje, że Kościół Pana nie jest instytucją ani
organizacją. Kościół Pana jest czymś więcej niż suma jego
członków, on jest żywym organizmem, kierowanym przez
Chrystusa jako Głowę. On jest darem Bożym niepodlegającym dyspozycyjności ludzkiej. (zob. KKN 6)

3.4.14 Jezus Chrystus Głową stworzenia
Zgodnie z Listem do Efezjan 1, 20-23 Chrystus jest
Głową „ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może
być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym”.
Jako „Logos” (zob. KKN 3.4.2) Chrystus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia: „W nim zostało stworzone
wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i
niewidzialne […] wszystko przez niego i dla niego zostało
stworzone”. (Kol 1, 16) Przez Niego Bóg stworzył świat.
(Hebr 1, 2) Jako Głowa stworzenia Chrystus wyprowadza upadłego w grzech człowieka „z niewoli skażenia ku
chwalebnej wolności dzieci Bożych”. (Rzym 8, 19-22) To
też wyjdzie na dobre stworzeniu. W nowym stworzeniu
się urzeczywistni: „Śmierci już nie będzie; ani smutku, ani
krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy
przeminęły”. (Obj 21, 4)

Streszczenie
Jezus Chrystus również po wniebowstąpieniu jest obecny na ziemi w Duchu Świętym. (KKN 3.4.13)
Nowy Testament używa symboliki „Ciała Chrystusa”,
które pokazuje, że Kościół Pana nie jest instytucją ani organizacją, ale jest żywym organizmem, kierowanym przez
Chrystusa jako Głowę. (KKN 3.4.13)
Jako „Logos” Syn Boży jest pierworodnym wszelkiego
stworzenia. Przez Niego Bóg stworzył świat. (KKN 3.4.14)
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Dla dzieci / Opowieści biblijne

Potop
wg I Księgi Mojżeszowej 6, 5 – 9, 17

Ludzie są źli i robią takie rzeczy, które nie podobają się
Bogu. Bóg zamierza sprowadzić potop, zniszczyć ludzi i
zwierzęta. Ale jest pewien człowiek, który żyje zgodnie z wolą
Bożą. Ten człowiek nazywa się
Noe.

Bóg przemawia do Noego i
mówi, co ma uczynić. Noe ma
zbudować arkę, trzypiętrową
skrzynię z drewna żywicznego i uszczelnić ją smołą.
Wewnątrz arka ma mieć dużo
pomieszczeń, tylko jedno okno
na górze i z boku jedne drzwi.
Gdy arka będzie gotowa, Noe
ma zabrać do środka po jednej parze ze wszystkich zwierząt oraz pożywienie dla ludzi i
zwierząt. Noe czyni dokładnie
tak, jak Bóg mu zlecił. Gdy
Noe, jego żona, synowie ze
swoimi żonami oraz wszystkie
zwierzęta znajdują się w arce,
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Bóg zamyka arkę. Po siedmiu
dniach zaczyna padać deszcz.
Wody jest coraz więcej. Arka
odrywa się od ziemi i zaczyna
płynąć. Ziemia jest zalana
wodą. Deszcz pada przez
czterdzieści dni i nocy. Z wody
nie wystaje już żaden szczyt
górski. Po 150 dniach, kiedy
ziemia jest pod wodą, Bóg
zsyła silny wiatr. Woda zaczyna
powoli opadać, a arka osiada
na górach Ararat.
Po czterdziestu dniach Noe
otwiera górne okno i wypuszcza kruka. Ptak krąży i krąży,
ale nigdzie nie może wylądować. Po jakimś czasie Noe
wypuszcza gołębicę. Ale i ona
wkrótce wraca, ponieważ nie
znajduje żadnego miejsca,
gdzie mogłaby osiąść.
Po siedmiu dniach Noe ponownie wypuszcza gołębicę.
Ptak również wraca, ale w
dziobie ma świeży listek z
drzewa oliwnego. A więc
wierzchołki drzew wystają już z

wody; woda zaczyna opadać.
Gdy po kolejnych siedmiu
dniach Noe ponownie wypuszcza gołębicę, ta już nie wraca
do arki.
Teraz Noe zdejmuje dach arki,
ponieważ Bóg mu powiedział,
żeby on, jego rodzina i wszyst-

kie zwierzęta opuścili arkę.
Po wyjściu z arki Noe buduje
ołtarz i składa Bogu ofiarę. Bóg
natomiast zawiera przymierze
z Noem, jego potomstwem i z
wszystkimi żyjącymi istotami,
że już nigdy nie będzie potopu.
Dopóki będzie istnieć ziemia,
nie ustaną siew i żniwo, zimno i
gorąco, lato i zima, dzień i noc.
A na znak zawartego przymierza Bóg ustanawia łuk na niebie – tęczę.
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Dla dzieci / Z wizytą u...

u Leny w Tyrolu
(Austria)

Fot. driendl/Fotolia.com

Innsbruck jest stolicą Tyrolu, a symbolem
miasta jest „Goldenes Dachl” (Złoty dach).
Tyrol jest typowym regionem urlopowym,
latem uprawia się tu wspinaczki i wędrówki
górskie, a zimą narciarstwo zjazdowe i biegowe.
Tyrol chwalony jest też szczególnie
za swoją gościnność i smaczne
jedzenie. Mnie smakuje spaghetti i
sznycel wiedeński.
Moja rodzina składa się z mojej
mamy Manueli, taty Stefana, starszej siostry Emelie (l. 11) i mnie.
Mam niezwykłą siostrę, gdyż
ona pochodzi z Etiopii.

Fotografie własne

Cześć i „Griass di!”. Jestem Lena, mam dziesięć lat i mieszkam z rodziną w cudownym
Tyrolu. Mieszkamy w małej wsi około 30 kilometrów od Innsbrucku.

ogień. Wkrótce zacznie się dla mnie nowy okres w
życiu – rozpocznę naukę w gimnazjum.
Poza tym w wolnym czasie dużo czytam i skaczę na trampolinie. Jako Tyrolka zimą oczywiście
jeżdżę na nartach lub na łyżwach. Latem często
jeżdżę na rowerze, a najchętniej chodzę pływać.
Oprócz tego śpiewam razem z moją siostrą w
chórze szkoły muzycznej „Girlz
only”. Niedawno Emelie i ja
oraz nasz zespół „Sister
and the boys” wzięliśmy udział
w konkursie krajowym i zdobyliśmy pierwsze miejsce.
Bardzo chętnie współdziałamy
też muzycznie w naszym zborze w Jenbach. Tam mój tata
jest kapłanem i również dyry-

gentem. Śpiewamy z okazji
różnych uroczystości, a ja
gram na skrzypcach. W
zborze zajmuję się też najmniejszymi dziećmi. Kto
chciałby mnie poznać, to
może odwiedzić nasz zbór Jenbach.
Już się cieszę na spotkanie z TOBĄ!

W tej chwili chodzę jeszcze
do szkoły podstawowej. Moje
przyjaciółki i ja jesteśmy bardzo
wesołe, a czasami szalone. Razem
często się śmiejemy, trzymamy się
razem, a jedna za drugą wskoczyłaby w
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Sprawdź swoją wiedzę biblijną...
1. 	Jak nazywała się miejscowość rodzinna
Apostoła Piotra?
A
B
C
D

Betlejem
Kafarnaum
Jerozolima
Rzym

2. 	Co było poprzednikiem świątyni?

?

A
B
C
D

Skrzynia Przymierza
góra Horeb
ołtarz w Betelu
Namiot Przymierza

3. 	Ile Listów do Koryntian jest w Biblii?
A
B
C
D

trzy
dwa
jeden
cztery

4. 	Komu chrześcijanin, zgodnie z „Kazaniem
na górze”, nie może służyć jednocześnie?
A
B
C
D

Bogu i diabłu
Bogu i bożkom
Bogu i mamonie
Jezusowi i demonom

5. 	Gdzie jest mowa o Melchisedeku w Nowym Testamencie?
A
B
C
D

w Liście do Rzymian
w Ewangelii Marka
w Objawieniu Jana
w Liście do Hebrajczyków

6. 	Jak miał na imię celnik, którego zgodnie
z Ewangelią Marka wezwał do naśladownictwa Pan Jezus?
A
B
C
D

Szymon
Lewi
Jan
Józef

7. W jakim mieście dorastał Pan Jezus?
A
B
C
D

w Betlejem
w Kafarnaum
w Jerozolimie
w Nazarecie

8. 	Ile Listów do Tesaloniczan jest w Biblii?
A
B
C
D

trzy
dwa
jeden
cztery

9. 	Jak nazywał się syn i następca króla Salomona?
A
B
C
D

Jeroboam
Rechabeam
Rachab
Abdi

10. 	Jako kto jest przedstawiony Bóg w Psalmie 23?
A
B
C
D

jako Pasterz
jako Ojciec
jako Król
jako Władca

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