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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Różne dary
Mili Bracia i Siostry,
dopóki człowiek ma tendencję do porównywania się z innymi, zawsze podkreśla różnice: kolor skóry, pozycję społeczną, narodowość, zdolności, posiadłości. A do porównania, własne stanowisko jest często używane jako punkt
odniesienia: to, co jest inne, jest uznawane za różnicę, postrzeganą z podejrzliwością, ocenianą, a czasem nawet potępianą.
Dla Boga nie ma różnic. On miłuje tego, kto jest taki jak my. Ale też miłuje
tego, kto jest zupełnie inny niż my. Nie bądźmy przeszkodą dla tej miłości.
Każdy w ten sam sposób powinien doświadczać miłości Bożej.
Wspólnie walczmy dla Boga i z Bogiem. Jako powołani przez Boga, służmy Jemu i radośnie głośmy Jego Ewangelię. Do tego potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy naszych różnic. Potrzebujemy darów naszych bliźnich,
a oni potrzebują naszych darów.
Chociaż stwierdzamy, że różnice nadal istnieją, to nie widzimy ich już jako
przeszkody i nie są też dla nas powodem do dewaluacji czy potępienia. Uświadamiając sobie, że każdy wnosi swoje różne dary, to różnice postrzegamy jako
szansę dla wspólnego dobra.
Jesteśmy wspólnotą ludzką i jako członki Ciała Chrystusa służmy sobie
nawzajem. W Kościele Chrystusa angażujmy nasze różne dary w służbie Pana.
Czyniąc to, odczuwamy głęboką wdzięczność wobec wszystkich chrześcijan z
przeszłości i z teraźniejszości, angażujących otrzymane od Boga dary w służbie Chrystusa i Jego Kościoła.
Dary są bardzo różne. Każdy wnosi swoje dary i swoje siły. Nie ambicjonalnie, ale z miłości do Boga i bliźniego.
Z serdecznymi pozdrowieniami

Jean-Luc Schneider
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SŁOWO I WIARA / miejsce

Kinszasa

K

inszasa, stolica Demokratycznej Republiki
Konga, poza Kairem i Lagos, jest trzecim pod
względem wielkości miastem na kontynencie
afrykańskim. Liczba mieszkańców waha się między
11. a 13. milionami. Dokładnej liczby nikt nie zna. Administracja, tak jak cała infrastruktura Konga, od lat
jest teatrem katastrofy humanitarnej. Według danych
ONZ codziennie w całym kraju umiera z głodu 440
dzieci. Podczas gdy prezydent kraju w trakcie swojego urzędowania zgromadził prywatny majątek szacowany na 15 miliardów dolarów amerykańskich. Z
powodu niezliczonych konfliktów regionalnych ponad
cztery miliony ludzi w tym kraju jest stale na uchodźstwie. Sytuacja w Kinszasie obecnie jest szczególnie
napięta, ponieważ mają się odbyć wybory prezydenckie, ale są stale odkładane przez urzędującego prezydenta. Odwlekanie wyborów blokuje zmianę polityczną, jakiej domaga się naród oraz podnosi ryzyko
rozruchów, które ponownie mogą doprowadzić do
wojny domowej w Demokratycznej Republice Konga.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski DR Konga-Zachód

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo w Kinszasie/
Demokratyczna republika
konga
Data: 29 lipca 2018 r.
Pieśń: Mnie wiodła dotąd Boża moc
Osoby towarzyszące: apostołowie okręgowi Michael Deppner i Mark Woll, apostołowie okręgowi pomocniczy John Fendt i John Sobottka oraz
wszyscy apostołowie Demokratycznej Republiki
Konga poza apostołem Kantu Kabongo
uczestnicy: ok. 90 000
Informacja: w stan spoczynku przeszli apostołowie Kum-Bading Handjamba i Sadisa Kumala
oraz zostali ordynowani apostołowie: Merlin Wamba
Basolo, Aldin Makoundi Bifiga, Kayembe Muteba Mutanga Sukadi
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tego, abyśmy nie tak bardzo dążyli do tego, co ziemskie,
(Mat 6, 33) nie stawiali własnej osoby na pierwszym planie i nie szukali własnego honoru i zaszczytów. Jeśli przestrzegamy przykazań, wtenczas jesteśmy źródłem pokoju
w swoim środowisku.
Chciałbym, aby nowoapostolscy chrześcijanie w tym
kraju wnosili pokój do swojego otoczenia dzięki mocy,
jaką otrzymują z Ducha Świętego.

Kto naśladuje Pana Jezusa,
ten doświadcza prześladowań.

Słowo biblijne: II List do Koryntian 4, 17. 18

„Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam
przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy
nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to,
co niewidzialne, jest wieczne”.

Cierpieć z Chrystusem

M

ili bracia i siostry! Dziś rano zebraliśmy się w domu Bożym, aby otrzymać
pokój Jezusa Chrystusa. Żaden człowiek nie może nas obdarzyć pokojem,
tylko Pan może to uczynić. Na czym
polega pokój Jezusa Chrystusa? On daje nam łaskę i odpuszcza nam grzechy, abyśmy znów byli pojednani z Bogiem. W Słowie Bożym i sakramencie zapewnia nas, że
jest z nami: „Nie lękaj się, jestem z tobą, ponieważ ciebie
miłuję!”. Świadomość, że Pan Jezus o mnie nie zapomniał,
mnie miłuje i jest ze mną, daje wspaniały pokój.
On chce nas przygotować, abyśmy mogli wejść do Jego
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Królestwa. Tam już nie będzie ucisku, cierpienia, zła i niesprawiedliwości. W Królestwie Bożym doświadczymy
wiekuistego pokoju. Ale już dziś Pan chce nas obdarzyć
pokojem. On chce nam dać też siłę, abyśmy sami mogli
być źródłem pokoju i wnosić pokój do naszego otoczenia.
Ponadto uczy nas respektować przykazania Boże, bowiem
gdzie przestrzega się przykazań Bożych, tam jest pokój
między ludźmi.
Kiedy przyjrzymy się przyczynom konfliktów, to zawsze stwierdzimy, że zignorowano przykazania Boże.
Pan uczy nas traktować bliźniego tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. (Mat 7, 12) On uczy nas również

Przeczytałem dobrze znane słowa Apostoła Pawła.
On zachęca wierzących w Koryncie i mówi im, aby się
nie poddawali, ponieważ nieznaczny chwilowy ucisk nie
jest aż tak ciężki i nie będzie trwać wiecznie. Pamiętajcie
o chwale, którą da wam Bóg. Ona będzie wieczna! To są
piękne słowa pocieszenia.
Prawdą jest, że nawet jeśli z powodu jakiejś rzeczy
musieliśmy cierpieć przez całe życie, to jest nieznaczne w
porównaniu z wiecznością. Duch Święty nam przypomina,
że nawet jeśli tu na ziemi bardzo się cierpi, to w Królestwie
Bożym, u Boga i Jego Syna, będzie tak wspaniale, że już
nie będzie się o tym pamiętać. Nawet jeśli krzyż byłby bardzo, bardzo ciężki, to zapomni się o tym, ponieważ chwała
będzie nieskończenie większa.
Jeśli przyjrzymy się temu słowu nieco bliżej, to ono
sięga jeszcze głębiej. Apostoł Paweł mówi, że cierpienie,
którego musimy tu doświadczać, przyniesie „przeogromną obfitość wiekuistej chwały”. W tym momencie staje się
jasne, o ile się nad tym zastanowi, że Apostoł Paweł nie
mówi o chorobach i cierpieniu, jakich wszyscy doświadczamy jako ludzie tu na ziemi. Jeśli doświadczamy cierpienia, choroby, smutku czy niesprawiedliwości, to nie
przyniesie nam to zbawienia. Dla wielu ludzi jest wręcz odwrotnie: nieszczęścia i cierpienia nie przybliżają do Boga,
ale od Niego oddalają. Ich ucisk nie tworzy im chwały, ale
przeszkadza im w doświadczaniu chwały Bożej.
Z drugiej strony by to oznaczało, że kto chce dostać się
do Królestwa Bożego, musi wiele cierpieć tu na ziemi, znosić choroby, biedę i trudności, i musi być nieszczęśliwy. To
jest błędne. Do Królestwa Bożego można też dojść, gdy
jest się zdrowym, gdy dobrze się powodzi, gdy niczego nie
brakuje. Cierpienie niekoniecznie prowadzi do zbawienia

i nie jest warunkiem wejścia do Królestwa Bożego.
Ale co Apostoł Paweł miał tu na myśli? Cóż, tu, jak
zawsze, należy przeczytać cały rozdział, cały List. W II
Liście do Koryntian Apostoł Paweł mówi o cierpieniach
Chrystusa. Pisze o chrześcijanach, którzy cierpią ze względu na Chrystusa, którzy cierpią dla Chrystusa. I nie chodzi
tu o chorobę, biedę czy nieszczęście w ogólnym sensie.
Apostoł Paweł zwraca się do wierzących, którzy znają
naukę Jezusa. W „Kazaniu na górze” Pan Jezus mówi o
tych, którzy są prześladowani z powodu sprawiedliwości.
(Mat 5, 10) Do swoich uczniów powiedział: „Jeśli mnie
prześladowali i was prześladować będą”. (Jan 15, 20) Kto
naśladuje Pana Jezusa, ten doświadcza prześladowań. To
nie znaczy, że ludzie go prześladują; prześladowaniem są
wszelkie próby złego oddzielenia nas od Chrystusa, któremu chcemy być wierni. To jest ucisk, o którym mówi tu
Apostoł Paweł, ucisk tych, którzy naśladują Chrystusa i z
tego powodu są narażeni na prześladowania i cierpienia,
jak to Pan Jezus przepowiedział.
Przy innej okazji Apostoł Paweł poszedł dalej w swojej
wypowiedzi, mówiąc: „Musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego”. (Dz Ap 14, 22)
Ucisk i cierpienie są zatem typowe dla tych, którzy chcą
wejść do Królestwa Bożego. Nie ma innej drogi, inaczej
nie wejdzie się do Królestwa Bożego. Jeśli chodzi o ludzkie cierpienie – chorobę, niesprawiedliwość, śmierć – to
naśladowcy Chrystusa są tak samo tym dotknięci, jak
wszyscy inni ludzie. Wśród chrześcijan nowoapostolskich
są tak samo biedni, jak gdzieś indziej; gdy wybucha wojna,
są tym tak samo dotknięci, jak inni.

Kto naśladuje Chrystusa, ten cierpi
również z powodu swoich uchybień.
Jakie są udręki tych, którzy naśladują Chrystusa? Pokusy złego, który chce oddzielić ich od Chrystusa. Podsuwa
nam myśl: „Przestrzegasz przykazań, ale w zasadzie co z
tego masz? Nie powodzi się tobie lepiej niż innym. Spójrz
na złodzieja, oszusta, kłamcę; im idzie lepiej niż tobie. Jesteś uczciwy, ale dotykają ciebie nieszczęścia. Rób to, co
ja ci mówię, a nie to, co Pan Jezus ci mówi”.
Ci, którzy nie dbają o przykazania, odnoszą sukcesy w
życiu. Zły do nas mówi: „Zobacz, ile poświęcasz, ile ofiar
złożyłeś. Gdzie są te pieniądze? Metoda! A tobie brakuje.
Przestań się poświęcać i składać ofiary”.
		

11 / 2018

NASZA RODZINA

9

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Szydzi z nas dlatego, bowiem naśladujemy Pana Jezusa. Uważani jesteśmy za słabeuszy lub tchórzy, ponieważ
nie odpłacamy złem za zło. Gardzi się nami, ponieważ
przedkładamy przebaczenie nad zemstę. Mówi się: „Zobacz, to słabeusz, nie ma odwagi się zemścić!”. To są udręki tych, którzy okazują wierność Chrystusowi.

K

to naśladuje Chrystusa, ten cierpi również z powodu swoich uchybień; to także jest formą udręki. Apostoł Paweł również cierpiał: „Albowiem
nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę,
to czynię”. (Rzym 7, 19) Jeśli chce się naśladować Chrystusa, wtedy się cierpi z powodu niemożności czynienia
dobra: „Nie chciałem już czynić zła, a pomimo to uczyniłem!”. Naśladowca Chrystusa cierpi, gdy zdaje sobie sprawę, że jest grzesznikiem.
Przedstawię teraz kolejny rodzaj cierpienia. Postanowiliśmy uśmiercić starą istotę. Chcemy pogrzebać wszystkie
wyobrażenia, których nie można pogodzić z nauką Pana
Jezusa. Mamy swój pogląd na temat życia, mamy swoje
zdanie na temat naszego bliźniego. Wtedy uświadamiamy
sobie, że nie jesteśmy zgodni z Panem Jezusem, gdyż On
widzi to inaczej. To oznacza walkę z własnymi wyobrażeniami. Pan Jezus wzywa nas do tego, aby zaprzeć się
samego siebie i uwolnić się od wszystkiego, co w naszej
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naturze nie jest zgodne z Jego naturą. Wówczas się mówi:
„Tak, owszem, ale ja jestem tak samo impulsywny, jak mój
tata, szybko wpadam w złość”. Pan Jezus jednakże mówi:
„To nie pasuje do mojego usposobienia”. Trzeba walczyć,
żeby stare stworzenie obumarło i mogło się rozwinąć życie
z Chrystusa. To umieranie starej istoty naprawdę wiąże się
z cierpieniem. Kwestionowanie samego siebie, odrzucanie
swoich poglądów, boli.
Gdy Pan Jezus mówił o swoim pożegnaniu, porównał
ból uczniów z bólem kobiety rodzącej dziecko: „Kobieta,
gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina”. (Jan 16,
21) Smutek oznacza tu cierpienie. My także musimy cierpieć. Po pierwsze dlatego, że stare stworzenie musi zostać
uśmiercone, a z drugiej strony dlatego, że nowe stworzenie
musi się narodzić.

I

nnym rodzajem cierpienia tych, którzy naśladują
Chrystusa jest cierpienie, które ma źródło w miłości
bliźniego. Kto miłuje bliźniego, ten cierpi razem z nim,
ten dzieli cierpienia drugiego. Egoista, który żyje tylko dla
siebie, nie zna takiego cierpienia: „Och, mój bracie, jesteś
chory? To naprawdę przykre. Siostro, nie idzie tobie zbyt
dobrze? Naprawdę mi przykro”.
Kto jednak miłuje swojego bliźniego, ten dzieli z nim
jego cierpienie i również cierpi. Naśladując Pana Jezusa,

Kto miłuje bliźniego, ten cierpi razem z nim,
ten dzieli cierpienia drugiego.

miłuje i cierpi się, jak On. Ta miłość nie zawsze jest odwzajemniona. Apostoł Paweł całe swoje życie poświęcił
Kościołowi i notorycznie – jak to ukazuje II List do Koryntian – był atakowany, krytykowany i raniony przez własnych braci.
Był pełen miłości, ale nie wszędzie odwzajemniano
jego miłość, a wręcz przeciwnie, krytykowano go i był odrzucany. To także jest cierpieniem, które szczególnie dotyka tych, którzy naśladują Chrystusa; ich miłość nie zawsze
jest odwzajemniana. Cierpienie Chrystusa. Pomyślcie
o tym, jak On cierpiał, jak został odrzucony i zdradzony
przez swoich przyjaciół i przez swoich uczniów.
Miłujemy naszego brata, naszą siostrę. Oni jednak są
niedoskonałymi grzesznikami. Zdarza się, że czujemy
się zdradzeni przez tych, których kochamy, a to boli. Kto
naśladuje Chrystusa, musi się liczyć z takim cierpieniem,
ponieważ miłuje innych i cierpi z innymi.
Chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym cierpieniu

naśladowców Chrystusa. Kiedy Pan Jezus przybył do Jerozolimy, ujrzawszy miasto, zapłakał i powiedział: „Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz
teraz zakryte to jest przed oczyma twymi”. (Łuk 19, 42) To
cierpienie również dotyczy naśladowców Chrystusa. Boli
nas to, gdy widzimy, jak wielu ludzi nic nie wie o Jezusie
Chrystusie. Jakże chcielibyśmy, żeby wszyscy doświadczyli zbawienia przez Chrystusa! Ale wielu nie przyjmuje świadectwa o Chrystusie. Chcielibyśmy, żeby jeszcze
wielu wraz z nami uczestniczyło w ponownym przyjściu
Chrystusa i w weselu w niebie, ale to ich nie interesuje.
Widzimy braci i siostry, którzy są zapieczętowani, ale nie
przychodzą już do kościoła i to nas boli; przecież chcemy,
żeby razem z nami zostali udoskonaleni.
Mili bracia i siostry, to były przykłady cierpień naśladowców Chrystusa: cierpień, ponieważ są prześladowani przez diabła. Cierpienia z powodu własnych słabości,
ponieważ nie czyni się dobra, które chciałoby się czynić.
		

11 / 2018

NASZA RODZINA

11

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Chrystus jest z nami, jest nam bliski,
kiedy cierpimy ze względu na Niego.
Cierpienia, ponieważ trzeba wyrzec się tego, co oddziela od Boga i uśmiercić starą istotę. Cierpienia, ponieważ
dzieli się cierpienie bliźniego i cierpienia z powodu braku
zainteresowania ludzi, którym życzy się zbawienia.

A

postoł Paweł mówi, że ucisk jest chwilowy i nieznaczny. Można by rzec: „Łatwo powiedzieć –
postaw się w mojej sytuacji!”. Ale i w tym przypadku jest ważne przeczytać cały rozdział. Apostoł Paweł
wiele wycierpiał dla Chrystusa, a na początku Listu pisze:
„Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i
ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym; doprawdy, byliśmy już całkowicie
pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona”. (II Kor 1,
8. 9) Nie pisze tu: „Och, nie warto o tym mówić, to szybko minęło”, lecz nawet podkreśla, że sprawa przekroczyła
jego siły i myślał, że musi umrzeć. A wszystko to ze względu na Chrystusa. Na początku swego Listu pisze: „Bo, jak
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liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez
Chrystusa obficie spływa na nas pociecha”. (II Kor 1, 5)
A więc pocieszenie Chrystusa sprawia, że cierpienie
jest lżejsze!
Jeśli cierpimy ze względu na Chrystusa, to Chrystus
pociesza nas słowami: „…ufajcie, Ja zwyciężyłem świat”.
(Jan 16, 33) Innymi słowy: owszem, cierpisz teraz chwilowo z powodu zła, ale nie lękaj się, Ja pokonałem zło.
Ostatecznie jestem zwycięzcą. Pozostań wierny, wówczas
będziesz miał udział w moim zwycięstwie!
To jest pierwsze pocieszenie, jakie otrzymujemy. Po
drugie jesteśmy pocieszani doświadczeniami, że Chrystus
jest z nami, jest nam bliski, kiedy cierpimy ze względu na
Niego. Akurat wtedy, gdy się cierpi ze względu na Chrystusa, można przeżywać coś niezwykłego na nabożeństwie. Przychodzisz na nabożeństwo i masz wrażenie, że
kapłan mówi tylko do ciebie. Słowo pasuje dokładnie do
twojej sytuacji! Skąd on wie, że właśnie to teraz przeżywam! W ten sposób Pan Jezus nam pokazuje: jestem tu,

jestem z tobą. Przeżywa się swoją wiarę, doświadcza się
małych cudów i się czuje: nie jestem sam, Pan jest ze mną.
Nie zapomniał o mnie, On mi pomoże.
Przysyła nam jakiegoś posłańca, brata lub siostrę, którzy wyświadczają nam dobro, a my następnie mówimy:
„Dziękuję Ci, miły Boże, że przysłałeś mi anioła!”. Pocieszenia sprawiają, że cierpienie jest lżejsze.
Apostoł Paweł mógł również powiedzieć, że nasze cierpienia są lekkie, ponieważ On zaufał Bogu i wie, że Bóg
nigdy nie żądał od Niego niczego niemożliwego. On wie,
że kiedy Bóg nakłada obciążenie, to daje też niezbędną siłę
do jego noszenia.
W Słowie Bożym i w świętej wieczerzy daje nam siłę
do zwyciężania diabła, do odparcia pokusy, do trwania w
miłości i do walki o nasze zbawienie. Z Jego mocą damy
radę. Obciążenie może być ciężkie, ale nigdy nie za ciężkie.
Z Bogiem, z pocieszeniem Chrystusa, dasz radę je nosić.
Teraz lepiej rozumiemy, co Apostoł Paweł chciał powiedzieć, pisząc: „...nieznaczny chwilowy ucisk przynosi

nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały”.
Kto bierze na siebie cierpienie ze względu na Chrystusa i dla Chrystusa, ten czyni coś dla własnego zbawienia.
Wraz z Chrystusem odnosi zwycięstwo nad diabłem jedno
po drugim. W ten sposób cierpienie sprawi „przeogromną
obfitość wiekuistej chwały”, ponieważ przyczynia się do
naszego zbawienia. Kto cierpi z powodu swoich grzechów
i słabości, ten okazuje skruchę i znajduje łaskę, ponieważ
Bóg umarza jego błędy. Jego skrucha pomaga mu w zbawieniu.
Kto uwalnia się od wszystkiego, co zakłóca wspólnotę
z Bogiem, ten umacnia wspólnotę i przygotowuje się do
wiekuistej wspólnoty z Bogiem. A ten, kto cierpi z powodu tego, że wielu odrzuca proponowane zbawienie, przygotowuje się do przyszłej działalności jako kapłan Boga
i Chrystusa w Tysiącletnim Królestwie Pokoju. To jest
jeden z powodów, dla których jesteśmy chrześcijanami
nowoapostolskimi: Pan Jezus chce, abyśmy jako kapłani
w Tysiącletnim Królestwie Pokoju pomagali wszystkim
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Apostoł Okręgowy
Pomocniczy
john sobottka
„Główny Apostoł po raz kolejny podkreślił rdzeń naszej
wiary”, powiedział apostoł okręgowy pomocniczy Sobottka na początku swojego kazania. „Gdy słucha się
Słowa Bożego, to zawsze najpierw myśli się o swoich
życiowych sytuacjach, o swojej chorobie, problemach
i zmartwieniach. Ale nawet gdyby Bóg zmienił wszystkie nasze uwarunkowania na lepsze, a my mielibyśmy
beztroskie i szczęśliwe życie, to nie znaczy, że zbliżyłoby to nas do Pana Jezusa. Ale jeśli ktoś dobrze
rozumie cierpienie ze względu na Chrystusa i uczy się
je znosić z pomocą Bożą, to umacnia swoje powiązanie z Panem”. Odnosząc się do wypowiedzi Apostoła
Pawła w Biblii: „…nie patrzymy na to, co widzialne, ale
na to, co niewidzialne”, apostoł okręgowy pomocniczy
powiedział, że „...nie jesteśmy ślepi, widzimy wiele, a
to, co widzimy, nas zajmuje i w jakiś sposób na nas
wpływa. Jednakże wszystko, co widzialne, nie może
być dla nas najważniejsze, ponieważ przede wszystkim chodzi o to, co niewidzialne: o Królestwo Boże.
Koncentrujmy się nie na tym, co widzialne, ale na tym,
co Duch Święty pozwala nam widzieć. Koncentrujmy
się na chwale Pana, ponieważ w niej będziemy mieli
udział wieczny”.

ludziom ze wszystkich czasów w naśladowaniu Pana Jezusa i w byciu zbawionym. To jest przesłanie, które Duch
Święty ponownie dziś aktualizuje.
Mili bracia i siostry, jesteśmy narażeni na fizyczne, jak
i psychiczne cierpienie, jak każdy człowiek. Pan nas pociesza: „Cierpienie przeminie, kiedy będziesz u mnie; wtedy
nie będziesz o nim pamiętał”. Te słowa jednakże zawierają
znacznie więcej. Skierowane są również do tych, którzy
cierpią z Chrystusem. Pan Jezus daje im pocieszenie i w ten
sposób obciążenie nie jest zbyt ciężkie, a cierpienie przyczynia się do naszego zbawienia.
Pozostańmy wierni Panu Jezusowi! Wiemy bardzo dobrze, że diabeł chce nas wystawiać na próby. Wiemy bardzo dobrze, że ten, kto miłuje, cierpi bardziej niż ktoś obojętny. Wiemy bardzo dobrze, że uśmiercenie starej istoty i
stanie się nowym stworzeniem w Chrystusie nie jest łatwe.
Ale jesteśmy gotowi wiernie naśladować Jezusa Chrystusa
14
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i cierpieć ze względu na Niego. Te cierpienia przyczyniają
się do naszego zbawienia.
Po kazaniach apostołów okręgowych pomocniczych Główny Apostoł powiedział:

M

ili bracia i siostry, jestem świadomy, że dla jednego czy drugiego kazanie jest kontrowersyjne.
Jak wiecie, odwiedzam wiele krajów i czasami
widzę wielkie plakaty zapowiadające i promujące wydarzenia religijne: „Przyjdźcie do nas, módlcie się z nami,
posłuchajcie Słowa Bożego, wtedy będziecie uzdrowieni, wtedy będziecie bogaci!”. Przypomina mi to słowa z
Nowego Testamentu, które brzmią: „Albowiem przyjdzie
czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich
upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co
ucho łechce”. (II Tym 4, 3) Ludzie wolą iść tam, gdzie

obiecuje się uwolnić ich od cierpienia, a ja przybyłem i
wam mówię, że trzeba cierpieć z Chrystusem!
Apostolat został posłany na świat z poleceniem, aby
być posłańcem Chrystusa, a Chrystus powiedział: zaprzyj
się samego siebie, weź swój krzyż na siebie i pójdź za mną!
Nie mogę wam zapowiadać cudów, nie mogę wam
mówić, że staniecie się bogaci i będziecie odnosić sukcesy, jak również nie mogę wam obiecać, że jeśli będziecie
wzorowymi chrześcijanami nowoapostolskimi, to nie będziecie już chorować. To nie jest moim poleceniem. Misją
apostołów jest wezwanie wiernych do naśladownictwa i

Apostoł okręgowy
Pomocniczy
john fendt
„Gdy jutro powrócimy do życia powszedniego, to
powiemy: tak, jestem gotowy cierpieć z Chrystusem”,
powiedział apostoł okręgowy pomocniczy Fendt i
dodał: „Wówczas inni mogą powiedzieć, jesteście nienormalni, że jesteście gotowi przyjąć ucisk i cierpienie.
Czy jednak Jezus Chrystus nie wziął na siebie największego ucisku? Patrząc na Niego widzimy w Nim
nasz wielki wzór. Pan Jezus cierpiał i umarł. Pozornie
poniósł fiasko, a Jego wrogowie mogli triumfować. Po
trzech dniach jednak zmartwychwstał, a Jego wrogowie musieli zamilknąć. Nie pozwólmy się zniechęcać.
Pamiętajmy o Panu Jezusie, który stał się zwycięzcą.
Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach. Pamiętajmy
o Nim, kiedy jesteśmy na nabożeństwie. Wtedy stanowczo będziemy zdecydowani na wieczną wspaniałość, którą przewidział dla nas Pan”.
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Fot. DR Konga-Zachód

Żyć z wiarą / przeżycia

Mój werset
pocieszenia
„I wy teraz się smucicie, lecz
znowu ujrzę was”. (Jan 16, 22)
Ten werset pocieszenia towarzyszy mi przez całe życie.

Z lewej: ordynacja apostołów dla obszarów działania apostołów okręgowych
Michaela Deppnera i Marka Wolla.
Z prawej: Główny Apostoł podczas przemowy w trakcie przenoszenia w stan
spoczynku apostołów Kum-Badinga Handjamby i Sadisy Kumali
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obchodzimy na pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania. Gdy przyjmujesz hostię, Pan Jezus mówi do ciebie:
„Nie martw się, Ja zwyciężyłem, zmartwychwstałem i
ciebie przywrócę do życia, razem będziemy silniejsi niż
diabeł. Jestem tu, nie daleko w niebie, ale bardzo blisko
ciebie, u twojego boku”.

przytaczałem go podczas kazań na
nabożeństwach. Szczególne przeżycie miałem jako diakon w związku ze
śmiercią mojego kapłana. Wieczorem
wpisałem mój werset pocieszenia na
kartkę kondolencyjną. Uroczystość
pogrzebową następnego dnia przeprowadził nasz ówczesny apostoł, a
do zgromadzonych w żałobie zwrócił się słowem biblijnym z Ewangelii Mateusza 25, 21: „Rzekł mu pan
jego: Dobrze, sługo dobry i wierny!
Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego”. Natomiast przy otwartym
grobie powiedział, że ma jeszcze inne słowo pocieszenia, zawarte w 16.
wersecie 22. rozdziału Ewangelii Jana. To przeżycie wzruszyło mnie do
łez. Gdy moja żona w 2007 roku odeszła do wieczności, to na jej nagrobku
umieściłem mój werset pocieszenia.
Żywię nadzieję, że jak przyjdzie
Pan Jezus i zabierze nas do siebie,
to przeżyję ponowne zobaczenie z
wszystkimi bliskimi.

zASAdNiczE myśli
Fot. © contadora1999 - stock.adobe.com

wierności Chrystusowi. Pan Jezus kiedyś powiedział, że
Jego naśladowcy, podobnie jak On, będą cierpieć prześladowania, ale jeśli pozostaną wierni, to jak On i razem z
Nim odniosą zwycięstwo. Gwarantuję wam, że Chrystus
dotrzymuje swoich obietnic.
Na początku powiedziałem, że Pan chce nam dać pokój
poprzez odpuszczenie grzechów. A żeby doświadczyć odpuszczenia, musimy przyjąć cierpienie. Cierpienie wiąże
się ze skruchą i pokutą, a to wymaga zakwestionowania samego siebie i zajęcia się złem, które się uczyniło i dobrem,
które należało czynić, a którego się nie uczyniło.
Nie przyzwyczajajmy się do naszych słabości! Obiecaliśmy Panu: chcę unikać zła, chcę walczyć z grzechem.
Teraz każdy może zadać sobie pytanie: czy chcę iść prostą
i wygodną drogą? Jeśli będę posłuszny Bogu i przestrzegał
Jego przykazań, to stanie się to skomplikowane. Jeśli przykazania odłożę na bok, to sobie ułatwię sprawę.
Przychodźmy do Pana Jezusa z poważną skruchą:
„Panie, nie uczyniłem dobra, które chciałem czynić, a
uczyniłem coś złego, czego nie chciałem czynić. Obdarz
mnie swoją łaską!”.
Skruszonym sercom, Pan daje swoją łaskę i pocieszenie w uroczystości świętej wieczerzy. Świętą wieczerzę

P

o rozpoczęciu w 1952 roku nauki w szkole, sam
przeczytałem na nagrobku mojej zmarłej w 1944
roku babci, pocieszający werset z Ewangelii Jana. (16, 22)
Nie znałem babci, dlatego myśl o ponownym zobaczeniu się z nią była
dla mnie problemem. Wówczas nie
przypuszczałem, jak często jeszcze
ten werset biblijny będzie mi towarzyszył w życiu. Jako młodzi rodzice

ja i moja żona w 1972 roku straciliśmy naszą córkę w tragicznym wypadku drogowym. Nasz ówczesny
biskup pocieszał nas w żałobie właśnie nadmienionym wersetem biblijnym i mówił o ponownym zobaczeniu się z dzieckiem. We wspólnocie Kościoła doświadczyliśmy, co to
znaczy być nieopuszczonym w niedoli. Liczne wizyty duszpasterskie,
zwłaszcza ówczesnego przewodniczącego zboru, podtrzymywały nas
na duchu, a nabożeństwa za zmarłych
nas wzmacniały i głęboko wzruszały.
Źródłem siły do życia była też nasza
najmłodsza córka.
W 1976 roku miły Bóg pobłogosławił nasze małżeństwo bliźniakami. Niestety jedno z bliźniąt przeżyło
tylko kilka godzin. Ponownie radość
i smutek szły w parze. Przetrwaliśmy
tylko dzięki naszej wierze i nadziei na
ponowne zobaczenie.
W kolejnych latach mój werset
pocieszenia często pisałem na kartkach kondolencyjnych. Niekiedy też

Kto naśladuje Chrystusa, cierpi ze względu na
Niego. Cierpimy z powodów ataków złego.
Żałujemy naszych błędów i wyrzekamy się
tego, co oddziela nas od Boga. Dzielimy cierpienia drugiego i pragniemy jego zbawienia.
Pan Jezus pociesza tych, którzy cierpią ze
względu na Niego i udziela im zbawienia.
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Apostołowie
wywiady
Apostoł okręgowy
Michael Deppner

Data urodzenia: 19.02.1961 r.
Zawód: lekarz
Apostoł okręgowy od: 01.08.2010 r.
Obszar działania: prowincje w Demokratycznej Republice Konga: Kinszasa,
Kongo Środkowe, Bandundu i Prowincja
Równikowa

Apostołowie
listy

SŁOWO I WIARA

Apostoł okręgowy Deppner,
aby dotrzeć do kongijskich
zborów, często musi się poruszać motocyklem

Wierność
Apostole okręgowy, co w swojej służbie uznajesz
za coś wyjątkowego i uszczęśliwiającego?
Chociaż ludzie są bardzo ubodzy, a system ochrony zdrowia i edukacji niedomaga, to Kongijczycy wykazują nadzwyczaj pozytywny stosunek do życia. Niekiedy promienieją niewyjaśnioną radością. Kiedy potrzebuję zastrzyku
energii, to przeprowadzam nabożeństwo lub udaję się w
podróż duszpasterską. Kontakt z braćmi i siostrami rzeczywiście wywołuje radość, nawet jeśli się widzi wiele niedobrego: choroby, cierpienia, biedę egzystencjalną. Raduję
się też z tego, że w wielu naszych zborach odbywa się katecheza dzieci i młodzieży. Także w dziedzinie edukacji
muzycznej są postępy, zwłaszcza w stolicy. Największym
wyzwaniem jest pozyskiwanie instrumentów muzycznych
i nauczycieli muzyki. Ale potrzeba jest twórcza. Pocieszająca i pomocna jest praca „mam”, które wspierają młode
matki i pomagają w potrzebie braciom i siostrom.
Czy często podróżujesz?
Każdego miesiąca podejmuję podróż jedno- lub dwutygodniową i przeprowadzam minimum dwa nabożeństwa
dziennie. Jedną czwartą tych podróży pokonuję motocyklem lub łodzią. Podróże są bardzo niebezpieczne. Wspominam piętnastodniową podróż po Prowincji Równikowej
na północy kraju. Tam prawie nie ma dróg, tylko rzeki.
18
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Wierni żyją w rozproszeniu, ale w tym regionie jest wielki rozwój Kościoła. Ofiarność naszych braci i sióstr jest
niewiarygodna.
Podróżowałem z mechanikiem – każdy na swoim motocyklu. Drugiego dnia wpadła mi pod koła koza. W trakcie
upadku poważnie zraniłem kolana. Prawie nie mogłem
chodzić. Z tego powodu bracia i siostry podczas udzielania sakramentu świętego pieczętowania musieli przechodzić obok ołtarza, przy którym stałem oparty. Musieliśmy
na jeden dzień przerwać podróż i poszukać motocyklisty,
który zawiózł mnie do placówki medycznej. Po opatrzeniu
ran dalej pojechałem sam. Kilka dni później najechałem
na pień drzewa. Kierownica motocykla się wykręciła, przy
czym złamałem sobie dwa żebra. Byliśmy w głębi kraju, a
mieliśmy przed sobą jeszcze dziesięć nabożeństw ze świętym pieczętowaniem, zanim mieliśmy dotrzeć w cywilizowane regiony. To było bardzo okrutne. Ale z pomocą Bożą
podołaliśmy.
W stolicy Kinszasie, gdzie mieszkam z żoną i dwójką dzieci, żyje ponad jedenaście milionów ludzi. Tylko w tym
jednym mieście jest 1700 zborów nowoapostolskich. W
nabożeństwach niedzielnych uczestniczy ponad 100 000
wiernych. Potrzebowałbym 16 lat, aby odwiedzić wszystkie zbory w tym mieście. Od czasu do czasu jadę przez
miasto i się rozglądam, czy widzę kogoś w czarnym garniturze. Wtedy się zatrzymuję i pytam, dokąd idzie. A następnie razem jedziemy do zboru tego brata.

Powiedzenie głosi, że miłość wzrasta wraz z dystansem. Być może jest to sposób do opisania pozytywnego
wpływu, jaki może mieć odległość na relację dwojga kochających się ludzi. Czasami mówi się też tak po to, aby
zmniejszyć smutek rozłąki.
Istnieje też inne powiedzenie, które akurat wyraża
przeciwieństwo: co z oczu, to z serca. Powierzchowny
związek częstokroć nie przetrwa rozłąki.
Odległość dla miłości jest jak wiatr dla ognia. Gasi
małe iskry i roznieca wielki ogień.
Kiedy razem jesteśmy w domu Bożym albo wspólnie
składamy ślubowanie przed ołtarzem, to intensywność
naszej miłości jest wielka. Ale kiedy wracamy do dnia
powszedniego i jesteśmy konfrontowani z naszymi problemami, a kościół jest daleko i brakuje wsparcia braci i
sióstr, wtedy staje się ciężko. Wówczas nasza wierność
zostaje wystawiona na próbę.
Istnieją relacje z przeszłości, że na przykład całe wioski zostały ochrzczone i pieczętowane, kiedy się dowiedziały o nauce apostolskiej. Nieco później przybył ktoś
inny i głosił inną naukę, a cała wioska poszła za nią. Biblia
mówi, że Józef w Egipcie pozostał wierny Bogu, pomimo
że jego rodzina i jego przyjaciele byli daleko, a on otoczony był inną kulturą.
Czas również ma wpływ na wierność. Jako młoda para
jest się jeszcze gotowym wspólnie przepłynąć ocean i
wdrapać się na najwyższą górę. Z biegiem czasu jednak

trudno przeskoczyć nawet małą kałużę lub wejść na niewielki pagórek. Dobrze jest, jeśli nasza wierność budowana jest na fundamencie miłości i to rozwijającej się
miłości, która wytrzymuje próby czasu, odległości i doświadczeń. Miłość objawia się w wierności. Ewangelia
nas uczy, że nie wystarcza poświadczać naszą wierność
tylko słowami, ale też naszymi czynami, a nawet myślami, ponieważ wszystko ma swój początek w sercu.
Gdy dwoje dzieci się kłóci, to rodzice starają się ingerować: „Przeproście się nawzajem, podajcie sobie ręce,
Czy przebaczyliście sobie”. Odpowiedzią czasami jest
szczere „tak”, ale kilka godzin później lub nawet kilka
minut później wszystko zaczyna się od początku. Problem
leży głębiej. Nawet jeżeli zostaje podana ręka na pojednanie, to jednak w wyniku tego gestu nie zmienia się nastawienie serca.
Psalm 100 przypisywany jest Dawidowi. Jest ślubowaniem króla podczas jego koronacji. Przyrzeka, że będzie otaczał się wiernymi w kraju. W naszym dążeniu w
dochowaniu wierności Chrystusowi koniecznością jest
otaczanie się też wiernymi, którzy są naszym wzorem w
trudnych czasach. We wspólnocie Kościoła również stale
motywujmy się wzajemnie do wierności i wzajemnej
modlitwy. Szukajmy bliskości z wiernym Bogiem, Chrystusem, naszym Zbawicielem i Oblubieńcem duszy. Nie
dopuśćmy do powstania dystansu do Pana, ale bądźmy,
blisko Niego.
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Wniebowzięcie Henocha
„Henoch chodził [żył] z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg”.
I Księga Mojżeszowa 5, 24

Chleb Żywota
Pan zapewnia ratunek!
„Ratuj się, bo chodzi o życie twoje; nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu”.
I Księga Mojżeszowa 19, z 17

S

łowo biblijne pochodzi z wydarzenia o Locie,
mieszkającym w Sodomie, która według I Księgi
Mojżeszowej 18, 20 jest obrazem miasta bezbożnego i upadłego w grzech. Nie ma w nim nawet dziesięciu sprawiedliwych. (I Moj 18, 32) Abraham wstawiał
się najpierw za miastem, następnie za rodziną Lota. Bóg
postanowił położyć kres szerzącej się bezbożności i rozwiązłości, zniszczyć miasto i ukarać jego mieszkańców,
z wyjątkiem rodziny Lota. W tym celu posłał do miasta
dwóch posłańców – dwóch aniołów, którzy wezwali Lota
do opuszczenia miasta i wskazali na nadchodzące śmiertelne niebezpieczeństwo. W Piśmie Świętym jest mowa,
że aniołowie przynaglali do pośpiechu. A że Lot się ociągał, więc aniołowie wzięli jego rodzinę i siłą wyprowadzili na zewnątrz miasta, bowiem Bóg chciał ich ocalić.
Anioł wzywał: „Ratuj się... nie oglądaj się za siebie”. W
ten sposób Lot został uratowany. Jego żona jednak nie
zdołała postąpić według nakazu anioła, obejrzała się za
siebie! Nie mogła więc ocalić swojego życia.
Przenosząc to wydarzenie na płaszczyznę duchową,
najpierw dostrzeżmy tu samych siebie. Ciągle na nowo
zagnieżdżamy się w jakimś „mieście”, grzęźniemy w
czymś, co Bogu się nie podoba. Być może:
• absorbują nas zbyt bardzo sprawy ziemskie i nasz
wzrok jest skierowany tylko na powodzenie i sukcesy tu na ziemi;
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• zanikło w nas pragnienie zbawienia i zaufanie do
opatrzności Bożej. Kapituluje się przed wszystkim,
co jest zgodne z wolą Bożą.
Pozwólmy się wyprowadzić z tych postaw życiowych
przez „dwóch aniołów”, będących symbolami Słowa Bożego i sakramentu! Dajmy się wyprowadzić z bezbożności i nie oglądajmy się wstecz!
Na tamtym świecie, w krainach zmarłych, również są
takie „miasta”, czyli postawy, które usidlają dusze:
• niewiara i przesądy, niezgoda i niepokój,
• nieczułość, nienawiść, zazdrość i nieprzejednanie.
Poprzez modlitwy wierzących tu na ziemi niejako
wzywane są dusze zmarłych, żeby dały się wyprowadzić
z tych postaw. „Aniołowie Pana” są do ich dyspozycji:
Słowo Boże i łaska Zbawiciela, czyli radosne poselstwo
i sakramenty, które zarówno żyjącym, jak i zmarłym proponuje Bóg także w obecnym czasie poprzez Apostolat w
celu zbawienia nieśmiertelnych dusz. Nasze modlitwy i
nasze miłosierdzie mogą dopomóc tym duszom, aby dzięki łasce Pana opuścili „miasto bezbożności” i weszli do
„miasta Bożego”. Dusz w wieczności również dotyczy
wezwanie, aby nie oglądać się za siebie. Nie powątpiewać
i nie wahać się, ale zdecydowanie i konsekwentnie przyjąć proponowaną pomoc. Potrzebują siły, żeby nie upierać
się przy swoich postawach. Módlmy się, aby wiele dusz
skorzystało jeszcze z propozycji miłości Bożej!

P

ismo Święte niewiele mówi o Henochu; jego postać
pozostaje niejasna. W przeciwieństwie do przypadku Eliasza, jego wniebowzięcie nie jest bliżej
przedstawione. W Liście do Hebrajczyków 11, 5 Henoch
jest zaliczany do największych świadków wiary starego
przymierza, a jego wniebowzięcie jest postrzegane jako
bezpośrednio powiązane z jego wiarą.
Henoch w Liście Judy należy do tych, którzy prorokowali osąd przez Mesjasza. Istnieją zachowane pisma
zwane Listami Henocha, ale nie są kanonem biblijnym.
Celem naszej wiary jest wieczna wspólnota z Bogiem.
A żeby osiągnąć wieczną wspólnotę z Bogiem, konieczne
jest życie z Bogiem, czyli podążanie z wiarą za Panem
i ukierunkowanie swojego życia według Jego wzoru.
(Mat 10, 38) Ten, kto żyje z Bogiem, dojdzie do wiecznej
wspólnoty z Nim.

Żyć w wierze
Przede wszystkim trzeba wierzyć. (II Kor 5, 7)
Autor Listu do Hebrajczyków odnośnie wniebowzięcia także podkreśla, że Henoch dzięki swojej wierze podobał się Bogu. (Hebr 11, 5. 6)
Wiara jest darem Bożym; ale człowiek musi chcieć
wierzyć. Wiara zostaje wzmacniana poprzez kazanie,
modlitwę i doświadczenia w wierze.
Pismo Święte opisuje także wniebowzięcie Eliasza,
który również był mężem silnej wiary i mającym zaufanie
do Boga. (II Król 2, 11)

Żyć w świetle
Kto żyje z Bogiem, nie chodzi w ciemności, ale ma
światłość żywota. (Jan 8, 12) A kto chodzi w świetle, doświadcza jasności i bezpieczeństwa. Rozpoznaje swoje
otoczenie i drogę, którą kroczy.

Nasze wniebowzięcie
Wniebowzięcie Henocha i Eliasza były pojedynczymi
wydarzeniami, poprzez które Bóg dał szczególny znak.
Wskazują one na coś o wiele większego, a mianowicie na
przyszłościowe wydarzenie w dziejach zbawienia.
Wniebowzięcie zboru oblubieńczego przez Chrystusa przy Jego ponownym przyjściu, nie dotyczy pojedynczych osób, lecz grupy ludzi żyjących z Bogiem i ma
swoją podstawę w śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa. (I Kor 15, 20)
Podczas gdy Henoch i Eliasz za swoje bogobojne postępowanie, zgodne z wolą Bożą, zostali „wynagrodzeni”
wniebowzięciem, czyli nie musieli doświadczyć śmierci,
to zbór oblubieńczy zostanie zabrany do nieba w celu wypełniania określonego zadania, a mianowicie do zwiastowania Ewangelii w Królestwie Pokoju.

Żyć według przykazań
Kto naśladuje Pana, jest wezwany także do życia według Jego przykazań. (Efez 2, 10) Przy tym nie chodzi o
przestrzeganie zasad, lecz o poważne staranie przestrzegania przykazania miłości Boga i bliźniego. (Mat 22, 3740) Wiara bez odpowiednich uczynków jest martwa. (Jak
2, 17) Wiara i uczynki należą do siebie.
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Katechizm

katechizm

Trójjedyny Bóg
Rozdział 3 − część XIX

3.4.15 Obietnica ponownego przyjścia
Jezusa Chrystusa
Obietnica ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa jest
centralnym przesłaniem zwiastowania nowotestamentowego. Pojęcia, takie jak: „dzień Pana”, „dzień Chrystusa’,
„przyszłość naszego Pana”, „objawienie wspaniałości
Chrystusa”, „zjawienie”, „ponowne przyjście Chrystusa” określają zawsze to samo wydarzenie, a mianowicie
ponowne przyjście Chrystusa i zabranie do siebie swoich
spośród żywych i umarłych. To wydarzenie nie jest Sądem
Ostatecznym, ale zabraniem oblubienicy Chrystusa na wesele Baranka. (Obj 19, 7)
Świadectwa biblijne dotyczące obietnicy ponownego
przyjścia Chrystusa są różnorodne i przewijają się przez
cały Nowy Testament:
• Najpierw sam Pan jest tym, który powiedział do
swoich apostołów: „A jeśli pójdę i przygotuję wam
miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli”. (Jan 14, 3) Napominał swoich uczniów do czujności i gotowości: „I
wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o
takiej godzinie, której się nie spodziewacie”. (Łuk
12, 40) W przypowieściach o przyjściu Syna Człowieczego (KKN 3.4.8.6) jest podkreślane, że dzień
Chrystusa nastąpi nagle i wywoła podział: niektórzy
zostaną przyjęci, a niektórzy nie.
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• Następnie są to aniołowie, którzy przy wniebowstąpieniu Jezusa obwieścili apostołom Jego ponowne
przyjście. (Dz Ap 1, 11)
• Ostatecznie też w Listach Apostołów jest potwierdzane ponowne przyjście Chrystusa. Na przykład
I List Jana 3, 2 kilkoma słowami opisuje wspaniałą
przyszłość dzieci Bożych, które będą udoskonalone
podobnie do Pana. Apostoł Jakub wzywa do cierpliwości aż do przyjścia Pana, „bo przyjście Pana jest
bliskie”. (Jak 5, 8) Autor Listu do Hebrajczyków
również napomina i nawołuje do cierpliwości: „Bo
jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma
przyjść, i nie będzie zwlekał”. (Hebr 10, 37) Kiedy
Chrystus przyjdzie po raz wtóry, wtedy „ukaże się
nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy
go oczekują”. (Hebr 9, 28)
II List Piotra skierowany jest do wszystkich, którzy
zaprzeczają wypełnieniu się obietnicy ponownego
przyjścia Chrystusa. Także wykluczana zostaje możliwość zwłoki wypełnienia się obietnicy. (II Ptr 3, 9)
Apostoł Paweł podkreśla obietnicę ponownego
przyjścia Chrystusa i wielokrotnie mówi o tym wydarzeniu w swoich Listach. Przedstawia w nich konkretne wypowiedzi dotyczące zmartwychwstania
umarłych w Chrystusie i przemienienia żyjących
w dniu Pana. (I Tes 4, 13-18) Ten dzień „przyjdzie
jak złodziej w nocy”. (I Tes 5, 2) I List do Koryntian

Apostoł kończy pozdrowieniem: „Marana tha” (I
Kor 16, 22) – „Przyjdź, Panie Jezu!”.
• W Objawieniu Jana ponownie Syn Boży jest tym,
który pokazuje, co wkrótce się stanie. (Obj 1, 1) Apel
„Oto przyjdę wkrótce” jest sednem Objawienia Jana.
Na ten apel odpowiada Duch i oblubienica: „Amen,
przyjdź Panie Jezu”! (Obj 22, 12. 20)
Zacytowane wersety biblijne mówią o ponownym
przyjściu Chrystusa jako o wydarzeniu, które jest bliskie i
na pewno nastąpi, które przyniesie zbawienie i wspólnotę
z Chrystusem oraz które da pocieszenie w cierpieniach i
udrękach. (Rzym 8, 17. 18) Tak więc obietnica ponownego przyjścia Chrystusa jest radosnym poselstwem skierowanym do wszystkich ludzi. Wszyscy ci, którzy przyjęli
Chrystusa, a Jego Ducha i Jego życie noszą w sobie oraz
pomimo swojej grzeszności sprostają słowom „Chrystus
w was, nadzieja chwały”, (Kol 1, 27) doświadczą wypełnienia się obietnicy.

Streszczenie
Obietnica ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa jest
centralnym przesłaniem zwiastowania nowotestamentowego. Z ponownym przyjściem Chrystusa nie jest związany Sąd Ostateczny. Raczej Chrystus zabierze tych, którzy
noszą w sobie Jego Ducha i Jego życie, spośród żywych i
umarłych. (KKN 3.4.15)
Świadectwa dotyczące obietnicy ponownego przyjścia Chrystusa przewijają się przez cały Nowy Testament.
Mówią one o wydarzeniu, które jest bliskie i na pewno nastąpi. (KKN 3.4.15)

3.5 Bóg, Duch Święty
Pismo Święte wielokrotnie składa świadectwo o Duchu
Świętym, Duchu Bożym. Poświadcza, że poznanie Boga
możliwe jest tylko dzięki Duchowi Bożemu: „...kim jest
Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży”. (I Kor 2, 11)
Apostoł Paweł wiąże poznanie, że Jezus jest Panem, bezwzględnie z Duchem Świętym: „Nikt nie może rzec: Jezus
jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym”. (I Kor 12, 3)
Trzeci artykuł wyznania wiary głosi: „Wierzę w Ducha
Świętego”. Odpowiada to brzmieniu Apostolicum (zob.
KKN 2.2.1) Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie
Wiary zawiera obszerniejsze sformułowanie: „Wierzę w
Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna

pochodzi, który z Ojcem i z Synem wspólnie odbiera
uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków”.
Duch Święty jest prawdziwym Bogiem. Wywodzi się
od Ojca i od Syna i żyje z nimi w wiecznej wspólnocie.
Współdziała w stworzeniu (zob. KKN 3.3.1) i w dziejach zbawienia. Duch Święty jest osobą Bożą, (zob. KKN
3.1.1) która wraz z Ojcem i Synem jest gloryfikowana i
uwielbiana jako Pan.
Duch Święty w Piśmie Świętym określany jest też
jako „Duch Boży”, (m.in. I Moj 1, 2; Rzym 15, 19) „Duch
Pana”, (m.in. I Sam 16, 13; II Kor 3, 17) „Duch Prawdy”,
(Jan 16, 13) „Duch [Jezusa] Chrystusa”, (Rzym 8, 9; Flp 1,
19) „Duch Syna” (Gal 4, 6) i Duch Chwały”. (I Ptr 4, 14)
Nowy Testament mówi o Duchu Świętym jako o pocieszającym i wspierającym (Jan 14, 16) jako o mocy i „darze
Bożym”. (Dz Ap 1, 8; 2, 38) Ta moc Boża jest od Ojca i
Syna obiecana i posłana. Duch Święty jako moc i jako dar
zostaje udzielany podczas świętego pieczętowania, które
razem ze świętym chrztem wodnym stanowią nowonarodzenie z wody i z Ducha, dzięki któremu wierzący dostępuje stanu dziecka Bożego.

3.5.1 Duch Święty jako osoba Boża
Bóg od samego początku objawiał się ludziom. (KKN
1.1) Już podczas stworzenia Bóg mówi i działa jako osoba.
Osobowość należy do istoty Bożej (zob. KKN 3.2.4) i objawia się w Ojcu, w Synu i w Duchu Świętym. Jak Ojciec
i Syn, tak też Duch Święty jest przemawiającym i rządzącym, do którego można się zwrócić i którego należy czcić;
On jest „Panem”. (II Kor 3, 17)
Duchowi Świętemu przypada majestat Boży. Ze słów
Apostoła Piotra zawartych w Dziejach Apostolskich 5, 3.
4 wynika, że kto okłamuje Ducha Świętego, ten okłamuje
Boga. To, że Duch Święty jest osobą, uwidacznia się na
podstawie tego, że posyła ludzi do głoszenia Ewangelii,
(Dz Ap 13, 4) może świadczyć duchowi ludzkiemu (Rzym
8, 16) i wstawia się u Boga za modlicielem. (Rzym 8, 26)
Działalność Ducha Świętego uwidacznia się
• w ucieleśnieniu Jezusa Chrystusa,
• w objawieniach Bożych przeszłości i teraźniejszości,
• w posłannictwie i w działalności apostołów,
• w sakramentach,
• w słowie kazania, a w szczególności w zachowywaniu obietnicy ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa.
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Dla dzieci / Opowieści biblijne
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przy sadzawce Betesda
wg Ewangelii Jana 5, 1-18

Przy sadzawce Betesda w Jerozolimie jest pięć krużganków.
Znajdują się w nich niewidomi,
sparaliżowani i inni chorzy.
Wszyscy czekają na poruszenie się wody w sadzawce. Kto
wtedy pierwszy do niej wchodzi, odzyskuje zdrowie.
Jeden z chorych czeka na
uzdrowienie już od 38 lat. Gdy
Pan Jezus go dostrzega, pyta:
„Chcesz być zdrowy?”.
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Na to chory odpowiada:
„Panie, nie mam człowieka,
który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy;
zanim zaś ja sam dojdę, inny
przede mną wchodzi”.
Pan Jezus mówi do niego:
„Wstań, weź łoże swoje i
chodź”.
Mężczyzna odzyskuje zdrowie
i wstaje! Bierze swoje łoże i odchodzi.
Tego dnia akurat jest szabat.

Gdy uzdrowionego spotykają
ludzie, mówią: „Człowieku,
dziś przecież jest szabat! Nie
wolno w szabat przenosić
swojego łoża”.
A mężczyzna im odpowiada:
„Ten, który mnie uzdrowił, powiedział do mnie: wstań, weź
łoże swoje i chodź!”.
Ludzie pytają uzdrowionego:

„Co to za człowiek, który cię
uzdrowił?”. Ale on nie potrafi
im odpowiedzieć.
Pan Jezus ponownie spotyka
uzdrowionego w świątyni.
Mówi do niego: „Odzyskałeś
zdrowie, więc nie grzesz już
więcej”. Teraz mężczyzna wie,
że to Pan Jezus go uzdrowił.
Wszystkim o tym opowiada.
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(Uzbekistan)
Taszkent jest stolicą Uzbekistanu, którą zamieszkują
trzy miliony ludzi. Również ja, Matwej, mieszkam tu z
moją rodziną. Uzbekistan jest państwem w Azji. Kraj
przez długi okres był częścią Związku Radzieckiego,
ale od 1991 roku jest niezależny.
Fotografie własne

Foto: © efesenko - stock.adobe.com
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Na ostatnie Święta Bożego Narodzenia my
dzieci otrzymaliśmy w prezencie trzy króliki, z
którymi często się bawimy. Poza tym lubię też
lepić figurki lub bawić się z przyjaciółmi.

Fot. © ©efesenko - stock.adobe.com

Mieszkamy w Taszkencie, ale urodziłem się w Samarkandzie. To miasto ma wielką historię, z której
chcę wam coś opowiedzieć. Samarkanda jest jednym z najstarszych miast na świecie, założonym na przełomie VI
i VII wieku p.n.e. Na granicy dawnej osady znajduje się grób biblijnego proroka Daniela, który został ocalony przez Boga w lwiej
jamie. Grobowiec ma dziś wielkie znaczenie dla chrześcijan i
muzułmanów.

Narodowe danie w Uzbekistanie nazywa
się pilaw. To przepyszna potrawa jednogarnkowa z mięsa, ryżu, czosnku, cebuli
i marchwi. Każde miasto ma swój własny
przepis na pilaw. 8 września 2017 r. pięćdziesięcioro szefów kuchni w Taszkencie
przygotowało największy na świecie
pilaw, o wadze 7360 kilogramów i został
wpisany do księgi rekordów Guinnessa.
Kucharze potrzebowali sześciu godzin
na przygotowanie i wykorzystali m.in.
1500 kilogramów wołowiny, 400 kilogramów baraniny, 1900 kilogramów ryżu i
2700 kilogramów marchwi. Niedawno
na spotkaniu zborowym też mieliśmy
pilaw, który bardzo mi smakował.

.©
Fot

Mieszkamy w obiekcie kościelnym. Mój tata Alexander
jest kapłanem w naszym zborze. Moja mama Tatjana i ja
śpiewamy w chórze. Bardzo
lubimy śpiewać. Mama troszczy się o nas dzieci i o dom. Moja siostra Sofia jest w siódmej klasie. Ja mam osiem lat i
właśnie skończyłem drugą klasę, a mój młodszy brat
Arseni skończył pierwszą klasę.

Dla dzieci / Z wizytą u...
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Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	Ile Listów do Tymoteusza jest w Biblii?
A
B
C
D

trzy
jeden
dwa
cztery

2. 	Gdzie została pochowana Miriam, siostra
Mojżesza?
A
B
C
D

w Mamre
w Sukkot
w Egipcie
w Kadesz

3. 	Z jakiej miejscowości pochodził prorok
Elizeusz?
A
B
C
D

Megiddo
Bet-Szean
Abel-Mechola
Tiszbe

4. Jak mieli na imię synowie Racheli?
A
B
C
D

Jakub i Ezaw
Ruben i Gad
Sem i Cham
Józef i Beniamin

5. Kto namaścił Saula na króla?
A
B
C
D

Samuel
Gideon
Natan
Jozue

6. 	Ile Ksiąg Kronik jest w Biblii?
A
B
C
D

trzy
dwie
cztery
jedna

7. 	Kogo Biblia podaje jako gnębiciela Izraelitów w Egipcie?
A
B
C
D

cesarza
faraona
cezara
imperatora

8. 	Jak miał na imię jeden z synów króla
Saula?
A
B
C
D

Adoniasz
Adam
Eszbaal
Etbaal

9. Jak miał na imię ojciec Rebeki?
A
B
C
D

Betuel
Laban
Abimelech
Nimrod

10. 	Gdzie leżało biblijne miasto Nazaret?
A
B
C
D

w Judei
w Samarii
w Galilei
w Idumei

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