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Jak rozumiemy Pismo Święte?
ostatnim czasie otrzyma∏em niejedno zapytanie na temat rozumienia Pisma Âwi´tego. Uzna∏em wi´c za
zasadne, aby ustosunkowaç si´ do tego zagadnienia. W 2. Tymoteusza 3, 16. 17 zawarta jest wskazówka,
przedstawiajàca znaczenie Pisma Âwi´tego, a w szczególnoÊci Starego Testamentu: „Ca∏e Pismo przez Boga
jest natchnione i po˝yteczne do nauki, do wykrywania b∏´dów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwoÊci, aby
cz∏owiek Bo˝y by∏ doskona∏y, do wszelkiego dobrego dzie∏a przygotowany”. Jak z tego wynika, Pismo Âwi´te jest dane od
Boga, czyli inspirowane Duchem Bo˝ym. Nie oznacza to jednak, ˝e Pismo Âwi´te traktujemy fundamentalistycznie: Nie
wierzymy, ˝e ka˝de s∏owo biblijne jest podyktowane przez Boga. Zarazem te˝ jesteÊmy powÊciàgliwi w pos∏ugiwaniu si´
metodà krytyczno-historycznà w ocenie Pisma Âwi´tego, zw∏aszcza w zakresie czynienia z wydarzeƒ biblijnych mitów i
usi∏owania racjonalnego wyjaÊniania cudów. Narusza∏oby to istotne pozycje naszej wiary i dlatego odrzucamy takie metody.
Je˝eli mówimy, ˝e Pismo Âwi´te jest inspirowane przez Ducha Âwi´tego, to wyra˝amy nasze przekonanie, ˝e Biblia
zawiera wszelkie poznanie niezb´dne do osiàgni´cia wiecznej wspólnoty z Bogiem i celem naszej wiary.
OdnoÊnie Starego Testamentu trzeba powiedzieç, ˝e niewàtpliwie wiele rzeczy nale˝y rozumieç symbolicznie i metaforycznie. W szczególnoÊci dotyczy to dziejów stworzenia. Gdy jest mowa, ˝e „ukszta∏towa∏ Pan Bóg cz∏owieka z prochu
ziemi i tchnà∏ w nozdrza jego dech ˝ycia”, wtedy mamy tu do czynienia z relacjà obrazowà, której nie mo˝na traktowaç
dos∏ownie. Podobnie rzecz si´ ma z ca∏ymi dziejami stworzenia. Dlatego te˝ nie musimy wdawaç si´ w spory co do poznania
wynikajàcego z nauk przyrodniczych. W naszych opracowaniach ju˝ kiedyÊ zosta∏o wskazane, ˝e biblijne dzie∏a stworzenia
nie sà sprzeczne z teorià ewolucji. Prezentujàc takie stanowisko nie oceniamy tego, jak dalece nauka o ewolucji rzeczywiÊcie
wyjaÊnia wszystkie rozwoje natury w sposób wyczerpujàcy i jednoznaczny. To pozostaje sprawà nauk przyrodniczych.
Równie˝ inne relacje Starego Testamentu niewàtpliwie nale˝y rozumieç symbolicznie lub metaforycznie, jak na przyk∏ad
dzieje Hioba. Je˝eli jest wi´c mowa, ˝e „przybyli synowie Bo˝y, aby si´ stawiç przed Panem”, przy czym wÊród przyby∏ych
by∏ te˝ szatan, (por. Joba 2, 1) to t´ relacj´ mo˝na rozumieç tylko symbolicznie. Rzeczà niewyobra˝alnà jest, aby Bóg
konferowa∏ z diab∏em. Pomimo to opowiadanie to jest dla nas pouczajàce i s∏u˝y do wzmocnienia wiary, zgodnie z inspiracjà
Ducha Âwi´tego.
OdnoÊnie Nowego Testamentu i cudów Jezusa, Jego zmartwychwstania i wniebowstàpienia, stwierdzam, ˝e chodzi tu
o rzeczywiste wydarzenia. To sà fundamentalne treÊci naszej wiary, które nie mogà byç uznawane za wzgl´dne.
Niemniej te˝ w Nowym Testamencie istnieje ksi´ga, która ma wymowny charakter obrazowy i symboliczny – Ksi´ga
Objawienia Jana. Obrazowe sà tam wypowiedzi dotyczàce Tysiàcletniego Królestwa Pokoju. Je˝eli jest mowa, ˝e w owym
czasie szatan b´dzie zwiàzany, to wype∏nienie tej wypowiedzi w dos∏ownym brzmieniu by∏oby ma∏o realne. Ja rozumiem
t´ wypowiedê jako poÊwiadczenie, ˝e wówczas duchy przeciwne Bogu nie b´dà ju˝ mia∏y mocy. Nie mo˝na jednak˝e
za∏o˝yç, ˝e wówczas nie b´dzie grzechu i Êmierci. Dos∏ownie nie mogà byç te˝ traktowane starotestamentowe proroctwa
Izajasza dotyczàce tego czasu. Chodzi tam o obrazowe relacje. Jednoznaczne, a tym samym niesymboliczne, b´dzie
przypadajàce na ten czas panowanie Jezusa Chrystusa.
Na zakoƒczenie chc´ podkreÊliç, ˝e zgodnie ze zrozumieniem wiary nowoapostolskiej,
w∏adny do wyk∏adania Biblii jest urzàd apostolski. Nie oznacza to, ˝e wierni nie mogà z
zyskiem czytaç Pisma Âwi´tego. Jednak˝e do kompetencji urz´du apostolskiego nale˝y
dokonywanie wyk∏adu Pisma Âwi´tego, wyjaÊnianie zagadnieƒ i udzielanie wskazówek w
sprawach wiary.
Tyle na temat zagadnienia rozumienia Pisma Âwi´tego.
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Koncert na instrumentach angklung
w hali Grand-Pacific w Jogjakarcie

Niedziela 18 stycznia 2009 roku jako szczególny
dzieƒ wesz∏a do historii KoÊcio∏a Nowoapostolskiego w po∏udniowo-wschodniej Azji. G∏ówny
Aposto∏ Wilhelm Leber w tym dniu przeniós∏
w stan spoczynku d∏ugoletniego aposto∏a
okr´gowego Alfonsa Tansahtikno z Indonezji,
a dotychczasowego aposto∏a okr´gowego
pomocniczego Ursa Hebeisena z Filipin
ustanowi∏ aposto∏em okr´gowym i powierzy∏
mu prowadzenie nowoutworzonego KoÊcio∏a
terytorialnego Azja Po∏udniowo-Wschodnia.

G∏ówny Aposto∏ w Indonezji
Historyczne chwile prze˝y∏o oko∏o
7000 braci i sióstr, zgromadzonych w hali
Grand-Pacific w Jogjakarcie na wyspie
Jawa. Planowane przedsi´wzi´cia G∏ówny Aposto∏ zapowiedzia∏ ju˝ rok wczeÊniej. Dzi´kujàc przechodzàcemu w stan
spoczynku aposto∏owi okr´gowemu Tansahtikno, G∏ówny Aposto∏ potwierdzi∏
jego wiernoÊç i silnà wiar´. Poczàwszy od
1985 roku aposto∏ okr´gowy Tansahtikno
obs∏ugiwa∏ braci i siostry w Indonezji, w
kraju, w którym chrzeÊcijaƒstwo wyznaje

nieca∏e dziewi´ç procent z ponad 200 milionów mieszkaƒców. KoÊció∏ Nowoapostolski liczy tam oko∏o 18 000 wiernych. „By∏eÊ mi∏oÊciwym i dobrotliwym
duszpasterzem”, powiedzia∏ G∏ówny
Aposto∏ do aposto∏a okr´gowego Tansahtikno, który 25 stycznia ukoƒczy∏ 65
rok ˝ycia.
Nowy aposto∏ okr´gowy Urs Hebeisen
(56 lat), mieszkajàcy na Filipinach od
oko∏o trzydziestu lat, prowadzi teraz
nowo za∏o˝ony KoÊció∏ terytorialny Azja
3

Po∏udniowo-Wschodnia, w sk∏ad którego
wchodzi osiemnaÊcie krajów z dwoma
tysiàcami zborów. Niektóre kraje dotàd
by∏y obs∏ugiwane przez KoÊció∏ terytorialny Kanada. Poza nabo˝eƒstwem w
Jogjakarcie, G∏ówny Aposto∏ przeprowadzi∏ jeszcze dwa kolejne nabo˝eƒstwa w
Indonezji. We wtorek 20 stycznia w
mieÊcie Bandar Lampung na po∏udniu
Sumatry, a w czwartek 22 stycznia w Tule,
w najdalej na pó∏noc po∏o˝onym zborze
indonezyjskim.
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„Jego to zwiastujemy, napominając
i nauczając każdego człowieka we wszelkiej
mądrości, aby stawić go doskonałym
w Chrystusie Jezusie”.
– Kolosan 1, 28 –

oi mili bracia i siostry, serdecznie witam was na tym
nabo˝eƒstwie i ˝ycz´ obfitego b∏ogos∏awieƒstwa, wiele radoÊci i si∏
we wspólnocie. ˚ycz´, aby wzmacnia∏o
i pociesza∏o was uczucie, ˝e nikt nie
jest osamotniony.
DziÊ mamy szczególny dzieƒ. Wasz
aposto∏ okr´gowy przejdzie w stan
spoczynku oraz zostanie ustanowiony
nowy aposto∏ okr´gowy. Wasz aposto∏
okr´gowy prowadzi∏ tutejszy KoÊció∏
ponad 23 lata – d∏ugi czas. Gdy patrz´
na ten okres, to mog´ stwierdziç, ˝e by∏
wytrwa∏y i z wielkà wiernoÊcià s∏u˝y∏
Panu. W swojej wytrwa∏oÊci jest wzorem dla nas wszystkich.
Na temat pierwszego zboru w Jerozolimie jest mowa: „I trwali w nauce
apostolskiej i we wspólnocie, w ∏ama-
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niu chleba i w modlitwach”. (Dz. Ap.
2, 42) Chcia∏bym podkreÊliç ostatnie
s∏owo i powiedzieç: Trwajmy w modlitwach! To jest wa˝ne. Kiedy zaprzestaje si´ modlitwy, wtedy traci si´ powiàzanie z Bogiem. Dlatego bàdêmy
wytrwali w modlitwach i nie ustawajmy, nawet wtedy, kiedy si´ d∏ugo o coÊ
prosi i kiedy si´ wydaje, ˝e mi∏y Bóg nie
wys∏uchuje modlitw. Na pewno je s∏yszy! OczywiÊcie nie mo˝e spe∏niaç
wszystkich naszych ˝yczeƒ. Pomimo to
pozostaƒmy wytrwali w modlitwach.
Wówczas dostàpimy b∏ogos∏awieƒstwa
oraz zaznamy radoÊci i pokoju.
Przeczyta∏em s∏owo Aposto∏a Paw∏a, które brzmi: „Jego to zwiastujemy,
napominajàc i nauczajàc ka˝dego cz∏owieka we wszelkiej màdroÊci, aby stawiç go doskona∏ym w Chrystusie Jezu4

sie”. Tymi s∏owami Aposto∏ Pawe∏
okreÊla cel nauki aposto∏ów Jezusa, a
mianowicie, aby ka˝dy cz∏owiek by∏
doskona∏y w Chrystusie. Budzi si´ pytanie, czy w ogóle jest mo˝liwe byç doskona∏ym w Chrystusie?
Na ten temat chcia∏bym coÊ niecoÊ
powiedzieç: Doskona∏ym byç w Chrystusie nie oznacza byç bez grzechu. To
jest niemo˝liwe. JesteÊmy grzesznymi
ludêmi, mamy b∏´dy i s∏aboÊci. Pomimo to jest mo˝liwe byç doskona∏ym w
Chrystusie; w tym sensie, ˝e mamy z
Nim doskona∏à wspólnot´, ˝e okreÊla
nasze ˝ycie i nas prowadzi, a tak˝e ˝e
wszyscy jesteÊmy z Nim powiàzani. T´
doskona∏oÊç w Jezusie Chrystusie wyjaÊni´ w kilku punktach.
W pierwszym rz´dzie trzeba dà˝yç
do doskona∏oÊci w wierze. Zwróçmy

uwag´ na kilka przyk∏adów z Pisma
Âwi´tego.
PomyÊlmy o Abrahamie. On by∏ doskona∏y w wierze. Gdy Pan wezwa∏ go
do opuszczenia kraju i udania si´ do
ziemi, którà Bóg wskaza∏, to pos∏ucha∏
bez zadawania jakichkolwiek pytaƒ.
Abraham by∏ doskona∏y w wierze.
Do takiej doskona∏oÊci chciejmy
dà˝yç i zaanga˝owaç wszystko, aby
osiàgnàç doskona∏oÊç w wierze. Oznacza to, ˝e przyjmujemy S∏owo Bo˝e i je
wype∏niamy bez szemrania. Teraz
mo˝na by∏oby si´ zapytaç: Czy jest to
mo˝liwe? Zamiast zadawaç pytania,
uczyƒmy to. To jest doskona∏oÊç w
wierze.
PomyÊlcie o setniku z Kafarnaum,
który prosi∏ Jezusa, aby uzdrowi∏ jego
s∏ug´. Gdy Jezus mu odpowiedzia∏:

„Przyjd´ i uzdrowi´ go”, wówczas setnik odpowiedzia∏: „Panie, nie jestem
godzien, abyÊ wszed∏ pod dach mój, ale
powiedz tylko s∏owo, a b´dzie uzdrowiony s∏uga mój”. (Ew. Mateusza 8,
7. 8) To jest doskona∏a wiara.
Czy nasza wiara jest te˝ taka doskona∏a? Czy te˝ mo˝emy powiedzieç do
Pana „powiedz tylko s∏owo”? Wtenczas mo˝liwe sà zmiany, których nigdy
byÊmy si´ nie spodziewali. Bàdêmy
wi´c doskonali w wierze.
NaÊladownictwo równie˝ wymaga
doskona∏oÊci. PomyÊlcie o bogatym
m∏odzieƒcu, który spyta∏ Pana Jezusa:
„Nauczycielu, co dobrego mam czyniç,
aby osiàgnàç ˝ywot wieczny?”. Gdy
Jezus mu powiedzia∏, ˝eby przestrzega∏ przykazaƒ, wtedy stwierdzi∏: „Tego
wszystkiego przestrzega∏em od m∏o5

doÊci mojej; czegó˝ mi jeszcze nie
dostaje?”. Wtenczas Jezus udzieli∏
rady: „JeÊli chcesz byç doskona∏y, idê,
sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a b´dziesz mia∏ skarb w niebie,
potem przyjdê i naÊladuj mnie”. (Ew.
Mateusza 19, 16-21)
NaÊladownictwo oznacza rezygnacj´ z tego wszystkiego, co mo˝e nas
zniewalaç oraz postawienie dzie∏a Bo˝ego w centrum naszego ˝ycia. Mo˝e
teraz myÊlicie: Czy jest to mo˝liwe?
MyÊl´, ˝e tak. Zabiegajmy o t´ doskona∏oÊç.
Przedstawi´ trzeci punkt. Bàdêmy
doskonali w jednoÊci. Byç w jednoÊci,
to jest dziÊ wa˝na sprawa. W jaki sposób mo˝na osiàgnàç jednoÊç? Pan Jezus w swoim czasie modli∏ si´ i prosi∏
Ojca Niebieskiego o jednoÊç dla swo-
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ich. (por. Ew. Jana 17, 23) By∏o to Jego serdecznym ˝yczeniem. Kiedy Jezus
w nas mieszka, a my ca∏kowicie zawierzamy si´ Jego prowadzeniu, wtedy
jesteÊmy z Nim jedno, wtedy te˝ tworzymy jednoÊç w zborze.
Jaskrawym kontrastem tego jest
postaç Judasza. On nie by∏ jedno z
Panem. Mia∏ swoje w∏asne wyobra˝enia i coraz bardziej odwraca∏ si´ od
Pana. DziÊ równie˝ istnieje niebezpieczeƒstwo podà˝ania za w∏asnymi
wyobra˝eniami i myÊlami, a tym samym odwrócenia si´ od Pana. Pozostaƒmy przy Panu. Ufajmy Jemu i
bàdêmy z Nim jedno.
Bàdêmy doskonali w mi∏oÊci. To
równie˝ jest mo˝liwe. PomyÊlcie o
mi∏osiernym Samarytaninie. Gdy zauwa˝y∏ pó∏˝ywego cz∏owieka, który
pad∏ ofiarà zbójców, to bez d∏u˝szego
zastanawiania, udzieli∏ mu pomocy. To
jest mi∏oÊç. Doskona∏e by∏o to, co czyni∏. Nikt nie uczyni∏by tego lepiej. Czy
nie mo˝emy podobnie dzia∏aç w zborach? Bàdêmy doskonali w mi∏oÊci!
W nadziei równie˝ powinniÊmy byç
doskonali. Doskona∏ym byç w nadziei
oznacza, ˝e codziennie czeka si´ na
Pana, a nie za kolejny rok czy za dziesi´ç lat. Ka˝dego dnia. Prawdziwa nadzieja codziennie wypatruje Pana.
Niemniej jako grzesznicy dopóty
jesteÊmy niedoskonali, dopóki jesteÊmy na ziemi. Z tego powodu Pan proponuje nam swojà ∏ask´.
W dniu, w którym przyjdzie, to nie
b´dzie patrza∏ na nasze niedoskona∏oÊci i b∏´dy. Chcia∏by jednak w tym
dniu zastaç oblubienic´, która b´dzie
doskona∏a w wierze, w mi∏oÊci, w
naÊladownictwie, w jednoÊci i w nadziei.
Dà˝my do osiàgni´cia tego stanu, a
do tego niechby nasz Ojciec Niebieski
darowa∏ swojà ∏ask´.
6
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Apostoł okręgowy Tansahtikno (4 od lewej)
z apostołem Hadiwidagdo (3 od lewej)
i biskupem Tansahtikno (3 od prawej)
oraz z innymi sługami Bożymi z Indonezji

Jemu wierni. W∏aÊnie Jemu, który nam
obieca∏: „A choçby si´ góry poruszy∏y i
pagórki si´ zachwia∏y, jednak moja ∏aska
nie opuÊci ci´, a przymierze mojego pokoju si´ nie zachwieje, mówi Pan, który si´
nad tobà lituje”. (Izajasza 54, 10)
Mo˝emy te˝ odnieÊç do nas przyrzeczenie z Izajasza 43, 2: „Gdy b´dziesz
przechodzi∏ przez wody, b´d´ z tobà, a gdy
przez rzeki, nie zalejà ci´; gdy pójdziesz
przez ogieƒ nie sp∏oniesz, a p∏omieƒ nie
spali ci´”.
Jakie wspania∏e sà te obietnice, które
zosta∏y nam darowane! Dlatego te˝ zachowujmy wiar´
i naÊladujmy Pana a˝ do koƒca! W Objawieniu Jana
2, 10 Chrystus obiecuje koron´ ˝ywota tym, którzy
pozostanà wierni a˝ do Êmierci. Chciejmy naÊladowaç
a˝ do koƒca, poniewa˝ „wszystko inne jest biegiem
ja∏owym”, jak to powiedzia∏ ju˝ w swoim czasie G∏ówny
Aposto∏ Streckeisen, a oznacza to, ˝e wszystko inne jest
daremne.
èród∏em pocieszenia niech b´dzie dla nas wyzwanie
Aposto∏a Paw∏a, który wiele prze˝y∏: „A tak, bracia moi
mili, bàdêcie stali, niewzruszeni, zawsze pe∏ni zapa∏u
do pracy dla Pana, wiedzàc, ˝e trud wasz nie jest
daremny w Panu”. (1. Koryntian 15, 58)
Tak˝e w stanie spoczynku nadal chc´ si´ modliç za
was wszystkich, abyÊcie prac´ w dziele Pana radoÊnie
kontynuowali i mogli us∏yszeç s∏owa: „Dobrze, s∏ugo
dobry i wierny! Nad tym, co ma∏e, by∏eÊ wierny, wiele
ci powierz´; wejdê do radoÊci pana swego”. (Ew.
Mateusza 25, 23)
Zwracajcie zawsze te˝ uwag´ na recept´ sukcesu,
którà da∏ G∏ówny Aposto∏ Fehr: „Módl si´, pracuj i
ofiaruj”.

Modlę się za was!
W tym roku zakoƒczy∏em aktywnà s∏u˝b´ w KoÊciele. Prawie 24 lata s∏u˝y∏em jako aposto∏ okr´gowy oraz
prawie 45 lat jako s∏uga Bo˝y. We wszystkich tych
latach nasz Ojciec Niebieski pozwoli∏ mi doÊwiadczyç
swojej ∏aski i swojej wszechmocy – zarówno w pi´knych
jak i gorzkich dniach.
Patrzàc wstecz mog´ tylko stwierdziç: „B∏ogos∏aw,
duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!”. (Psalm 103, 2) Wszystko by∏o i jest
∏askà!
Z doÊwiadczenia mog´ powiedzieç, ˝e nie ma
˝adnych powodów, ˝eby byç zrezygnowanym lub
popadaç w powàtpiewanie, jeÊli jesteÊmy konfrontowani ze sprawami, które napawajà nas strachem, ranià,
smucà lub wyciskajà ∏zy. Wiemy przecie˝, ˝e Bóg ma
wobec nas „myÊli o pokoju, a nie o niedoli”. Chce nam
daç przysz∏oÊç, której oczekujemy. (por. Jeremiasza
29, 11) Dà˝ymy do tego, aby byç godnymi na dzieƒ
Pana. O to zabiegamy, a w naszych staraniach wspieramy si´ wzajemnie. Przy tym pami´tamy te˝ o tych,
którzy odeszli przed nami do wiecznoÊci i si´ za nich
modlimy, poniewa˝ wspólnie chcemy osiàgnàç cel
wiary.
Syn Bo˝y ani Ojciec Niebieski nigdy nie pozostawià
nas samych, nawet, gdybyÊmy si´ tak czuli, jak Jezus na
krzy˝u. Tam Pan zawo∏a∏: „Eli, Eli, lama sabachtani”,
co mi´dzy innymi jest prze∏o˝one „Bo˝e mój, czemuÊ
mnie opuÊci∏”. Bóg, nasz Ojciec Niebieski jest wierny.
On dotrzymuje tego, co obiecuje. Pozostaƒmy wi´c te˝

Alfons Tansahtikno

Apostoł okręgowy Alfons Tansahtikno urodził się 25 stycznia 1944
roku. Od ordynacji na urząd apostoła okręgowego w dniu 31 lipca 1985 roku
obsługiwał braci i siostry w Indonezji. Główny Apostoł Leber przeniósł go
w stan spoczynku 18 stycznia 2009 roku.
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Tematem tego artyku∏u jest tak zwana
„PieÊƒ o Chrystusie” zawarta w LiÊcie do
Filipian 2, 6-11. Zajmiemy si´ szczegó∏owo
treÊcià tej pieÊni, a tak˝e wyjaÊnimy
wypowiedzi dotyczàce usposobienia
i dzia∏ania Syna Bo˝ego.

I

P O Z N A N I E

„Pieśń o Chrystusie”
w Liście do Filipian

Kontekst

∏oÊci, wszechmocy i wszechwiedzy Bo˝ej, ale zrezygnowa∏ z
tego i uni˝y∏ si´ do Jemu niegodnej sfery ˝yciowej.

PieÊƒ o Chrystusie w LiÊcie do Filipian zosta∏a przytoczona
w celu uzmys∏owienia zasad prowadzenia ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego wed∏ug wzoru Jezusa Chrystusa, sprawcy zbawienia.
Fragment Listu do Filipian 2, 6-11 prawdopodobnie stanowi
tekst, który istnia∏ zanim Aposto∏ Pawe∏ napisa∏ swój List, a
który w pierwotnych zborach chrzeÊcijaƒskich by∏ Êpiewanà
pieÊnià:
„Który chocia˝ by∏ w postaci Bo˝ej, nie upiera∏ si´ zach∏annie
przy tym, aby byç równym Bogu, lecz wypar∏ si´ samego
siebie, przyjà∏ postaç s∏ugi i sta∏ si´ podobny ludziom;
a okazawszy si´ z postawy cz∏owiekiem, uni˝y∏ samego siebie
i by∏ pos∏uszny a˝ do Êmierci, i to do Êmierci krzy˝owej.
Dlatego te˝ Bóg wielce go wywy˝szy∏ i obdarzy∏ go imieniem,
które jest ponad wszelkie imi´, aby na imi´ Jezusa zgina∏o si´
wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemià i aby
wszelki j´zyk wyznawa∏, ˝e Jezus Chrystus jest Panem,
ku chwale Boga Ojca”.

Przyj´cie postaci s∏ugi
PieÊƒ mówi o tym, ˝e ucz∏owieczenie Boga w Jezusie
Chrystusie porównywalne jest z przyj´ciem postaci s∏ugi, a
ÊciÊlej niewolnika. Poj´cie „postaç s∏ugi” stoi w bezpoÊrednim
kontraÊcie z wczeÊniejszym poj´ciem „postaç Bo˝a”, w jakiej
Syn Bo˝y by∏ w swoim niebieskim bycie. To poj´cie zarazem
sk∏ania do zwrócenia uwagi na starotestamentowà postaç s∏ugi,
o której jest mowa w Ksi´dze Izajasza 53. Przyj´cie postaci
s∏ugi skutkuje tym, ˝e Syn Bo˝y sta∏ si´ podobny do ludzi;
okaza∏ si´ z postawy cz∏owiekiem. Postrzegany jest teraz jako
cz∏owiek wÊród ludzi. O ludzkiej postaci oraz o jej potrzebach
i niedoli Êwiadczà Ewangelie. Jezus mówi o sobie: „Lisy majà
jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Cz∏owieczy nie ma,
gdzie by g∏ow´ sk∏oni∏”. (Ew. Mateusza 8, 20)

Samouni˝enie i pos∏uszeƒstwo
Niebieska postaç Syna Bo˝ego
Przyj´cie postaci s∏ugi rozumiane jest jako samouni˝enie.
Bez nacisku i przymusu Syn Bo˝y przyjà∏ postaç s∏ugi.
Samouni˝enie jest dope∏nione pos∏uszeƒstwem. To, ˝e Syn
Bo˝y by∏ pos∏uszny Ojcu uwidacznia si´ na przyk∏ad podczas
modlitwy Jezusa w Getsemane: „Ojcze mój, jeÊli mo˝na, niech
mnie ten kielich minie; wszak˝e nie jako Ja chc´, ale jako Ty”.
(Ew. Mateusza 26, 39) Pos∏uszeƒstwem charakteryzuje si´
postawa Syna Bo˝ego w trakcie bytu ziemskiego. Pos∏usznie
przyjmuje na siebie wrogoÊç ludzkoÊci, cierpienie i Êmierç.
Nie ˝ycie poÊród i z ludêmi jest zasadniczym celem ucz∏owieczenia, ale wy∏àcznie Êmierç. Motyw uni˝enia zostaje
wyjàtkowo podkreÊlony poprzez wzmiank´ o Êmierci krzy˝owej. Nie chodzi o Êmierç, jakiej zaznajà wszyscy umierajàcy, ale
o Êmierç, którà bierze na siebie ucz∏owieczony Syn Bo˝y, o
Êmierç szczególnie haniebnà, co do której jest mowa: „Przekl´ty ka˝dy, który zawis∏ na drzewie”. (Galacjan 3, 13) Akurat
Êmierç ofiarna na krzy˝u pokazuje g∏´bi´ uni˝enia.

Pierwsze dwa wersety pieÊni mówià o niebieskiej i wiekuistej
postaci Syna Bo˝ego.
Wypowiedê: „…by∏ w postaci Bo˝ej” poÊwiadcza, ˝e jest
mowa o kimÊ, kto panuje nad wszystkim, kto jest „równy Bogu”, ale nie identyczny. Ta wypowiedê sk∏ania do zwrócenia
uwagi na s∏owa z Ew. Jana 1, 1: „S∏owo by∏o u Boga”. Tu równie˝ jest mowa o tym, ˝e S∏owo i Bóg sà z sobà nieroz∏àcznie
powiàzane, jednak˝e nie sà identyczne.
W LiÊcie do Filipian oraz w Ewangelii Jana ukazana jest
tajemnica stosunku Ojca i Syna, którzy w jednoÊci z Duchem
Âwi´tym tworzà jednego Boga, a jednak sà ró˝nymi osobami.
Pomimo jednoÊci istoty i usposobienia podkreÊlona zostaje
ró˝nica, która dochodzi do g∏osu poprzez akt woli Syna, który
„nie upiera∏ si´ zach∏annie przy tym, aby byç równym Bogu”.
Sens tej wypowiedzi jest taki, ˝e nie by∏ „˝àdny” pozostania w
sferze Bo˝ej. Syn Bo˝y nie upiera∏ si´ pozostania we wspania8

Wywy˝szenie

mocà, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie mo˝e byç wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przysz∏ym”. (Efezjan 1,
21) Imi´, „które jest ponad wszelkie imi´”, Êwiadczy, ˝e ten,
kto obdarzony jest takim imieniem, jest w postaci Bo˝ej. Imi´
dane od Boga, to „Pan” (gr. Kyrios).

Samouni˝enie i Êmierç krzy˝owa nie sà jednak˝e koƒcem
dla Syna Bo˝ego, majàcego postaç s∏ugi. Tworzà podstaw´ do
tego, ˝e Jezus Chrystus ponownie zdobywa swoje Bo˝e prawa:
„Dlatego te˝ Bóg wielce go wywy˝szy∏”. O ile samouni˝enie
by∏o postanowieniem Syna Bo˝ego, o tyle wywy˝szenie jest
aktem czynu Bo˝ego.
Motyw wywy˝szenia w Nowym Testamencie ma ró˝ne
aspekty. Na przyk∏ad w Ewangelii Jana ju˝ Êmierç krzy˝owa
jest rozumiana jako wywy˝szenie i porównywana jest na
zasadzie analogii z miedzianym w´˝em, o którym jest mowa w
4. Moj˝eszowej 21, 8. 9. „…i jak Moj˝esz wywy˝szy∏ w´˝a na
pustyni, tak musi byç wywy˝szony Syn Cz∏owieczy”. (Ew. Jana
3, 14) Powiàzanie pomi´dzy ukrzy˝owaniem a wywy˝szeniem
dochodzi te˝ do g∏osu w Ew. Jana 12, 32. 33.
Wywy˝szeniem dalej jest te˝ zmartwychwstanie Jezusa.
Jezus Chrystus nie pozosta∏ w Êmierci, ale zwyci´˝y∏ Êmierç
poprzez swoje zmartwychwstanie. Stàd Aposto∏ Pawe∏ w LiÊcie
do Rzymian 1, 4 mówi, ˝e Jezus Chrystus „zosta∏ ustanowiony
Synem Bo˝ym w mocy przez zmartwychwstanie”. Zmartwychwstanie Jezusa rozumiane jest przez Aposto∏a Paw∏a jako
centralne wydarzenie w dziejach zbawienia. (por. 1. Koryntian
15, 17) Podstawa zbawienia ludzkoÊci darowana jest wy∏àcznie
przez Êmierç i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wy∏àcznie
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nadaje mu rang´ Odkupiciela i Zbawiciela.
Wywy˝szenie mia∏o miejsce te˝ podczas wniebowstàpienia,
powrotu do Ojca i zaistnienia jako Bo˝y w∏adca. W kazaniu
zielonoÊwiàtkowym Aposto∏a Piotra jest mowa o tym, ˝e Jezus
Chrystus zosta∏ wywy˝szony prawicà Bo˝à. (por. Dz. Ap. 2, 33)
Celem uzmys∏owienia dominujàcej pozycji Jezusa Chrystusa
omawiana pieÊƒ g∏osi, ˝e Bóg „obdarzy∏ go imieniem, które jest
ponad wszelkie imi´”. Imi´ w rozumieniu staro˝ytnym nie jest
dowolnà nazwà, ale poj´ciem wskazujàcym na istot´ i
usposobienie. W Starym Testamencie imi´ Bo˝e jest darzone
czcià, b∏ogos∏awieƒstwem i bojaênià, poniewa˝ jest znakiem
Bo˝ej obecnoÊci i objawienia. (WyjaÊnienie poj´cia „imi´
Bo˝e” w Starym Testamencie wyst´puje w 2. Moj˝eszowej
3, 13-15)
Wyró˝nienie imienia Jezusa znajdujemy te˝ w LiÊcie do
Hebrajczyków 1, 4. Tam jest mowa, ˝e Syn Bo˝y „sta∏ si´ o tyle
mo˝niejszym od anio∏ów, o ile znamienitsze od nich odziedziczy∏ imi´”. Wszelkie inne „imiona”, wszelkie inne istoty, sà
poddane Jego w∏adztwu, poniewa˝ Jezus Chrystus jest ustanowiony „ponad wszelkà nadziemskà w∏adzà i zwierzchnoÊcià, i

Panowanie Jezusa Chrystusa
Werset 10 wzywa do upadni´cia na kolana (proskynesis). W
ten sposób wyra˝one zostaje bezgraniczne podporzàdkowanie
si´ woli w∏adcy. „…aby na imi´ Jezusa zgina∏o si´ wszelkie
kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemià”. UpaÊç na kolana
muszà wszyscy w∏adcy i wszystkie moce doczesnoÊci i wiecznoÊci. Zobowiàzanie to nawiàzuje do wypowiedzi z Izajasza 45,
23: „przede mnà b´dzie si´ zginaç wszelkie kolano, b´dzie
przysi´ga∏ wszelki j´zyk”. W Ksi´dze Izajasza Bóg mówi o
samym sobie. W LiÊcie do Filipian ta wypowiedê odnoszona
jest do Jezusa.
Moce wszelkich sfer nieba, ziemi i umar∏ych, czyli ca∏okszta∏t widzialnego i niewidzialnego stworzenia podlega w∏adztwu i panowaniu Syna Bo˝ego. Panowanie Chrystusa nie
oznacza nic innego, jak uniwersalnoÊç wa˝noÊci Bo˝ej woli
zbawienia. Zarazem roszczenia ziemskich w∏adców np. cesarza
rzymskiego, jak i „ksi´cia tego Êwiata”, diab∏a i szatana, przedstawiane sà jako wzgl´dne, czàstkowe, okresowe i ograniczone
przez zbawiennà wol´ Bo˝à.

Wyznanie – Jezus Chrystus jako Pan
PieÊƒ o Chrystusie koƒczy si´ wyznaniem, ˝e Jezus jest Panem i W∏adcà nad ca∏ym wszechÊwiatem. Przedstawione zostaje ˝àdanie „aby wszelki j´zyk wyznawa∏, ˝e Jezus Chrystus jest
Panem, ku chwale Boga Ojca”. Stwierdzenie, ˝e Jezus Chrystus
jest Panem, nie odnosi si´ tylko do Jego ponownego przyjÊcia
i zwiàzanego z nim ubezw∏asnowolnienia Êwiatowych i duchowych mocy, ale obowiàzuje ju˝ dziÊ. Wierzàcy poznaje, ˝e Jezus
Chrystus ju˝ objà∏ panowanie. Natomiast niewierzàcy jest zdania, ˝e w∏adcy tego Êwiata panujà z w∏asnej mocy. (por. Kolosan
2, 15)
PieÊƒ o Chrystusie koƒczy si´ te˝ oddaniem chwa∏y Bogu
Ojcu, który ostatecznie stoi za zbawiennym czynem Syna i Jego
wywy˝szeniem. Wyznawanie Jezusa jako Pana ostatecznie jest
wi´c te˝ uwielbieniem Ojca. Tak wi´c tylko przez Jezusa Chrystusa mo˝na wykazaç prawdziwy stosunek do Boga i prawdziwie
Go wychwalaç, gdy˝ w Jezusie Chrystusie „mieszka cieleÊnie
ca∏a pe∏nia boskoÊci”. (Kolosan 2, 9)
9
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Prosz´ o uÊmiech!
Chcàc jeszcze bardziej interesujàco kszta∏towaç strony naszej publikacji,
prosimy o przesy∏anie pi´knych zdj´ç, które cechowa∏yby si´ naturalnoÊcià
i spontanicznoÊcià, a zwiàzane by∏y z tematykà: KoÊcio∏a, wiary, rodziny,
dzieci, m∏odzie˝y, seniorów, ale te˝ ˝ycia codziennego i krajoznawczà.
Szczegó∏owych informacji udziela wydawca.
Redakcja

Uprzejmy głos z radia
Ponownie by∏em w trasie, a radio w samochodzie
wyszukiwa∏o najsilniejszà stacj´.
Na pewnym odcinku nadaje stacja prywatna i we
wczesnych godzinach porannych zazwyczaj s∏ucha∏em uprzejmego g∏osu m∏odej dziewczyny, przekazujàcej informacje drogowe. Zawsze przedstawia∏a
si´ imieniem i nazwiskiem, informowa∏a o trudnoÊciach lub przeszkodach, a swojà wypowiedê koƒczy∏a ˝yczeniem dobrej podró˝y.
Dzi´ki tej spikerce cz´stokroç otrzymywa∏em
cenne rady, które pomaga∏y mi w podró˝y. Âwiadomie lub nieÊwiadomie niejednokrotnie zwalnia∏em
albo wybiera∏em innà tras´. Niewàtpliwie dzi´ki
temu zosta∏em zachowany od szkód lub straty czasu.
Tak wi´c ponownie s∏ucha∏em spikerki, ale tym
razem zwróci∏em wi´kszà uwag´ na form´ przekazu. Jej g∏os brzmia∏ m∏odo, ale bardzo profesjonalnie. Prawdopodobnie mia∏a ju˝ za sobà kilka lat

doÊwiadczenia zawodowego.
Po kilku tygodniach na stacji benzynowej spo˝ywa∏em posi∏ek i wertowa∏em wy∏o˝onà tam pras´.
Uwag´ mojà przyku∏ artyku∏ informujàcy o tragicznej Êmierci m∏odej spikerki radiowej.
Kobieta ta mia∏a dwadzieÊcia dwa lata i otrzyma∏a atrakcyjnà ofert´ pracy w znaczàcej stacji
radiowej. Radujàc si´ z tego sukcesu pojecha∏a do
matki, aby opowiedzieç jej o swojej nowej perspektywie zawodowej. Podczas tej podró˝y zgin´∏a w
tragicznym wypadku samochodowym.
UÊwiadomi∏em sobie, ˝e chodzi w∏aÊnie o spikerk´, która wielokrotnie udziela∏a mi przydatnych
wskazówek. Âmierç tej m∏odej kobiety poruszy∏a
mnie dog∏´bnie. Od tego czasu modl´ si´ za nià, aby
mi∏y Bóg okaza∏ jej szczególnà ∏ask´, ale te˝
wynagrodzi∏ to, co swojà przydatnà pracà uczyni∏a
dla mnie i nie tylko dla mnie.
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Pomoc anielska
Moja matka wychowywa∏a si´ w konserwatywnym
domu ewangelickim. Jej ojciec by∏ prezbiterem i
bacznie zwa˝a∏ na to, aby ca∏a rodzina i krewni ˝yli
wiernie z wyznawanà wiarà. Nacisk k∏ad∏ na to jeszcze wi´kszy, gdy si´ dowiedzia∏, ˝e przyrodnia siostra
mojej matki przyj´∏a wyznanie nowoapostolskie.
Po pewnym czasie równie˝ moja matka zdecydowa∏a si´ przystàpiç do KoÊcio∏a Nowoapostolskiego.
Decyzj´ swojà podj´∏a z przekonaniem z jednej
strony na podstawie Êwiadectw wiary swojej siostry,
a z drugiej z powodu osobistych prze˝yç w KoÊciele
Nowoapostolskim. OczywiÊcie jej ojciec nie móg∏ si´
o tym dowiedzieç. Jej matka, czyli moja babcia, równie˝ by∏a bardzo wierzàcà kobietà. Jej rodzina pochodzi∏a z hugenotów, wygnanych z Francji za wiar´.
Choç by∏a ewangeliczkà, to jednak ch´tnie s∏ucha∏a,
kiedy jej córki rozmawia∏y o aposto∏ach. Jako
dziecko by∏am Êwiadkiem, ˝e cz´sto intensywnie
czyta∏a Pismo Âwi´te.
Moja matka mia∏a jednak ograniczone mo˝liwoÊci
uczestniczenia w nabo˝eƒstwach. Wykorzystywa∏a
jednak ka˝dà nadarzajàcà si´ sposobnoÊç. DoÊç
d∏ugà drog´ pokonywa∏a rowerem lub pieszo. Sàsiedni zbór, w którym co dwa tygodnie odbywa∏y si´
nabo˝eƒstwa, oddalony by∏ o osiem kilometrów od
jej domu. Kiedy wychodzi∏a z domu, bacznie musia∏a
si´ te˝ pilnowaç, ˝eby nie by∏o ojca. Jej matka
wspiera∏a jà w tych przedsi´wzi´ciach.

W pewnà niedziel´ zapowiedziane by∏o nabo˝eƒstwo aposto∏a w sàsiednim mieÊcie. OczywiÊcie moja
matka chcia∏a byç uczestnikiem tego nabo˝eƒstwa.
Wiele modli∏a si´ o udanie, tym bardziej, ˝e pi´trzy∏y
si´ poprzednio przedstawione problemy. Z domu
uda∏o si´ jej czmychnàç w ostatniej chwili. Do dworca mia∏a do pokonania rowerem szeÊç kilometrów.
Pociàg sta∏ ju˝ na dworcu i mia∏ sygna∏ do odjazdu.
Nie wystarczy∏o wi´c czasu na wykupienie biletu.
Konduktor pozwoli∏ jej wsiàÊç do pociàgu i u niego
uregulowa∏a nale˝noÊç za przejazd.
Zanim jednak mog∏a to uczyniç, musia∏a jeszcze
zabezpieczyç swój rower. Wszystko w poÊpiechu.
Nie wiele wi´c si´ zastanawiajàc, przyj´∏a propozycj´ pewnej nieznanej kobiety, która zaproponowa∏a
jej przechowanie roweru a˝ do jej powrotu. Dopiero w pociàgu siedzàc obok starszej siostry w wierze
uÊwiadomi∏a sobie, co zrobi∏a. Nie zna∏a przecie˝ kobiety, której powierzy∏a rower, a ta te˝ nie wiedzia∏a,
dokàd moja mama jedzie i kiedy wróci.
Si∏à rzeczy zacz´∏y si´ rodziç powàtpiewania. Czy
jeszcze zobaczy swój rower? Towarzyszce podró˝y
przedstawi∏a swojà trosk´, a ona odpowiedzia∏a:
„Jak przyb´dziemy do koÊcio∏a, to zaraz porozmawiamy ze starszym okr´gowym, a on si´ za ciebie pomodli i zobaczysz, ˝e b´dziesz mia∏a swój rower”.
Gdy po powrocie mama wysz∏a z dworca, pomyÊla∏a, gdzie teraz znajdzie rower. Zanim jednak dokoƒczy∏a swojà myÊl, obok niej stan´∏a nieznajoma
kobieta i powiedzia∏a: „Oto pani rower”. Moja
matka zszokowana sytuacjà wzi´∏a rower, a kiedy po
chwili si´ odwróci∏a, aby podzi´kowaç nieznajomej,
ju˝ jej nie by∏o.
Miejsce, gdzie ta rzecz si´ wydarzy∏a, to wielki
otwarty plac, gdzie nie mo˝na by∏o tak szybko zniknàç, tym bardziej, ˝e naprawd´ chodzi∏o o u∏amki sekundy. Godne podkreÊlenia jest jeszcze to, ˝e tamta
kobieta nie zna∏a czasu powrotu mojej matki.
G∏´boko poruszona tym prze˝yciem moja matka
wsiad∏a na rower i pojecha∏a do domu. Pozna∏a prowadzàcà r´k´ Ojca Niebieskiego i anio∏a, którego
mi∏y Bóg jej pos∏a∏ do pomocy.
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Europa / Azja
Główny Apostoł przenosi
w stan spoczynku apostoła
Meiera ( z lewej);
obok nowo ustanawiani: apostoł Burren, biskup Müller
i starszy okręgowy Olmedo

Szwajcaria: M∏odzie˝ Êpiewa dla Rumunów

Szwajcaria: Przeniesienie w stan spoczynku i ordynacja
Podczas wizyty w Genewie, 21 grudnia 2008 roku, G∏ówny
Aposto∏ Wilhelm Leber przeniós∏ w stan spoczynku aposto∏a
Bernharda Meiera, podzi´kowawszy jemu za prac´ w ciàgu 41
lat sprawowania urz´du, w tym 23 lat jako aposto∏. Na jego
nast´pc´ powo∏a∏ dotychczasowego biskupa Philippa Burrena.
G∏ówny Aposto∏ poza tym powo∏a∏ dotychczasowego ewangelist´ okr´gowego Jurgena Müllera (Austria) na urzàd biskupa dla okr´gu Graz oraz dla Bu∏garii, Chorwacji i S∏owenii.
Natomiast urzàd starszego okr´gowego dla okr´gu Madryt/
Hiszpania otrzyma∏ pasterz Pedro Olmedo.

Zaproszenie do udzia∏u w „Koncercie na rzecz pokoju”, 8
listopada 2008 roku, w genewskim Victoria Hall (zdj´cie),
by∏o ukoronowaniem
szczególnego zaanga˝owania m∏odzie˝y z
francuskoj´zycznej Romandii. W 2007 roku
zosta∏a przeprowadzona akcja charytatywna
dla okolic Alunis, najubo˝szego regionu w Rumunii. W
zwiàzku z tà akcjà 55 m∏odzie˝y uformowa∏o chór AlunisSon.
Nazwa chóru powsta∏a w wyniku francuskiej gry s∏ów
(a l’unisson = jednomyÊlni, jednym sercem). Pod koniec 2007
roku chór zaprezentowa∏ koncert benefisowy dla Alunis. Przy
tym wyst´p chóru AlunisSon by∏ na takim poziomie, ˝e zosta∏
zaproszony do uczestnictwa w koncertach przez OIMG
(Mi´dzynarodowe Towarzystwo Muzyczne w Genewie).

Holandia: Salon fryzjerski na Europejski Dzieƒ M∏odzie˝y
W listopadzie 2008 roku na dwa dni pomieszczenie uboczne koÊcio∏a w Apeldoorn zamieni∏o si´
w salon fryzjerski. Trzy siostry, które z zawodu sà fryzjerkami, zaoferowa∏y tam swoje us∏ugi
braciom i siostrom. Dochód w wysokoÊci oko∏o 500 euro zosta∏ przekazany na dofinansowanie
m∏odzie˝y z okazji Europejskiego Dnia M∏odzie˝y.

Pakistan: Szczególne wydarzenia
Aposto∏owie Ken Kreutner i John Sobottka przeprowadzili nabo˝eƒstwo dla umar∏ych w pakistaƒskiej stolicy Lahore. Z polecenia aposto∏a okr´gowego Leslie Latorcai podczas tego nabo˝eƒstwa przeprowadzili te˝ uroczystoÊç Êwi´tej wieczerzy dla umar∏ych. Ponadto
w stan spoczynku zosta∏ przeniesiony starszy okr´gowy E. Rias, który
przez 28 lat sprawowa∏ ró˝ne urz´dy koÊcielne. Przed uroczystym
nabo˝eƒstwem aposto∏owie spotkali si´ z pakistaƒskimi aposto∏ami
i biskupami, jak i wspó∏pracownikami administracyjnymi. Poza tym
przeprowadzili seminarium dla przewodniczàcych okr´gów. Z
Pakistanu udali si´ do Bangladeszu, gdzie przeprowadzili uroczyste
nabo˝eƒstwo z okazji Dnia M∏odzie˝y.
Zdjęcie tytułowe: Główny Apostoł Wilhelm Leber z apostołami okręgowymi i apostołami w Indonezji
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