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Chwała Bogu,
					 naszemu Ojcu!
Motto Kościoła na rok 2017

Fot. Oliver Rütten

SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Chwała Bogu, naszemu Ojcu!
Mili Bracia i Siostry,
„Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków” – jest mowa w Liście Apostoła Pawła do Filipian. To prastary zamysł, ażeby Bogu, który wszystko uczynił i stworzył, oddawać
chwałę, a więc jawnie sławić Jego moc i donośnie głosić Jego niewyobrażalną dobroć. Ludzie jednak
dystansują się od takiej postawy. Wręcz przeciwnie: obarczają Boga odpowiedzialnością za wszystkie
życiowe kłopoty i zmartwienia!
Moje dzisiejsze orędzie brzmi: oddawajmy chwałę Bogu, naszemu Ojcu! To nie ma być tylko sloganem w 2017 roku, ale ma kształtować naszą dalszą drogę w życiu i w wierze.
W jaki sposób można gloryfikować Boga Ojca? Wymienię dla przykładu trzy zadania:
1. Poznawajmy wielkość i wspaniałość Boga! On jest Stwórcą, od którego wszystko pochodzi, zarówno widzialne stworzenie, jak i niewidzialne, a także całe dzieje zbawienia. Naszym zadaniem jest,
żeby z Jego stworzeniem obchodzić się z mądrością i dobrocią. Wprawdzie Bóg daje zasoby naturalne,
ale odpowiedzialność za ich rozdzielanie i zachowywanie spoczywa na nas ludziach.
2. Wyrażajmy Bogu Ojcu naszą wdzięczność za wszelkie Jego dary, czyniąc Jego wolę i to nawet
wtedy, kiedy to utrudnia nam życie. Składajmy Jemu ofiary. Bardziej Jemu ufajmy, a mniej użalajmy
się nad naszymi zmartwieniami. On troszczy się o nas, pomimo że jesteśmy grzesznikami. Niech więc
naszą odpowiedzią będzie uszanowanie i zważanie na godność każdego człowieka. Bóg jest Ojcem
wszystkich! Chwałę naszemu Ojcu oddajemy, gdy modlimy się o zbawienie tych, którzy nas zranili.
3. Głośmy Jego chwałę poprzez zachowywanie się jako chrześcijanie, jako dzieci Boże. Przed
Bogiem jesteśmy jak dzieci: mało wiemy, a On wie wszystko. Uznawajmy Jego autorytet i ochoczo
angażujmy się w Jego służbie. To nie jest dla nas żadnym ograniczeniem naszej wolności, ale źródłem
błogosławieństwa!
Oddawajmy chwałę Bogu, naszemu Ojcu: On jest większy aniżeli wszystko; nikt i nic Jemu nie
przeszkodzi, żeby dać nam swoje Królestwo. On dał nam życie od siebie; to życie, które w nas włożył,
niech się w nas rozwinie i ujawni Jego postawę i Jego usposobienie. W ten sposób przyczyniamy się
do jedności wśród Jego dzieci, będąc świadomym, że dla wszystkich jest tylko jeden Bóg i Ojciec, „…
który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”.
Zatem program na rok 2017 zawiera trzy zadania:
■■ poznawanie wielkości i wspaniałości Boga Ojca w Jego twórczości,
■■ dziękowanie za Jego dobrodziejstwa,
■■ głoszenie Jego chwały poprzez postępowanie jako dzieci Boże, jako wiarygodni chrześcijanie.
W tym sensie życzę Wam wiele radości i błogosławieństwa Bożego w 2017 roku!

Wasz
Jean-Luc Schneider
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Australia

SŁOWO I WIARA / miejsce

Perth/Australia

N

ie sposób nie dostrzec, że Perth, stolica Australii Zachodniej, jest centrum
handlowo-finansowym największego australijskiego stanu. Na wieżowcach
w centrum miasta usytuowane są tablice świetlne, pokazujące wskaźniki indeksu australijskiego i najnowsze kursy giełdowe. Serwis dla wielu zamożnych mieszkańców tej odległej metropolii. Podobno śródmieście Perth, uchodzące za „Kalifornię
Australijską”, a liczące ok. 80 000 mieszkańców, w skali światowej ma najwięcej milionerów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Region metropolii zamieszkuje około
dwóch milionów ludzi, co stanowi 3/4 ludności całego stanu. Od około czterdziestu
lat w tym regionie występuje Kościół Nowoapostolski liczący obecnie sześć zborów
skupiających wiernych różnych narodowości. Na nabożeństwo Głównego Apostoła
w Perth, w październiku 2016 roku, zaproszeni też byli wierni ze zborów wschodniego
regionu Australii oraz Nowej Zelandii.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Australia

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo w perth/australia
data: 23 października 2016 r.
Pieśń: Bratnich naszych serc drużyna
Osoby towarzyszące: apostołowie okręgowi i apostołowie
okręgowi pomocniczy, a także apostołowie: Zuhoke Hungito, Edy
Isnugroho, Desmond M. Lodewick, Gert Opdenplatz, Papi Pouru,
Aimol Wasimbai i Trevor D. Williams
Uczestnicy: ok. 2250
Informacja: w Perth odbyła się jesienna Międzynarodowa Konferencja Apostołów Okręgowych z udziałem osiemnastu apostołów
okręgowych i siedmiu apostołów okręgowych pomocniczych. Głównym tematem obrad było rozumienie urzędu kościelnego.
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Sądzę, że tu w Perth natychmiast się rozumie tę metaforę.
Gdy ze statku zrzuca się kotwicę, to ona opada na dno
morza i utrzymuje statek, tak że nurt i wiatr nie mogą go
znieść.
W słowie biblijnym jest mowa, że nadzieja jest „kotwicą duszy”. Mamy nadzieję w Bogu, mamy nadzieję w
Chrystusie, a ta nadzieja, kotwica, zapobiega zniesieniu i
pozwala nam stabilnie pozostać w miejscu – tak jak śpiewaliście – w domu Pana.
Dalej jest mowa, że kotwica sięga „aż poza zasłonę”.
To teraz jest nieco skomplikowane, ponieważ pojawia się
tu drugi obraz: zasłona w świątyni, która oddzielała miejsce najświętsze, miejsce szczególne, gdzie według ówczesnego rozumienia mieszkał Bóg. A więc to oznacza,
że nasza kotwica jest zarzucona w szczególnym miejscu:
tam, gdzie mieszka Bóg. Nasza nadzieja jest zakotwiczona w samym Bogu. W ten sposób można rozumieć tę metaforę.

Słowo biblijne: List do Hebrajczyków 6, 19. 20

„Jej [nadziei] to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem
według porządku Melchisedeka na wieki”.

Pewna i mocna kotwica

M

oi mili bracia i siostry zebrani tutaj
oraz w zborach uczestniczących w
transmisji tego nabożeństwa! Pozwólcie mi, że w imieniu nas wszystkich
podziękuję chórowi za pieśń, którą
wykonał. To było imponujące, w jaki sposób wykonaliście pieśń „Pan jest moim światłem”! Jestem pewny, że
każdy w duchu śpiewał razem z chórem, ponieważ to jest
naszym życzeniem, a właściwie nie tylko życzeniem, ale
jest naszą intencją, zawsze być w domu Pana.
Cieszymy się, że jesteśmy w Australii i mogę powiedzieć, że moi bracia chętnie tu przybyli. Wszyscy byli
zmotywowani, ponieważ tutaj w Perth odbyła się Konferencja Apostołów Okręgowych i jak oczekiwaliśmy
była błogosławieństwem dla nas wszystkich, ponieważ
zostaliśmy wzmocnieni w wierze, a także wzajemnie
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wzmocnieni wspólnymi modlitwami, wymianą doświadczeń w wierze i radością ze wspólnoty. Te kilka wspólnie
spędzonych dni było naprawdę błogosławieństwem; to
bardzo wzmocniło naszą wiarę i jedność.
Jestem pewny, że wasze przygotowania do tego dnia
także wam przyniosły błogosławieństwo. Wiele wspólnie
czyniliście i wspólnie się modliliście, a gdy się razem pracuje i razem modli, to zawsze jest to powiązane z błogosławieństwem. Teraz na nabożeństwie razem pragniemy
przeżyć błogosławieństwo naszego Ojca Niebieskiego w
Słowie i łasce.
Być może byliście nieco zdumieni, gdy przeczytałem
słowo biblijne. Te wersety, jak wiele innych wersetów z
Listu do Hebrajczyków, wydają się nieco skomplikowane, ale mogę was zapewnić, że nie są tak trudne do zrozumienia. Autor mówi o nadziei i porównuje ją z kotwicą.

		

T

Patrzymy ufnie
i wyczekująco w przyszłość

eraz budzi się pytanie: Na co mamy nadzieję? O
czym rozmawiamy? Gdy mówimy, że mamy na
coś nadzieję, to zazwyczaj tym samym czegoś
oczekujemy i liczymy, że to się urzeczywistni. To jest
zwykła definicja nadziei. Nadzieja wierzących, chrześcijan, oznacza coś więcej: my czegoś oczekujemy i wiemy,
że Bóg to umożliwi. On urzeczywistni to, co dla ludzi jest
niemożliwe. Mamy nadzieję w Bogu, przedkładamy Jemu
nasze życzenia i wiemy, że On je spełni, jeśli są zgodne
z Jego wolą. To jest nadzieja oparta na chrześcijańskiej
wierze, znajdująca się na innej płaszczyźnie i posiadająca
inną jakość niż powszechna nadzieja.
Mamy nadzieję, a to oznacza, patrzymy ufnie i wyczekująco w przyszłość, ponieważ wierzymy i wiemy, że Bóg
spełnia swoje obietnice. To jest nadzieja, o której tu jest
mowa – nasza nadzieja.
Co Bóg obiecał? Bóg obiecał ludziom wieczne życie,
wieczną wspólnotę z Nim. To jest zasadnicza obietnica
Boga, Jego pierwsze przyrzeczenie dane człowiekowi:
„Pomogę ci wejść do wiecznej wspólnoty ze mną”. Następnie otrzymaliśmy kolejną obietnicę. Pan Jezus obiecał: „A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę

znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem,
i wy byli”. (Jan 14, 3) Obietnica ponownego przyjścia
Chrystusa.

Bóg, w którym pokładamy nadzieję,
jest wierny, On czyni to, co obiecał.

B

óg dał ludziom też trzecią obietnicę: „Oto Ja
stworzę nowe niebo i nową ziemię”. (Iz 65, 17)
Tam, w wiekuistej wspólnocie z Bogiem, nie będzie już miejsca dla zła, śmierci i cierpienia. To są obietnice, które Bóg dał ludziom. Gdy mówimy o nadziei, to
odnosimy to do obietnic, w których spełnienie wierzymy. Nasza nadzieja jest zakotwiczona w samym Bogu.
To nie są przyrzeczenia jakiegoś człowieka, ale obietnice
uzasadnione w Bogu. Wiemy, że Bóg jest prawdą. Pismo
Święte mówi: „niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł”.
(Hebr 6, 18)
Wszystko, co powiedział, jest prawdą. Bóg, w którym
pokładamy nadzieję, jest wierny. On czyni to, co obiecał.
Pewnym i mocnym gruntem jest to, że Bóg dotrzymuje
swego słowa. On jest wszechmocny, nikt nie może Jemu
przeszkodzić w czynieniu tego, co przedsięwziął. W Nim
zakotwiczona jest nasza nadzieja.
W słowie biblijnym jest mowa, że nasz Poprzednik
wszedł tam za nas. Ten obraz mi się podoba. Nie wiem,
czy dziś jeszcze tak jest, ale dawniej, gdy duże statki nie
mogły bezpośrednio kotwiczyć w jakimś miejscu, to ładowano kotwicę na łódź, żeby przetransportowała ją we
właściwe miejsce i w ten sposób statek zostawał zakotwiczony. Ten obraz leży u podstaw opisu biblijnego. Pan
Jezus jest Poprzednikiem, który jako zmartwychwstały,
jako pierworodny wszedł do Królestwa Bożego i zakotwiczył nas w Bogu. Piękny obraz, podoba mi się! On otworzył drogę. On wszystko umożliwił i powiedział: „Jeśli
będziesz wierzył, jeśli będziesz posłuszny, jeśli będziesz
mnie naśladował, to również będziesz mógł zmartwychwstać. Otrzymasz ciało zmartwychwstalne i będziesz
mógł być w tym szczególnym miejscu, gdzie jest Bóg,
gdzie będziesz miał wieczną wspólnotę z Bogiem. Ja tego
dokonałem i pomogę tobie”. To obiecał Poprzednik.
Co On teraz tam robi? On modli się za nas. On jest
naszym Orędownikiem, który wstawia się za nami u
		

1 / 2017

NASZA RODZINA

9

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Boga, swego Ojca. Z tego powodu nasza nadzieja jest
taka pewna i mocna – i jest zakotwiczona w samym Bogu,
który jest prawdą i który jest wszechmocny. Tam jest Pan
Jezus, Poprzednik, który poszedł jako pierwszy. On ustanowił drogę i wszystko umożliwił, i On modli się za nas. Z
tą nadzieją, z tą pewną i mocną kotwicą, nigdy nie doznamy niepowodzenia.

B

ez wątpienia nie widzimy jeszcze tego, na co
mamy nadzieję. Biblia mówi, że „nadzieja, którą
się ogląda, nie jest nadzieją”. A dalej jest mowa:
„A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością”. (Rzym 8, 24. 25) Nie
możemy widzieć tego, na co mamy nadzieję, ale widzimy
skutek nadziei w naszym codziennym życiu. To jest bardzo realne, to się widzi.
Niekiedy wpadamy w burzę, a wtedy statek jest miotany wiatrem i falami w tę i we w tę, ale pewna i mocna kotwica trzyma go mocno i nawet wielki sztorm nie może go
wyrwać. Kotwica mocno utrzymuje go na swoim miejscu.
Wprawdzie silnie jest potrząsany, ale nie traci pozycji. To
jest piękny obraz dla nas.
Fakt, że wierzymy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że
mamy nadzieję, nie chroni nas przed tym, że tu i ówdzie
jesteśmy miotani przez fale. Jesteśmy wstrząsani pokusami, jesteśmy doświadczani i często musimy cierpieć,
tak jak też muszą cierpieć inni ludzie, którzy nie wierzą,
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którzy także tu i tam doświadczają miotania. My jednak mamy pewną i mocną
kotwicę, i wiemy, że wspaniałość, którą
chce dać nam Bóg, jest o wiele większa
niż cierpienie, jakie dziś się nam przytrafia. A kiedy pewnego razu będziemy w tym
szczególnym miejscu, to nie będziemy już
pamiętać o cierpieniu, jakie musieliśmy
znosić podczas naszego bytu na ziemi. To
jest mocna nadzieja. Oczywiście cierpimy i jak statek tu i
tam jesteśmy miotani przez fale, ale nie zostaniemy zniesieni i wyrwani od Boga i wspólnoty z Nim. Trzyma nas
nadzieja.
Pozostajemy wierni, ponieważ wiemy, że to, co nastąpi, jest o wiele większe i bardziej znaczące niż to, co dziś
nas spotyka. To jest kotwica naszej nadziei, kotwica bardzo silna, pewna i mocna.
Są okresy, w których nie panuje burza. Tutaj w Perth
rozkoszowaliśmy się cudownym widokiem na morze;
cisza, spokój, bardzo pięknie! Ale nawet, gdy morze jest
spokojne, statek potrzebuje kotwicy do pozostania w miejscu i żeby nie znosiły go prądy. Nawet gdy nic się nie dzieje, potrzebujemy kotwicy nadziei. Nie zawsze doświadcza się cierpienia, żyje się zwyczajnym życiem, jest się
zajętym codziennością i wielu ludzi zapomina, że istnieje
Bóg, nie potrzebuje Go, wszystko toczy się dobrze. Myślę,
że tu w Australii jest wielu, którym powodzi się dobrze;

są zdrowi, zamożni i zadowoleni, i nie muszą każdego
dnia modlić się do Boga: „Ach, miły Boże, pomóż mi!”.
Wszystko jest w porządku, ich życie przebiega spokojnie.

M

y, dzieci Boże, mamy kotwicę i tęsknimy za
wieczną wspólnotą z Bogiem. Nawet gdy w
naszym życiu wszystko jest w porządku, pozostajemy poprzez kotwicę nadziei powiązani z Bogiem
i nie oddalimy się od Boga. Chcemy zobaczyć naszego
Pana, chcemy mieć z Nim wieczną wspólnotę, chcemy
być u Niego.
Pomimo, że Pan Jezus jeszcze nie przyszedł, że jeszcze tego nie dokonał, to dłuższy czas oczekiwania nam nie
szkodzi. Pozostajemy na swoim miejscu, w domu Pana,
ponieważ czekamy na Niego. Z ufnością patrzymy w przyszłość. Nawet gdy wszystko jest w porządku, gdy nic się
nie dzieje i gdy to nawet długo potrwa zanim Pan przyjdzie,
pozostaniemy na swoim miejscu. Utrzyma nas kotwica.

Czasami stajemy się świadomi naszych słabości i
stwierdzamy, że rzeczywiście jesteśmy grzesznikami. Postanawiamy to czy tamto uczynić, ale tego nie czynimy,
ponieważ jesteśmy zbyt słabi. Jednego zraniliśmy, innemu zadaliśmy ból, tam popełniliśmy błąd i bądźmy szczerzy, niekiedy tracimy odwagę, myśląc: „Nie podołam!”.
Wówczas można oddalić się od Boga i powiedzieć: „To
się nie opłaca, nie dam rady, to wszystko nie jest dla mnie,
jestem za słaby, jestem grzesznikiem!”. – Nie! Masz kotwicę. Nie zapominaj o tym, że u Boga jest ktoś, kto modli
się za ciebie, kto jest twoim Orędownikiem.
Pokładajmy nadzieję w łasce Chrystusa! Nawet jeśli
jesteśmy słabi, jeśli jesteśmy nędznymi grzesznikami,
jeśli dokonaliśmy okropnych rzeczy, pokładajmy nadzieję w łasce, wiedząc, że nasz Poprzednik, Jezus Chrystus,
jest już tam. On modli się za nas. Mamy nadzieję na Jego
łaskę. Kotwica nadziei ochroni nas przed oddaleniem się
od Boga i pozwoli nam pozostać na swoim miejscu. Czy
to nie jest cudowne?
Każdy z nas, każdy z was służy Bogu w określony sposób. Szczególnie myślę o braciach w Nowej Zelandii i w
krajach sąsiednich. Oni wiele działali, a nie zawsze mieli
sukces, jakiego by sobie życzyli. Niekiedy jest bardzo
ciężko pracować, służyć i stwierdzać, że sukces się nie
pojawia, nic się nie zmienia.
Mogę wam powiedzieć, że wszyscy doświadczamy
mocy złego, który nie chce, żebyśmy rozwijali dzieło
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Apostoł Okręgowy
Pomocniczy
Robert Nsamba
Przyglądajmy się samym sobie,
naszemu wnętrzu, naszemu sercu, żebyśmy się nie oddalili, ale
pozostali zakotwiczeni w Bogu.

Apostoł okręgowy
michael ehrich
Pewne przysłowie mówi: „Połowę swojego życia człowiek ma
nadzieję na próżno”. Ale jeśli
koncentrujemy się na nadziei
zakotwiczonej w Chrystusie, to
nie będziemy rozczarowani.

Boże, żebyśmy szerzyli Ewangelię, żebyśmy głosili ponowne przyjście Chrystusa. Przeżywamy, jakie wpływowe jest zło. To mogłoby nas oddalić, ale jesteśmy świadomi, że posiadamy kotwicę nadziei, która jest zakotwiczona
w pewnym miejscu, w pewnym gruncie, w Bogu.

P

an Jezus przyrzekł swoim apostołom, że będzie z
nimi aż do końca. On zapewnił, że zły nie przemoże Jego Kościoła. Wierzymy w Jego obietnice i wiemy, że wszechmocny, wierny Bóg spełni swoje
obietnice. Dlatego też nie rezygnujemy. Mamy nadzieję
w Chrystusie, jak mówi Apostoł Paweł. Działamy dalej i
służymy Panu, wiedząc, że nasza praca nie jest daremna.
(I Kor 15, 58) Bracia, to jest naszą kotwicą.
A teraz ostatni punkt. Apostoł Paweł powiedział: „…w
nadziei radośni”. (Rzym 12, 12) Nadzieja pozwala nam
być radosnymi, nawet jeśli ku temu nie ma wyraźnego powodu. Kotwica nie jest widoczna. Jedynie widzi się jej
działanie: statek się nie porusza.
Nadzieja pozwala nam być radosnymi na samą myśl o
przyszłości, w ufnym oczekiwaniu tego, co nastąpi. Myśl
o byciu razem z Panem Jezusem, o wiecznej wspólnocie
z Nim, o dzieleniu z Nim wspaniałości, o wybawieniu od
wszelkiego cierpienia, zła i śmierci, a także przeświadczenie, że wkrótce będziemy u Niego, jest naszą radością,
12
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jaką odczuwamy nawet wtedy, gdy nie ma ku temu wyraźnego powodu. Radość w nadziei – cudowna kotwica
duszy!
Posiadamy bardzo ciężką kotwicę, nadzieję zakotwiczoną w Chrystusie. Ale wiecie, że to kapitan decyduje,
czy kotwica pozostaje w wodzie, czy zostaje podniesiona.
Robi to, co chce. Jeśli podniesie kotwicę, to statek zostanie zniesiony przez wiatr i fale. Gdy kapitan nie ma doświadczenia albo racjonalnie nie myśli i podniesie kotwicę, statek podczas sztormu zboczy z kursu lub zostanie
zniesiony i ulegnie rozbiciu.
Od nas zależy, czy nasza kotwica jest umocowana w
Jezusie Chrystusie. Proszę, bracia i siostry, nie podnoście
kotwicy nadziei! Jak mogłoby to się stać? Nie trudno to
wyjaśnić: zawsze wtedy, gdy Pan Jezus nie ma pierwszego miejsca w naszym sercu, kotwica jest podniesiona. Jeśli jest coś ważniejszego od Jezusa Chrystusa i od
wspólnoty z Nim, to nie jesteśmy zakotwiczeni i nasza
dusza jest w niebezpieczeństwie. A wyjaśniając to jeszcze dobitniej, w niebezpieczeństwie jesteśmy wtedy, gdy
spełnianie naszych próśb i życzeń przez Boga jest dla nas
ważniejsze od obietnic Bożych.
Normalne i naturalne jest, że życzymy sobie, aby
Bóg odpowiadał na nasze prośby i dawał to, o co Jego
prosimy i czego od Niego chcemy. To jest też częścią

chrześcijańskiej nadziei, ponieważ u Boga nie ma nic niemożliwego. Ale gdyby to było ważniejsze od spełnienia
Jego obietnic – pomyślcie o trzech wymienionych – to jest
to niebezpieczne.
To jest rada, jakiej udziela nam Duch Święty. Drogie
dziecko Boże, nie podnoś kotwicy nadziei. Nasza nadzieja
jest pewna, jest zakotwiczona w Bogu. On jest wszechmocny, On jest wierny, On spełni swoje obietnice, daruje
nam życie wieczne, pośle Jezusa Chrystusa, aby zabrał
nas do siebie oraz stworzy nowe niebo i nową ziemię,
gdzie dla wszystkich, którzy uwierzyli w Chrystusa i Go
naśladowali, nie będzie już cierpienia ani śmierci. To jest
Jego obietnica, którą spełni.

M

amy obietnicę, dlatego też pozostajemy niewzruszeni, także w burzach, ale też wtedy, gdy
jest spokojnie, a czas do ponownego przyjścia Chrystusa się przedłuża. Nawet wtedy, gdy jesteśmy
słabi, mamy nadzieję na łaskę Bożą. Nawet jeśli nie mamy
sukcesów i odczuwamy moc złego, nadal służymy Panu w
przekonaniu, że On jest ze swoimi apostołami. On dotrzyma obietnicy zbawienia, a nasza praca nie okaże się daremna. Jeżeli będziemy działać dla Pana w jednym Duchu
z Nim, to będzie nas błogosławił. Ta nadzieja napełnia nas
radością.

Apostoł okręgowy
Leonard Kolb
Nadzieja, o której mówił Główny
Apostoł, nie jest snem, nie jest
mrzonką, lecz jest rzeczywistością. Jezus Chrystus ją urzeczywistnia.

Apostoł Okręgowy
noel barnes
Pan Jezus powiedział do
uczniów, żeby pozostali w Jerozolimie aż zostaną przyobleczeni
mocą z wysokości. Oni czekali i
nie byli rozczarowani; obietnica
się spełniła.
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Żyć z wiarą / przeżycia

B

łogosławieństwem było słuchanie apostoła okręgowego pomocniczego i apostołów okręgowych.
Teraz wkroczymy na kolejne poziomy błogosławieństwa: odpuszczenie grzechów, wielki poziom, i
uroczystość świętej wieczerzy, najwyższy poziom. Biblia
mówi: „I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza
się”. (I Jan 3, 3) Zwyciężajmy zło, zwyciężajmy grzech.
Nie ze strachu, nie dlatego, że się boimy ukarania za
zgrzeszenie. O to nie chodzi. Bóg nas nie karze. Pragniemy się oczyścić i przezwyciężać zło z powodu nadziei,
jaką mamy, ponieważ oczekujemy wejścia do Królestwa
Bożego, do wiecznej wspólnoty z Bogiem. Pragniemy
wejść tam, gdzie wszystko jest święte, gdzie wszystko
jest czyste, gdzie wszystko jest prawdą, gdzie wszystko
jest doskonałe. Reasumując: gdzie wszystko jest takie, jak
sam Bóg. Tam chcemy dojść. Ale jako grzesznicy tam nie
wejdziemy. W tym celu musimy być oczyszczeni, a jedyną drogą prowadzącą do czystości jest odpuszczenie grzechów. A żeby dostąpić odpuszczenia grzechów, musimy
walczyć ze złem, gdyż Pan Jezus żąda też wkładu z naszej
strony. On chce, żebyśmy pokutowali oraz zwalczali zło,
co także zalicza się do pokuty.
Martwię się nieco tym, że trochę to sobie ułatwiamy i
bagatelizujemy. Pomyślmy o podobieństwie Pana Jezusa
o powierzonych talentach. Pewien człowiek dał swoim
sługom talenty i polecił, żeby nimi pracowali. Jeden zwyczajnie nic nie robił i oddał swemu panu z powrotem po
prostu jeden talent. Inni pracowali talentami i je pomnożyli. Ci zostali wynagrodzeni, podczas gdy ten, który nic
nie robił, odszedł z pustymi rękami.
Pan Jezus nam wszystkim daje siły, jakich potrzebujemy do walki ze złem. Ale należy zadać sobie pytanie:

14

NASZA RODZINA

1 / 2017

Gdy w noworoczny poranek
2015 roku uczestniczyłem w
nabożeństwie i usłyszałem
przekazane przez Głównego
Apostoła motto na rok 2015,
nie spodziewałem się, jakie
szczególne znaczenie będzie
miało to motto dla mnie.

czy wykorzystujemy tę siłę i wszelkie środki, które od
Niego otrzymujemy do prowadzenia walki? Dostąpienie
odpuszczenia grzechów nie jest drobnostką. Pan Jezus
chce widzieć, że rzeczywiście jesteśmy skłonni do walki
ze złem i że też ją prowadzimy. To nie ma nic wspólnego
z tym, że mamy życzenie dostąpienia odpuszczenia grzechów. Jezus Chrystus oczekuje podejmowania walki ze
złem i On chce widzieć, że każdego dnia walczymy z grzechem, że walczymy i zmagamy się, żeby przezwyciężać
samego siebie. To jest „conditio sine qua non”, warunek
konieczny do rozgrzeszenia.
Ten, kto ma nadzieję, oczyszcza się, a to oznacza, że
jest skruszony, tęskni za łaską i wypełnia swój wkład do
oczyszczenia, co oznacza, że wykorzystuje dary i siły, które
daje mu Pan do walki ze złem. Z tej walki nie rezygnujemy,
ponieważ chcemy zwyciężać wraz z Chrystusem. Walczmy! Przyglądajmy się częściej samym sobie i pytajmy siebie: czy nie powinienem walczyć jeszcze bardziej? Na to
pytanie każdy niech odpowie sam sobie.

zASAdNiczE myśli
Bóg, w którym pokładamy nadzieję,
jest wierny, On spełni swoje obietnice:
– da nam wieczne życie, wieczną wspólnotę
z sobą w swoim Królestwie,
– pośle swego Syna, aby zabrał nas do siebie,
– stworzy nowe niebo i nową ziemię.

Fot. © Olha Sydorenko - Fotolia.com

Po kazaniach apostoła okręgowego pomocniczego i apostołów okręgowych Główny Apostoł kontynuował:

Radość w
Chrystusie

N

ie był to łatwy rok
dla mojej żony i dla
mnie. Poza stresem
zawodowym doszła
konieczność pielęgnacji członka rodziny cierpiącego na demencję oraz troska o dzieci.
Wszystko to bardzo obciążało nasze
małżeństwo. Tym bardziej cieszyłem
się na nasz jesienny urlop.
Nagle moja żona mi oświadczyła, że nie może kontynuować naszego
małżeństwa. Czułem się jak uderzony
obuchem w głowę. Latami wszystko
robiłem dla naszej rodziny, poświęcałem się do granic możliwości, a nawet więcej. A teraz coś takiego. Jak
wszystko potoczy się dalej?
Udałem się do sąsiadów, którzy
byli nam bardzo życzliwi i wszystko
wyrzuciłem ze swojego serca. Natychmiast zaproponowali mi miejsce do
spania i ze mną rozmawiali. W tamtym czasie służyli mi szczególną pomocą.
Wieczorem ukląkłem i zrezygnowany modliłem się do Boga o wsparcie i pomoc, ponieważ decyzja mojej
żony zabrała mi grunt pod nogami.
W niedzielę pojechałem na

nabożeństwo do sąsiedniego zboru.
Gdy przekroczyłem próg kościoła
szczególnie poruszyła mnie gra na organach. Wszystkie pieśni chóru, modlitwa i kazanie przeprowadzającego
nabożeństwo były przeznaczone tylko
dla mnie – tak to wtedy odczuwałem.
W sposób szczególny przeżyłem pomoc i przychylność naszego Ojca Niebieskiego. Również rozmowa duszpasterska z przewodniczącym zboru
mnie wzmocniła i znowu nabrałem
chęci do życia.
Niebawem też mogłem porozmawiać z naszym apostołem o mojej sytuacji. Radził mi, abym zachowywał się
jak przystoi na dziecko Boże i powiedział, że jeszcze niejedno mnie spotka, co nie będzie dla mnie przyjemne,
ale też dodał: „Nasz Ojciec Niebieski
przeprowadzi cię przez wszystko” – i
tego też doświadczyłem!
Nie zawsze było prosto się wycofać i się nie burzyć. Naprawdę musiałem z tym walczyć, ale udało mi się z
pomocą Bożą. W przykrościach rzeczywiście przeżyłem radość w Chrystusie. Uświadomiłem sobie, że nie
zewnętrzne okoliczności sprawiają
zadowolenie, ale możliwość doświadczania opatrzności Bożej. W mojej
sytuacji musiałem się niejednego nauczyć. Bardzo mną wstrząsnęło, kiedy
przyszły do mnie moje dzieci i wyznały: „Kiedy byłeś z nami, to nie miałeś
dla nas czasu”.
To jednak nie był koniec mojego
przeżycia. Choć już nie liczyłem się
z tym, to historia zmieniła się latem
ubiegłego roku. Moja żona mi powiedziała, że jednak jest zainteresowana
naszym małżeństwem. Teraz znów jesteśmy razem i jestem szczęśliwy.
To doświadczenie życiowe mnie
nauczyło, że niezależnie od sytuacji
zawsze możemy polegać na naszym
Ojcu Niebieskim.
1 / 2017
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SŁOWO I WIARA

Apostołowie
wywiady

Data urodzenia: 08.11.1951 r.
Zawód: przedsiębiorca
Apostoł okręgowy od: 01.01.2001 r.
Obszar działania: Australia, Nowa Zelandia, Oceania, Papua-Nowa Gwinea

Apostołowie
listy

Apostoł okręgowy Andrew H. Andersen
po nabożeństwie w Papui-Nowej Gwinei
oraz z żoną i wnukami

Apostoł okręgowy
Andrew h. Andersen

Apostole okręgowy, czy sprawując urząd apostoła ma się jeszcze czas na pielęgnowanie kontaktów i interesów pozakościelnych?
Aczkolwiek mam zainteresowania ekonomiczne i biznesowe oraz kilka hobby, to jednak tak naprawdę nie poświęcam na to czasu, ponieważ moje dni są wypełnione
pracą na rzecz dzieła Bożego. To jest dla mnie priorytetowe. Oczywiście staram się być na bieżąco, jeśli chodzi o
postęp techniczny w moim przedsiębiorstwie. To też odnosi się do lotnictwa, mojego osobistego hobby. Czytam
dostępne informacje zazwyczaj w samolocie podczas długich lotów, które odbywam w moim obszarze działania.
Jeśli mam okazję, to też chętnie rozmawiam z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania. Uważam też za ważne
być na czasie i znać aktualne dyskusje i wydarzenia.
Co w swojej służbie uznajesz za coś wyjątkowego i uszczęśliwiającego?
Wyjątkowa jest jedność w Apostolacie, co jest też fundamentalne dla Kościoła. Sądzę, że coś porównywalnego
nie występuje w żadnej instytucji na świecie. Oczywiście
jako Kościół stoimy też przed wyzwaniami i nie możemy
wszystkiego regulować jednolicie i sprostać wszelkim
światopoglądom kulturowym i społecznym, ale osiągnęliśmy jedność w prowadzeniu Kościoła i w akceptacji nauki
Chrystusa. To jest dla mnie wielką satysfakcją i radością.
16
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Kiedy po raz ostatni rozmawiałeś o wierze z kimś,
kto nie należy do naszego Kościoła?
Dziś, gdyż z mojej wiary nie robię żadnej tajemnicy i rozmawiam przy każdej nadarzającej się okazji o tym, w co
wierzę i o naszym Kościele. W tej części świata, w której
żyję, termin Kościół Nowoapostolski nie jest powszechnie znany. Jeśli ktoś mnie pyta: „Czym się zajmujesz?”
albo „Dokąd podróżujesz?”, to rozmawiam o Kościele.
Często to się zdarza w samolocie, a już niejednokrotnie
załoga samolotu przybyła na nabożeństwo i uczestniczyła
w aktywnościach młodzieżowych. Naprawdę nie musimy
się wstydzić naszej wiary.
Ile czasu pozostaje tobie dla rodziny?
Maksymalnie poświęcam czas mojej rodzinie i też zależy mi na tym, żeby moja rodzina o tym wiedziała. Ten
czas jednakże nie tyle można zmierzyć w minutach i
sekundach, ale w okazywanej uwadze, przychylności i
zrozumieniu, jakie my rodzice okazujemy dzieciom, ale
też sobie nawzajem. Jestem wdzięczny, że mam żonę,
która to rozumie i wspiera. W tym duchu wychowywała nasze dzieci i przekazała im to jako wartość życiową.
Jako dziadkowie również się angażujemy, kiedy jest pilna
potrzeba. Zawsze staramy się okazywać zainteresowanie
naszym dzieciom i wnukom, nie zaniedbując przy tym pozostałych obowiązków.

Bóg i Kościół w życiu człowieka
W Australii oficjalne statystyki pokazują, że coraz
mniej ludzi regularnie chodzi do kościoła. Przedstawiane
są też niektóre przyczyny tego stanu rzeczy. Wielu ludzi
nie widzi powodu, dla którego mieliby Boga włączyć do
swojego życia. Inni podają, że nie mają czasu chodzić do
kościoła i udzielać się aktywnie.
W naszym Kościele każdy jest mile widziany. Trudno
jednak jest ludzi z tym lub innym nastawieniem nakłonić
do zmiany toku myślenia. Przekonany jestem, że nie musi
to jednak wpłynąć na przyszłość naszego Kościoła w Australii. W naszych zborach jest wielu braci i sióstr posiadających żywą wiarę w Boga i Jego Syna. Nie każdy spędza
swój cały wolny czas na plaży – nawet tutaj w Australii.
To jest nasze poznanie, na bazie którego od dawna
działamy. W Australii obraliśmy sobie motto: „Radość
w zborach”. Radość jest ważnym kryterium, w oparciu o
które duchowni, jak i wierni podejmują swoje decyzje w
zakresie aktywności kościelnych.
Wszelkie propozycje i decyzje należy mierzyć pytaniem: Czy pomnoży to radość w zborze?
W miarę możliwości unikamy robienia czegoś tylko
dla robienia, ale pytamy się otwarcie, co chcemy tym
osiągnąć i czy sposób jest rzeczywiście przydatny do
osiągnięcia obranego celu?
Kościół musi być dziś bliski młodym rodzinom i

młodzieży. Ich potrzeby i życzenia winny być dostrzegane i brane pod uwagę bez mentorowania. Ludzie chcą
widzieć i czuć, że Kościół się o nich troszczy, że w zborach doświadczają uprzejmości i pewnego zarządzania.
Ponadto oczekują kazań, które dają impulsy do ich życia
oraz w których rozpoznają głębszy sens. Poza tym oczekują autentycznej i przyjaznej społeczności w zborze. Do
ludzi możemy dotrzeć i wzbudzić entuzjazm do współdziałania, jeśli uda nam się przedstawić Kościół jako
ważny czynnik w ich życiu.
Przekonany jestem, że Kościół ma przyszłość i że uda
się jemu
■■

■■

wzbudzić u wiernych poznanie ważkiego znaczenia
Kościoła w ich życiu we współczesnym czasie,
zachować i otoczyć szacunkiem wartości chrześcijańskie, tak jak prezentują się w Ewangelii Jezusa
Chrystusa.

Zachęcamy wiernych do bycia stanowczym w wierze. Dzieci prosimy, aby podążały za wzorem swoich
rodziców, zachowywały wiarę i pozostały aktywne w
dziele Pana. Zapraszamy ludzi do naszego Kościoła, aby
doświadczyli poselstwa Chrystusa i stali się dziećmi BoAndrew H. Andersen
żymi.
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ŻYĆ Z WIARĄ

re fleksja
Gwałtownea
re alizacj
		 przyśpieszenie

N

a tarasie widokowym lotniska stał tłum ludzi i obserwował ruch na ziemi,
jak i w powietrzu. Wielki
samolot podchodził do lądowania. Niewiele metrów pozostało już
do pasa startowego, gdy nagle zmienił się
dźwięk silników, przód się podniósł i samolot zaczął nabierać wysokości. Wśród
widzów rozległ się szmer zaniepokojenia.
Mała dziewczynka zapytała rodziców: „Co
to było?”. Rodzice jej wyjaśnili, że pilot
przerwał lądowanie i przeszedł na drugi
krąg. Dziewczynka zapytała: „A gdzie teraz
wyląduje, w Ameryce?”. „Nie, poczekamy
kilka minut i samolot ponownie wynurzy
się z chmur, aby wylądować na pasie”,
wyjaśnili rodzice. Rzeczywiście, po wylądowaniu kilku innych samolotów nagle
pojawił się tenże samolot i perfekcyjnie
wylądował. Co skłoniło pilota do przerwania pierwszego lądowania, tego nigdy nie
dowiedzieli się widzowie na tarasie.
W życiu wciąż na nowo istnieją sytuacje
wymagające gwałtownego przyśpieszenia,
dodania pełnej mocy, aby wreszcie uwolnić
się od złych przyzwyczajeń, ujść przed niebezpieczeństwem, wyzbyć się ociężałości
i lenistwa, wesprzeć ludzi w potrzebie, zagłębić się w wierze, urzeczywistnić plany
życiowe, nabrać rozmachu, z Bogiem pokonać mury, zaprowadzić pokój w swoim
sercu i z innymi…
Istnieje wiele okoliczności, w których
opłaca się gwałtownie przyśpieszyć. Pilot
udowodnił, że to jest możliwe jeszcze krótko przed wylądowaniem. Nie mógł jednak
18
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tego dokonać koniuszkami palców, siedząc
wygodnie w fotelu. Wymagało to jego pełnego zaangażowania. Nie mógł też tego
dokonać panicznie. Musiał działać w sposób skoordynowany, we właściwym czasie
użyć właściwych przyrządów. Inaczej nie
osiągnąłby celu i doszłoby do katastrofy.
Częstokroć wykazujemy bojaźliwą pasywność i niechęć do działania, w sensie:
„Mógłbym, nawet chciałbym, ale nie odważę się, bo nie chcę”. Grzęźniemy w nałogu
przyzwyczajenia, w obawie przed zmianą.
Gwałtownie przyśpieszyć? Owszem, tak,
ale jeśli potem…? A gdy się okaże, że to
błędna decyzja?
Gdyby wiara w naszych krajach była
taka wielka jak wygodnictwo, to chrześcijaństwo miałoby się wyraźnie lepiej. Odnośnie irracjonalnego wygodnictwa także
pod względem religijnym już w XV wieku
szydził strasburski pisarz Sebastian Brant:
„Czyżby Bóg bez pracy obiecał ci nagrodę?
Jeśli tak, to czekaj aż pieczone gołąbki prosto z nieba trafią na twój talerz!”.
Często w życiu wpadamy w panikę,
kiedy pod nogami tracimy grunt przyzwyczajenia i musimy płynąć. Panika, to sytuacja, w której nikt nie wie, co należy robić
– i to jeszcze szybko. Takich sytuacji starajmy się unikać.
Wszyscy wiemy, że jeśli chcemy wzrastać na wzór Jezusa Chrystusa, to musimy
opuścić naszą sferę komfortu, w której przytulnie się urządziliśmy. W 2017 roku nasz
Ojciec Niebieski ponownie daje nam szanse. Wykorzystajmy je i gwałtownie przyśpieszmy – zdecydowani i świadomi celu.
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Królowa Saby
„Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy; a i tak nie powiedziano mi
ani połowy tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, co o tobie słyszałam”.
I Księga Królewska 10, 7

Trwajmy niezmiennie
„Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości”.
List do Efezjan 6, 14

A

postoł Paweł w swoim czasie napominał wierzących, żeby prowadzili walkę przeciwko złu. Jego
wypowiedzi potwierdzają nasze doświadczenia,
że istnieje wiele wpływów, które mogą zaszkodzić nam w
życiu i w wierze. Nie zawsze natychmiast się poznaje skąd
one pochodzą. Wpływ złego pozostał i dochodzi do głosu
również dziś. Nie występuje jawnie, lecz w sposób wyrafinowany pracuje „w tle”. Z tego powodu Apostoł Paweł
wzywa, żeby trwać niezmiennie przy Panu i przyoblec
„pancerz” Boży.
W nadmienionym słowie biblijnym jest mowa „stójcie”. W tym kontekście także dziś ważne jest stanie:
• na fundamencie Ewangelii o śmierci, zmartwychwstaniu i ponownym przyjściu Jezusa Chrystusa;
• na „fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”. (Efez
2, 20)
Nasz wzrok kierujemy na Jezusa Chrystusa. Dlatego trwamy przy Nim i przy Jego apostołach, gdyż przy
nich odczuwamy szczególną bliskość z Panem. Jak kiedyś w Starym Testamencie poprzez proroków, tak dziś w
Nowym Testamencie poprzez urząd apostolski dana jest
nam możliwość wejrzenia w Boży plan zbawienia.
Od mocnego „stania” dochodzi się do niezmiennego trwania. Jedno z drugim jest związane. Trwajmy
niezmiennie:
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• w jedności pomiędzy sobą i nie dajmy się poróżnić;
• w pokorze serca;
• w braterskiej miłości;
• w nadziei, że nasz Pan wkrótce przyjdzie!
Dalej jest mowa, żeby przyodziać pancerz, żeby
móc przeciwstawić się atakom złego. Do tego celu
potrzebujemy:
• pancerza prawdy. Sam Jezus Chrystus jest prawdą.
Duch Święty świadczy o Nim. Dajmy się prowadzić
Duchowi Prawdy, którego otrzymaliśmy jako dar
Boży, wtedy rozpoznamy ducha kłamstwa i będziemy mogli mu się odważnie przeciwstawić;
• pancerza sprawiedliwości. Sprawiedliwość Boga,
Jego sprawiedliwe działanie, stoi ponad wszelką
ludzką niesprawiedliwością. Świadomość tego pomaga znosić niesprawiedliwość i pozwala obronić
się przed niejednym podstępnym atakiem.
Jezus Chrystus nam pokazuje, jak może być zastosowany pancerz. Gdy On był kuszony na pustyni, posiadał
pancerz prawdy, czyli prawdą przeciwstawił się diabłu.
On trwał niezmiennie przy Ojcu! Gdy musiał znosić niesprawiedliwość, miał pancerz sprawiedliwości, czyli
wznosił wzrok ku swojemu Ojcu.
Postępujmy tak samo. Trwajmy niezmiennie w wierze
i trzymajmy się prawdy Ewangelii. Z „pancerzem”, który
pochodzi od Boga, to nam się uda!

Druga część zdania, wyrażona przez królową, świadczy o jej zdumieniu. Dla nas jest to wskazówką na to, co
się dzieje, gdy dajemy przestrzeń Duchowi Świętemu.
Wtenczas poznaje się wartość spraw, które wcześniej być
może przyjmowało się bez większej refleksji, na przykład
miłość Boga do nas, czy obiecaną przyszłość z doskonałą
wspólnotą z Bogiem.

Bo znacznie przewyższyłeś mądrością i
zacnością
Królowa sławi mądrość i bogactwo Salomona. My
także mamy powód do sławienia, gdy przyjmujemy głoszoną Ewangelię i słuchamy słów, które nas pocieszają,
dają nadzieję na przyszłość i wzmacniają. W sytuacjach,
gdy jesteśmy bezradni i pełni obaw, pamiętajmy, że Bóg
ma wszelką mądrość i wszelkie bogactwo.
Bogactwa, jakie Bóg nam daruje, nie są materialne. Są
to sakramenty, które dają nam Jego bliskość i przewyższają
wszystko, co ludzie mogą sobie wyobrazić. Jednocześnie
pomyślmy o bogactwach przyszłości, o udziale w Królestwie Bożym, a w końcu o życiu w nowym stworzeniu.
Któż może twierdzić, że jest w stanie określić słowami te
bogactwa? Pewnego dnia również będziemy mogli powiedzieć: nie powiedziano nam ani połowy tego!

Nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam
Trudno jest uwierzyć w coś, czego w żaden sposób nie
można doświadczyć. Nie można rzeczywiście wierzyć w
Boga i Jemu ufać, jeśli się Go nie przeżyło. W tym celu
trzeba „udać się w drogę”, tak jak królowa. Z reguły nie jest
potrzebna jakaś „wielka podróż”, ale być może tylko zmiana postawy, otwarcie się na działanie Boga. Królowa była
otwarta, była ciekawa, chciała się czegoś dowiedzieć od
Salomona. Miejmy również takie nastawienie: otwórzmy
szeroko nasze serce dla Ducha Świętego. Wówczas Bóg do
nas się zbliży i odczujemy Jego obecność.

A i tak nie powiedziano mi ani połowy tego

Fot. Dr. Bahnmüller
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P

o wyświęceniu świątyni w Jerozolimie Salomon
nawiązywał kontakty z władcami innych krajów. (I
Król 9, 10-25) Polecił też zbudować okręty, które
docierały aż do Arabii Południowej czy Afryki Wschodniej. (I Król 9, 26-28) Przedstawiona opowieść o wizycie
królowej Saby (I Król 10, 1-13) podkreśla mądrość i bogactwo króla.
Królowa Saby słyszała o mądrości Salomona i przybyła
z wielką świtą do Jerozolimy, żeby się dowiedzieć, czy mądrość króla faktycznie jest tak wielka. Zadawała królowi
pytania, a on na wszystkie odpowiadał. Nie tylko mądrość
Salomona zrobiła jednak wrażenie na królowej, ale też to,
czego się nie spodziewała: potrawy na stole, dygnitarze
oraz ofiary, jakie składano Bogu.
W końcu królowa wyraziła swoje zdumienie, mówiąc:
„Prawdą okazało się to, co o twoich sprawach i o twojej mądrości słyszałam w mojej ziemi, lecz nie wierzyłam
tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy”.
(I Król 10, 6. 7) Droga pogańskiej królowej wskazuje na
drogę Mędrców ze Wschodu, o których mówi Ewangelia
Mateusza. Oni podróżowali do nowo narodzonego „króla
żydowskiego”, do Syna Bożego, do Betlejem. (Mat 2, 1-12)
W obu przypadkach byli to poganie, którzy dostrzegli
działanie Boże. Królowa szukała króla obdarzonego przez
Boga mądrością, Mędrcy szli do Dzieciątka Jezus, nowo
narodzonego króla żydowskiego, aby oddać Jemu pokłon.

Fresk J. B. Enderle (1725-1798) z roku 1770 w kościele rokokowym St. Ulrich
w Seeg/Niemcy przedstawiający wizytę królowej Saby u króla Salomona
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Katechizm

Poza objawieniami Bożymi ze starego czasu, poświadczonymi w Piśmie Świętym, w nowym czasie istnieją
poznania z Ducha Świętego przekazywane Kościołowi
Chrystusa poprzez urząd apostolski. (KKN 1.1.4)

1.2 Pismo Święte
katechizm

Objawienia Boże
Rozdział 1 − część II

1.1.4 Bóg objawia się w historii Kościoła
W wyniku zesłania Ducha Świętego w Zielone Świątki
w Jerozolimie, Bóg objawił się ludziom w swojej Trójcy
jako Ojciec, Syn i Duch Święty.
Poza objawieniami Bożymi ze starego czasu, poświadczonymi w Piśmie Świętym, w nowym czasie istnieją
poznania z Ducha Świętego przekazywane Kościołowi
Chrystusa poprzez urząd apostolski. Głębszy wgląd w
plan zbawienia, który daruje Duch Święty, służy do wskazania na jedyne w swoim rodzaju samoobjawienie Boga w
Jezusie Chrystusie i zachowanie go w świadomości oraz
na ponowne przyjście Chrystusa.
Objawienie Ducha Świętego ujawnia, że możliwe
stało się fundamentalne odnowienie człowieka i stworzenia. Ono dokonuje się przy człowieku poprzez sakramenty. Pod koniec czasów także na nowo zostaną stworzone
niebo i ziemia.

Streszczenie
Bóg objawia się w różny sposób w przyrodzie i w historii; tak więc objawienie Boże w przyrodzie może być
rozpoznawane jako Jego stworzenie, a w historii jako Jego
dzieje zbawienia. (KKN 1)
22
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Człowiek sam z siebie nie może poznać Jestestwa i
Istoty Boga, Jego panowania i woli. (KKN 1.1)
Objawienie jest oznajmieniem Istoty Bożej, prawdy
Bożej i woli Bożej oraz znakiem przychylności Boga do
ludzi. (KKN 1.1)
Samoobjawienie Boga oznacza, że Bóg uzewnętrznia
się jako Stworzyciel, jako Wybawiciel Izraela, jako pojednawca ludzi i jako Stworzyciel nowego. (KKN 1.1)
Samoobjawienie Boga w widzialnym stworzeniu jest
dostępne wszystkim ludziom, ale może być właściwie poznane tylko przez wiarę. (KKN 1.1.1)
Dopiero w powiązaniu z samoobjawieniem Boga w
dziejach, a więc przez Jego Słowo skierowane do ludzi,
Bóg w swojej Istocie i woli staje się poznawalny dla ludzi.
(KKN 1.1.1)
Bóg objawił się w historii Izraela, tak jak to poświadcza Stary Testament. Centralnym wydarzeniem zbawiennym dla narodu izraelskiego jest uwolnienie z niewoli
egipskiej. Poza tym Bóg objawiał się przez swoich proroków. (KKN 1.1.2)
Ucieleśnienie Boga w Jezusie Chrystusie jest historycznym samoobjawieniem Boga, które przewyższa
wszelkie wcześniejsze. (KKN 1.1.3)
W wyniku zesłania Ducha Świętego w Zielone Świątki
Bóg objawił się ludziom w swojej Trójcy jako Ojciec, Syn
i Duch Święty. (KKN 1.1.4)

Z biegiem wieków zostały zapisane objawienia doświadczone przez ludzi i historyczne działania zbawienne
Boga. Pisma o Bożych działaniach, obietnicach i przykazaniach już w czasach po banicji babilońskiej, czyli kilka
stuleci przed narodzeniem Chrystusa, posiadały w judaizmie wysoki autorytet, a także w listach nowotestamentowych zostały określone jako „pisma święte”. To, że te
pisma opierają się na inspiracji Bożej, jest podkreślane w
II Liście do Tymoteusza: „...od dzieciństwa znasz Pisma
święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu
przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga
jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości”.
(II Tym 3, 15. 16)
Podczas gdy Apostoł Paweł przez pojęcie „pisma
święte” ma na uwadze dostępny w jego czasie zbiór pism
świętych judaizmu, to współcześnie pojęcie „Pismo Święte” w znaczeniu chrześcijańskim jest określeniem zbioru
pism starego i nowego przymierza.
Pojęcie „Biblia” pochodzi od greckiego słowa „biblia” i oznacza „księgi, zwoje ksiąg”. W przypadku Biblii
mamy do czynienia ze zbiorem ksiąg z czasów starotestamentowych, powstałym na przestrzeni ponad tysiąca lat,
jak i z księgami z czasów nowotestamentowych zredagowanych na przestrzeni około siedemdziesięciu lat.
Autorem Pisma Świętego jest Bóg, a pisarzami byli
ludzie, których inspirował Duch Święty. (II Ptr 1, 20. 21)
Bóg posługiwał się ich zdolnościami, aby na piśmie zostało zachowane to, co według Jego woli miało być przekazane. Co prawda księgi biblijne co do treści mają swoje źródło w Duchu Świętym, to pod względem formy i sposobu
wyrazu jednak kształtowane są w danych czasach przez
poszczególnych pisarzy i ich świat wyobrażeń. Bogu należy dziękować, że teksty przez wszystkie czasy zostały
zachowane niesfałszowane.
Pismo Święte jest świadectwem objawienia Boga,
jednakże bez roszczenia, że jest pełną relacją wszystkich
czynów Bożych. (m.in. Jan 21, 25)

1.2.1 Treść i podział Pisma Świętego
Biblia zawiera dwie główne części: Stary i Nowy Testament. Nazwa „testament” pochodzi od obietnicy „nowego przymierza” z Księgi Jeremiasza 31, 31-34. Podczas
gdy pisma Starego Testamentu odnoszą się do przymierza,
które Bóg zawarł z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem oraz
z Mojżeszem, to pisma Nowego Testamentu poświadczają nowe przymierze, które Bóg przedsięwziął poprzez posłannictwo swego Syna.
Zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament
świadczą o Bożym planie zbawienia człowieka i stąd też
są z sobą powiązane. Określenie „Biblia” dla Starego i
Nowego Testamentu używane jest już od IX wieku.

1.2.2 Stary Testament
Stary Testament zawiera relacje o stworzeniu, o poszczególnych wydarzeniach z czasów po upadku w grzech
oraz o pochodzeniu i historii narodu izraelskiego. Ponadto
obejmuje dzieła literatury mądrości żydowskiej, psałterz
jako zbiór pieśni i modlitw Izraela oraz księgi poświadczające słowa i działania proroków Bożych.

1.2.2.1 Powstanie kanonu starotestamentowego
Zbiór pism świętych obowiązujących dla chrześcijaństwa w połowie IV wieku zostaje określony pojęciem
„kanon” (norma, zbiór zasad, zbiór ksiąg) zapożyczonym
z języka greckiego.
Chrześcijański kanon Starego Testamentu bazuje na
hebrajskim kanonie judaizmu. Do czasów Pana Jezusa i pierwszych apostołów judaizm nie posiadał jeszcze
zamkniętego kanonu. Wprawdzie istniał podstawowy
zasób pism świętych (Tora, Księgi Prorocze, Psalmy),
ale występowały też inne księgi, które przez pewne grupy
żydowskie były akceptowane jako święte, a przez inne
odrzucane. Pod koniec I wieku ostatecznie ustalono zawartość kanonu hebrajskiego. Kanon chrześcijański Starego Testamentu w tamtym czasie długo jeszcze nie został
ustalony.
Do dziś nie ma jednolitego kanonu starotestamentowego obowiązującego dla wszystkich Kościołów chrześcijańskich.
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Dla dzieci / Opowieści biblijne
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Pan J
(Ewangelia Marka 4, 35–41)

Pan Jezus przez cały dzień
opowiada ludziom o Bogu.
Tymczasem nastaje wieczór
i ludzie zostają odprawieni
do domu.
Pan Jezus zaś razem ze swoimi uczniami przeprawia się
łodzią na drugi brzeg jeziora.
Podczas przeprawy zasypia na
wezgłowiu.
Nagle zrywa się sztorm. Fale
uderzają w łódź i mocno kołyszą nią w tę i we w tę.
Fale stają się coraz wyższe.
Łódź napełnia się wodą.
Ale Pan Jezus śpi.

Uczniowie się boją. Budzą
Pana Jezusa i pytają Go:
„Nauczycielu! Nic cię to nie
obchodzi, że giniemy?”.
Pan Jezus wstaje i ucisza
burzę: „Umilknij! Ucisz się!”.
Wicher się uspokaja i nastaje
wielka cisza. Pan Jezus mówi
do uczniów: „Czemu jesteście
tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie?”.

Łodzie rybacki
e w czasach b
iblijnych miały
od dwóch do
trzech wioślar
zy
i sternika, któr
obsługiwał wio
y
sło sterowe or
az
żagiel. Taka
łódź, prawdop
odobnie z czas
ów Pana Jezu
została znalez
sa,
iona w 1986 ro
ku na Morzu G
lilejskim. Zosta
ała zachowana,
ponieważ był
szczelnie otoc
a
zona błotem.
K
ad
łub wynosi 82
cm długości i
0
235 cm szerok
ości. Łódź je
starczająco d
st wyuża, żeby pom
ieścić do 15 os
ób.
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Dla dzieci / Z wizytą u...
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Lubię zwierzęta, najbardziej koty. Moje
dwa koty nazywają się Mince i Cuttie.
Karmię je i szukam ich, gdy nie wracają
do domu.
Mieszkamy w Antipolo, w dużym mieLuzon
ście na wyspie Luzon. Czy wiecie, że
Antipolo Filipiny składają się z 7 107 wysp?
Luzon jest największą wyspą, a
drugą jest Mindanao.

(Filipiny)

Fot. © lesniewski - Fotolia.com

Cześć, co słychać? Ja jestem Amiel. W grudniu obchodzę urodziny; mam jedenaście lat
– na tym zdjęciu jestem kilka lat młodszy. Chodzę do szóstej klasy i naprawdę chętnie chodzę do szkoły.

Moja mama jest szefową kuchni w europejskiej restauracji. Na imię ma Arcelle i ma 41
lat. Mój tata Loloy ma 39 lat i pracuje jako
manager w tej samej restauracji.

Przy każdej okazji piszę listy do
moich rodziców. Ten tutaj podarowałem mojemu tacie.

Filipiny obok Timoru Wschodniego są drugim państwem
azjatyckim, w którym przeważają
chrześcijanie: dziewięć na dziesięć ludzi to
chrześcijanie. Na Filipinach jest 46 236 chrześcijan nowoapostolskich. W moim zborze jest
ponad 100 wiernych.

Fot. © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Tutaj stoję z moim kuya. To jest po filipińsku, a
znaczy starszy brat. Adriel ma 16 lat i uczęszcza już do liceum. Co lubi
Adriel, to lubię też ja:
koszykówkę i pływanie. Gdy mam czas,
to oglądam mecze
NBA, amerykańsko-kanadyjskiej ligi koszykarskiej – przede
wszystkim lubię Stephena Curry.

Mindanao

To są moi przyjaciele z zajęć religii. Mamy
czworo nauczycieli: Ruth, Annalyn, Jhing
i Regen. Oni uczą nas na zmianę w każdą
niedzielę.

Czy wiesz?
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ki umiejscowiony
•	Kosz do koszyków
5 m od parjest na wysokości 3,0
kietu.
ie meczu drużyna
•	W pierwszej połow
óch przerw.
może skorzystać z dw
że przebywać
•	Zawodnik ataku mo
a maksymalpod koszem przeciwnik
nie do 3 sekund.
dużej niż 24 se•	Atak nie może trwać
kundy.
wodnik nie może
•	Po pięciu faulach za
kontynuować gry.
1 / 2017

Fotos: privat

To zdjęcie zostało zrobione podczas pewnego występu. Nasze przedstawienie
dla zboru przygotowaliśmy na podstawie
wersetów biblijnych z Ewangelii Jana 3,
16: „Albowiem tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego jednorodzonego dał, aby
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał
żywot wieczny”.
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???
??

Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. Gdzie narodził się Pan Jezus?
	A
B
C
D

w Nazarecie
w Betlejem
w Damaszku
w Egipcie

2. 	Kto był odpowiedzialny za mord dzieci w
Betlejem?
A
B
C
D

cesarz August
Herod Antypas
Herod Wielki
cesarz Neron

3. 	Co Józef polecił włożyć do worka
Beniamina?	
A
B
C
D

złotą bransoletkę
koronę królewską
srebrny kubek
srebrny naszyjnik

4. 	Gdzie w Biblii znajduje się kazanie zielonoświątkowe Apostoła Piotra?
A
B
C
D

w Ewangelii Łukasza
w Dziejach Apostolskich
w Ewangelii Mateusza
w I Liście Piotra

5. 	Na jaki okres biblijny przypada zajęcie
Kanaanu przez Jozuego?
A
B
C
D

na okres sędziów
na okres królów
na niewolę babilońską
na wyjście z Egiptu

6. 	W której księdze biblijnej jest mowa o
siedmiu pieczęciach?
A
B
C
D

w Księdze Izajasza
w Ewangelii Marka
w Objawieniu Jana
w Liście do Rzymian

7. 	Kto jest adresatem Listu do Filemona?
A
B
C
D

Onezym
Filemon
Tytus
Tymoteusz

8. 	Jaki lud zamieszkiwał Jerozolimę, kiedy
zdobył ją Dawid?
A
B
C
D

Moabici
Jebuzyci
Edomici
Aramejczycy

9. 	Jak nazywał się teść Rut, mąż Noemi?
A
B
C
D

Abimelech
Abiram
Elimelech
Melchizedek

10. 	Jak miała na imię dziewczynka, którą
wskrzesił Apostoł Piotr?	
A
B
C
D

Lidia
Tabita
Maria
Anna

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