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Hanower
Główny Apostoł z wizytą w stolicy
niemieckiego kraju związkowego Dolna Saksonia
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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Tego przecież
znam!
iekawość jest cechą ludzką.
Chcielibyśmy wiedzieć, kim jest
ktoś, kogo spotykamy. Kto jest
naszym sąsiadem lub kolegą,
kogo widzimy na fotografii w gazecie, czyje
nazwisko słyszymy w wiadomościach, kogo
zaznaczamy na karcie do głosowania, kto
nas obsługuje w banku lub siedzi naprzeciwko nas w pociągu. Liczne problemy w
naszym społeczeństwie mają swoje źródło
w tym, że tego drugiego rzeczywiście się
nie zna i nic o nim nie wie. Kto jednak zna
Boga, kto wie, kim jest Jezus Chrystus, ten
też zna człowieka, którego spotyka, o którym słyszy, z którym ma do czynienia – zna
swojego bliźniego.
Wiemy to, co najważniejsze o naszym
bliźnim. Wiemy, że Pan Jezus go miłuje. Wiemy, że Pan Jezus za niego umarł.
Wiemy, że Pan Jezus chce darować mu
zbawienie – wieczną wspólnotę z sobą, być
może już jutro, a być może dopiero na tamtym świecie.
To poznanie, ta wiedza, są o wiele bardziej znaczące niż wszystko, co zwykle
możemy wiedzieć o drugim człowieku, ponieważ strzegą nas przed jego błędnym ocenianiem. Nie mogę człowieka potępiać i odrzucać, kiedy wiem, że Pan Jezus go zna, że
go miłuje i to takiego, jakim jest. Zna i miłuje go, tak jak mnie. Co prawda nie wiem, jak
ten ktoś reaguje, dlaczego tak, a nie inaczej
się zachowuje, mówi lub myśli, ale wiem, że
on również jest miłowany przez Boga!

C

Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła
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SŁOWO I WIARA / miejsce

Hanower – miasto
Gottfrieda Wilhelma Leibniza

C

zterdzieści lat spędził matematyk i filozof Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716) na służbie księcia Jana
Fryderyka w mieście nad rzeką Leine. O tym polihistorze, który korespondował z naukowcami i uczonymi na
całym świecie, który stworzył jedną z pierwszych maszyn
do liczenia oraz rachunek różniczkowy i całkowy, który był
współzałożycielem Akademii Nauk w Berlinie i który swoją
metafizyką i teodyceą przyczynił się do oświecenia, przypomina pomnik z brązu w postaci ponadwymiarowej wycinanki
jego profilu. Na jednej stronie pomnika widnieje cytat Leibniza: „Jedność w mnogości – unitas in multitudine”, a na drugiej stronie rozwinięty przez Leibniza binarny system liczbowy zapisywany ciągiem liczb 0 i 1. Uniwersytet im. Leibniza,
biblioteka Leibniza, archiwum Leibniza oraz stowarzyszenie
Leibniza pielęgnują w Hanowerze naukowe dziedzictwo
syna tego miasta. Dom Leibniza, mauzoleum i grób Leibniza oraz fresk Leibniza na ścianie ratusza zachowują pamięć
o wszechstronnym myślicielu. Leibniz w czasie swojego
życia angażował się na rzecz zjednoczenia podzielonych
Kościołów chrześcijańskich i w ten sposób może uchodzić
za prekursora ekumenizmu. Leibniz tylko nie wymyślił zwanych jego imieniem ciastek maślanych „Leibniz”. Te wprowadził na rynek w 1891 roku Hermann Bahlsen, inny znany
hanowerczyk.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo
w hanowerze/Niemcy
Data: 11 grudnia 2016 r.
Pieśń: O, jak powitać Ciebie
Osoby towarzyszące: apostołowie
okręgowi: Leonard Kolb, Rüdiger Krause i
Charles Ndandula oraz apostołowie: Uli Falk,
Peter Klene, Jens Korbien, Volker Kühnle, Helge Mutschler, Dirk Schulz, Jörg Steinbrenner
i Rolf Wosnitzka
Uczestnicy: ok. 30 000
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Słowo biblijne: List do Galacjan 4, 4. 5

„Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego,
który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych,
którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili”.

Wzrastać na wzór
i podobieństwo Pana Jezusa

M

ili bracia i siostry, dzielimy radość,
którą przed chwilą wyraził chór, radość adwentową z oczekiwania na
ponowne przyjście Zbawiciela. W
czasie Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia ważne jest również właściwe nastawienie. W
naszej szerokości geograficznej czas Adwentu powiązany
jest ze szczególną atmosferą, światłami, dekoracjami i niezwykłą muzyką – to wszystko przyczynia się do tego, że
stopniowo zostajemy wprowadzani w bożonarodzeniowy
nastój. Przy tym w każdym kraju jest to różnie. Dziś rano
wiele zborów korzysta z bezpośredniej transmisji tego
nabożeństwa i mogę sobie dobrze wyobrazić, że muzyka
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adwentowa, dekoracje adwentowe są bardzo różne zależnie od kraju. Jeśli dużo się podróżuje po świecie, wtedy
zauważa się różnice. U nas w Boże Narodzenie musi być
śnieg i odpowiednio zimno. Gdzie indziej w ogóle tak nie
jest, tam nie zna się świec i nie mówi się o choince. A mimo
to chrześcijanie obchodzą Boże Narodzenie, zaznając pokoju i radości z okazji tych Świąt. To nam pokazuje, że
radość bożonarodzeniowa i pokój bożonarodzeniowy nie
mają nic wspólnego z zewnętrznymi akcentami, ale rozwijają się z działalności Ducha Świętego i wynikają z wiary.
Właśnie pokój i radość są tym, co najważniejsze w naszych
Świętach Bożego Narodzenia.
Radość bożonarodzeniowa i pokój bożonarodzeniowy

powstają z działania Ducha Świętego i mogą się rozwijać
tylko tam, gdzie występuje wiara. Tak samo jest w przypadku radości z duchowego Adwentu, z radości oczekiwania na ponowne przyjście naszego Pana. Radość i tęsknota
nie zależą od tego, co się dzieje gdzieś na ziemi. Wydarzenia na tej ziemi, również liczby i fakty, nie mają z tym nic
wspólnego. Nastrój adwentowy, który powstaje w naszej
duszy z powodu oczekiwania na Pana, w gruncie rzeczy
jest dziełem Ducha Świętego. Gdzie działa Duch Święty,
który wciąż do nas mówi: „Zbawiciel przyjdzie” i gdzie
istnieje wiara, tam może się rozwinąć w sercu nastrój adwentowy, tam jest pokój, tam jest radość, tam odczuwa się
bezpieczeństwo, gdy się patrzy w przyszłość. Wiemy, co
nas czeka: Pan ponownie przyjdzie! Na to się cieszymy i
przygotowujemy. To się bierze z działalności Ducha Świętego i rozwija się tylko tam, gdzie istnieje wiara.
Zauważyłem, że ogólnie coraz trudniej jest znaleźć
słowo adwentowe, którego jeszcze nie wykorzystał Główny Apostoł Leber. On użył wszystkich pięknych słów z Biblii pasujących do Adwentu; czy już to zauważyliście? Dostrzegłem jednak piękne słowo w Liście do Galacjan: „Lecz
gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego,
który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi…”.
Apostoł Paweł miał taki dar, że w niewielu słowach
mówił bardzo wiele. On odniósł się do ucieleśnienia Syna
Bożego. Bóg posłał swego Syna na ziemię. Jezus Chrystus był jednocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Będąc na ziemi, pozostał Bogiem.
Był prawdziwym Bogiem, ale jednocześnie prawdziwym
człowiekiem. Rozumem nie można tego pojąć, w to trzeba wierzyć. Apostoł Paweł powiedział: „On jest obrazem
Boga niewidzialnego”. (Kol 1, 15) W Synu Bożym można
widzieć Boga i poznać, jaki naprawdę jest. Pan Jezus powiedział: „Kto mnie widział, widział Ojca”. W Jezusie
Chrystusie, w Synu Bożym, ludzie mogą odkryć, jaki jest
Bóg. Mogą poznać, że Bóg jest prawdą, że Syn Boży przyszedł na ziemię, że Bóg to przepowiedział i obiecał, że to
się wypełniło. Bóg jest prawdą.
W Jezusie Chrystusie ludzie mogli odkryć i przeżyć miłość Bożą. Mogli stwierdzić, że Bóg nie jest gniewnym Bogiem, ale Bogiem miłości. W Ewangelii Jana jest mowa:
„Jezus… umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca”. (Jan 13, 1) Ludzie mogli poznać,
że to nie jest teorią, że to nie jest kazaniem, ale że Bóg jest
miłością i że to jest czynna miłość, która trwała do końca,
aż do krzyża. To była twórcza miłość.
Można było też doświadczać bliskości Bożej. Syn

Boży był zapowiedziany jako Immanuel, co oznacza: Bóg
z nami. Tego można doświadczać z Jezusem Chrystusem.
On był całkiem blisko ludzi. Miał udział w bólach, w losie
ubogich, opuszczonych, odrzuconych, dzielił z nimi cierpienie. On wszystko dzielił z ludźmi, nawet ból i śmierć;
tak blisko był Bóg. Ludzie mogli też doświadczać, że Bóg
jest Bogiem łaski, a nie Bogiem, który się mści i karze
ludzi. Ci, którzy wierzyli w Pana Jezusa, mogli przeżyć,
że Bóg jest wszechmogący. On odniósł zwycięstwo. Nikt
nie mógł go powstrzymać. On był silniejszy od śmierci, był
silniejszy od zła. Jezus Chrystus jest widzialnym obrazem
niewidzialnego Boga. W Nim można poznać Boga. To po
pierwsze.
A po drugie Apostoł Paweł mówi i uwypukla w słowie
biblijnym: „który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi”. Tu chodzi o ludzką stronę Pana Jezusa. Pan Jezus
był człowiekiem, jak wszyscy inni, podobnym do innych
ludzi, ale pomimo to był Synem Bożym. A to już jest interesujące. Jezus – człowiek, ale też Jezus – Syn Boży. Jak to
można zrozumieć?

Jako dzieci Boże mamy
		
stać się podobni do Tego,
			
który nas stworzył.

A

postoł Paweł bardzo pięknie to wyraził: Pan Jezus
był ostatnim Adamem. (I Kor 15, 45) Pierwszy
Adam został stworzony na obraz Boży: „Potem
rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego
do nas”. (I Moj 1, 26) Człowiek stworzony na obraz Boga
miał szczególną relację z Bogiem. W wyniku upadku w
grzech ta relacja została zburzona. Wówczas przychodzi
Pan Jezus, nowy człowiek, ostatni Adam, który jest człowiekiem stworzonym przez Boga, tak jak Bóg chciał. Pan
Jezus jest człowiekiem, który ma właściwy stosunek do
Boga. Bóg jest Jego Ojcem. Jezus jest całkiem bliski Bogu.
Uważam to za fantastyczną myśl Apostoła Pawła, że Pan
Jezus jest ostatnim Adamem, nowym człowiekiem, a więc
wzorem. On jest człowiekiem, jakiego chce mieć Bóg.
Dalej Apostoł Paweł mówi, że Pan Jezus jest „pierworodnym pośród wielu braci”. (Rzym 8, 29) On ma wielu
braci. W Ewangelii Jana jest mowa: „Tym zaś, którzy go
przyjęli, dał prawo [moc] stać się dziećmi Bożymi, tym,
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Jako dzieci Boże wiemy,
			
że jesteśmy w drodze do Ojca.

naszego życia; a więc wiemy, że nic nie pozostanie tak,
jak jest, że to jest tylko etap, że jesteśmy w drodze do Ojca.
Jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

D
którzy wierzą w imię jego”; (Jan 1, 12) ci mają stać się
obrazem Boga, który ich stworzył.
Jezus Chrystus jest pierworodnym, jest takim człowiekiem, jakiego chce Bóg. Tym, którzy w Niego wierzą, dana
jest moc stania się dziećmi Bożymi. Zostają nowonarodzeni z wody i z Ducha; w ten sposób otrzymują nowe życie,
a tym samym mogą stać się nowym człowiekiem, takim
jak chce Bóg. Jako dzieci Boże mamy stać się podobni do
Tego, który nas stworzył, mówiąc krótko: stać się takim,
jak Jezus Chrystus i mieć taki stosunek do Boga, jaki miał
10
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Jezus Chrystus. On jest naszym wzorem. On jest Synem
Bożym, a my staliśmy się nowym stworzeniem, dziećmi
Bożymi, i mamy być takimi, jak był Pan Jezus, Syn Boży,
córkami i synami, dziećmi Bożymi.
Co to oznacza? Pozwólcie, że przedstawię kilka punktów. Co było szczególnego w Synu Bożym na ziemi? Po
pierwsze uwagę zwraca wyraźna świadomość synostwa
Bożego. On powiedział: „Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”. (Jan
16, 28) Był świadomy, że Jego pobyt na ziemi był tylko

etapem. Jako dzieci Boże mamy być takimi, jak Syn Boży,
mamy być Jego obrazem. Co ma nas charakteryzować?
Świadomość bycia dziećmi Bożymi. Duch Boży świadczy
naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. (Rzym
8, 16) Duch Boży nam mówi: „Uważaj, jesteś dzieckiem
Bożym, narodzonym z Boga w wyniku nowonarodzenia z
wody i z Ducha, jesteś na drodze do Ojca, pobyt tu na ziemi
jest tylko pewnym etapem twojej egzystencji”. Jako dzieci Boże wiemy, że jesteśmy w drodze do Ojca. Ta świadomość musi w nas żyć każdego dnia, w każdej kwestii

rugą cechą, gdy zajmujemy się życiem Pana Jezusa, jest serdeczne powiązanie z Jego Ojcem.
Jako dwunastoletni, jako dziecko, uczęszczał do
świątyni. Rodzice go szukali, a On powiedział: „Czyż nie
wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, Ja być muszę?”.
(Łuk 2, 49) Co On robił w domu swego Ojca? Przysłuchiwał się nauczycielom, mówi Pismo Święte, i zadawał im
pytania. Nie był tylko zwyczajnie w świątyni, ale słuchał
nauczycieli i zadawał pytania. Dlaczego? Już jako dwunastoletni chciał rozmawiać o Bogu, zadawać pytania, a
przecież był dzieckiem, młodym człowiekiem, ale miał taki
stosunek do Boga. On chciał poznać Boga. Musiał słuchać
i wciąż na nowo zadawać pytania. Jako dorosły wciąż udawał się w odosobnione miejsce i się modlił. W modlitwie
rozmawiał z Bogiem. Zawsze szukał powiązania, ponieważ
chciał wiedzieć, co Jego Ojciec o tym i o tamtym myśli.
On chciał poznać Jego myśli i chciał o tym rozmawiać ze
swoim Ojcem. Ta szczególna więź z Bogiem jest kolejną
cechą Syna Bożego. Pismo Święte mówi, że jako dzieci
Boże mamy zgłębiać poznanie wzoru, czyli wzrastać na
obraz Tego, który nas stworzył. (Kol 3, 8-10) A ponieważ
jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy potrzebę ścisłego powiązania z naszym Ojcem Niebieskim. Pragniemy Go poznać.
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Chcemy wzrastać w poznawaniu Tego, który nas stworzył.

A żeby Go poznać, potrzebujemy Słowa Bożego z Ducha
Świętego. Ono nam mówi, jaki jest Bóg. Słowo Boże z
Ducha Świętego może nam powiedzieć, czego Bóg chce.

P

otrzebujemy intensywnego życia modlitewnego,
serdecznego powiązania z Bogiem, żeby móc z Nim
wymieniać myśli i doświadczać, czego chce Bóg,
jak widzi te i inne sprawy. W ten sposób możemy wzrastać
w poznaniu naszego Ojca Niebieskiego.
Zatem bądźmy prawdziwymi dziećmi Bożymi i miejmy szczególną więź z Bogiem. Musimy Go słuchać, musimy z Nim rozmawiać, jeśli chcemy Go bardziej poznać.
Chcemy wzrastać w poznawaniu Tego, który nas stworzył.
Syn Boży miał bezgraniczne zaufanie do swojego Ojca.
To rzuca się w oczy, gdy czyta się Ewangelie. On powiedział, że Ojciec jest z Nim i nie zostawi Go samego. (Jan 8,
29) On miał bezgraniczne zaufanie do swego Ojca. Wiedział, że nikt nie może wyrwać z Jego ręki owiec, które dał
Mu Bóg, że Ojciec jest największy. (Jan 10, 28. 29) Absolutne zaufanie: „Mój Ojciec jest większy od wszystkich.
Możecie robić, co chcecie, ale mój Ojciec jest największy”.
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Nadeszła chwila na Golgocie, w której był w najcięższej sytuacji życiowej. Tam być może – tego nie wiem – nie
do końca rozumiał Ojca. Tam był u kresu swoich ludzkich
sił. A co wtedy powiedział? „Ojcze, w ręce twoje polecam
ducha mego”. (Łuk 23, 46) „Ojcze” – ten związek pozostał
– „oddaję się Tobie”. Powiem to swoimi słowami: nie rozumiem tego, jestem u kresu, już nie mogę, ale Ojcze, ufam
Tobie. Wszystko wkładam w Twoje ręce. W najstraszliwszej chwili wykazał bezgraniczne zaufanie do swego Ojca.
Na czym opierało się to zaufanie? Jego zaufanie do Ojca
nie opierało się na Jego ziemskich doświadczeniach. On
ufał swemu Ojcu, ponieważ Go znał. To było to! A nie to,
że za każdym razem przeżywał coś niezwykłego i fantastycznego! On ufał swemu Ojcu, ponieważ Go znał, nawet
gdy wisiał na krzyżu. On wiedział, kim jest Jego Ojciec.
To jest piękna konstelacja: On był świadomy, że jest
Synem Bożym, że Bóg jest Jego Ojcem. Jako człowiek
coraz bardziej poznawał swego Ojca, a znając Go jako
swego Ojca, bezgranicznie Jemu ufał. Wzrastajmy na wzór
Syna Bożego i rozwijajmy nasze zaufanie do Boga, ponieważ znamy naszego Boga Ojca, ponieważ dzięki działaniu

Ducha Świętego wiemy, że Bóg jest naszym Ojcem –
Ojcem miłości, łaski i opieki. Możemy powiedzieć, że
nasz Ojciec zna nasze potrzeby, że dokładnie wie, czego
potrzebujemy i że da nam to, czego potrzebujemy.
Z pewnością mamy ziemskie troski. Musimy troszczyć
się o swój byt. Musimy troszczyć się o swoje dzieci. Troski te jednak mimo wszystko są umiarkowane. Dlaczego?
Ponieważ wiemy, że mamy Ojca, który jest Ojcem miłości,
który troszczy się o nas. On wie, czego potrzebujemy i to
nam da. Mój Ojciec wie, czego potrzebuję. Ufam Jemu.

M

ożna się martwić o przyszłość, zadając sobie
pytanie: jak dalej wszystko się potoczy w dziele
Bożym? lub temu podobne. Ale i w tym przypadku mamy pełne zaufanie. Wiemy – to powiedział Pan
Jezus – że Ojcu się upodobało maleńkiej trzódce dać Królestwo. (Łuk 12, 32) Proszę, nie martwmy się niepotrzebnie. „Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się
Ojcu waszemu dać wam Królestwo”. Żadnej niepotrzebnej
paniki! Bóg jest naszym Ojcem, On wszystko czyni. On
jest największy. To jest nasze zaufanie.
Pan Jezus wiedział, że jest Synem Bożym, że Bóg jest
Jego Ojcem, którego zna. On dorósł i ufał Ojcu. A ponieważ znał i ufał Ojcu, był też Jemu posłuszny. Realizował
wolę swego Ojca, ponieważ Jemu ufał, był absolutnie

posłuszny i dokładnie czynił to, czego Bóg od Niego wymagał. Całkowicie podporządkował się woli Ojca.
Pewnego razu przystąpił do Niego diabeł z pokusami i
składał świetne propozycje. Oferty nie były ani złe, ani nieprzyjemne. Ale miłość do Ojca była dla Pana Jezusa ważniejsza od wszystkich ofert świata. Pan nie powiedział, że
to wszystko jest niczym, daj spokój, to jest nonsens. Nie!
Ważna dla Niego była wola Ojca. Ważniejsza od wszystkich propozycji świata.
Później Getsemane. Pan Jezus miał swoje życzenia,
swoje wyobrażenia – to widać, jak się czyta Ewangelie –
jak musiał walczyć. Ale doszedł do końca; Jego życzenia i
wyobrażenia nie były dla Niego tak ważne, jak wola Jego
Ojca. „Nie moja, lecz twoja wola niech się stanie”. (Łuk
22, 42) Wolę Ojca zawsze stawiał na pierwszym miejscu i
wszystko podporządkował Ojcu. To ma też coś wspólnego
z synostwem Bożym. On był Synem. Gdy był na ziemi,
poddał się woli Bożej.
A co my mówimy jako dzieci Boże? Modlimy się:
„Ojcze nasz […] bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na
ziemi”. „Ojcze nasz”, tak się zwracamy do Boga. Naszym
mocnym przekonaniem jest, że Jego wola jest dla nas jako
dzieci Bożych czymś najlepszym. Jesteśmy świadomi
ofert tego świata i z nich też korzystamy, ale istnieje pewna
granica, którą jest wola Boża. W tych ramach wszystko
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nawet tych, którzy są do nas nieprzychylnie usposobieni,
chcemy pozyskać dla Pana Jezusa. W taki sposób poświadczamy, że jesteśmy dziećmi naszego Boga Ojca.
Mili bracia i siostry, to jest poselstwo adwentowe innego rodzaju; nie pochodzi ono ode mnie, ale od Apostoła
Pawła: Bóg posłał swego Syna, który był człowiekiem na
tej ziemi, ale był też Synem Bożym, a my mamy stać się
podobnymi do Syna Bożego, ponieważ jesteśmy dziećmi
Bożymi. Sądzę, że jest to piękne zadanie.
Po kazaniu apostoła okręgowego Ndanduli Główny Apostoł powiedział:

S

możemy czynić, wszystko możemy przyjmować, ale granicą jest wola Boża. To jest obszar, w którym się poruszamy. Mamy swoje wyobrażenia, mamy swoje życzenia i to
wszystko jest w porządku, ale wciąż wiemy, iż ważne jest
wypełnianie woli Bożej.

J

esteśmy dziećmi Bożymi – pozostańmy posłuszni, tak
jak posłuszny był Syn Boży. A że był posłuszny, służył swojemu Ojcu. On znał przecież wolę Boga, On ją
realizował, czyniąc dzieła Ojca. To było dla Niego oczywiste, ponieważ znał Boga i wiedział, czego Bóg chce.
W podobieństwie o zgubionej owcy wyjaśnił, co jest
wolą Boga: wolą Boga nie jest, żeby jakaś dusza się zatraciła. Dlatego działał. On zbliżał się do grzeszników, On
był blisko zagubionych, On ich pocieszał, miłował, modlił
się za nich, ręczył za nich i czynił wszystko, żeby doprowadzić ich do siebie i do Boga, wiedząc, że wolą Boga jest,
żeby nikt nie został zatracony. On służył ludziom, żeby
realizować wolę Bożą, ponieważ wiedział, że Bóg chce
wszystkich ocalić.
Jako dzieci Boże poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa,
poprzez miłość, chcemy stać się podobni do Syna Bożego
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i nasze życie chcemy poświęcić służbie Bogu i bliźniemu,
bowiem wiemy, jakie zamiary ma Bóg wobec naszego
bliźniego. On chce go ocalić. On chce go doprowadzić do
wiecznej wspólnoty z sobą. Stąd też służmy tak, jak służył
Jezus Chrystus i róbmy wszystko, żeby nasi bliźni znaleźli
drogę do Jezusa Chrystusa, drogę do ocalenia.
Pan powiedział: „…módlcie się za tych, którzy was
prześladują, abyście byli synami [dziećmi] Ojca waszego,
który jest w niebie”. (Mat 5, 44. 45) Jaśniej tego nie można
powiedzieć. Oddajmy się służbie bliźnim, aby służyć
Bogu, aby doprowadzić ich do Jezusa Chrystusa, wiedząc,
że tego chce Ojciec. Bóg chce ich ocalić podczas ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa lub później – to nie jest istotne – nasze zadanie nie wymaga wiedzy, kiedy kto zostanie
ocalony. Naszym zadaniem jest doprowadzenie ludzi do
wiary w Jezusa Chrystusa, a jeśli ją przyjmą, dopomóc im
w przyjęciu apostołów, aby mogli dostąpić nowonarodzenia i stać się uczestnikami dnia Pańskiego. Ocalenie jest
sprawą Pana, ale my działamy w Jego służbie, aby ludzie
mogli poznać i pojąć propozycję łaski. W tym zakresie nie
stawiamy granic. Będąc dziećmi naszego Ojca, modlimy
się nawet za tych, którzy nas prześladują. To oznacza, że

łuchaliśmy apostoła okręgowego, który obsługuje
najwięcej dzieci Bożych na świecie. Jego obszar
działania również jest duży. Istnieją w nim różne
uwarunkowania. Jeszcze dziś w Zambii, w jednym z krajów, w którym działa, mamy wiele obozów dla uchodźców. Tam również chrześcijanie obchodzą Boże Narodzenie. Nie chcę teraz mówić, jakie tam są złe warunki, a
jak nam się tu dobrze żyje, ponieważ wszyscy to wiemy.
Nie chcę też mówić, że oni są prawdziwymi chrześcijanami, ale chciałbym tylko jedno podkreślić: w obozach dla
uchodźców mamy również zbory, w których przeżywa się
nabożeństwa, w których obchodzi się uroczystości świętej wieczerzy i to ze szczególną intensywnością. A kiedy
obchodzą Boże Narodzenie, to się radują. Nie chcę przez
to powiedzieć, że są lepsi od nas, chcę tylko pokazać, ile
mocy jest zawarte w poselstwie Ewangelii. Obawiam się,
że czasami niezbyt to doceniamy. Ludzie w takiej sytuacji
są dla mnie dowodem na to, jaka siła jest zawarta w poselstwie Ewangelii. Poza tym zazwyczaj nic nie mają.
Koncentrujmy się na tym, co najważniejsze, na mocy
Ewangelii. Moc poselstwa narodzenia i ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa jest dla wszystkich ludzi dokładnie
taka sama. Skuteczność zależy od wiary. Im większa nasza
wiara w poselstwo Ewangelii, tym potężniej w nas działa.
Po kazaniach apostoła okręgowego Kolba i apostoła
Kühnle Główny Apostoł kontynuował:

W

Liście do Efezjan jest mowa: „Bądźcie więc
naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane,
i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował
was...”. (Efez 5, 1. 2) Życie w miłości, jak Jezus Chrystus,
po prostu należy do naszego życia w wierze. Czas naszego
Adwentu charakteryzuje się tym, że czekamy na Pana nie

Apostoł okręgowy
charles Ndandula
Jeśli wolę Bożą nie tylko
akceptujemy, ale czynimy ją
naszą wolą, to wiele spraw
jest łatwiejszych. Ufamy Bogu
nie tylko wtedy, gdy idzie nam
dobrze, ale ufamy Jemu również
w trudnych sytuacjach.

Apostoł okręgowy
leonard kolb
Jeśli życie Jezusa Chrystusa
w nas wzrasta, wtedy rodzina,
krewni, nasze otoczenie zauważają, że przy nas dokonuje się
rozwój, że się zmieniamy.

Apostoł
volker kühnle
Kalkowanie nie zmienia postawy
wewnętrznej. Idoli kopiuje się
z zachowania, z usposobienia,
wyglądu zewnętrznego. Co
jednak prowadzi do prawdziwej
przemiany, to też jest siłą do naśladowania Jezusa Chrystusa.
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Żyć z wiarą / przeżycia

Duch,
który nas
kształtuje
Otwarte rozmawianie o swojej
wierze i praktykowanie jej także
w zawodowym dniu powszednim prowadzi do niejednego
zaskakującego przeżycia.

N

ie wiem, czy wszyscy jeszcze mają tę potrzebę:
chcę stać się takim, jak Pan Jezus, a nie tylko:
chcę, żeby Pan Jezus mnie zbawił. Ażeby zostać
zbawionym, muszę stać się takim, jak Jezus Chrystus. Niekiedy obawiam się, że ten lub tamten już dawno zrezygnował i mówi, że i tak nie da rady, to przecież jest czysta teoria, w praktyce to niemożliwe. Ale naszym celem przecież
jest stawanie się coraz bardziej podobnym do Pana. Nie
wiem, co powinienem jeszcze powiedzieć, co mam zrobić,
co powinienem zrobić, żeby właściwie w każdej duszy zapłonęła potrzeba: ja chcę, ja muszę stać się takim, jak Jezus
Chrystus.
Jak powiedzieli apostołowie, to ma konkretne skutki.
W naszym życiu wiele nas dotyka. Niejednym można się
denerwować, ale kiedy sobie uświadomimy, że to akurat jest moją okazją do zareagowania jak Jezus Chrystus,
wówczas zareagujemy zupełnie inaczej. Jeśli rzeczywiście
mamy w naszym sercu potrzebę stania się takim, jak Pan
Jezus, to wówczas przychodzi myśl: teraz postąpię tak,
jak Pan Jezus. To jest pewien test. Spróbujmy tak kiedyś
postąpić. W ostatnim czasie często powtarzałem, że gdzie
jest pragnienie stania się podobnym do Pana Jezusa, tam
rozwija się skuteczność świętej wieczerzy. A gdzie nie ma
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takiego pragnienia albo pragnienie jest drugo- lub trzeciorzędne, tam święta wieczerza nie może w pełni zadziałać.
Myślmy o tym częściej, że dzięki Jezusowi Chrystusowi, Jego pomocy, Jego łasce, Jego Słowu, świętej wieczerzy, stanę się takim, jak On. Oczywiście nigdy nie będziemy doskonali, ale musi się odbywać rozwój i ten rozwój
nie może się zatrzymać w naszym Kościele. Nie chcę być
teraz precyzyjny, ale musimy coraz częściej reagować jak
Jezus Chrystus. Miły Bóg nam w tym pomoże, On wprowadzi nas w poznanie Jezusa Chrystusa, On powie nam o
swojej woli, On powie nam, czego od nas oczekuje, On da
nam siłę i okazje do odpowiedniego reagowania. Przyjmijmy to wyzwanie i coraz częściej myślmy: teraz mam szansę tak myśleć, tak mówić i tak postąpić, jak Jezus Chrystus.

ZASAdNicZE myśli
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, takiego,
jakim jest, objawił nam Bóg. Dzięki Synowi
Bożemu staliśmy się dziećmi Bożymi i jesteśmy wezwani do stania się Jego podobieństwem. Dążymy do wspólnoty z naszym
Ojcem, ufamy Jemu, podporządkowujemy się
Jego woli i Jemu służymy.

Fot. © biker3 - Fotolia.com

dlatego, żeby zostać wyzwolonym z trudności ziemskich.
Nie czekamy też na Pana dlatego, że tu nie jest tak pięknie,
a tam jest pięknie. Jeśli chcemy dojść do Pana, musimy
stać się takimi, jak On.

J

ako akredytowany trener i doradca zarządu pewnej instytucji w sektorze bankowym
często byłem zapraszany
przez zarządy innych instytucji i przedsiębiorstw do uczestnictwa
w rozmowach i negocjacjach. Tak też
wiosną 2011 roku o udział w negocjacjach poprosił mnie przewodniczący
rady nadzorczej pewnej europejskiej
spółki zarządzającej miliardowym
majątkiem. Miejscem spotkania i negocjacji był ekskluzywny hotel nad
Jeziorem Bodeńskim. Gdy przybyliśmy na miejsce, to przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz,

czyli sam szef oraz jego sekretarz, byli
już w hotelu.
W przyjemnej atmosferze rozważaliśmy zagadnienia i wymienialiśmy
poglądy. Dzięki strategicznie przemyślanym i ukierunkowanym na skonkretyzowany cel rozmowom zakończyliśmy negocjacje i punktualnie przybyliśmy na zaplanowany na godz. 13.00
obiad w restauracji. Tam w luźnej atmosferze kontynuowaliśmy rozmowy,
a na marginesie poruszaliśmy też te i
inne tematy prywatne. Po obiedzie, o
godz. 15.15 ponownie spotkaliśmy się
w sali konferencyjnej. Przewodniczący rady nadzorczej wszedł jako ostatni.
Gestem przywołał swojego sekretarza
i obaj podeszli do mnie. Z uśmiechem
spojrzał na mnie i zapytał: „Proszę nam
powiedzieć, jakiego jest pan wyznania,
do jakiego Kościoła pan należy?”.
Byłem niezmiernie zaskoczony,
gdyż nasze negocjacje i rozmowy przy
stole w żadnym stopniu nie dotykały zagadnień wiary. Ja jednak chętnie
i otwarcie rozmawiam o mojej wierze,
więc z radością odpowiedziałem: „Jestem wyznania nowoapostolskiego; należę do Kościoła Nowoapostolskiego”.
Wtenczas przewodniczący rady
nadzorczej położył rękę na ramieniu
swojego sekretarza i zwróciwszy się
do niego powiedział: „Nie mówiłem
ci, że on jest wiary nowoapostolskiej!”.
Obaj spojrzeli na mnie i rozkoszowali
się zdumieniem na mojej twarzy. Szef
rady nadzorczej szybko wyjaśnił sytuację: „W naszym przedsiębiorstwie
mamy dyrektora regionalnego, a on
jest dokładnie taki, jak pan i on też należy do Kościoła Nowoapostolskiego.
Natychmiast to zauważyłem”.
Dla mnie było to pięknym świadectwem działalności Ducha Świętego, który kształtuje nas tak, że może to
być zauważalne również w życiu zawodowym.
3 / 2017
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re fleksja
Kim jestem?
re alizacj
a

C

o za nierozsądne pytanie – kim
jestem? Po prostu – ja to jestem
ja, taki, jak Bóg mnie stworzył,
jak moi rodzice mnie wychowali, jak moje środowisko
mnie ukształtowało, a moja wola mnie charakteryzuje. Tą odpowiedzią możemy się zadowolić, ale też możemy się zapytać: kim naprawdę jestem? Jak widzę siebie? Jak widzi
mnie mój bliźni? Jak widzi mnie Bóg? Na te
pytania ku zaskoczeniu otrzymamy różnorodne odpowiedzi. Mogą być nam pomocą i
korzyścią, abyśmy wyraźnie widzieli. Mogą
nam otworzyć oczy, abyśmy mogli według
woli Pana podejmować właściwe decyzje.
Pan Jezus bez ogródek, wprost powiedział Natanaelowi, jak go widzi. W wyniku
tego Natanael przejrzał na oczy i wyznał:
„Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś
królem Izraela”. Słowa Pana Jezusa były impulsem do tego wyraźnego widzenia. Kilka
chwil wcześniej ten sam Natanael miał niepozytywne przekonanie: „Czy z Nazaretu
może być coś dobrego?”. Takie skutki mogą
też zajść w przypadku nas, ludzi XXI wieku.
Gdy sobie uświadomimy, jak Bóg nas widzi,
wtedy może to w nas wywołać istną rewolucję w poznaniu samego siebie.
Zwróćmy uwagę na znane zdarzenie z
Ewangelii, podczas którego Pan Jezus zadaje
uczniom podwójne pytanie: „Za kogo ludzie
uważają Syna Człowieczego?” oraz „A wy za
kogo mnie uważacie?”. Zakres odpowiedzi
był szeroki; począwszy od Jana Chrzciciela
poprzez Eliasza aż do jednego z proroków,
przypuszczali ludzie. Uczeń Szymon w niezrównanej jasności wyznaje: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”. Na to Pan Jezus
powiedział, że ten sposób postrzegania pochodzi od Ojca Niebieskiego. Następnie nadaje temu uczniowi imię „Piotr” i zapowiada,
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że na tej opoce zbuduje swój Kościół.
Jeśli pozwolilibyśmy sobie na nieco samooceny głębi naszej indywidualnej wiary,
to zadawalibyśmy sobie od czasu do czasu
pytanie Pana Jezusa: kim jest Chrystus dla
mnie?
Od ludzi z naszego otoczenia słyszymy
raz pozytywne raz negatywne oceny naszej
osoby. Dobrze jest, kiedy tym ocenom się
przyjrzymy, ale tak jak Pan Jezus nie uzależniamy się od tych poglądów i mniemań o
nas, gdyż nasza wartość jako osoby nie jest
zależna od zdania i poglądów innych ludzi.
Pisarz i myśliciel Dietrich Bonhoeffer sformułował kiedyś trafną sentencję: „Bóg mnie
kocha nie dlatego, że jestem tak wartościowy,
lecz jestem tak wartościowy dlatego, że On
mnie kocha”. Decydujące jest więc: „Co Pan
mówi, kim jestem?”.
Na to pytanie Pismo Święte daje cały
bukiet odpowiedzi. Najmniej przyjemna
brzmi: jestem – jak wszyscy ludzie – niestety
grzesznikiem. Moja godność, jaką powinienem mieć przed Bogiem, jest niedostateczna.
Pan jednak pomimo wszystko mnie przyjmuje: „Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania
mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady…
Postawił na skale nogi moje. Umocnił kroki
moje”. Jestem tyle dla Niego wart, że sam
zajmuje się moimi zmartwieniami: „Gdy
duch mój omdlewa we mnie, Ty znasz ścieżkę
moją”. Tak, On każdego z nas widzi osobiście: „nazwałem cię twoim imieniem - moim
jesteś!”. On nas drogo wykupił i proponuje
nam zbawienie. On postrzega nas jako swoje
dzieci. On nas tak bardzo kocha, że poświęcił
dla nas swego Syna.
Jeśli chcemy, to pozwalamy, aby Jego
Słowo, Jego łaska rozwijały w nas usposobienie Pana Jezusa. Wówczas będzie widoczne: jestem dzieckiem Bożym i chcę nim być.
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Miedziany wąż
„I rzekł Pan do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony,
który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu.
A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu”.
IV Księga Mojżeszowa 21, 8. 9

Droga Jezusa Chrystusa
„Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych
arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na
stronę, począł go upominać, mówiąc: Miej litość nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie”. Ewangelia Mateusza 16, 21. 22

P

owyższe słowo biblijne należy do pierwszej zapowiedzi cierpienia i zmartwychwstania w Ewangelii Mateusza. Pan Jezus pokazuje swoim uczniom drogę, którą
musi przejść. Przy tym widać wyraźnie, że całkowicie oddaje
się swojemu zadaniu. To oddanie wywołuje u Piotra irytację:
„Nie przyjdzie to na ciebie”. Poświadcza w ten sposób niezrozumienie, że cierpienie Syna Bożego jest koniecznością.
W słowie biblijnym Pan Jezus pokazuje swoim uczniom
drogę, jaką ma przejść. Ta droga wymagała pójścia do Jerozolimy, cierpienia, śmierci i zmartwychwstania. Chrystus widział przed sobą tę ciężką drogę nader wyraźnie i chciał, aby
ci, którzy byli Jemu bliscy, brali w tym udział.
Dalej widzimy impulsywnego ucznia Piotra, który chciał
uchronić Pana Jezusa przed tą drogą – bez wątpienia z miłości
i troski o Niego. Pan Jezus jednakże go skarcił.
Na Panu Jezusie nie wywarły wrażenia okoliczności i poglądy tamtego czasu. On był pewny swojej drogi – konieczności kroczenia do przodu, cierpienia, śmierci ofiarnej i zmartwychwstania. Ta trudna droga była wolą Jego Ojca (Iz 53) i
istotnym warunkiem ustanowienia Królestwa Bożego. Dlatego Chrystus musiał całkowicie się oddać i poświęcić – nie
zwracając uwagi na zrozumienie czy niezrozumienie swoich
uczniów. Jego poddanie się woli Boga ostatecznie doprowadziło Piotra do głębszego poznania. (Dz Ap 2, 22-24)
We wcześniejszych wersetach Piotr potwierdza, że Pan
Jezus jest Synem Bożym. W ślad za tym Pan potwierdza
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przyszłe pełnomocnictwo Piotra jako opoki, na której będzie
budował swój Kościół. Z ludzkiego punktu widzenia można
zrozumieć późniejszego Apostoła Piotra i czuć to, co on odczuwał: chciał uchronić swojego Nauczyciela przed cierpieniem. Tu jednakże potrzebne było głębsze, wynikające z
Ewangelii poznanie – nie zwyczajna troska o przyjaciela, ale
zrozumienie dla powołania Jezusa Chrystusa.
Jesteśmy powołani przez Chrystusa do naśladownictwa i
szczególnych zadań. Do tego na przykład zalicza się królewskie kapłaństwo. To oznacza podążanie drogą założoną przez
Boga, gdzie występują sytuacje podobne do tych, jakie miał
Pan Jezus: cierpienie, smutek, niezrozumienie i obciążenia.
Stąd, tak jak u Apostoła Piotra, potrzebne jest głębsze poznanie, aby oddać się naszemu powołaniu. W tym rozwoju
niech nie będzie przeszkodą nasze ludzkie myślenie. Nasza
droga jest nie do porównania z drogą cierpień Syna Bożego,
ale możemy wyciągnąć pewne wnioski:
• Kroczyć do przodu – iść drogą wiary, opuścić stare drogi
i przyjmować aktualne objawienia Ducha Świętego.
• Znosić cierpienia – rozpoznać, że trudne momenty w
życiu dopuszczane są przez Boga, aby móc wypełnić
przyszłe powołanie.
• Składać ofiary – być gotowym oddać życie Jezusowi
Chrystusowi, służąc Jemu za słowami: „…abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo
taka winna być duchowa służba wasza”. (Rzym 12, 1)

I

Jak spojrzenie na wywyższonego węża uchroniło Izraelitów
przed śmiercią i zachowało przy życiu, tak każdy, kto w wierze
spogląda na Jezusa Chrystusa, wywyższonego Syna Człowieczego, będzie miał życie wieczne. Ten czyn zbawczy opiera się
na miłości Bożej: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna
swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. (Jan 3, 16)

Co znaczy „spoglądać na Jezusa Chrystusa”?
Bóg nie sprawił, że węże po prostu zniknęły, ale dał Izraelitom propozycję ocalenia; wymagana była jednak wiara! Jezus
Chrystus, który daruje życie wieczne, również wymaga wiary:
kto w Niego wierzy, ten będzie żył. (Jan 11, 25)
Gdy spoglądamy na Jezusa Chrystusa, to zwracamy uwagę
na Jego Słowo i Jego działanie. On uczył miłowania Boga i
bliźniego oraz kształtowania życia zgodnie z wolą Boga. On
ustanowił sakramenty, poprzez które otrzymujemy zbawienie,
kiedy z wiarą urzeczywistniamy je w naszym życiu. On ustanowił Kościół i posłał apostołów. Dzięki Niemu należymy do
Ciała Chrystusa i żyjemy naszą wiarą. Opowiadajmy również
innym o „znakach ocalenia” Jezusa Chrystusa, który daruje
życie wieczne. W ten sposób wyznajemy Jezusa Chrystusa jako
naszego Pana – jako dar naszego życia wiecznego!

Pan Jezus wywyższony
Kiedy Pan Jezus prowadził nocną rozmowę z Nikodemem,
mówił również o swoim wywyższeniu: Syn Człowieczy musi
być wywyższony, jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża, aby
każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, „miał żywot wieczny”.
(Jan 3, 14. 15) Co Pan Jezus miał na myśli?

Wskazanie na śmierć Pana Jezusa
Spojrzenie na miedzianego węża uratowało życie wielu
Izraelitom. To wskazuje na wywyższenie Pana Jezusa na krzyżu: ukrzyżowanie Pana Jezusa nie jest znakiem poniżenia, ale –
jak mówi Ewangelia Jana – jest znakiem wywyższenia, bo staje
się oczywiste, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem ludzkości.
Sam Pan Jezus po swoim wjeździe do Jerozolimy, od którego
rozpoczyna się Jego cierpienie, wskazał: „A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze”. (Jan 12, 32. 33)

Fot. Dr. Bahnmüller

Chleb Żywota

Wiara i życie wieczne

zraelici pod wodzą Mojżesza zmierzali do kraju Chorma. Tam
pokonali Kananejczyków i dalej szli w przeciwnym kierunku,
aby obejść kraj Edomitów. (IV Moj 21, 1-4) W drodze do Kanaanu wyczerpani Izraelici szemrali przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: „Po co wyprowadziliście nas z Egiptu, czy po to, abyśmy
pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam
ten nędzny pokarm…”. (IV Moj 21, 5. 6) Wtedy Bóg zesłał na lud
węże, wielu Izraelitów zostało ukąszonych i zmarło.
Naród poznał, że zgrzeszył i poprosił o uwolnienie od plagi
wężów. Mojżesz przedłożył tę prośbę Bogu. Bóg go wysłuchał
i kazał Mojżeszowi wykonać miedzianego węża, osadzić go na
drzewcu i obiecał, że kto zostanie ukąszony, a spojrzy na miedzianego węża, ten zostanie uratowany. Krótko po wydarzeniach
związanych z miedzianym wężem następuje wprowadzenie narodu izraelskiego do Palestyny.
W późniejszym czasie wąż jeszcze raz jest wspomniany w Biblii. Najwidoczniej w świątyni w Jerozolimie przez stulecia był on
bałwochwalczo czczony jako szczególnie skuteczny uzdrawiający przedmiot kultu, podobnie jak grecka laska eskulapa. Król Hiskiasz kazał usunąć ze świątyni miedzianego węża.
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Katechizm

Streszczenie
Pismo Święte jest podstawą nauki Kościoła Nowoapostolskiego. (KKN 1.2.5)
Właściwe rozumienie Pisma Świętego otwiera się w
całej głębi tylko poprzez działalność Ducha Świętego.
Apostołowie Jezusa są upoważnieni do wykładni Pisma
Świętego. Dokonywać tego mogą tylko poprzez Ducha
Świętego. (KKN 1.2.5.1)
Jezus Chrystus jest centrum Pisma. Stąd znaczenie
pism starotestamentowych określa ich zgodność z tym,
czego naucza Ewangelia. (KKN 1.2.5.2)
Lektura Pisma Świętego daje wierzącemu pocieszenie,
podbudowanie, wskazania, napomnienia i rozwój poznania. (KKN 1.2.5.3)

katechizm

Objawienia Boże
Rozdział 1 − część IV

1.2.5 Znaczenie Pisma Świętego dla nauki i
wiary
Pismo Święte jest podstawą nauki Kościoła Nowoapostolskiego. Stąd zwiastowanie Słowa Bożego na nabożeństwach oparte jest na Piśmie Świętym. Ono jest punktem
wyjścia i podstawą kazania. (zob. KKN 12.1.6)

1.2.5.1 Wykładnia Pisma Świętego przez
Ducha Świętego
Właściwe rozumienie Pisma Świętego, które bazuje
na inspiracji Ducha Świętego, może być dane tylko przez
tego samego Ducha. Wolę Boga i tym samym przez Niego
dane Pismo Święte zrozumieć można w całej głębi tylko
poprzez działalność Ducha Świętego. (I Kor 2, 10-12)
Apostołowie Jezusa jako słudzy Chrystusa i szafarze
tajemnic Bożych (I Kor 4, 1) są upoważnieni do wykładni Pisma Świętego. Dokonywać tego mogą tylko poprzez
Ducha Świętego.

1.2.5.2 Jezus Chrystus – centrum Pisma
Stary Testament w rozumieniu chrześcijańskim w
swoim sednie ukierunkowany jest na przygotowanie przyjścia Mesjasza i składanie świadectwa o Nim; to potwierdził
sam Pan Jezus. (Jan 5, 39; Łuk 4, 17-21; 24, 27) Swoim
22
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uczniom wykładał Pismo w odniesieniu do swojej działalności. W związku z tym wskazał, „że się musi spełnić
wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u
proroków, i w Psalmach”. (Łuk 24, 44) Stąd punktem wyjścia wykładni Starego Testamentu musi być Jezus Chrystus. Stare przymierze wypełniło się w Chrystusie. Ucieleśnienie Syna Bożego jest centralnym objawieniem się Boga
i stoi w centrum dziejów zbawienia. Ten stan rzeczy wyraża
sformułowanie: „Jezus Chrystus jest centrum Pisma”.
Jakie znaczenie dla wiary i nauki mają wypowiedzi zawarte w poszczególnych księgach starotestamentowych,
w szczególności w starotestamentowych pismach późniejszych, to określa ich zgodność treści z tym, czego naucza
Ewangelia.

1.3 Współczesne objawienia Pisma Świętego
Zasadnicza wskazówka, że Duch Święty po odejściu
Jezusa Chrystusa do Ojca będzie objawiał to, co nowe,
czyli odkryje to, co dotychczas było zakryte, występuje w
Ewangelii Jana 16, 12-14: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; lecz gdy przyjdzie
On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo
nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy,
mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie
uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi”. Tym samym
Jezus Chrystus obiecał swoim apostołom, że poprzez
Ducha Świętego otrzymają dalsze wyjaśnienia o Istocie
Boga i planie zbawienia.
Apostołowie pierwotnego Kościoła chrześcijańskiego
doświadczyli działania Ducha Świętego w sposób zapowiedziany przez Pana. Listy Apostolskie świadczą o tym,
że Duch Święty otworzył dalekosiężne poznanie na temat

Pana (Flp 2, 6-11; Kol 1, 15-20) i przyszłościowych wydarzeń. (I Kor 15, 51-57) Ich działalność i ich zwiastowanie były przeniknione tym, co odkrywał im Duch Święty.
(Efez 3, 1-7)
Na wypowiedziach Pisma Świętego oparte są kazania
współcześnie działających apostołów Jezusa; (zob. KKN
1.2.5) w swoim zadaniu nauczycielskim kierowani są
przez Ducha Świętego. W ten sposób również dziś wypełnia się wcześniej zacytowana obietnica Syna Bożego:
Duch Święty zachowuje w Jezusie Chrystusie dokonane samoobjawienie Boga. Uświadamia je i wskazuje na
objawienie się przychodzącego ponownie Chrystusa.
Ucieleśnienie, śmierć, zmartwychwstanie i ponowne
przyjście Syna Bożego są w centrum współczesnego objawienia.
Ponadto Duch Święty daje Apostolatowi nowe poznanie na temat działania Boga i Jego planu zbawienia, które
co prawda w Piśmie Świętym zostało nadmienione, ale nie
w pełni odkryte. Ważnym przykładem tego jest nauka o
pośrednictwie w zbawieniu zmarłych. (zob. KKN 9.6.3)
Do Głównego Apostoła należy, z mocy jego pełnomocnictwa nauczycielskiego, zwiastowanie tego rodzaju wyjaśnień z Ducha Świętego i ogłaszanie ich wiążącą nauką
Kościoła Nowoapostolskiego.

Streszczenie
Jezus Chrystus obiecał swoim apostołom, że poprzez
Ducha Świętego otrzymają dalsze wyjaśnienia o Istocie
Boga i planie zbawienia. (KKN 1.3)
Duch Święty daje Apostolatowi nowe poznanie na
temat działania Boga i Jego planu zbawienia, które w Piśmie Świętym zostało nadmienione, ale nie w pełni odkryte. (KKN 1.3)

1.2.5.3 Osobiste używanie Pisma Świętego
Każdemu wierzącemu poleca się regularne czytanie
Pisma Świętego, ponieważ ono pociesza i podbudowuje, daje wskazówki i napomnienia oraz służy do rozwoju
poznania. Znaczące przy tym jest, z jakim nastawieniem
czytelnik zajmuje się Biblią. Zabieganie o bogobojność
i uświęcenie, związane z poważną modlitwą o właściwe
zrozumienie, jest nieodzowne do czytania Biblii z pożytkiem. Intensywne czytanie Pisma Świętego przyczynia się
do lepszego rozumienia Ewangelii. To rozwija poznanie i
wzmacnia pewność w wierze.
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Dla dzieci / Opowieści biblijne
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(II Księga Mojżeszowa 19; 20)

Przed trzema miesiącami Izraelici
wyszli z Egiptu. Teraz doszli na
pustynię Synaj i rozłożyli się obozem u podnóża góry.

ze strachu. Mojżesz jeszcze raz
wchodzi na górę i tam otrzymuje
od Boga przykazania:

„Jam jest Pan, Bóg twój, który
Mojżesz wchodzi na górę, gdzie
cię wyprowadził z ziemi egipskiej,
Bóg mówi do niego: „Nosiłem
z domu niewoli.
was na skrzydłach orlich i przyNie będziesz miał innych bogów
wiodłem was do siebie. A teraz,
obok mnie. Nie czyń sobie podojeżeli pilnie słuchać będziecie
bizny rzeźbionej czegokolwiek,
głosu mojego i przestrzegać mo- co jest na niebie w górze, i na
jego przymierza, będziecie szcze- ziemi w dole, i tego, co jest w
gólną moją własnością pośród
wodzie pod ziemią. Nie będziesz
wszystkich ludów. To powiedz
się im kłaniał i nie będziesz im
Izraelitom”.
służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jeMojżesz schodzi z góry i przeka- stem Bogiem zazdrosnym, który
zuje ludowi słowa Pana.
karze winę ojców na synach do
Rankiem trzeciego dnia górę
trzeciego i czwartego pokolenia
okrywa gęsty obłok. Pojawiają
tych, którzy mnie nienawidzą. A
się grzmoty i błyskawice, a także okazuję łaskę do tysiącznego podoniosły głos trąby. Lud
kolenia tym, którzy mnie miłują i
jest przerażony i drży
przestrzegają moich przykazań.
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Nie nadużywaj imienia Pana,
Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.
Pamiętaj o dniu sabatu, aby go
święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją
pracę, ale siódmego dnia jest
sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy
ani ty, ani twój syn, ani twoja
córka, ani twój sługa, ani twoja
służebnica, ani twoje bydło, ani
obcy przybysz, który mieszka w
twoich bramach. Gdyż w sześciu
dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich
jest, a siódmego dnia odpoczął.
Dlatego Pan pobłogosławił dzień
sabatu i poświęcił go.
Czcij ojca swego i matkę swoją,
aby długo trwały twoje dni w
ziemi, którą Pan, Bóg twój, da
tobie.
Nie zabijaj.
Nie cudzołóż.
Nie kradnij.
Nie mów fałszywego
świadectwa przeciw

bliźniemu swemu.
Nie pożądaj domu bliźniego
swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani
jego służebnicy, ani jego wołu,
ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego
twego”.

Góra Synaj w
ymieniona w
Biblii zwana je
Horeb. Tam B
st też górą
óg objawił się
Mojżeszowi i
izraelskiemu,
ludowi
z którym zaw
arł przymierze.
lokalizacja tej
Dokładna
góry nie jest zn
ana. Niekiedy
miana jest z D
utożsażabal Musa (G
óra Mojżesza)
Św. Katarzyny
lub Górą
, położonych
w południowej
Półwyspu Syn
części
aj.
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Dla dzieci / Z wizytą u...
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Tu jestem ja i kilkoro uczniów z klasy religijnej.
Mieszkamy w małym domu w Le Mont-Dore
(Złota Góra). Miasto zostało tak nazwane, gdyż
kiedyś odkryto tu w ziemi złoto.

(Nowa Kaledonia)
Cześć Kochani! Ja nazywam się Gwendolyne,
mam dziesięć lat i mieszkam w Nowej Kaledonii.
Phnom Penh

PHILIPPINEN
Davao

Saigon

Gulf of
Thailand

Le Mont-Dore położone jest około 30 kilometrów
na południe od stolicy kraju Numei. W niedzielę
jedziemy przynajmniej 45 minut do kościoła (zaznaczony strzałką) na nabożeństwo.

Na pewno wielu z was jeszcze nigdy
nie słyszało o tym archipelagu: gdy patrzycie na kulę ziemską, to Nową Kaledonię widzicie na prawo od Australii.
Wyspę tę odkrył w roku 1774 JamesIndischer Ozean
Cook, wielki podróżnik i odkrywca
angielski.
South China Sea

BRUNEI

Pazifischer Ozean

MALAYSIA

Kuala Lumpur

PAPUA-NEUGUINEA

SINGAPORE

Palembang

Jayapura

Wewak

I N D O N E S I E N

Jakarta

SOLOMON-INSELN

Daru

Port Moresby
Kupang

Honiara

Darwin

VANUATU

A U S T R A L I E N
Brisbane

Noumea

NEUKALEDONIEN

Perth
Adelaide

Sydney

Canberra
Melbourne

Auckland

Ostatnio odwiedzili nas duchowni z Francji, a ja zrywałam
dla nich olbrzymie pomarańcze. Czy widzicie mnie wśród
gałęzi na drzewie pomarańczy?

Wellington
Christchurch

NEUSEELAND

500 Km
500 Mi.

W Nowej Kaledonii została odkryta jedna czwarta
światowych rezerw niklu. Nikiel jest rudą, która jest
wykorzystywana do produkcji stali nierdzewnej, z
której z kolei produkuje się na przykład zlewozmywaki, pralki, silniki, sztućce i biżuterię. Nikiel zapobiega rdzewieniu metalu. Mój tata pracuje
w wielkiej kopalni niklu.

Fot. © pierre foto - Fotolia.com

W Nowej Kaledonii żyje ptak,
którego można spotkać tylko
w naszym kraju. Nazywa się
kagu. Ptaki te nie latają i wydają
odgłosy podobne do szczekania
psa. To brzmi bardzo zabawnie.
Przedstawię teraz moją rodzinę:
moja mama nazywa się Linda, a mój
tata Richard. Mój brat ma na imię Kendivay. On ma dwanaście lat i razem ze
mną chodzi na zajęcia religii. Za nami
stoi nasz nauczyciel religii.

Chętnie troszczę się o moje zwierzęta.
Mam psa, kota i kozę.
Pomimo że tak nie wyglądam, jem bardzo dużo. Zawsze można mnie znaleźć tam, gdzie jest dobre jedzenie.
To zdjęcie zostało zrobione podczas
wspólnego posiłku w kościele z okazji
Święta Dziękczynienia.

W 2015 roku odwiedził
nasz kraj Główny Apostoł.
My dzieci przywitałyśmy go
pieśnią przed kościołem.
Serca mocno nam pukały,
ale było super go spotkać.

Fotografie własne
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Wyświęcenie na Jawie
Zbór nowoapostolski Sidiadi, położony w środkowej
części Jawy, 14 grudnia 2016 r. przeżył szczególny
dzień: po ponad pięciu miesiącach budowy apostoł
okręgowy Urs Hebeisen wyświęcił nowy kościół dla
istniejącego od 1920 roku zboru, liczącego 155 wiernych. W uroczystości wyświęcającej wzięło udział 328 osób, wśród których byli też przedstawiciele władz. Apostoł
okręgowy rozpoczął nabożeństwo wyświęcające słowem biblijnym z Księgi Przypowieści Salomona 24, 3. 4. Po nabożeństwie apostoł Samuel Hadiwidagdo przedstawił kronikę zboru. Pierwszy obiekt sakralny w tym zborze został
wyświęcony w roku 1972. Z biegiem lat wzrastająca liczba wiernych wymagała większego obiektu kościelnego. Do
wybudowania nowego kościoła przyczynili się wierni, głównie rolnicy o niskich dochodach, swoją nieodpłatną robocizną i datkami na materiały budowlane.

Tajfun na Filipinach
Wierni z regionu Bicol, na południowo-wschodnim krańcu wyspy Luzon, należącej do archipelagu Filipin, nie tak szybko zapomną Święta Bożego Narodzenia 2016
roku. Z powodu potężnego tajfunu, zwanego Nock-Ten, wiele rodzin dosłownie straciło dach nad głową. Domy zostały całkowicie zmiecione lub zniszczone. Wiatr osiągał prędkość 255 km/h i towarzyszyły mu niewyobrażalnie ulewne deszcze. W regionie Bicol trzeba było ewakuować 180 000 ludzi. Pomimo że Filipiny są narażone
na silne wiatry i tajfuny ‒ corocznie odnotowuje się tam około dwudziestu gwałtownych huraganów ‒ to jednak tylko nieliczne są tak niszczycielskie, jak Nock-Ten.
Powstała z inicjatywy terytorialnego Kościoła Nowoapostolskiego Azja Południowo-Wschodnia organizacja charytatywna NAC
SEA Relief natychmiast wsparła wiernych
żywnością i materiałami do tymczasowego
zamieszkania. O ponad sto rodzin zatroszczył się Kościół. W jednym z obiektów sakralnych została zerwana część dachu. Wierni natychmiast prowizorycznie zakryli otwór
wielką plandeką. Prace naprawcze domów
rodzinnych i kościołów zostały wykonane w
kolejnym etapie. Wymagało to jednak ‒ w zależności od stopnia szkód ‒ pewnego czasu.
Tamtejsi bracia i siostry są bardzo wdzięczni za pomoc i dary, jakie zewsząd otrzymali.
NASZA RODZINA czasopismo kościoła nowoapostolskiego; Wydawca: Administracja Centralna Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce
PL 81-520 Gdynia; ul. Akacjowa 50/50 A-B; tel.: +48 58 664 9288; fax: +48 58 621 9401; e-mail: acnak@nak.org.pl; Internet: http://www.nak.org.pl
W sprawie otrzymywania czasopisma oraz innych publikacji i informacji o Kościele Nowoapostolskim prosimy zwrócić się do Wydawcy.
Wszelkie prawa zastrzeżone; Indeks 366579; Nakład do 4500 egzemplarzy.
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W skrócie...

