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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Konkurencja
ywalizacja i konkurencja należą do naszego dnia
powszedniego. Od dzieciństwa na naszym życiu
wyciśnięte jest piętno oceniania i porównywania
się z innymi. Co potrafię lepiej niż inny? Czym się
wyróżniam od ogółu? Co mam, czego inni nie posiadają? Na
dziedzińcu szkolnym wręcz egzystencjalnego wymiaru nabierają pytania: Kto ma najnowszą komórkę? Kto ma najwięcej
przyjaciół? Kto otrzymuje największe kieszonkowe? Kto najlepiej gra w piłkę? Odpowiedzi na te pytania częstokroć dla
dzieci oznaczają być lub nie być uznawanym wśród rówieśników. Kto nie dorównuje, ten staje się autsajderem, a w najlepszym wypadku kimś, na kogo patrzy się z politowaniem.
Obawa przed niedostatkiem nie jest uzasadniona w przypadku darów Bożych. Bóg może dać wszystkim wszystko i
choćby mojemu bliźniemu dał wszystko, to ja nie będę miał
mniej, nie zaznam niedostatku.
Życie w wierze nie jest rywalizacją uwieńczoną tym, że najwięcej otrzymuje ten, kto jest najlepszy.
Konkurencyjne myślenie nie może mieć miejsca we wspólnocie Kościoła, w zborze, w gronie duchownych, bądź wśród
wiernych. Zbawienie, które na końcu daruje Bóg nie jest żadną
premią za osiągnięcia. Każdy ostatecznie z łaski Bożej otrzyma to samo: żywot wieczny. Bóg poświęcając swego Syna, dał
nam wszystko! Czy więc nie miałby nam darować zbawienia?
Czy nie miałby mi darować tego samego, co mojemu bratu i
mojej siostrze. Nie dlatego, że na to zasłużyłem, ale z łaski, a
łaska nie zna konkurencji.
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Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła
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SŁOWO I WIARA / miejsce

Buenos Aires –
teatr dla książek

J

edną z najpiękniejszych księgarni
na świecie jest „El Ateneo Grand
Splendid” w Buenos Aires, stolicy
Argentyny. Obiekt został wybudowany
w stylu belle époque na zlecenie Maxa
Glücksmanna, austriackiego przedsiębiorcy, jako teatr dla ok. 1000 osób.
Wnętrze tworzy okazała przestrzeń dla
książek z wszelkich dziedzin z całego
świata. Godzinami można się przechadzać galeriami pomiędzy marmurowymi kolumnami i regałami z książkami. Z
jednego z balkonów można podziwiać
malowidło sufitowe lub zająć miejsce
w loży teatralnej i zagłębić się w lekturze. Można też się spotkać przy filiżance kawy w kawiarni urządzonej w tylnej
części sceny między czerwonymi, aksamitnymi kurtynami, skąd rozpościera
się wspaniały widok na teatr. Miłośnicy
książek z całego świata zaludniają ten
pałac literatury aż do późnych godzin
wieczornych. Goszczą tu też słynni autorzy, czytając swoje dzieła, zaś wydawnictwa wystawiają swoje nowości. Kto
jednak nie znajdzie tu poszukiwanego
konkretnego wydania, ten ma szansę
zajrzeć jeszcze do licznych antykwariatów przy Avenida Santa Fe i tam kontynuować poszukiwania.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Argentyna

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo w Buenos Aires/Argentyna
Data: 2 kwietnia 2017 r.
Pieśń: Gwiazdą w mych ciemnościach
Osoby towarzyszące: apostołowie okręgowi: Leonard Kolb, Enrique
Minio, Raúl Montes de Oca, Rainer Storck i Mark Woll; apostołowie okręgowi pomocniczy: Frank Dzur, John Fendt i John Sobottka oraz apostołowie:
Norberto Bianchi, Guillermo Canessa, Jorge Franco, Hermann Ernst Guigou
i Gerardo Zanotti
Uczestnicy: ok. 26 000
Informacja: apostoł Norberto Bianchi przeszedł w stan spoczynku;
biskup Claudio Rubén González został ordynowany na apostoła i będzie obsługiwał duszpastersko wiernych w Argentynie i Chile.
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Słowo biblijne: Ewangelia Jana: 12, 27. 28

„Teraz dusza moja jest zatrwożona, i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny?
Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę.
Ojcze, uwielbij imię swoje! Odezwał się więc
głos z nieba: I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię”.

Uwielbienie Boże

M

iła młodzieży, mili bracia i siostry,
najpierw pragnę wam serdecznie
podziękować i to ze szczególnego
powodu: na rozpoczęcie roku dałem
nam wszystkim zadanie, aby w tym
roku oddawać chwałę Bogu. Zauważyłem, że wy tu w
Ameryce Południowej bardzo poważnie je przyjęliście i
dokładaliście starań, żeby w różnorodny sposób praktykować postanowienie chwalenia i wielbienia Boga, naszego
Ojca. To nie jest takie oczywiste. Stąd też jestem bardzo
wdzięczny, że przyjęliście to zadanie i pracowaliście nad
tym, żeby je wypełnić. Dzisiejsze nabożeństwo również
jest częścią tego „programu”.
Znajdujemy się w okresie pasyjnym, w którym pamiętamy o cierpieniu i śmierci Chrystusa. Moją pierwszą
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myślą było, że jeśli dziś zebrało się tu sporo młodzieży,
to cierpienie i śmierć nie jest zbyt pięknym tematem. Ale
jednak, to jest piękny temat! Daje nam okazję do oddawania chwały Bogu Ojcu. W Piśmie Świętym jest mowa:
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny”. (Jan 3, 16) Teraz chcę się zwrócić szczególnie do młodzieży: pomyślcie o wspaniałym
Bożym planie zbawienia.
Bóg stworzył człowieka, aby ten miał z Nim wieczną
wspólnotę. Dał mu wszystko, po prostu wszystko. Człowiek jednak zdecydował się iść inną drogą. Bóg go nie
ukarał, ale poniósł tylko konsekwencje swego postępowania. Człowiek był wolny w podejmowaniu decyzji i zdecydował się na to, żeby iść drogą bez Boga. Od tamtego

czasu Bóg nie zaprzestał prosić człowieka: „Nawróć się!”.
On czyni wszystko, żeby człowiek zwrócił się ku Niemu,
aby miał z Nim wspólnotę w Jego wspaniałości. On nie
karze ludzi, ale ustanowił drogę, którą człowiek może
znowu do Niego dojść. Przed tysiącami lat Bóg powiedział do człowieka: „Wróć, ponieważ cię kocham!”. On
dał swego Syna , który za nas umarł, żebyśmy mogli do
Niego powrócić. Miły młody bracie, miła młoda siostro,
proszę, nigdy o tym nie zapomnijcie! Cokolwiek czynisz,
cokolwiek czyniłeś w swoim życiu, Bóg nigdy cię nie ukarze. On zawsze do ciebie powie: „Proszę, wróć. Ja ciebie
miłuję”.
Proszę, przyjmijcie do serca to przesłanie Boże. Bóg
wciąż was wzywa: „Chcę, żebyś na wieki był ze mną. Cokolwiek zrobiłeś, ja ciebie miłuję i zawsze będę miłował.
Proszę, wróć, Ja czekam na ciebie”.
Bracia i siostry, czy ten cudowny plan zbawienia nie
jest wystarczającym powodem do oddawania chwały
Bogu, naszemu Ojcu? Jak często człowiek puszczał mimo
uszu propozycje Boże, ale Bóg nie ustawał w zabieganiu
o człowieka. Jedynie z tego powodu zesłał swego Syna
na ziemię. Jedynie z tego powodu Chrystus wziął na siebie śmierć. Za nas. Niekiedy słyszy się zastrzeżenie, że
przecież On był Synem Bożym, dla Niego nic nie było
za ciężkie! Pan Jezus był też jednak prawdziwym człowiekiem. On cierpiał tak samo, jak my cierpimy. Wielokrotnie mówił do swoich uczniów o tym, co Go czeka, że
będzie cierpiał, że zostanie uwięziony i skazany. A że był
człowiekiem, tak jak my, obawiał się tego, co miało się
wydarzyć; bał się bólu, męki i śmierci.
Wydarzenie, o którym mówi nasze słowo biblijne,
miało miejsce kilka dni przed Jego śmiercią. Słyszymy tu
Pana Jezusa, mówiącego: „Teraz dusza moja jest zatrwożona”. On wiedział, co się wydarzy. Bał się tego. A potem
to pytanie: „i cóż powiem?”. On wiedział, że jako Syn
Boży mógł prosić swego Ojca, żeby zesłał dziesięć legionów aniołów i sprawa zostałaby załatwiona. Ale On o to
nie prosił. On powiedział: „Teraz dusza moja jest zatrwożona, i cóż powiem?”. Można odczuć, jaką toczył walkę
wewnętrzną: „…cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz
od tej godziny?”. To było poważne pytanie. On oczekiwał
odpowiedzi z Ducha Świętego i wtedy doszedł do wniosku: „Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę”. Duch
Boży przypomniał Jemu o planie Bożym, o Jego poleceniu, o planie zbawienia, o doprowadzeniu z powrotem
człowieka do Boga, o poleceniu pokazania ludziom istoty
Bożej. Duch Święty Jemu powiedział, co jest priorytetem.

Priorytetem był powrót do wspaniałości Bożej, do Ojca,
gdzie był wcześniej. A gdy usłyszał odpowiedź Ducha
Świętego w sercu, wówczas prosił: „Ojcze, uwielbij
imię swoje!”. A Bóg natychmiast Jemu odpowiedział:
„I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię”, a to oznacza: Objawię
moją siłę i moc. I zobaczysz, i cały świat ma zobaczyć, że
nikt nie udaremni wypełnienia mego planu. Uwielbię imię
swoje dla Ciebie. Dam Tobie siłę do uwielbienia mojego
imienia. I tak się stało. Można było ujrzeć miłość Bożą i
łaskę Bożą w postaci Pana Jezusa na krzyżu. Nawet rzymski dowódca poznał: „Zaiste, ten był Synem Bożym”. (Mat
27, 54) Na krzyżu można było zobaczyć łaskę Bożą: Jezus
Chrystus prosił Ojca, żeby odpuścił tym, którzy doprowadzili go do krzyża, a tym samym pokazał: „Zobaczcie, to
jest Bóg, który nie karze, lecz przebacza, który pokazuje
swoją miłość, który umiera za ciebie”. Nawet na krzyżu
jeszcze zatroszczył się o Marię, którą powierzył Janowi,
aby miała opiekę. On pokazał, że nasze ziemskie życie
nie jest Jemu obojętne. Pozostał posłuszny aż do końca i
tym samym pokazał, że Bóg do tego obdarzył Go siłą. On
rzeczywiście uwielbił imię Boga na krzyżu, a Bóg uwielbił Jego w zmartwychwstaniu i podczas wniebowstąpienia wprowadził Go ponownie do wspaniałości, gdzie był
wcześniej.

Co jest priorytetem dla ciebie?
Czy twoim największym życzeniem jest
wejście do wspaniałości Bożej?

P

rzejdźmy teraz do nas, mili bracia i siostry. My
również często znajdujemy się w takich sytuacjach, w których się boimy. Doświadczamy bólu
i cierpienia, a także jesteśmy konfrontowani ze śmiercią.
Musimy znosić niesprawiedliwość i wiemy, co to oznacza
być chorym. Przeżywamy cierpienie w różny sposób. Niekiedy wykańcza nas to, że nasze wyobrażenia i życzenia
nie zgadzają się z zamiarem Bożym. Stwierdzamy, że Bóg
widzi sprawy zupełnie inaczej i jest nam z tym ciężko.
Czasami się boimy, gdy myślimy o przyszłości; wiemy, co
Bóg chce uczynić w swoim dziele, wiemy, co Bóg wobec
nas przedsięwziął i wtedy widzimy siebie i swoje słabości. Widzimy duchownych i ich niedoskonałość, Kościół,
który wydaje się taki mały i słaby, takie małe stadko i się
pytamy: jak Bóg w takich okolicznościach ma wypełnić
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Apostoł okręgowy
rainer storck
Główny Apostoł uwypuklił misję,
jaką otrzymaliśmy w tegorocznym motcie: oddawać chwałę
Bogu, naszemu Ojcu. Do tego
dał nam dziś wiele impulsów.

Apostoł
Norberto bianchi
Głęboko poruszyła mnie myśl,
że Bóg czeka na nasze nawrócenie się. Byłoby dla mnie nieprzyjemne, gdyby musiał długo
czekać na moje nawrócenie.

swój plan, z tymi wszystkimi słabymi ludźmi, ze mną słabym człowiekiem?

P

odążajmy za przykładem Pana Jezusa i nie skarżmy
się na Boga. Znajdujmy czas na zadumę, pozwólmy Duchowi Świętemu nas inspirować. Do tego
potrzebujemy spokoju i czasu. Czymś dobroczynnym jest
wejrzenie w siebie i prowadzenie dialogu z Duchem Świętym, jak i pytanie: co mam czynić? Co mam mówić? Czy
mam walczyć z Bogiem, żeby zmienił moją sytuację?
Pozwólmy działać Duchowi Świętemu, a odpowiedź
natychmiast nadejdzie: pomyśl o planie zbawienia, pomyśl o tym, co Bóg przedsięwziął, co jest ważne dla
wszystkich ludzi, a także ważne dla ciebie. Pomyśl o tym,
jak wielkie jest dzieło Boże i że ty otrzymałeś pewne zadanie. Nie tylko jesteś wybrany, żeby zostać ocalonym,
ale masz pewną misję, która polega na tym, żeby oddawać
chwałę Bogu, gloryfikować Go przed światem i wskazywać ludziom na Jezusa Chrystusa. Pomyśl o tym, że masz
do wypełnienia wielkie zadanie. Duch Święty też pyta: co
jest priorytetem dla ciebie? Czy twoim największym życzeniem jest wejście do wspaniałości Bożej? Pozwalajmy
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działać Duchowi Świętemu, wówczas zmienią się nasze
modlitwy. Nasza modlitwa powinna brzmieć: „Ojcze,
wielbię imię Twoje, dokończ Twój plan ocalenia wszystkich ludzi, pomóż mi, abym mógł Cię gloryfikować.
Pozwól mi wejść do Twojej wspaniałości”. Wówczas
otrzymamy tę samą odpowiedź jak Pan Jezus i Bóg do nas
powie: „Uwielbię swoje imię. Objawię swoją moc. Nikt
nie powstrzyma planu zbawienia, żaden człowiek, żaden
diabeł. Uczynię to, co obiecałem. Nie martw się. Ja nie
wybrałem mądrych i inteligentnych, ale słabych i wzgardzonych, jednakże uwielbię imię swoje i w słabości będę
mocny. Dokonam swego dzieła”.

T

o jest Boże przyrzeczenie, któremu w pełni możemy ufać. Bóg nam mówi: będę uwielbiony przez
ciebie. Dam tobie siłę do obwieszczania ludziom
mego imienia, żeby poprzez ciebie mogli mnie przeżywać. Gdy patrzy się na ciebie, to można zauważyć, że Pan
Jezus jest wśród was. Z moją pomocą jesteś w stanie miłować, przebaczać swoim wrogom i przezwyciężać zło.
Nie martw się, jeśli jesteś pokorny i posłuszny, to dam ci
siłę, jakiej potrzebujesz. Chcę, żebyś mnie gloryfikował.

To potrafisz, po prostu to czyń, a ja będę z tobą. Uwielbię
przez ciebie swoje imię i wprowadzę cię do swojej wspaniałości. Wspaniałość możemy przeżywać już dziś na
nabożeństwie. Gdy obchodzimy uroczystość świętej wieczerzy i mamy ścisłą wspólnotę z Panem, to jest to niczym
przedsmak wiekuistej wspaniałości u Boga. Często już
mogliśmy przeżywać obecność Bożą w Jego domu, często
już mogliśmy korzystać z pomocy Bożej w dniu powszednim i naprawdę możemy powiedzieć: „Tak, widziałem
cząstkę wspaniałości Bożej, mój Bóg jest cudowny!”.
Dziś również możemy przeżywać cząstkę wspaniałości Bożej i to nie po raz ostatni. Otrzymaliśmy przyrzeczenie Boże, że ujrzymy Jego wspaniałość, a ten dzień wnet
nadejdzie, w którym to przeżyjemy i na wieki będziemy
mieli z Nim wspólnotę. Właśnie to, mili bracia i siostry,
jest poselstwem na dziś.
Wprawdzie często czegoś się boimy, to nie jest niczym
nadzwyczajnym, nie martwcie się! Pan Jezus uczestniczy
w naszych zmartwieniach, ale my mamy coś do zrobienia:
znajdujmy czas na zadumę, pozwólmy działać w sercu
Duchowi Świętemu, a wtenczas nam powie: pomyśl o
planie zbawienia, to jest ważne! Wówczas też poznamy,

Apostoł okręgowy
Leonard Kolb
Jeśli postępujemy według przykładu Jezusa Chrystusa, wtedy
staramy się gloryfikować Ojca
Niebieskiego – On jest wszechmocny, wszechwładny i stworzył
wszystkie rzeczy.

że plan zbawienia jest o wiele ważniejszy niż mój chwilowy nastrój. A kiedy plan Boży się dopełni, to spełni się
wszystko.
Pomyślcie o tym: masz zadanie do wypełnienia, dziś
masz pokazywać ludziom, że Bóg jest z tobą. Bóg chce,
żeby ludzie poprzez ciebie doświadczali Jego miłości i
łaski. Życzę wam pięknego przeżywania wspaniałości
Bożej w waszych zborach i w waszym życiu.
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SŁOWO BIBLIJNE W KONTEKŚCIE
Ewangelia Jana 12, 12-36

Główny Apostoł dziękuje apostołowi Norberto Bianchi, przechodzącemu
w stan spoczynku (z lewej) oraz powołuje dotychczasowego biskupa
Claudio Rubéna Gonzáleza na urząd apostoła (z prawej)

Po kazaniach apostołów okręgowych i apostoła Główny
Apostoł powiedział:

O

trzymaliśmy wiele wskazówek, którymi nadal
możemy się zajmować, a teraz możemy się
przygotować na uroczystość świętej wieczerzy.
Pierwszym krokiem do tego jest pokuta. Jest wiele możliwości do pokuty. Pan Jezus mógłby nam wytknąć, ile
grzechów popełniliśmy w ostatnich dniach. Cieszę się,
że nie czyni tego wobec mnie, ponieważ musielibyście
tu jeszcze jakąś chwilę pozostać. To byłaby długa lista.
Istnieje jednak inna droga do pokuty: stawać się coraz bardziej świadomym wspaniałości Bożej.
Apostoł Piotr po raz pierwszy spotkał Pana Jezusa, gdy
On wsiadł do jego łodzi, aby z niej wygłosić ludziom kazanie. Gdy zakończył kazanie, powiedział do Piotra: „Wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów”. (Łuk 5,
4) Znacie tę historię; wcześniej Piotr nic nie złowił, ale
że Pan Jezus do niego to powiedział, wypłynął i dokonał
wielkiego połowu. W tym cudzie widział cząstkę wspaniałości Jezusa Chrystusa. Padł na kolana i powiedział:
„Odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny”.
(Łuk 5, 8) Przeżył cząstkę wspaniałości Pana, a wtedy zobaczył siebie i poznał siebie jako grzesznego człowieka.
Nie musimy wyliczać swoich grzechów. Zamiast tego
poznawajmy jeszcze bardziej wspaniałość Jezusa Chrystusa. Wówczas jeszcze bardziej będziemy odczuwali
potrzebę łaski. Bardzo piękną drogą do pokuty jest: chcę
wejść do Twojej wspaniałości, ale jestem grzesznym człowiekiem. Proszę, odpuść mi!
Przygotowanie do świętej wieczerzy związane jest też
z trudem. Pan powiedział: czyńcie to na pamiątkę moją! A
zatem powinniśmy wejrzeć w siebie i mieć przed oczami
plan zbawienia. Jeśli pomyśli się o tym, jak w dziejach
ludzkości zachowywali się chrześcijanie i gdy pomyśli
12
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się o wrogach chrześcijańskiej wiary, to w zasadzie już
od dawna nie powinno być wiary chrześcijańskiej. Bóg
jednakże postarał się o to, że wciąż jeszcze są chrześcijanie i nikt nie może uniemożliwić Duchowi Świętemu
dokonywania Jego dzieła. Rozmyślanie o tym niejednemu
uświadamia moc Bożą. Czego Bóg chce, to czyni. Dlaczego nie mielibyśmy Jemu ufać? On czyni dokładnie to, co
jest Jego wolą, a co to jest, to wiemy.
W liturgicznej formule konsekrującej świętą wieczerzę zawarte jest wezwanie do zwiastowania śmierci Pańskiej, aż do Jego ponownego przyjścia. To jest wezwanie
dotyczące nas osobiście. Pomyślcie o wspaniałości Bożej!
Pewnego dnia będziemy u Pana i będziemy do Niego podobni. To jest niewiarygodne! Dzięki łasce będziemy do
Niego podobni. Myśl o tej przyszłości i o wspaniałości
Jezusa Chrystusa daje nam siłę do wytrwania w wierności.
W tym celu opłaca się nieco cierpieć. W tym celu opłaca się wziąć na siebie pewne starania i trud. W tym celu
opłaca się wytrwać. Istnieje wiele dobrych powodów do
dalszego naśladownictwa.
W ten sposób obchodźmy uroczystość świętej wieczerzy, a więc przeżywajmy wspaniałość Bożą i obecność
Chrystusa.

ZASAdNicZE myśLi
- Znajdujmy czas na zadumę.
- Pozwólmy działać w sobie Duchowi Świętemu.
- Myślmy o Bożym planie zbawienia.
- Gloryfikujmy Boga w swoim życiu.

12. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy,

25. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia
swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.

13. Nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie, i wołała: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi
w imieniu Pańskim, król Izraela!

26. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja
jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci
go Ojciec mój.

14. A Jezus znalazłszy oślę, wsiadł na nie, jak napisano:

27. Teraz dusza moja jest zatrwożona, i cóż powiem?
Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego
przyszedłem na tę godzinę.

15. Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi,
siedząc na źrebięciu oślicy.
16. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie jego, lecz
gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że
to było o nim napisane i że to uczynili dla niego.
17. Świadczyła więc o nim rzesza, która z nim była, gdy
Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych.
18. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że On dokonał tego cudu.
19. Tedy mówili faryzeusze między sobą: Widzicie, że nic
nie wskóracie, oto cały świat poszedł za nim.
20. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto.
21. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć.
22. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i
Filip powiedzieli Jezusowi.
23. A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina,
aby został uwielbiony Syn Człowieczy.
24. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarnko
pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc
wydaje.

28. Ojcze, uwielbij imię swoje! Odezwał się więc głos z
nieba: I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię.
29. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało,
inni mówili: Anioł do niego przemówił.
30. Jezus, odpowiadając, rzekł: Nie gwoli mnie odezwał
się ten głos, ale gwoli was.
31. Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca
tego świata będzie wyrzucony.
32. A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich
do siebie pociągnę.
33. A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze.
34. Ale lud mu odpowiedział: Słyszeliśmy z zakonu, że
Chrystus trwa na wieki; jakże więc możesz mówić, że Syn
Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn
Człowieczy?
35. Na to rzekł im Jezus: Jeszcze na małą chwilę światłość
jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was
ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie,
dokąd idzie.
36. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście
się stali synami światła. To Jezus powiedział, i odszedłszy,
ukrył się przed nimi.

Biblia Warszawska - nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975
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Żyć z wiarą / przeżycia

Most
Za każdym razem, kiedy nasz
brat przejeżdża przez tamten
most, posyła modlitwę do
góry, do Boga.

P

o pracy pojechałem samochodem do warsztatu. Tam właściciel zakładu samochodowego do
mnie powiedział: „Proszę przyjechać jutro wcześniej, to będę miał więcej czasu do rozmowy i
omówienia naprawy”. Nie stanowiło
to dla mnie problemu. Nazajutrz, po
przekazaniu samochodu do naprawy,
właściciel powiedział: „Proszę, niech
pan usiądzie, muszę coś panu opowiedzieć”. Byłem zdumiony, ponieważ
dotychczas widzieliśmy się tylko dwa
razy, wczoraj wieczorem i dziś rano.
Gdy usiadłem, to zaczął mi opowiadać, że jego dwudziestoletnia córka odebrała sobie życie, przy czym
pokazał mi fotografię pięknej, młodej

kobiety. Pomiędzy nią i jej przyjacielem zaszły pewne nieprzyjemne
okoliczności, a do tego jeszcze doszło parę innych spraw. Z tym wszystkim sobie nie poradziła. Była bardzo
uczuciowa. Pojechała w pobliże niedaleko położonego wielkiego mostu,
zaparkowała samochód, zamknęła
go, a kluczyki położyła na kole – jego
córka lubiła porządek – następnie weszła na most i skoczyła z czterdziestu
metrów do kanału.
Pomyślałem, dlaczego ten człowiek mi to wszystko opowiada? Przecież w ogóle się nie znamy! Historia
nie na tym się jednak kończyła, ponieważ w miejscu, gdzie wydobyto
jej ciało, odkryto jeszcze zwłoki pięciu innych samobójców.

Byłem zszokowany. Powoli zaczynałem rozumieć, że to nasz Ojciec
Niebieski tak kierował, że się spotkaliśmy i to wszystko usłyszałem. Około pół roku później ten właściciel zakładu zmarł.
Tymczasem minęło już ponad
trzydzieści pięć lat. Przez wiele lat
przez ten most przejeżdżałem do naszego kościoła i za każdym razem posyłałem modlitwę do Boga.
Obecnie w moim życiu wiele się
zmieniło. Moje drogi już nie wiodą
przez wspomniany most. Moje myśli jednak, zwłaszcza przed nabożeństwami za zmarłych, wracają do tego
mostu i do tamtej opowieści, a w ślad
za tym posyłam dalsze modlitwy do
góry, do Boga.

Kiedy znowu się zobaczymy?
Z głębokim wzruszeniem przeczytałam ostatnie słowa
młodego żołnierza, które wypowiedział tuż przed śmiercią.

W
Fot. © Ralf Gosch - Fotolia.com

sobotę przed nabożeństwem za zmarłych
poszłam do piwnicy,
żeby poszukać starszych wydań czasopisma „Nasza Rodzina”, o które poprosił mnie mój brat.
W piwnicy uwagę moją przykuły najpierw listy z ostatnich miesięcy drugiej wojny światowej. Pisał je
poległy na wojnie syn dalekich krewnych, którzy tymczasem też już odeszli do wieczności.
Już chciałam odłożyć tę paczkę
starych dokumentów, ale zobaczyłam wśród nich kopertę innego koloru. Nadawcą był pewien brat z naszego zboru, którego dobrze znałam. W
liście tym, wówczas jako młody żołnierz, składał kondolencje rodzicom z
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powodu ich poległego syna i relacjonował, co opowiedzieli mu koledzy,
którzy przeżyli atak, o ich wówczas
dwudziestoletnim synu. Gdy byli razem w okopach, to rozmawiał z kolegami i się zastanawiał, kiedy zobaczy
rodziców. Niebawem w ataku zginęło wielu z nich, także śmiertelnie ranny został ich syn. Kolega, który leżał
obok niego usłyszał jego ostatnie słowa: „Kiedy znowu się wszyscy zobaczymy, chyba w domu Bożym?”.
Głęboko wzruszona opuściłam
piwnicę. Zupełnie zapomniałam, w
jakim celu tam poszłam. W mieszkaniu uklękłam i modliłam się za wszystkich, którzy zginęli i to często w młodym wieku na różnych polach bitew
na całej kuli ziemskiej.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Argentyna

Apostołowie
wywiady

Data urodzenia: 18.01.1951 r.
Zawód: przedstawiciel handlowy
Apostoł od: 29.08.2009 r. do 02.04.2017 r.
Obszar działania: Argentyna, Chile

Apostołowie
listy

SŁOWO I WIARA

Apostoł Norberto Bianchi podczas pożegnania z pewną wierną po nabożeństwie w Bahia Blanca i podczas
przemowy do młodzieży

Apostoł w st. sp.
Norberto Bianchi

Miły apostole, czy sprawując urząd apostoła ma
się jeszcze czas na pielęgnowanie kontaktów i
interesów pozakościelnych?
Logiczne jest, że sprawowanie urzędu apostoła absorbuje
mnóstwo czasu. Gdy czasami mam chwilę wolną, to idę
gdzieś z moją żoną, piję kawę z przyjaciółmi lub oglądam
mecz piłki nożnej.
Co w swojej służbie uznajesz za coś wyjątkowego i uszczęśliwiającego?
Sprawowanie urzędu apostolskiego oznacza być sługą
Bożym, który ma pełnomocnictwo do udzielania daru
Ducha Świętego. Stąd wciąż jestem głęboko wzruszony,
kiedy udzielam sakramentu świętego pieczętowania. Co
mnie szczególnie uszczęśliwia? Uśmiech dziecka wywołany życzliwym spojrzeniem, doświadczenia życiowe seniora i burzliwa radość młodego człowieka.
Jaka jest odległość do najbardziej oddalonego
zboru w twoim obszarze działania?
Najbardziej oddalony zbór, to najbardziej położony na południe zbór świata Ushuaia, a od mojego miejsca zamieszkania jest odległy o 2159 kilometrów.
Gdy myślisz o rozwoju w swoim kraju, to jak widzisz przyszłość Kościoła? Na co Kościół musi
16
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się nastawić, jakie ma możliwości dostrzeżenia
publicznego?
W naszym Kościele terytorialnym rokrocznie do świętego pieczętowania przystępują ponad dwa tysiące braci
i sióstr. To poświadcza, że istnieją wierni, którzy innym
ludziom składają świadectwo o naszej wierze, a także, że
są rodziny, które swoje dzieci przyprowadzają do kościoła. Odnośnie właściwych przedsięwzięć jestem pewien,
że Bóg odpowiednio pokieruje myślami naszego apostoła
okręgowego. Coraz bardziej nasz Kościół dostrzegany
jest publicznie, czy to dzięki koncertom, prezentacjom
muzycznym, dniom biblijnym, czy też spotkaniom z młodymi ludźmi.
Z jakim urzędem sprawowanym przez ciebie,
zanim zostałeś powołany na apostoła, masz najlepsze wspomnienia z perspektywy czasu?
Powiem bez wahania: urząd poddiakona. Gdy miałem pytania, to szedłem do diakona, od którego się uczyłem. Jako
poddiakoni mieliśmy pewne „względy” w zborze i też nie
tak często byliśmy wzywani do współsłużby.
Apostole, gdybyś miał się z kimś zamienić na
jeden dzień, to z kim?
Chętnie byłbym kapłanem w jakimś zborze wewnątrz Argentyny, liczącym nie więcej niż 40 wiernych.

„…na tej opoce
				zbuduję Kościół mój”
Jest poniedziałek, a w piątek nasz Główny Apostoł
przybędzie do Argentyny. Ile tęsknoty, ile oczekiwania,
ile emocji wiąże się z tymi odwiedzinami! Przypominam
sobie jeszcze zamierzchłe czasy, kiedy to przez lata zadawaliśmy sobie pytania: Dlaczego żaden Główny Apostoł
nie przybywa do naszego kraju? Czy pewnego dnia być
może jednak przybędzie? Gdy w 1978 roku zapowiedziana została pierwsza wizyta Głównego Apostoła, nareszcie
spełniła się nasza nadzieja i nasze oczekiwania. Radość
była nieopisanie wielka!
Od tamtej chwili odwiedził nas już niejeden Główny
Apostoł. Byli to zupełnie różni mężowie Boży. Zawsze
jednak mogliśmy w nich poznać posłańca Pana, który
wśród apostołów otrzymał szczególne pełnomocnictwo,
podobnie jak Piotr. Szacunek do urzędu Głównego Apostoła dochodzi też do głosu w niektórych pieśniach śpiewanych w Argentynie. Poprzez to chcemy pokazać, że w
pełni potrafimy cenić obecność posłańca Pana.
Pamiętam wypowiedź mojego ojca, apostoła okręgowego Pablo A. Bianchi, który po powrocie z Konferencji
Apostołów Okręgowych w innym kraju powiedział: „Widziałem pomniki i piękne krajobrazy, ale tym, co mnie

wzruszyło i co pozostało w moim sercu jest to, że mogłem
być blisko Głównego Apostoła”. Kiedy nasz Główny
Apostoł podczas ostatniej wizyty w Buenos Aires szedł
przez kościół do ołtarza, to po obydwu stronach długiego środkowego przejścia stali bracia i siostry. Wielu nie
mogło powstrzymać pragnienia dotknięcia przechodzącego Głównego Apostoła. Oczywiście zbawienie naszej
duszy nie jest uzależnione od tego, czy kiedyś się miało
szansę dotknięcia Głównego Apostoła czy nawet podania
ręki. Ale te gesty przecież pokazują radość, wiarę i miłość,
jaką żywimy do posłańców Pana.
Wdzięczni też jesteśmy za impulsy i podejmowane
inicjatywy przez urząd Głównego Apostoła. Pomaga nam
przy tym korygować koncepcje, które wcześniej uważaliśmy za słuszne i przekazuje narodowi Bożemu nowe
koncepcje. Tym samym wypełnia polecenie udzielone
mu przez Pana; poprzez niego Pan chce budować swój
Kościół i za niego, pełniącego służbę Piotrową, Pan się
modlił i powiedział: „Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie
ustała wiara twoja”.
Obyśmy zawsze pozostali na tym nośnym fundamenNorberto Bianchi
cie, na opoce.
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Wiedza I WIARA

grzechów nie jest żadnym automatyzmem, ponieważ do
odpuszczenia grzechów nie wystarcza samo zwiastowanie odpuszczenia grzechów przez apostoła, bowiem odpuszczenie staje się skuteczne wtedy, gdy grzesznik jest
gotowy do pokuty i wybaczenia.
Grzesznik ma pewność uzyskania odpuszczenia grzechów, jeśli z wiarą ufa autorytetowi urzędu apostolskiego.
Apostołowie działają jako posłańcy Chrystusa; poprzez nich sam Jezus Chrystus jest tym, który zwiastuje wierzącemu odpuszczenie grzechów. Odpuszczenie
zwiastowane przez apostoła jest miarodajne, niezależnie
od osądów i aprobaty ludzi. Grzesznik może uzyskać
odpuszczenie od Boga nawet wtedy, gdy ludzie dalej go
oskarżają.

katechizm wyraża fundamentalną prawdę: „Bóg [może]
w swej wszechmocy […] zawsze odpuszczać grzechy”.
(KKN 12.1.8.1) Mając to na uwadze nie możemy wykluczyć możliwości odpuszczenia grzechów bez udziału
apostoła lub kogoś przez niego upoważnionego zgodnie z
porządkiem.
Stąd też nie powinniśmy twierdzić, iż jest niemożliwe,
żeby Bóg dziś odpuścił grzechy wierzącemu, który nie
wierzy w apostołów działających w Kościele Nowoapostolskim. Bóg może niezależnie od urzędu i Kościoła
odpuszczać grzechy! Niemniej tylko ci, którzy usłyszeli
zwiastowanie odpuszczenia grzechów przez Apostolat,
mogą być pewni, że im grzechy rzeczywiście zostały
odpuszczone.

Też bez Apostolatu?

Rozpoznawalna skuteczność

grzechów jako o czynie Bożym: Tylko Trójjedyny Bóg
może anulować grzechy i to w każdym czasie. Pan Jezus,
Syn Boży, powiedział o sobie, że ma moc odpuszczania
grzechów (por. Mar 2, 10) i to nawet przed złożeniem siebie w ofierze na krzyżu.
Czwarty artykuł wyznania wiary precyzuje działanie
Pana Jezusa w swoim Kościele. W Kościele Chrystusa
wierzący w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, mogą otrzymać
łaskę chrztu i w ten sposób doświadczyć obmycia grzechu
pierworodnego. W Kościele apostołowie mają polecenie
do wiążącego i pełnomocnego zwiastowania odpuszczenia grzechów.

Czy powierzone apostołom polecenie zwiastowania odpuszczenia grzechów wyklucza każdą możliwość uzyskania odpuszczenia grzechów także poza działalnością
Apostolatu?
Przypomnijmy sobie najpierw, że polecenie apostołów jest ograniczone czasowo, zwłaszcza że wiąże się
ono przede wszystkim ze zwiastowaniem ponownego
przyjścia Chrystusa i przygotowaniem wierzących na to
wydarzenie. Podczas ponownego przyjścia Pana żyjący
i zmarli, którzy będą na Jego przyjście przygotowani,
zmartwychwstaną. Otrzymają uwielbione ciało i wejdą
do wiecznej wspólnoty z Bogiem.
A ponieważ dotyczy to grzeszników, potrzebne im będzie również odpuszczenie grzechów, by móc być u Boga.
To odpuszczenie nie będzie zwiastowane przez apostołów, ale zostanie udzielone bezpośrednio przez Boga. To
samo dotyczy męczenników, którzy zmartwychwstaną po
wielkim ucisku. Na sądzie ostatecznym sam Bóg będzie
darował łaskę tym, którzy mogą mieć udział w nowym
stworzeniu.
Nauka wiary nowoapostolskiej wyraźnie mówi więc,
że również po zakończeniu działalności apostołów na
ziemi będzie istniała możliwość dostąpienia odpuszczenia
grzechów. Odnośnie czasów przed ponownym obsadzeniem urzędu apostolskiego nasz katechizm wyjaśnia, iż
„jest wyobrażalne, że Bóg i w tych czasach darzył wierzących rozgrzeszającą łaską”. (KKN 6.4.2.2)

W przeszłości ważkość urzędu apostolskiego postrzegano
przede wszystkim przez pryzmat polecenia odpuszczania
grzechów. Taki pogląd, bez analizy zagadnienia, zakładał,
że odpuszczenie grzechów nie jest możliwe bez urzędu
apostolskiego. W dawnych czasach zasadniczy akcent
spoczywał na odpuszczeniu grzechów, a święta wieczerza
była dodatkiem do rozgrzeszenia, swego rodzaju potwierdzeniem lub pokwitowaniem odpuszczenia grzechów.
Obecnie postrzegamy świętą wieczerzę jako zasadnicze i centralne wydarzenie nabożeństwa, a odpuszczenie
grzechów jako nieodzowny warunek tej uroczystości.
Wierzymy, że święta wieczerza jest ważnym środkiem
przygotowującym na ponowne przyjście Pana i że zarządzanie tym sakramentem powierzone jest apostołom.
Jako wierzący mamy polecenie, aby ludziom zwracać uwagę na działalność żyjących apostołów. Możemy
to czynić tylko wtedy, gdy jesteśmy listem Apostolatu,
rozpoznawanym i czytanym przez ludzi. (por. II Kor 3, 2)
Stąd po każdym z nas i po każdym naszym zborze powinno się poznać działanie urzędu apostolskiego!
Świadczmy również o tym, że apostołowie mają pełnomocnictwo do zwiastowania odpuszczenia grzechów!
Pokażmy światu, że chrześcijanie nowoapostolscy:

Żaden automatyzm

Pełnomocnictwo daje pewność

Apostoł zwiastuje odpuszczenie, lecz odpuszczającym
jest Bóg. Pełnomocnictwo apostołów do odpuszczenia

Jak to jest w naszych czasach? Pełnomocnictwo urzędu
daje pewność odpuszczenia grzechów. Pod tym względem

Wiedza i wiara

Odpuszczenie grzechów
i urząd apostolski
Czy jest możliwe odpuszczenie grzechów bez urzędu apostolskiego?
W przyszłości: oczywiście. A dziś: niewykluczone – stwierdził Główny Apostoł.

J

ezus Chrystus po zmartwychwstaniu dał swoim
uczniom polecenie zwiastowania odpuszczenia
grzechów w Jego imieniu: „Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam. […] Którymkolwiek
grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są zatrzymane”. (Jan 20, 21. 23) Katechizm
wyjaśnia, w jaki sposób pojmujemy tę biblijną wskazówkę: „Zadaniem Apostolatu jest, […] wiążąco zwiastować
człowiekowi odpuszczenie grzechów z ofiary i zasługi Jezusa Chrystusa”. (KKN 2.4.4)

Z artykułów wyznania wiary
Nasze wyznanie wiary wymienia w dwóch artykułach
wiarę w odpuszczenie grzechów i w polecenie apostołów
do odpuszczenia grzechów.
Trzeci artykuł wyznania wiary mówi o odpuszczeniu
18
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■ mają odwagę analizować stan rzeczy i są zdecydowani
na niezbędne zmiany;
■ są gotowi do przebaczania i pojednania;
■ zabiegają o wzajemną jedność.
Taka postawa przyniesie nam błogosławieństwo Boże i
zwiększy zainteresowanie naszych bliźnich apostolską
Jean-Luc Schneider
sprawą.
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NAUKI BIBLIJNE

Zły sługa
„A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien sto denarów;
i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: Oddaj, coś winien”.
Ewangelia Mateusza 18, 28

Zdecyduj się
„List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy, i na przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez apostołów waszych”. II List Piotra 3, 1. 2

W

II Liście Piotra piętnowani są fałszywi nauczyciele,
którzy fałszują Ewangelię, ponieważ zatracili wiarę
w ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. II List Piotra 3, 1. 2 nawiązuje do przesłania I Listu Piotra. W Listach tych
jako miarodajna dla chrześcijańskiej wiary wyeksponowana zostaje nauka apostołów. Jednocześnie II List Piotra wskazuje na
starotestamentowe zwiastowanie proroków, którzy świadczyli
o Jezusie Chrystusie. Zatem niemożliwe jest odrzucenie Starego
Testamentu, tak jak to głosili niektórzy fałszywi nauczyciele.
Każdy dzień wymaga od nas podejmowania decyzji. Albo
my je podejmujemy, albo podejmują je za nas inni. Gdy chodzi o wybór związany z wykształceniem, pracą, znajdowaniem
przyjaciół, czy wejściem w związek, zawsze się zastanawiamy,
rozważamy, a następnie podejmujemy decyzję.
Również ważkie są decyzje dotyczące miłowania siebie i
bliźniego, decyzje dotyczące odpowiedzialnego postępowania
z zasobami darowanymi przez Boga w Jego stworzeniu, decyzje odnośnie przejmowania zadań i odpowiedzialności, także w
wierze oraz w Kościele.
Słowo biblijne zaprasza nas do przypomnienia sobie mężów
Bożych starego przymierza. Na przykład:
• Jozue „był pełen ducha mądrości”, (V Moj 34, 9) a później
swoim przykładem skłonił całą swoją rodzinę do służenia
Panu, a naród izraelski do nawrócenia się ku Bogu, (Joz 24,
15) – my również jasno i zrozumiale opowiadajmy się za
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Panem i tego się trzymajmy – niezależnie od tego, co inni
o tym mówią.
• Joel był głosicielem łaski Bożej i ocalenia przez Boga. Zapowiedział również zesłanie Ducha Świętego. Powołany
był przez Boga. (Joel 3) – Obecnie apostołowie i przez nich
posłani duchowni głoszą, w jaki sposób można otrzymać
dar Ducha Świętego.
• Aggeusz był prorokiem, który wzywał naród izraelski do
zastanowienia się nad wolą Bożą i do działania. Naród miał
dbać nie tylko o swoje sprawy, lecz angażować się na rzecz
Pana i budować dom Boży. – Pan potrzebuje ciebie w Kościele; pomyśl o tym!
Poprzez apostołów i upoważnionych przez nich sług Bożych
zwiastowane przykazanie Chrystusa wzywa – tak jak w przypadku proroków – do zwrócenia się ku Bogu i do opowiedzenia się
za Nim. Szczególnie powinniśmy być świadomi codziennego
oczekiwania ponownego przyjścia Chrystusa i odpowiednio do
tego prowadzić swoje życie.
Podczas świętego pieczętowania otrzymaliśmy dar Ducha
Świętego. Duch Święty świadczy o tym, że jesteśmy dziećmi
Bożymi i pomaga nam podejmować decyzje odpowiadające
woli Bożej. (Rzym 8, 14. 16)
Wezwanie Jezusa: „I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie”, (Łuk
12, 40) traktujmy poważnie i podejmujmy właściwe decyzje.

słudze ludzkie zachowanie, które nacechowane jest przemocą i niechęcią do wybaczania. Owy sługa jest więc
przykładem zatwardziałego człowieka. Powstrzymajmy
się jednak od osądzania tego sługi (sami możemy takim
być) i zastanówmy się nad przyczyną jego zachowania.
Człowiek, który doświadczył łaski chrztu i nie wykazuje żadnej chęci do odpuszczania innym, nie zrozumiał
czynu łaski Bożej. Nie pojmuje, że Bóg okazał jemu,
grzesznikowi potrzebującemu pomocy, łaskę bez jakichkolwiek zasług z jego strony. Stąd też brakuje mu pokory,
pokuty, skruchy oraz postanowienia do zmiany.

Gotowość do wybaczania
Boże odpuszczenie grzechów oraz nasza gotowość do
odpuszczenia win naszemu bliźniemu są ściśle z sobą powiązane. Istnieją jednak sytuacje, w których wybaczenie
przychodzi z trudem; być może rany są zbyt głębokie. W
przypowieści współsługa prosi o cierpliwość – a więc o
wybaczenie – chce nawet spłacić swój dług. (Mat 18, 29)
Gdy ktoś w taki sposób prosi o wybaczenie, to w zasadzie
nie można odmówić. Są jednak przypadki, gdzie nikt nie
prosi o wybaczenie lub gdzie z powodu wielkości uchybienia, wybaczenie wydaje się niemożliwe. Pomimo tego
starajmy się wybaczyć – chociażby przychodziło nam to
z trudem. Wybaczenie może być długim procesem. Bóg
patrzy łaskawie już na nasze starania pod tym względem.

Duchowy sens tej przypowieści
Przypowieść kończy się ostrzeżeniem Pana Jezusa
skierowanym do Jego uczniów. Wyraża ono jej duchowy
sens: „Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy
nie odpuści z serca swego bratu swemu”. (Mat 18, 35)
Ostrzeżenie to kojarzy się z prośbą zawartą w modlitwie
„Ojcze nasz”: „...i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom”. (Mat 6, 12) Przebaczenie ma skutkować przebaczeniem.
Na duchowej płaszczyźnie w królu można dostrzec
Boga, który odpuszcza grzechy, a w niemiłosiernym

Prezentacja przypowieści na drzwiach konfesjonału
w kościele pielgrzymkowym w Wies k. Steingaden w Niemczech
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P

rzypowieść o złym słudze znajduje się tylko w Ewangelii Mateusza. Wykracza ona poza realia codzienności i to zarówno co do przedstawianych wartości
pieniężnych, jak i nierozsądnego zachowania się sługi.
Wartość długu 10 000 talentów jest niewyobrażalna.
Źródła historyczne podają, że w I w. n.e. talent był największą jednostką pieniężną stanowiącą 6 000 denarów, a 1 denar
był zapłatą za 1 dzień pracy robotnika. Dług 10 000 talentów
to wynagrodzenie za ok. 200 000 lat pracy robotnika. Dla porównania roczne dochody króla Heroda z podatków całego
królestwa miały wynosić ok. 900 talentów.
W przypowieści o złym słudze (Mat 18, 21-27) jest
mowa o pewnym królu, który ulitowawszy się anuluje dług
swemu słudze, być może chodzi tu o wysokiego urzędnika.
Natomiast temu słudze, ktoś inny też jest coś winien. Ułaskawiony sługa ze swojej strony nie jest gotów zrezygnować
z egzekucji tego, jakże porównywalnie dość niskiego długu,
ale niemiłosiernie i z przemocą stara się go odzyskać: „…
pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: Oddaj, coś winien”. Nie
reaguje także na prośby swego dłużnika i współsługi, tylko
bezwzględnie egzekwuje swoje prawa. Król dowiaduje się o
tym i w następstwie karze owego sługę.
Historia ta jest prosta i zrozumiała. Zdziwienie budzi
zatwardziałość człowieka, który akurat doświadczył dobrodziejstwa darowania mu wielkiego długu. Od razu się poznaje, że jego zachowanie jest niewłaściwe. Ta przypowieść
uwidacznia, że wspaniałomyślność ściera się z małostkowością, a małostkowy zostaje słusznie ukarany.
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3.1.8 Bóg, doskonały

katechizm

Trójjedyny Bóg
Rozdział 3 − część II

3.1.5 Bóg, wiekuisty
Bóg wiekuisty nie ma ani początku ani końca. Nie
istnieją dla Niego ograniczenia czasowe: „Zanim góry
powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków
na wieki Tyś jest, o Boże!”. (Ps 90, 2) Bóg jest Stwórcą
i Panem czasu. W przeciwieństwie do świata materialnego, podlegającego czasowości, Bóg suwerennie decyduje
ponad czasem, daruje czas albo zabiera czas.
Wiekuistość Boga przekracza horyzont doświadczenia ludzkiego. Jest nieskończona i bezczasowa, co więcej
przed Bogiem przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w
równej mierze stanowią aktualność. To, że Bóg jest ponad
wymiarem czasowym i stoi ponad czasowością, przebrzmiewa w II Liście Piotra 3, 8: „Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest
jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień”.

3.1.6 Bóg, miłujący
W nowym, jak i w starym przymierzu Bóg ukazuje się
jako miłujący. Z miłości wybrał naród izraelski i uwolnił
go z niewoli egipskiej. Bóg jednak objawiał się jako miłujący w swych czynach historycznych nie tylko narodowi
izraelskiemu, ale ostatecznie w Jezusie Chrystusie całej
ludzkości: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna
swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie
zginął, ale miał żywot wieczny”. (Jan 3, 16)
22
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Bóg nie tylko miłościwie skłania się do świata, ale Bóg
jest miłością. (I Jan 4, 16)

3.1.7 Bóg, łaskawy i sprawiedliwy
Bóg jest łaskawy. Jego łaska jest częścią Jego sprawiedliwości. On okazuje ludziom łaskę, miłosierdzie, cierpliwość i dobroć. (Ps 103, 8) Bóg według swojej sprawiedliwości udziela swojemu ludowi łaski, nawet jeśli schodzi
na manowce lub nie dochowuje przymierza: „W przystępie
gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w
wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój
Odkupiciel”. (Iz 54, 8)
To, że Bóg jest łaskawy, uwidacznia się w nowym
przymierzu poprzez to, że skłania się ku człowiekowi uwikłanemu w grzech i odpuszcza grzechy. Apostoł Paweł poświadcza, że Bóg był w Chrystusie i świat z sobą pojednał.
(II Kor 5, 19) Z łaski Bóg usprawiedliwia niesprawiedliwego. Grzesznik dostępuje odpuszczenia. Potrzebujący
zbawienia dostępuje zbawienia, czyli odkupienia.
Bóg jest sprawiedliwy: „Doskonałe jest dzieło jego,
gdyż wszystkie drogi jego są prawe”. (V Moj 32, 4) Jego
sprawiedliwość uwidaczniają takie wypowiedzi, jak:
„zapłatą za grzech jest śmierć” (Rzym 6, 23) lub „Boże
Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy”.
(Obj 16, 7) On jest tym, który w nowym przymierzu
grzesznikowi pozbawionemu zasług daruje usprawiedliwienie przez Jezusa Chrystusa. (Rzym 3, 24-26; 5, 18)

Bóg jest doskonały. Nie potrzebuje żadnej korekty,
jakiejkolwiek zmiany lub dalszego rozwoju. On jest niezmienny i wolny od wszelkich warunków i presji. Jego
działania nie następują z powodu konieczności zewnętrznych, ale wyłącznie na podstawie Jego całkowicie suwerennej woli.
Bóg dał się poznać Mojżeszowi jako ten, który sam z
sobą jest całkowicie tożsamy i doskonały: „Jestem, który
jestem”. (II Moj 3, 14)
Doskonałość i dobrotliwość Boża są ściśle ze sobą
związane. Wszystko, co dzieje się w Bogu, wszystko, co
wywodzi się od Niego lub zostaje stworzone przez Niego
jest doskonałe i dobre. Doskonałość Boga ukazuje się też
w tym, że pomiędzy wolą a czynem, pomiędzy zamiarem a
urzeczywistnieniem nie ma żadnej niezgodności. U Boga
nie ma żadnego niepowodzenia albo czegoś, co byłoby
niedoskonałe. Stworzenie ma udział w Bożej doskonałości i dobrotliwości. Stąd Bóg uznaje swoje stworzenie za
„bardzo dobre”. (I Moj 1, 31)
Do doskonałości Bożej należy też prawda. U Boga nie
ma żadnego kłamstwa, zmylenia lub niepewności. „Prawda jest treścią słowa twego”. (Ps 119, 160) Słowo Boże
jest niezawodne, Bóg wiąże się ze swoimi przyrzeczeniami i jest wierny.
Prawda Boża współgra z mądrością. Bóg nią rządzi i
napełnia całe stworzenie: „Sięga potężnie od krańca do
krańca i włada wszystkim z dobrocią”. (Mdr 8, 1)
Doskonałość Boża bezpośrednio staje się poznawalna w Jezusie Chrystusie, sprawcy i dokończycielu wiary,
(Hebr 12, 2) ponieważ On jest w swoich słowach i czynach
doskonały. Jezus Chrystus jest wzorem i nauczycielem doskonałości, do której człowiek powinien dążyć. (Flp 2, 5)
„Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany”, (Flp 3, 12-16) czyli do doskonałości, która
jest natury eschatologicznej. Grzeszni ludzie mogą dążyć
do doskonałości, ale nie mogą jej urzeczywistnić. Dzięki
przyjęciu podczas ponownego przyjścia Chrystusa i udziałowi w nowym stworzeniu Bóg ostatecznie daruje człowiekowi wszechobejmujący udział w Jego doskonałości.

rozumem przez nas ludzi – dostęp do Boga możliwy jest
jedynie przez wiarę. (KKN 3.1)
Jedyny Bóg jest Trójjedyny: Ojciec, Syn i Duch Święty. Nie chodzi o trzech Bogów, ale o trzy osoby (hipostaza). (KKN 3.1.1)
Wiara w jedynego Boga (monoteizm) należy do podstawowego wyznania Starego i Nowego Testamentu i jest
zakotwiczona w wierze chrześcijańskiej począwszy od
pierwszych zborów aż do współczesności. (KKN 3.1.2)
Świętość, czyli majestat, nienaruszalność, niepowszedniość należą do istoty Bożej, do Jego jestestwa i działania.
Jego Słowo i wola również są święte. (KKN 3.1.3)
Bóg może wszystko, nie ma żadnych ograniczeń. Do
wszechmocy Boga należy wszechwiedza i wszechobecność. (KKN 3.1.4)
Bóg nie ma ani początku ani końca. Wiekuistość Boga
jest nieskończona i bezczasowa. Bóg jest Stwórcą czasu i
jest ponad wymiarem czasowym. Przed Nim przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość w równej mierze stanowią aktualność. (KKN 3.1.5)
Bóg jest miłością. Ukazuje się też w historii jako miłujący. Uwidacznia się to przede wszystkim w poświęceniu
swego Syna dla całej ludzkości. (KKN 3.1.6)
Bóg jest łaskawy i sprawiedliwy. Jego łaska uwidacznia się przez to, że odpuszcza grzechy. On daruje grzesznikowi usprawiedliwienie przez Jezusa Chrystusa. (KKN
3.1.7)
Bóg jest doskonały. Jego dzieła i drogi są prawe. Jego
działania następują wyłącznie na podstawie Jego całkowicie suwerennej woli. Bóg wiąże się ze swoimi przyrzeczeniami i jest wierny. Doskonałość Boga bezpośrednio staje
się poznawalna w Jezusie Chrystusie. (KKN 3.1.8)

Streszczenie
Ojciec, Syn i Duch Święty są jedynym Bogiem, który
jest od początku, tworzy, działa i zachowuje. (KKN 3)
Bóg w swej istocie i działaniu jest nie do pojęcia
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Dla dzieci / Opowieści biblijne

RAJ
(I Księga Mojżeszowa 2, 4-25)

Bóg jest Stwórcą świata,
wszystko pochodzi od Niego:
ziemia i niebo, człowiek i zwierzę. Bóg stworzył wszystko z
niczego.
W czasie, gdy Bóg stworzył
ziemię i niebo, nie istniały jeszcze żadne krzewy ani nie rosło
nic zielonego na polach.
Bóg nie zsyłał jeszcze na
ziemię deszczu i nie było
żadnego człowieka uprawiającego ziemię. Ale nad ziemią unosiła się mgła, która
nawilżała całą glebę.
Wtedy Bóg ukształtował
człowieka z prochu ziemi i

tchnął w jego nozdrza dech
życia; w ten sposób człowiek
stał się istotą żywą.
Potem Bóg założył ogród w
Edenie i umieścił w nim człowieka.
Następnie Bóg sprawił, że wyrosły z ziemi drzewa, które były
przyjemne do oglądania, a ich
owoce dobre do jedzenia. W
środku ogrodu rosło drzewo
życia i drzewo poznania dobra
i zła. Z Edenu wypływała rzeka,
która nawadniała ogród. Rzeka
następnie rozdzielała się na
cztery odnogi: Piszon, Gichon,
Chiddekel (Tygrys) i Eufrat.
Człowiek miał uprawiać ogród
i go strzec. Bóg nakazał czło-

wiekowi: „Z każdego drzewa
tego ogrodu możesz jeść, ale
z drzewa poznania dobra i
zła nie wolno ci jeść, bo gdy
tylko zjesz z niego, na pewno
umrzesz”.
Następnie Bóg rzekł: „Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest
sam”.
Bóg stworzył z ziemi zwierzęta
i ptaki, i przyprowadził je do
człowieka. Jak człowiek nazwał każde zwierzę, tak odtąd
się nazywa.
Tak więc człowiek nadał nazwy
wszelkiemu bydłu, ptactwu i
zwierzętom na polu. Ale człowiek nadal był sam.
Wtenczas Bóg zesłał na człowieka głęboki sen, wziął jedno
z żeber człowieka i wypełnił
to miejsce ciałem. Z żebra,
które wyjął człowiekowi, Bóg
ukształtował kobietę i przyprowadził ją do niego.

Wtedy człowiek powiedział:
„Ta dopiero jest kością z kości
moich i ciałem z ciała mojego.
Będzie się nazywała mężatką,
gdyż z męża została wzięta”.
Dlatego opuści mąż ojca
swego i matkę swoją i złączy
się z żoną swoją”.
Mężczyzna i kobieta byli
nadzy, ale się nie wstydzili.

Ogród w Eden
ie dziś przeważ
nie jest określ
jako ogród Ed
any
en. Gdzie dok
ła
d
nie znajduje si
kraina, to nie
ę ta
jest określone.
Niektórzy prz
czają, że ogró
ypuszd Eden znajdow
ał się gdzieś na
południu Mez
opotamii, w d
zisiejszym Irak
podejrzewają,
u. Inni
że znajdował
się tam, gdzie
wają rzeki Euf
wypłyrat i Tygrys, w
dzisiejszej Tu
rcji.
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(Szwajcaria)
Czy znacie Szwajcarię? „Tak”, powiecie, „w Szwajcarii są zegarki, krowy, czekolada, góry i oczywiście Roger Federer, znany tenisista”.
Poza tym jest mój zbór, który znajduje się w Neuchâtel!
Obok na fotografii pomalowałam na kolorowo okna naszego
kościoła. Poniżej widzicie, jak naprawdę wygląda. Podoba
się wam mój projekt?
Miasto Neuchâtel położone
jest nad brzegiem wielkiego
jeziora, które oczywiście leży
w Szwajcarii. Dawniej tu w fabryce Suchard produkowano
owocowe gumy rozpuszczalne
Sugus.
W Neuchâtel mówi się po
francusku, ponieważ należy do francuskojęzycznej
Szwajcarii. W pobliżu
Neuchâtel znajduje się
wioska Gorgier; tu ja
mieszkam. Wioska liczy
około 2 000 mieszkańców.
Ach, zupełnie zapomniałam wam powiedzieć, że nazywam się Alexiane,
mam jedenaście lat, brązowe oczy i
jasnobrązowe włosy.
W mojej grupie na zajęciach religii jest
czworo uczniów, to jest bardzo piękne. Kilka razy w roku
razem z innymi dziećmi z Kościoła biorę udział w chórze,
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Czy wiecie, ile lat ma
Neuchâtel? W 2011
roku miasto obchodziło
1000-lecie istnienia!

orkiestrze, zawodach i obozach. Najlepsze
w tym wszystkim jest to, że mogę się zobaczyć znowu z przyjaciółmi z innych zborów
– i z moim kuzynem Lilouanem, z którym się
dobrze rozumiem. On należy do zboru La
Chaux-de-Fonds.
Co robi jedenastolatka w Szwajcarii? Hm,
wiele! Poza szkołą, która zajmuje dość dużo
czasu, uczę się gry na fortepianie, gram w
siatkówkę i w tenisa.
A jeszcze bardziej podoba mi się rysowanie, majsterkowanie i fotografowanie –
większość z tych zdjęć zrobiłam sama.
Fotografię z brzegu jeziora w naszej
wsi potem odrysowałam.
Mieszkamy w domu z dużym ogrodem. Wystarczająco dużym dla kur
i trampoliny.

Mój tata nazywa się Blaise. Jest
kapłanem w naszym zborze i
pracuje jako ślusarz; jego warsztat mieści się w naszym domu.
Moja mama pracuje w branży
energii odnawialnej i nazywa się
Catherine. Poza tym mam starszą siostrę Bénédicte, która ma
14 lat.
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Fotografie własne, akslam/Fotolia.com, kreativloft GmbH/Fotolia.com, E.O./ Fotolia.com
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W skrócie...
Nowa szkoła
w Syrii
Hims, trzecie co do wielkości miasto w Syrii, położone jest w regionie
szczególnie dotkniętym skutkami
wojny. Zniszczona jest większa część
budynków oraz infrastruktura, opłakuje się wielką liczbę ofiar i wielu
ludzi straciło cały dorobek życia.
Projekt wybudowania nowej szkoły
przyniósł nową nadzieję dzieciom i
młodzieży. Budynek szkolny zintegrowany z przedszkolem zapewni
miejsce dla 120 dzieci i 100 młodzieży oraz pozwoli na regularne zajęcia
lekcyjne. Prace budowlane rozpoczęły się jesienią 2016 roku. Projekt realizowany jest przy wsparciu fundacji
charytatywnej terytorialnego Kościoła Nowoapostolskiego w Szwajcarii,
NAK-Humanitas.

Wmurowanie kamienia węgielnego
pod budowę szkoły w Gambii
Kościół Nowoapostolski w Gambii wsparł projekt budowy nowej szkoły. Ten zachodnioafrykański kraj obsługiwany jest też duszpastersko przez duchownych z
terytorialnego Kościoła Nowoapostolskiego Hesja/Nadrenia Północna-Palatynat/
Sara, któremu przewodniczy apostoł okręgowy Bernd Koberstein. Podczas podróży do Afryki apostoł okręgowy Koberstein (z tyłu 1. od lewej w białej koszuli) i
apostoł Jens Lindemann wzięli udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod szkołę. Projekt zainicjowała prywatna fundacja JOFI w celu umożliwienia ubogim dzieciom dostępu do edukacji bez czesnego. Inicjatywę tę poparł
również Kościół Nowoapostolski w Gambii. Pierwszy zbór w Gambii został założony w roku 1985. Kościół Nowoapostolski w tym kraju jest uznany państwowo i
współdziała w przedstawicielstwie ekumenicznym „Gambian Christian Council”.

Warsztaty dla dziennikarzy w Indiach
Dobre pisanie, dobre fotografowanie: kreatywne warsztaty dla dziennikarzy – pod
tym hasłem spotkali się w Pune, w stanie
Maharasztra, przede wszystkim młodzi
chrześcijanie nowoapostolscy z całych Indii. Zajmowali się i szkolili zarówno w zakresie tekstów, jak i fotografii, które mają
być publikowane na nowej stronie internetowej Kościoła Nowoapostolskiego w Indiach. Seminarium dla młodych dziennikarzy obejmowało trzy zagadnienia:
dobre fotografowanie, dobre pisanie i finalizowanie artykułów. W Indiach tysiące wiernych skupione są w 560 zborach
nowoapostolskich obsługiwanych duszpastersko przez dziewięciuset duchownych.
(stan na 31.12.2016 r.)
Zdjęcie na okładce: „Floralis Generica” – metalowy kwiat, interaktywna rzeźba w Buenos Aires
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