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Mili Bracia i Siostry,

tegoroczne motto „Chwała Bogu, naszemu Ojcu” zawiera trzy zadania, któ-
rych realizacji podjęliśmy się w bieżącym roku. Kiedy uświadamiamy sobie 
wielkość Boga i Jego stworzenia – a to jest pierwsze zadanie – wtedy pragniemy 
Boga chwalić i Jemu dziękować. Poznawszy wielkość Boga i Jego stworzenia, a 
pozostawanie biernym, bezczynnym i milczącym, byłoby błędną reakcją.

Chwalenie i dziękowanie jest drugim i trzecim zadaniem – jak z ich realizacją 
udaje się konkretnie w dniu powszednim?

Chwalenie Boga realizujemy naszym praktykowaniem Słowa Bożego, wcie-
lając je w czyn i wypełniając wolę Bożą.

Dziękujemy Bogu naszą ofiarnością. Nie chodzi przy tym wyłącznie o pienią-
dze. Chodzi o wdzięczność wobec Boga. Bogu jesteśmy wdzięczni i oddajemy 
Jemu nieco z tego, co od Niego otrzymaliśmy.

Dziękujemy Bogu naszą pojednawczością. Dlatego że jesteśmy wdzięczni 
Bogu za Jego łaskę i odpuszczenie, to jesteśmy też gotowi przebaczyć naszemu 
bliźniemu.

Dziękujemy Bogu naszą służbą. Bogu służymy nie dlatego, żeby na coś za-
służyć lub coś otrzymać. Służymy Jemu dlatego, że już wszystko otrzymaliśmy, 
dlatego że obiecał nam swoje dziedzictwo.

Poznawszy wielkość Boga i Jego stworzenie pragniemy czcić Boga i Jemu 
dziękować za Jego łaskę i przychylność. Dziękujemy Bogu, wykazując naszą 
gotowość do ofiarności, do pojednania i do służenia naszemu bliźniemu.

Serdecznie pozdrawiam,
Wasz

Jean-Luc Schneider

Chwalenie
i dziękowanie
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Należąca do Filipin wyspa Negros, na 
którą udał się z wizytą Główny Apostoł 
Jean-Luc Schneider w ramach swojej 

podróży południowoazjatyckiej, wyróżnia się 
liczbą pięćdziesięciu uniwersytetów i szkół wyż-
szych. Ilość znamienna, zważywszy na fakt, iż 
wyspa liczy 4,5 mln mieszkańców. Bogactwo 
ośrodków edukacyjnych, wiele z nich natury 
kościelnej, wyspa zawdzięcza siedmiu zakonni-
com. Z tego tytułu w Dumaguete, stolicy pro-
wincji Negros Oriental, wystawiono monument 

„Sisters of St. Paul of Chartres”. W 1904 roku w 
Dumaguete przybiła do brzegu łódź z siedmio-
ma zakonnicami, siostrami zakonu św. Pawła z 
Chartres. Zakon ten pierwotnie został założony 
w celu edukacji dziewcząt. Zakonnice z Fran-
cji założyły szkołę, w której na początku naukę 
pobierało trzydzieści dziewcząt i sześciu chłop-
ców. Z tej szkoły podstawowej kilka lat później 
powstała szkoła średnia, a w końcu Uniwersytet 
Św. Pawła w Dumaguete, na którym studiuje 
obecnie około 3000 studentek i studentów.

Wyspa Negros – siedem zakonnic i uniwersytet
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NABOŻEŃSTWO W TiliNg/FilipiNy

DATA: 14 maja 2017 r.
OSOBy TOWArzySzącE: apostołowie okręgowi: 
Andrew Andersen, Urs Hebeisen i Rainer Storck;  
apostołowie: Cleofas Bual, Siegfried Catan,  
Domingo Diagbel, Samuel Hadiwidagdo,  
Edy Isnugroho, Alfredo Pascual i Fred Wolf
UczESTNicy: ok. 5 200
iNFOrmAcjA: w stan spoczynku został przeniesiony 
apostoł Domingo Diagbel (z przodu na zdjęciu) oraz ordy-
nowany apostoł Joe An Beli-Ot
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Zakładam, że prowadzili zwyczajne życie, jedli, spali, 
troszczyli się o dzieci, o rodziny. Najważniejsze jednak 
dla nich było, żeby tak często, jak to tylko możliwe, się 
gromadzić i modlić. W tym celu zbierali się na piętrze bu-
dynku. Po Zielonych Świątkach, jak jest mowa, trwali w 
nauce apostolskiej, we wspólnocie w łamaniu chleba i w 
modlitwach. A więc nadal się gromadzili, żeby tworzyć 
wspólnotę, żeby się modlić, słuchać kazań apostołów i 
obchodzić wieczerzę. To jest piękny obraz nabożeństwa.

Jako dzieci Boże mamy potrzebę zgromadzania się i 
przeżywania nabożeństw. Na nabożeństwie przeżywamy 
wspólnotę, słuchamy nauki apostolskiej, obchodzimy 
uroczystość świętej wieczerzy i razem się modlimy. Te 
aspekty nabożeństwa chciałbym dziś naświetlić.

Gdy zbór się gromadzi, wtedy wspólnie się modli. To 
jest jedno z zadań zboru. Kościół Chrystusa jest powołany 
do wspólnej modlitwy i wielbienia Boga.

W tamtym czasie zbierano się na piętrze budynku, 
gdzie było spokojnie i gdzie nie docierał zgiełk uliczny. 
Ale żeby tam się dostać, trzeba było wejść po schodach na 
górę. Piękny obraz dla nas. Uczestnictwo w nabożeństwie 
wymaga wewnętrznego nastrojenia.

Przypuszczam, że tu na Filipinach jest tak, jak wszę-
dzie, że ludzie zmieniają zajęcie z jednego na drugie. Ży-
jemy w dość głośnym świecie: dużo hałasu, telewizja, 
radio, Internet, wiele jest tego, co nas zajmuje. Kiedy 
widzę nasze dzieci, to one zajmują się dziesięć minut 
jedną rzeczą, wtedy mają dość i zaczynają się zajmować 
czymś innym. Zawsze się dziwię, jak to funkcjonuje, że 
gdy się uczą, to jednocześnie słuchają muzyki.

Im dłużej żyjemy w tym hałaśliwym i głośnym świe-
cie, tym mam poważniejsze zmartwienie, jak w tym 
wszystkim wygląda nasze aktywne uczestnictwo w nabo-
żeństwach. Wykonuje się swoje codzienne zajęcia i nagle 
– ach, przecież już czas udać się na nabożeństwo! Wtedy 
idzie się do kościoła, siada w ławce i chce się słuchać 
Słowa Bożego. Obawiam się, że tak to nie funkcjonuje. 
Na nabożeństwo trzeba się przygotować. Potrzebuje się 
czasu, żeby się nastroić na nabożeństwo.

Drodzy bracia i siostry! Jestem bardzo 
wdzięczny z możliwości, jaką dał mi 
Bóg, przeżycia z wami tego nabożeństwa. 
Sądzę, że podzielacie moje przekonanie, 
iż rzeczywiście potrzebujemy nabożeństw 

– każdy z nas. Jesteśmy świadomi, jakie konieczne jest 
wsparcie Boże, jak bardzo potrzebujemy wskazówek Bo-
żych. Liczymy na to, że Bóg nam powie, co mamy czynić 
we współczesnych uwarunkowaniach, co musimy wie-
dzieć i co mamy robić, żeby się przygotować na ponowne 
przyjście Pana Jezusa. A że Bóg nas miłuje, to daje nam to, 
czego potrzebujemy i odpowiada na nasze prośby. Teraz 
nam mówi: „Wiesz, że potrzebuję również ciebie! Chciał-
bym, żebyś mi pomagał i mi służył. Potrzebuję ciebie w 
szczególnych uwarunkowaniach, w jakich dziś żyjesz. 

Jednomyślni w modlitwie
Potrzebuję ciebie jako mojego świadka. Potrzebuję ciebie 
do pomocy dla mojego dziecka – twojego brata, twojej 
siostry. Potrzebuję ciebie jako pomocnika dla twojego 
sąsiada!”.

Bracia, siostry, przyjmijcie to do serca: Bóg potrzebuje 
ciebie akurat teraz! Akurat w szczególnej sytuacji, w któ-
rej obecnie żyjesz. Odpowiedzmy na to wezwanie Boże. 
Nasza odpowiedź mogłaby brzmieć: „Tak, chcę czynić to, 
co mi mówisz!”. Bóg da nam siłę, jakiej będziemy do tego 
potrzebowali i będzie nas błogosławił.

Słowo biblijne, które przeczytałem, związane jest z 
czasem zielonoświątkowym, w którym zbór czekał na 
wypełnienie obietnicy Jezusa Chrystusa. Co robili wier-
ni? Tu jest mowa, że „wszyscy trwali jednomyślnie w 
modlitwie”. To nie oznacza, że dzień i noc się modlili. 

„A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali 
Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i 
Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota, i Juda Jaku-
bowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz
z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego”.

Słowo biblijne: Dzieje Apostolskie 1, 13. 14

Kościół Chrystusa jest
powołany do wspólnej modlitwy

i wielbienia Boga.

Bracia i siostry, znajdujcie czas, aby przygotować 
się na nabożeństwo, w szczególności na nabo-
żeństwo niedzielne. Wiem, że nie mówię niczego 

nowego. To mówili już nasi przodkowie. Obawiam się 
jednak, że ta rada poszła w zapomnienie. Potrzebujemy 
czasu na przygotowanie się na nabożeństwo. Nie po to, 
żeby tylko być skupionym, ale żeby uporządkować nasze 
myśli, tak aby właściwe sprawy stały na pierwszym miej-
scu. To jest praca przygotowawcza. Wiem z własnego 
doświadczenia, że do tego potrzeba czasu. Zajmujemy 
się tyloma sprawami; nasze serce wypełnia wiele myśli 
i trosk. Dlatego muszę uporządkować swoje serce zanim 
przystąpię do Pana; to daje mi gwarancję, że na pierw-
szym miejscu jest to, co właściwe. To symbolizuje obraz 
zgromadzania się na piętrze, gdzie jest się zdystansowa-
nym od hałasu dnia powszedniego.

Gromadzimy się, aby razem się modlić. Modlitwa 
zborowa jest wspólnym dziełem. Z pewnością 
modli się sługa, który stoi przy ołtarzu. Ale to 

nie jest jego modlitwa, to jest modlitwa zborowa, nasza 
modlitwa. Drodzy bracia, nie zapominajcie o tym, kiedy 
przeprowadzacie nabożeństwo. Gdy modlicie się przy oł-
tarzu, wtenczas jesteście rzecznikiem zboru. Proszę, nie 
głoście kazania, kiedy się modlicie! W modlitwie nie mu-
sicie pouczać zboru. Macie mówić za zbór, żeby każdy w 
zborze czuł się włączony do modlitwy i mógł powiedzieć: 
„To jest moja modlitwa!”. Wspólnie modlimy się „Ojcze 
nasz”. To również jest wspólne dzieło zboru. Ażeby tego 
dokonać, musimy się zebrać, być jedno w Chrystusie, od-
sunąć na bok własny punkt widzenia i to, co nas osobiście 
zajmuje i zjednoczyć się w modlitwie. To jest polecenie, 
które zbór otrzymał od Boga, żeby się zbierać i razem się 
modlić.

Sprawdzałem w Biblii, przy jakich okolicznościach 
jest mowa o modlitwach na piętrze. Można też z tego 
wnioskować, co powinno być treścią modlitwy, wspólnej 
modlitwy.

Pomyślmy o historii Daniela. On był w obcym kraju, 
a król zakazał o cokolwiek się modlić do kogokolwiek, 
za wyjątkiem niego. (Dan 6, 8) Nie zważając na groźby 

Znajdujcie czas, aby
przygotować się na nabożeństwo.
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i ryzyko Daniel szedł do górnego pokoju swego domu i 
modlił się do Boga, ponieważ wiedział, że ma się modlić 
tylko do prawdziwego Boga. To był jego obowiązek i on 
go wypełniał, nawet gdy groziła mu kara śmierci.

Kościół Chrystusa ma polecenie oddawania Bogu 
chwały i uwielbienia. Jesteśmy powołani do tego, 
żeby wspólnie Boga chwalić i czcić. Tym samym 

pokazujemy światu, że Jemu wierzymy i mamy powód 
do dziękowania Jemu. Ufamy Bogu. Mamy nieskończe-
nie wiele powodów, żeby Jemu ufać. Być może mamy 
dużo innych obowiązków, ale naszym najważniejszym 
obowiązkiem jako zboru jest wspólne oddawanie Bogu 
chwały i uwielbienia.

Pomyślmy o proroku Eliaszu i o wdowie z Sarepty, 
która ostatnie, co miała do jedzenia, dała prorokowi, dzię-
ki czemu ona i prorok zostali ocaleni. Jakiś czas później 
zmarł syn tej wdowy. Wdowa sądziła, że Bóg ukarał ją 
w ten sposób za jej grzechy. Eliasz do niej powiedział: 
„Daj mi twego syna”. Wziął go, zaniósł do pomieszczenia 
na górze i położył na łóżku. Modlił się do Boga: „Panie, 

Boże mój! Czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, 
chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej 
syna? […] Panie, Boże mój, przywróć, proszę, życie temu 
dziecku”. (I Król 17, 19-21) I dziecko ożyło.

Następnym znaczącym zadaniem zboru jest to, że po-
winien się zgromadzać i modlić o wybawienie i zbawienie.

Wiemy, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i nie zasłu-
gujemy na życie wieczne, na wspólnotę z Bogiem. Módl-
my się wspólnie o zbawienie, ale też o zbawienie wszyst-
kich ludzi. Modlimy się nie tylko za nas, ale chcemy, żeby 
wszyscy byli zbawieni. Do polecenia Kościoła Chrystusa 
należy również wspólna modlitwa: „Proszę, daruj moje-
mu bliźniemu wybawienie i zbawienie. Nie zalicz grze-
chów nam ani jemu, ale nas zbaw”. Cudowna modlitwa!

Wielu ludzi sobie życzy, żeby grzesznik został ukara-
ny. My się modlimy, gdy zbieramy się w każdą niedzielę, 
o zbawienie dla grzeszników. To jest jeden z powodów, 
dla którego się zbieramy.

Elizeusz miał podobne przeżycie, jak Eliasz. Często 
zatrzymywał się w pewnym domu. Któregoś dnia zmarł 
syn gospodyni tego domu. Elizeusz poszedł do niej, żeby 

jej pomóc i modlić się do Boga. To trwało jakiś czas, ale on 
nie przestawał się modlić, aż Bóg go wysłuchał i chłopiec 
znowu otworzył oczy. (II Król 4, 18-35)

Dalszym powodem, dla którego się gromadzimy, jest 
wspólne modlenie się za wszystkich cierpiących. To jest 
wyraz naszej miłości do bliźniego. Prosimy Boga, żeby 
jemu pomógł. Nie w taki sposób, że mówimy Bogu, co 
powinien robić. Czynimy to z pokorą: „Proszę, miły Boże, 
jeśli jest to możliwe, wtedy jemu pomóż! Ale przede 
wszystkim pomóż, żeby w tych obciążeniach mógł pozo-
stać Tobie wiernym”. Nie mamy prawa czegoś żądać od 
Boga. Nie mamy też polecenia, żeby modlić się o to, by 
wszyscy byli zdrowi. Mamy jednak życzenie, żeby nasz 
brat, nasza siostra, skorzystali z uzdrowienia i dlatego 
modlimy się za nich, żeby Bóg im pomógł, by pomimo 
prób pozostali wierni: „Daj im siłę i pocieszenie, których 
potrzebują do zachowania wiary. Pomóż pozostać wier-
nym, nawet gdy dziecko, mąż czy żona umiera. Jeśli jest 
to możliwe, to uzdrów”.

Jak widzicie, jest wiele powodów do wspólnego mo-
dlenia się. Zbór, o którym jest mowa w słowie biblijnym, 
modlił się o wypełnienie danej mu obietnicy. My również 
otrzymaliśmy obietnicę, obietnicę, że Pan Jezus przyjdzie 
ponownie, żeby zabrać nas do siebie. Tęsknimy za speł-
nieniem tej obietnicy. Czy nie jest to pięknym zadaniem 
się modlić: „Panie, przyjdź wkrótce!”? Nie zapominajcie 
o tej prośbie! Naszym wielkim pragnieniem jest i pozo-
stanie: „Ojcze, poślij swego miłego Syna! Panie Jezu, 

przyjdź wnet!”. Tę tęsknotę powinno się odczuwać w na-
szych wspólnych modlitwach.

Gdy modlimy się: „Przyjdź Królestwo Twoje”, to 
wkładajmy w to całe nasze serce.

W Dziejach Apostolskich dalej jest mowa, że zbór się 
zgromadził, aby modlić się w szczególnej sprawie. Apo-
stoł Piotr powiedział do zgromadzonych: „Judasz sprze-
niewierzył się swemu urzędowi i teraz ktoś inny ma go 
otrzymać”. Wówczas cały zbór, około stu dwudziestu 
osób, modlił się o to, żeby Bóg wskazał, kto ma otrzymać 
urząd apostoła.

Mili bracia i siostry, módlmy się razem za sług 
Bożych. Kościół potrzebuje dobrych sług. A 
modlimy się w ten sposób: „Pozwól znaleźć ta-

kich sług. Błogosław swoich sług, uświęcaj ich i wzmac-
niaj”. Jesteśmy świadomi tego, że Kościół potrzebuje 
sług. Z pewnością jest wiele powodów do krytyki, po-
nieważ nikt nie jest doskonały, również Główny Apostoł. 
Popełniamy błędy, mylimy się, ale też to wiemy, ponie-
waż nie jesteśmy ślepi. Ważne jest, abyśmy modlili się za 
sług Bożych. Oni potrzebują łaski Bożej, oni potrzebują 
uświęcenia od Boga, oni potrzebują siły Bożej. Być może 
moglibyśmy się modlić o to jeszcze więcej.

Apostołowie Piotr i Jan zostali aresztowani i Rada 
Najwyższa im zabroniła głoszenia kazań w imieniu Pana 
Jezusa i nauczania. (Dz Ap 4, 17. 18) Zbór ponownie się 
zebrał i modlił się do Boga: „…dozwól sługom twoim, aby 

Naszym najważniejszym obowiązkiem jako zboru
          jest wspólne oddawanie Bogu chwały i uwielbienia.
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głosili z całą odwagą Słowo twoje”. Bóg odpowiedział na 
tę prośbę w cudowny sposób: „…napełnieni zostali wszy-
scy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże”. (Dz 
Ap 4, 29-31)

Módlmy się razem o to, żebyśmy mogli służyć 
Bogu, żebyśmy świadczyli o Bogu i mogli 
obwieszczać światu Jego Słowo i żeby Bóg 

wzmacniał nas do tego zadania. Głoszenie Ewangelii jest 
zadaniem nie tylko apostołów. W słowie biblijnym jest 
mowa, że apostołowie byli zgromadzeni razem z kobieta-
mi i braćmi Pana Jezusa, i razem się modlili.

W modlitwie „Ojcze nasz” się modlimy: „Odpuść nam 
nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom”. 
To również jest wspólnym dziełem zboru.

Pan Jezus ustanowił świętą wieczerzę w górnym po-
mieszczeniu pewnego domu. Być może to było to samo 
pomieszczenie, w którym umył nogi uczniom. Tego 
nie wiemy. Tam do nich powiedział, że mają czynić tak 
samo. To również jest pięknym wspólnym zadaniem. 

Wyznajemy nasze grzechy przed całym zborem. Czy je-
steśmy tego świadomi? Gdy wspólnie modlimy się „Ojcze 
nasz”, to wyznajemy przed zborem: „Jestem grzesz-
nikiem, potrzebuję odpuszczenia. Mój brat obok mnie 
może usłyszeć: »Ach, on poznał, że potrzebuje łaski, że 
jest grzesznikiem«. To pomoże mi pozostać pokornym. 
Każdy może usłyszeć, że jako grzesznik proszę Boga o 
łaskę. Powinienem rzeczywiście pokazać pokorę mojemu 
bliźniemu, ponieważ on mnie słyszał”. Właśnie tego chce 
od nas Pan Jezus.

Modlimy się o odpuszczenie i odpuszczamy sobie 
nawzajem. Na ten punkt szczególnie chciałbym 
zwrócić uwagę. Mówimy całemu światu, że 

mamy żyjących apostołów, którzy mają bezpośrednie peł-
nomocnictwo Pana Jezusa do zwiastowania odpuszczenia 
grzechów. A ja wciąż zadaję sobie pytanie, czy ludzie to 
widzą? Zbór nowoapostolski się zgromadza, a urząd ka-
płański z polecenia apostoła zwiastuje odpuszczenie grze-
chów, co oznacza, że przebacza się sobie nawzajem. Czy 
to jest widoczne po nabożeństwie? Pomyślcie o tym? Nie 

zawsze odpowiedź brzmi: tak, oczywiście!
Bądźmy świadomi tego wspólnego zadania, które po-

wierzył nam Pan Jezus, wspólnie się modlić.
Bracia i siostry, to jest tylko jeden aspekt nabożeństwa. 

Przygotowujmy się na nabożeństwo, uporządkowujmy 
sprawy w naszym sercu zanim się zbierzemy w imieniu 
Pana Jezusa. Świadomi, że jesteśmy jedno w Chrystu-
sie, dokonujmy wspólnego dzieła. To dzieło składa się z 
modlitwy, uwielbienia i chwalenia, z modlitwy o nasze 
zbawienie i zbawienie wszystkich ludzi, ze wstawiennic-
twa za cierpiącymi. To jest ważne zadanie! Modlimy się 
o wypełnienie obietnicy Bożej, modlimy się o sług Bo-
żych i modlimy się o zbawienie narodu Bożego. Modlimy 
się o to, żebyśmy mogli wypełniać nasze zadanie, będąc 
odważnymi świadkami w dziele Bożym. I modlimy się o 
odpuszczenie grzechów oraz odpuszczamy sobie wzajem-
nie. Otrzymaliśmy przyrzeczenie Pana Jezusa: „Jeśli o co 
prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to”. (Jan 14, 14)

Życzę nam, żebyśmy jeszcze więcej modlili się w ten 
sposób; wtenczas doświadczymy tego, że Bóg odpowiada 
na nasze modlitwy.

ApOSTOł OkręgOWy 
ANdrEW ANdErSEN

Dziś dyskutuje się o tym, czy 
potrzebny jest Kościół; czy nie 
mogę sam się modlić i wierzyć 

w Boga? Odpowiedź brzmi: nie. Bóg chce, żebyśmy 
tworzyli wspólnotę. Gdzie jest wspólnota, tam jest się 
silnym. 

ApOSTOł OkręgOWy 
rAiNEr STOrck

Gdy Główny Apostoł nadmie-
nił historię o Eliaszu i zmarłym 
dziecku wdowy, to pomyślałem 

o braciach i siostrach, naszych dzieciach, którzy nie 
przychodzą już na nabożeństwa. Módlmy się z serca 
o to, żeby Bóg darował im nowe życie i żeby przyszli 
ponownie!

Modlimy się o odpuszczenie
       i odpuszczamy sobie nawzajem.
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Po kazaniach obydwu apostołów okręgowych Główny 
Apostoł kontynuował:

Myślę, że w każdym zborze jest brat czy siostra, 
którzy nie uczęszczają na nabożeństwa, i wtedy 
się słyszy: „Co robią właściwie bracia wzglę-

dem tych wiernych?”. To jednak nie jest sprawą wyłącznie 
duchownych. To dotyczy całego zboru. Razem módlmy 
się za te dusze, jak powiedział apostoł okręgowy, i poka-
zujmy tym braciom i siostrom, że miłujemy ich tak samo, 
jak wcześniej. To, czego oni potrzebują, to ciepła naszych 
serc. Oni nie potrzebują wezwania: przyjdź znowu do ko-
ścioła! Pozwólmy im odczuć, że nadal ich miłujemy. A 
miły Bóg niechby darował im łaskę, żeby mogli powrócić.

Teraz mili bracia i siostry wspólnie przygotujmy się na 
modlitwę „Ojcze nasz”. Pomyślmy o tym, że powiemy do 
Boga, ale też do siebie nawzajem: odpuść nam nasze winy. 
To prowadzi do umocnienia naszej jedności. Dziś rano nie 
ma nikogo wśród nas, kto byłby lepszy od swojego brata. 
Przed Bogiem wszyscy jesteśmy tacy mali. Wszyscy byli-
byśmy potępieni, gdyby Bóg nie obdarzył nas łaską. Jeśli 
się o tym pamięta, to ma się właściwą postawę. Wszyscy 
stoimy z pokorą przed Bogiem i przed naszym bliźnim. 
W ten sposób możemy zyskać łaskę; możemy wspólnie 

obchodzić uroczystość świętej wieczerzy. Apostoł Paweł 
powiedział: „Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, 
stanowimy jedno ciało”. (I Kor 10, 17) Wzmacniajmy 
naszą jedność, jedność Kościoła Chrystusa. Im bardziej 
będziemy odpowiadać usposobieniu Pana Jezusa, tym 
mocniejsza będzie nasza jedność. Jedność nie jest wy-
nikiem kompromisów, ale opiera się o inne podstawy. 
Wszyscy pragniemy stać się podobnymi do Pana Jezusa. 
Im bardziej nam się to udaje, tym mocniejsza jest nasza 
jedność.

ZASAdNicZE myśli

Kościół Chrystusa jest powołany do wspólnej 
modlitwy i wielbienia Boga. 

Ażeby wypełnić to zadanie, wierni muszą 
się uświęcać i koncentrować na tym, co ich 
łączy.

Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Azja Południowo-Wschodnia

Przyjęcie świętej wieczerzy za zmarłych

Przemowa przed ordynacją 
apostoła Joe An Beli-Ota

Wynajmujemy mały 
domek, którego wła-
ścicielką jest pewna 
starsza pani. Niewąt-

pliwie wiele już przeszła w życiu, ale 
pomimo to z trudem się hamuję, kiedy 
dość srogim tonem ze mną rozmawia. 
Były czasy, kiedy próbowałam jej 
unikać i nie wdawać się w rozmowę.

Wydarzyło się jednak coś, dzię-
ki czemu sytuacja się poprawiła. Od 
trzech lat już mieszkaliśmy w na-
szym domku, znajdującym się na tej 
samej posesji, co dom starszej pani.

Pewnego dnia zadzwonił dzwo-
nek u drzwi wejściowych. Kiedy 
zobaczyłam, że to właśnie ona stoi 
przed drzwiami, pomyślałam, żeby 
zachować się tak, jakby mnie nie było 
w domu. Miałam nadzieję, że przyj-
dzie ponownie, kiedy będzie w domu 
mój mąż. Ostatecznie jednak pode-
szłam do drzwi i otworzyłam.

Jak za każdym razem próbowa-
łam uprzejmie ją przywitać, ale w 
środku byłam spięta i czekałam tyl-
ko na to, co tym razem znowu jej nie 

pasuje. Pani z uśmiechem spojrzała 
na obraz, który wisi u nas w przedpo-
koju, na którym widnieje napis: „Pa-
nie, czuwaj nad tym domem we dnie 
i w nocy”.

Mimika mojej rozmówczyni by-
ła inna niż zazwyczaj. Co właściwie 
chciała, tego nie wiem, ale nie zapo-
mnę tego, co powiedziała: „No tak, to 
Pan jeszcze długo będzie to czynił”.

Byłam zaskoczona tymi słowami i 
pożegnałam ją nieśmiałym „tak”, jak 
również z uśmiechem.

Obraz od dawna już wisiał na tym 
miejscu, a właścicielka naszego do-
mu od dawna też wiedziała o tym, że 
jesteśmy aktywnymi członkami Ko-
ścioła. Istnieją jednak momenty, w 
których Bóg porusza serce człowie-
ka i zmienia coś w sposób znaczący.

Relacja pomiędzy właścicielką a 
nami od tamtej chwili zdecydowanie 
się poprawiła. Inaczej niż dotychczas 
wychodzę jej naprzeciw i teraz jesz-
cze bardziej się zastanawiam, dlacze-
go niekiedy reaguje tak zgorzkniale. 
Miły Bóg poruszył obydwa serca.

Poruszył 
serce

„Na pewno ponownie dojdzie 
do irytacji”, pomyślała sobie 
pewna siostra, gdy otworzyła 
drzwi i zobaczyła niezapowie-
dziane odwiedziny. Niespo-
dziewanie wszystko potoczyło 
się inaczej.
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SŁOWO I WIARA 

Apostołowie                        listyApostołowie                wywiady

Drogi apostole, jakie masz wspomnienia związane 
z ordynacją na urząd apostoła?

Wcześniej jeszcze nigdy nie byłem za granicą, stąd odczuwa-
łem tremę, gdyż nie wiedziałem, co mnie spotka w Kanadzie. 
Po ordynacji Główny Apostoł Hans Urwyler do mnie powie-
dział: „Bądź silny jak mąż”. Tego nigdy nie zapomniałem.

Czy sprawując urząd apostoła ma się jeszcze 
czas na pielęgnowanie kontaktów i interesów 
pozakościelnych?

Pielęgnuję dobre relacje z moim sąsiadem. Na inne sprawy 
poza Kościołem, rodziną i moim gospodarstwem rolnym, nie 
wystarcza już czasu. Moja farma jest częścią mojego życia i 
zapewnia mi i mojej rodzinie utrzymanie. Dzieło Boże jednak 
zajmuje w moim życiu pierwsze miejsce.

Co w swojej służbie uznajesz za coś wyjątkowego i 
uszczęśliwiającego?

Chcąc dotrzeć do zborów w moim obszarze działania, muszę 
często godzinami iść pieszo przez góry i doliny. To jest bardzo 
męczące. Tym bardziej się cieszę z tego, że bracia i siostry z 
radością na mnie czekają. Wówczas jestem bardzo wdzięczny 
i czuję się wśród nich, jak w domu.

Jaka jest odległość do najbardziej oddalonego 
zboru w twoim obszarze działania?

Dawniej najodleglejszy zbór oddalony był trzydzieści godzin 
pieszo. Po drodze jednakże mogłem jeszcze odwiedzić inne 

zbory. W ostatnich latach pobudowano wiele dróg, a to nieco 
ułatwia pracę duszpasterską.

Gdy myślisz o rozwoju w swoim kraju, to jak wi-
dzisz przyszłość Kościoła? Na co Kościół musi 
się nastawić, jakie ma możliwości dostrzeżenia 
publicznego?

Odpowiedzi na te pytania są inne dla zborów w regionach 
miejskich, a inne w regionach wiejskich. Niemniej nasz Ko-
ściół musi dotrzymać kroku rozwojowi społecznemu, aby za-
chować zdrowe struktury w zborach. Odpowiedzi na zmiany 
społeczne są różne w zależności od miejscowości.

Kiedy po raz ostatni rozmawiałeś o wierze z kimś, 
kto nie należy do naszego Kościoła?

Z kierowcą ciężarówki, który odebrał moją trzcinę cukrową.

Apostole, gdybyś miał się z kimś zamienić na jeden 
dzień, to z kim?

Szczęśliwy jestem z tego, co Bóg przydzielił mi w życiu. 
Nie mogę sobie wyobrazić zamiany z kimkolwiek. Byłoby 
jednak wspaniale, gdybym mógł jeden dzień towarzyszyć 
Apostołowi Pawłowi w  podróży misyjnej. To byłoby bardzo 
interesujące.

Czy miałeś kiedyś jakiś problem z wiarą? Jeśli tak, 
to jak sobie z tym poradziłeś?

W życiu miałem już ciężkie problemy, zwłaszcza kiedy moja 
żona uległa śmiertelnemu wypadkowi. Dzięki łasce Bożej 
jednak nie miałem żadnych problemów z wiarą. Przeciwnie, 
wiara mi pomagała i nigdy nie była dla mnie problemem.

Apostoł 
Domingo DiAgbel

Wyspa Negros znana jest z uprawy trzciny cukrowej. 
Rolnictwo szybko stało się tu przemysłem. W górach jed-
nakże i na terenach trudnych do pokonania osiedliło się 
wielu małych gospodarzy. Tak poznałem moją żonę w 
1970 roku, kiedy to przybyłem z Bohol i osiedliłem się na 
Negros. Poza pracą w naszym małym gospodarstwie rol-
nym, pracowaliśmy dla zboru zielonoświątkowego.

Gdy otrzymałem świadectwo o Kościele Nowoapo-
stolskim, to rozpoczął się błogosławiony rozwój. W jakim 
odosobnieniu i opuszczeniu żyli tu ludzie, tak zaniedbane 
też były różne Kościoły chrześcijańskie. Wtedy nastąpiły 
wielkie żniwa, a w rezultacie jeszcze dziś najwięcej chrze-
ścijan nowoapostolskich na Filipinach żyje na wyspie 
Negros. Niemniej także tu jest pytanie: jaki styl życia za-
pewnia najlepsze przesłanki do błogosławionego rozwoju 
w wierze? Pan Jezus mówił o bogaczach, którym trudno 
będzie wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie byli zdu-
mieni i zapytali: kto w ogóle więc może zostać zbawiony? 
Pan Jezus odpowiedział: „U Boga wszystko jest możliwe”.
(Mat 19, 23-26)

Pewien biskup z Kanady kiedyś powiedział: „Kiedy 
zostaną wybudowane drogi, to diabeł przyjedzie pierw-
szym samochodem”. Oczywiście nie miał dosłownie tego 
na myśli, ale nieco prawdy w tym jest. Tęsknota w duszy 
za Bogiem jest niewspółmiernie większa tam, gdzie uwaga 
nie zostaje odwracana.

Co się robi wieczorem w blasku świecy w prostej cha-
cie? Zabrzmi to staromodnie: modli się i czyta Biblię, aż 

się zaśnie. Na takiej roli serc ludzkich wysiane nasienie 
okazale wzrasta. Co prawda nie mieliśmy pieniędzy, ale 
wystarczająco pożywienia i czasu na to, co rzeczywiście 
jest ważne.

Dziś drogi ułatwiają życie i jesteśmy za to wdzięczni. 
Nikomu nie życzę ubogiego życia. Bądźmy jednak ostroż-
ni, gdy dziś niejedno rozwija się ku lepszemu, abyśmy nie 
zaniedbywali tego, co rzeczywiście jest istotne: być blisko 
Pana, ufać Ojcu Niebieskiemu i dać się prowadzić przez 
Ducha Świętego. W końcu liczy się jedno, a to jest żywot 
wieczny.

Pod tym względem już Ezaw miał problem, a wiele 
więcej dotychczas raczej ludzkość się nie nauczyła.

Być może wierzenie w górach Negros jest nieco prost-
sze, ponieważ nie ma się wielkiego wyboru możliwości. 
Wielu młodych ludzi opuszcza jednak ten region i szuka 
szczęścia w miastach lub za granicą. Szybko zostają kon-
frontowani z pokusami, z jakimi nie mieli do czynienia w 
domu i na których odpieranie nikt ich nie przygotował.

Diabeł współcześnie nie przychodzi już w ubóstwie, ale 
w różnej taktyce poróżnienia i pozbawienia jedności. On 
chce wszystkich i wszystko podzielić. Jedność wśród ludzi 
w górach Negros, która jest niezbędna  do przeżycia, zostaje 
burzona, ponieważ każdy próbuje z kamienia zrobić chleb. 
Pan Jezus nie wpadł w tę pułapkę. Wiele się zmienia, ale 
jedno musi pozostać niezmienne: wiara! I to niezależnie, 
czy w górach Negros, czy w wysoko rozwiniętych mia-
stach. U Boga wszystko jest możliwe! Domingo Diagbel 

Podczas uroczystości pożegnania apostoła
Domingo Diagbela: z Głównym Apostołem
Schneiderem i apostołem okręgowym Heb- 
eisenem oraz z chórem męskimDAtA uroDzeNiA: 20.01.1952 r.

zAwóD wyuCzoNy: duchowny
Apostoł oD: 08.06.1986 r. Do: 14.05.2017 r.
obszAr DziAłANiA: Filipiny

Wiara w górach negros
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ŻYĆ Z WIARĄ

Słyszę westchnienie wszystkich tych, 
którzy nie znają pocieszenia matki: „Nie 
znam uczucia bycia pocieszanym”, 
powiedział kiedyś dorosły człowiek i 
dodał: „Moja matka przy każdym nie-

powodzeniu lub nieszczęściu mnie przypisywała 
winę i oskarżała, pogłębiając tym samym moje 
cierpienie”.

Dzieci pragnących pocieszenia dawniej często-
kroć postrzegano jako słabeuszy. „Chłopak nie pła-
cze” albo „głowa do góry”, „do wesela się zagoi”, 
„nawet o tym nie wspomnisz, jak będziesz bab-
cią”! Takie bezduszne, pozornie dodające otuchy 
powiedzenia, zna wielu ludzi. Współczucie należy 
się wszystkim, którzy w życiu nie zaznali prawdzi-
wego pocieszenia.

Wszyscy ludzie, zwłaszcza ci niepocieszeni, 
mogą polegać na pocieszeniu Pana Jezusa: „Bło-
gosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą 
pocieszeni”. To przyrzeczenie dotyczy wszystkich, 
którzy ściśle są powiązani z Panem i za Nim podą-
żają. To poleganie na Panu wymaga siły i zaufania. 
Czasami w głębokim smutku nie mamy siły ani 
zaufania. Wówczas dobrze jest, gdy przyjaciele 
dzielą z nami smutek, ale bez niezręcznych powie-
dzonek lub stawiania zarzutów; gdy tylko zwyczaj-
nie są obecni, wczuwają się w nasze obciążenia i 
nam mówią, że możemy poważnie traktować nasze 
uczucia oraz na nich polegać.

Trudną pracą duchową jest przyjmowanie in-
nych w ich smutku i darzenie ich zrozumieniem. 
Niejeden nie jest zdolny do wykazania takiej siły. 
Być może dlatego, że nigdy nie nauczył się obcho-
dzenia z silnymi uczuciami. Niekiedy też i z tego 
powodu, że niejeden sam akurat znajduje się w wy-
jątkowej sytuacji, wymagającej dużo sił. Nie osą-
dzajmy i nie potępiajmy nikogo, kto nie jest w sta-
nie przyjąć człowieka potrzebującego pocieszenia.

Dziękujmy jednak Bogu z serca, kiedy znajdu-
jemy kogoś, kto znosi nas w takich wyjątkowych 
sytuacjach i sami starajmy się wychodzić naprze-
ciw naszym bliźnim, ich odwiedzać, być dla nich 
obecnym, ich słuchać i za nich się modlić. Czę-
stokroć też wsparcie w formie praktycznej pomo-
cy życiowej jest wydatnym pocieszeniem. Jeżeli 
potrzebujący pocieszenia są gotowi do przyjęcia 
porad, to można im bez wywierania presji wskazać 
na drogi, którymi mogą iść; iść jednak muszą sami.

Bóg pociesza, ale nie schematycznie. On nam 
przyrzekł zawsze być z nami. Wielkim pociesze-
niem jest świadomość: nigdy nie jesteś sam, Ja je-
stem z tobą!

On ochrania i zapewnia bezpieczeństwo – roz-
pościera ramiona tak, „jak matka pociesza”. (Iz 66, 
13) Jemu możemy wszystko powiedzieć, także o 
naszych niepowodzeniach i obawach; wszystko 
możemy przedłożyć w modlitwie i nie zostaniemy 
ośmieszeni, ale przyjęci.

On daruje nam odwagę. On jest przyjacielem i 
odźwiernym. On pokazuje nam, co potrafimy i roz-
szerza nasz wzrok, abyśmy mogli poznać, komu 
sami jesteśmy w stanie jeszcze pomóc. On nam 
mówi, jak widzi naszą przyszłość, kiedy my jej już 
nie widzimy.

Do Niego możemy przyjść, kiedy coś narozra-
biamy. On przyjmie nas wówczas w ramiona i nas 
pocieszy pomimo naszego fiaska. On nas napomina 
miłościwie, aby stać się takim, jak On nas widzi. 
On nas wspiera i nam pomaga, daruje nam siłę, 
łaskę i miłość.

Pan wciąż na nowo udostępnia nam wolność i 
nowy początek do wypełniania dobrych uczynków 
aż do Jego ponownego przyjścia. To jest pociesze-
nie dla wszystkich grzeszników. „Jak matka po-
ciesza”. Jego propozycja obowiązuje! Otwórzmy 
serce na Jego pocieszenie.

re fleksja
re alizacja 
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   jak matka
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Chleb Żywota

W zborze apostolskim w Jerozolimie doszło do 
sporu. Nie było pewności, czy też poganom można 
proponować zbawienie w Jezusie Chrystusie.

Bóg darował Apostołowi Piotrowi objawienie. Pokazał mu 
płótno z nieczystymi zwierzętami, których Izraelici nie mogli 
jeść. Bóg kazał mu to jeść, ponieważ Apostoł Piotr nie miał 
uważać za nieczyste tego, co Bóg oczyścił.

Znaczenie tego objawienia Apostoł poznał podczas spot-
kania z Korneliuszem, a mianowicie, że również poganom ma 
być zwiastowana Ewangelia. (Dz Ap 10)

Pan w widzeniu pokazał Piotrowi, że nie ma żadnych za-
strzeżeń, żeby Ewangelia była głoszona wszystkim, także po-
ganom. Apostoł przekazał to zborowi w Jerozolimie i wyjaśnił 
wolę Boga. Właśnie do tego nawiązuje słowo biblijne. 

Upamiętanie jest możliwe tyko wtedy, kiedy Bóg otwie-
ra ku temu możliwości. On musi przygotować drogę do upa-
miętania. W przypadku uczniów z Emaus Pan osobiście dał 
do tego niezbędne impulsy. Pan Jezus przyłączył się do nich i 
odebrał im bezradność. Natychmiast zawrócili do Jerozolimy. 
(Łuk 24, 26 i kolejne wersety)

Poprzez to, że Pan po swojej śmierci krzyżowej udał się do 
dusz, które nie uwierzyły za czasów Noego, wskazał wyraź-
nie, że również na tamtym świecie możliwe jest upamiętanie. 
(I Ptr 3, 19. 20)

Co możemy czynić: modlić się! W naszych modlitwach 
wstawiamy się za niezbawionymi. Wszystko leży w ręku 

Pana, ale z pewnością możemy wspierać Jego zamiary i Pan 
też łaskawie patrzy na nasze modlitwy.

W ten sposób jesteśmy pewni, że także na tamtym świecie 
następuje upamiętanie, czyli nawrócenie się:

• z niewiary do wiary,
• z nieufności do zaufania,
• z zatwardziałego do wrażliwego i otwartego serca,
• z beznadziejności do żywej nadziei,
• z nieprzejednania do pojednania,
• z dezorientacji do poznania Pana.
Wzywajmy naszym sercem dusze na tamtym świecie: na-

wróćcie się do wiary, do miłości, do zaufania, do pojednania!
Co możemy czynić: być wzorem! Nasze wiarygodne po-

stępowanie nie pozostaje zakryte przed umarłymi. To działa 
przekonująco i tym samym oddziałuje na dusze na tamtym 
świecie.

Pan Jezus kiedyś wyraźnie wskazał, czego On oczekuje: 
„Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście 
mi pić...”. Następnie też powiedział: „...byłem przychodniem, 
a przyjęliście mnie”. „Przychodniem” (w innych przekładach 
biblijnych „przybyszem” lub „obcym”) jest ktoś, kogo się nie 
zna, kogo się nie rozumie. Wstawiajmy się właśnie za tymi, któ-
rych nie rozumiemy. Przyjmujmy ich z miłosiernym sercem.

A zatem wskazujmy drogę do upamiętania naszym wsta-
wiennictwem w modlitwach i przykładem, i w ten sposób 
bądźmy pomocą.

„A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga mówiąc: Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi”.
Dzieje Apostolskie 11, 18

Możliwość upamiętania

Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„Wtedy rzekł: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś”.
I Księga Mojżeszowa 32, 28

W I Księdze Mojżeszowej 32, 22-32 opisana jest 
walka Jakuba z nieznanym mężczyzną. Walka 
trwała przez całą noc. Człowiek ten dał tajem-

niczą wskazówkę odnośnie swojej istoty, mówiąc, że Jakub 
walczył z Bogiem. W wersecie 30 pojawia się odniesie-
nie do Boga, że Jakub nazwał to miejsce Peniel, mówiąc: 
„Oglądałem Boga twarzą w twarz”.

Jakub, w nocy przed spotkaniem ze swoim bratem Eza-
wem, był sam nad Jabbokiem i wtedy właśnie został zaata-
kowany przez nieznajomego mężczyznę. A że napastnik 
nie mógł pokonać Jakuba, zranił go w biodro i próbował się 
oddalić. Jakub poczuł, że zadziałała moc Boża i nie chciał 
puścić nieznajomego, zanim ten go nie pobłogosławi. (I Moj 
32, 23-27) 

Nieznany napastnik

Napastnik nie zdradził swojego imienia. Powiedział jed-
nak, że Jakub walczył z Bogiem, a Jakub uważał, że widział 
twarz Boga. (I Moj 32, 30) Wyjaśnienie znajdujemy w Księ-
dze Ozeasza 12, 4. 5, gdzie jest odniesienie do walki Jakuba 
z aniołem. Niezaprzeczalne jest, że Jakub miał styczność z 
mocą Bożą i stąd otrzymał błogosławieństwo Boże.

Nowe imię Jakuba

Imiona w Starym Testamencie mają szczególne znacze-
nie. Wskazują na charakter lub usposobienie danej osoby i 
określają jej tożsamość. Z imieniem Jakub wiąże się jego 
błędne zachowanie w przeszłości. (I Moj 27, 36) Ażeby jesz-
cze raz uświadomić to Jakubowi, podczas walki zostaje mu 
zadane pytanie o jego imię. (I Moj 32, 27)

W przyszłości wielkie obietnice były związane z Jaku-
bem, (I Moj 28, 13. 14) naród Boży miał zostać nazwany jego 
imieniem. Dawniej Jakub wyłudził błogosławieństwo, ale 
teraz wywalczył je od Boga. Tak też Bóg nadał mu nowe imię 
„Izrael” – walczący z Bogiem – godne imię dla ludu Pana.

Nowe imię wierzących w Chrystusa

Ci, którzy z łaski zaliczają się do narodu nowego przy-
mierza, podążają za wezwaniem Pana: „niechaj się każdy 

z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa”. (Dz Ap 2, 38) 
Ochrzczony otrzymuje nowe imię, staje się chrześcijani-
nem. Z tym związany jest nowy byt przed Bogiem. To ozna-
cza koniec życia w oddaleniu od Boga i początek życia w 
Chrystusie. (KKN 8.1.6) Podjęcie takiej decyzji przez we-
zwanego do wiary często poprzedzone jest walką z Bogiem 
i z ludźmi. Ta walka wraz z przyjęciem sakramentów nie jest 
jeszcze zakończona.

Codziennie odpowiadajmy sobie na pytanie: kim jestem, 
jak mi na imię? Ważne jest, żeby zawsze mieć świadomość, 
że się jest chrześcijaninem i że należy zgodnie z tym po-
stępować. (KKN 5.3.3.4) A to oznacza walkę i ból. Przeży-
wamy opresje i rozczarowania, i dlatego musimy walczyć, 
żeby pozostać przy Panu. (Jan 6, 66-68)

Obietnice Boże

Opłaca się jednak walczyć o prowadzenie życia w słowie 
i czynie zgodnego z Ewangelią. Do zwycięzców odnoszą 
się wielkie obietnice, im jest obiecane zaliczanie się do tych, 
którzy nazwani są „pierworodnymi” i podczas ponownego 
przyjścia Chrystusa przyjęcie przez Pana. (Obj 14, 1. 4. 5) 
To, co dla grzesznych ludzi do tej pory nie było możliwe, 
stanie się możliwe: zobaczenie oblicza Boga. (I Jan 3, 2)

Walka Jakuba z aniołem
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Walka nad Jabbokiem 
przedstawiona w bazyli-
ce katedralnej w Spirze
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3.2  Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty

Bóg sam się objawił jako Ojciec, Syn i Duch Święty. 
W ten sposób Bóg daje się poznać jako Trójjedyny. To 
samoobjawienie Boga stanowi podstawę nauki o Trójcy 
(trynitaryzm). Boże działania w historii i w stworzeniu każ-
dorazowo dokonywane są przez Ojca, przez Syna i przez 
Ducha Świętego. Bóg objawia się jako Stworzyciel, jako 
Zbawiciel, jako Pojednawca i jako Stworzyciel nowego. W 
życiu Pana Jezusa – przy chrzcie, przemienieniu, ukrzyżo-
waniu, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu – jak i przy 
zesłaniu Ducha Świętego w Zielone Światki, Bóg objawił 
swoją Trójjedyną istotę: On jest Ojcem, Synem i Duchem 
Świętym.

Tajemnica Trójjedyności Boga w Starym i Nowym 
Testamencie dochodzi do głosu w różnorodny sposób. 
Przy tym w Piśmie Świętym nie występuje ani pojęcie, ani 
nauka o Trójjedyności. Ona została poznana i sformuło-
wana we wczesnym okresie Kościoła na podstawie świa-
dectw biblijnych.

3.2.1 Wskazania na Trójjedynego Boga 
w Starym Testamencie

Pierwsze wskazanie na działanie Trójjedynego Boga 
zawarte jest w pierwszej relacji stworzenia. (I Moj 1, 
1-31; 2, 1-4) Tam jest mowa: „Duch Boży unosił się nad 

3.2.2 Wskazania na Trójjedynego Boga 
w Nowym Testamencie

Nawet jeśli w Nowym Testamencie nie występuje nauka 
o trynitaryzmie, to jednak zawarte są wydarzenia i sformuło-
wania, które uwidaczniają Trójjedyność Boga w swej sku-
teczności działania zbawczego. Przykład obecności Trójcy 
Bożej widnieje zaraz na początku publicznej działalności 
Pana Jezusa, kiedy podczas Jego chrztu Ojciec i Duch Świę-
ty poświadczają posłannictwo ucieleśnionego Syna Bożego: 
„I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się 
niebiosa i Ducha nań zstępującego jako gołębica. I rozległ 
się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie 
upodobałem”. (Mar 1, 10. 11) Syn Boży, co uwidacznia to 
wydarzenie, działa w jedności z Ojcem i Duchem Świętym.

Ojciec, Syn i Duch Święty, wymienieni są również w 
poleceniu chrztu, którego Jezus Chrystus udziela apostołom 
przed swoim wniebowstąpieniem. (Mat 28, 18. 19)

Wskazania na wspólnotę trzech osób Bożych znajdują się 
w Ewangelii Jana, gdzie jest mowa o jedności Syna z Ojcem, 
a Jezus Chrystus mówi: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. (Jan 
10, 30; por. Jan 1, 1. 18) Także obiecanie Ducha Świętego 
wskazuje na trynitaryzm Boży. (Jan 16, 13-15)

W listach nowotestamentowych znajdują się dalsze wska-
zania na Trójcę Bożą. Występują w wielbieniu, chwaleniu 
Boga i w formułach błogosławieństwa. W I Liście do  Koryn-
tian 12, 4-6 jest mowa: „A różne są dary łaski, lecz Duch ten 
sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby 
działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszyst-
kich”. Jest tu zaprezentowana jedyność Boga, jak i różnorod-
ne samoobjawienia osobowe. To, że działanie Boga zawiera 
wskazania na Jego Trynitarną Istotę, poświadcza też List do 
Efezjan 4, 4-6: „Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani 
jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powoła-
nia; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec 
wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we 
wszystkich”. Także w I Liście Piotra 1, 2 jest mowa o działaniu 
zbawczym Trójjedynego Boga: „Według powziętego z góry 
postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku po-
słuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa”.

Wyraźne wskazanie na Trójjedyność Boga przedstawia 
formuła błogosławieństwa podana na zakończenie II Listu 
do Koryntian: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, 
i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystki-
mi”. (II Kor 13, 13)

3.2.3  Rozwój nauki o Trójcy Bożej

Poznanie Trójcy Bożej i jej przedstawienie w na-
uczaniu ma miejsce wkrótce po zredagowaniu pism 

nowotestamentowych. W celu językowego ujęcia tych za-
leżności posłużono się pojęciami filozofii starożytnej, takimi 
jak: „osoba” lub „hipostaza”, jak i „istota”. Sformułowanie 
nauki o Trójcy służyło z jednej strony do werbalizacji pozna-
nia pozyskanego z wiary, a z drugiej strony do ochrony wiary 
przed herezjami, które próbowały prezentować obraz Boży 
nieodpowiadający nowotestamentowym świadectwom. 
Nauka o Trójcy Bożej została sformułowana na pierwszych 
soborach IV i V wieku n.e.

Pojęcie „Trójca” zostało sformułowane przez Teofila z 
Antiochii, żyjącego w drugiej połowie II wieku n.e. Teolog 
Tertulian (ok. 160 – † ok. 220) spopularyzował to pojęcie. 
Tertulian podkreślał jedność Boga – „jedna (Boża) istota (w) 
trzech osobach”, (z łac. „una substantia tres personae) – i po 
raz pierwszy odniósł pojęcie „osoba” do Ojca, Syna i Ducha 
Świętego.

Na soborze w Nicei (325) została jednoznacznie zapisana 
jedność istoty Bożej Ojca i Syna. Bezpośrednim powodem 
tego była nauka Ariusza († 336), który twierdził, że preegzy-
stencjalny Syn został z niczego stworzony przez Ojca, więc 
był pierwszym czynem twórczym Boga. Przeciwko temu 
sobór stanął na stanowisku, że Syn nie jest stworzeniem, ale 
od wieków częścią Trójcy Bożej.

Kontrowersja, zwana „sporem ariańskim”, nie została za-
kończona na soborze w Nicei, ale ciągnęła się aż do soboru w 
Konstantynopolu (381). Na tym soborze zapisano, że Duch 
Święty również jest osobą i prawdziwym Bogiem, tak jak 
Ojciec i Syn.

W kolejnych latach, z niewielkimi wyjątkami, powszech-
nie uznawano w chrześcijaństwie naukę o Trójcy. Jednakże 
rozważania na temat trynitaryzmu nie były jeszcze zakoń-
czone. Przede wszystkim pod wpływem ojca Kościoła Au-
gustyna z Hippony (354-430) później w Kościele zachodnim 
podkreślono, że Duch Święty jest w tej samej mierze od Ojca 
i od Syna. Natomiast Kościół wschodni obstawał przy star-
szym sformułowaniu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego 
Wyznania Wiary, które mówi, że Duch Święty jest od Ojca 
przez Syna.

Reformatorzy przejęli wiarę o Trójcy Bożej od starego 
Kościoła z II do VI wieku n.e. Nauka o Trójcy – z wyjąt-
kiem przytoczonego powyżej odbiegającego poglądu doty-
czącego Ducha Świętego – jest wspólna dla wszystkich Ko-
ściołów chrześcijańskich. Należy ona do fundamentalnych 
wypowiedzi wiary chrześcijańskiej i jest istotnym znakiem 
odróżniającym od dwóch innych religii abrahamicznych, ju-
daizmu i islamu.

Na jedenastym soborze w Toledo (675) obwieszczono: 
„Ojciec jest tym samym Bogiem, co Syn, Syn tym samym, co 
Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy 
jednym Bogiem co do natury”.

powierzchnią wód” (I Moj 1, 2) oraz „Uczyńmy człowieka 
na obraz nasz, podobnego do nas”. (I Moj 1, 26) W tekście 
hebrajskim użyte określenie Boga „Elohim” jest w liczbie 
mnogiej i oznacza „Boskość” i też „Bogowie”, a w świetle 
Ewangelii należy je rozumieć jako wskazanie na Trójjedy-
nego Boga.

Różne Boże manifestacje „anioł Pański”, (I Moj 16, 
7-11, 13; II Moj 3, 2-5; Sdz 6, 11-16) „Duch Boży” lub 
„Duch Pański” (Sdz 3, 10; I Sam 16, 13) są pojmowane 
jako wyznaczniki tajemnicy Trójcy Bożej. Mówią też o tym 
okoliczności i wskazówki, w których występuje liczba trzy:

• Trzej posłańcy Boży, którzy przyszli do Abrahama (I 
Moj 18) są w tradycji chrześcijańskiej rozumiani jako 
wyznacznik tajemnicy Trójcy Bożej;

• Podobnie interpretowane są działania Trójcy Bożej 
w Aaronowym błogosławieństwie kapłańskim w IV 
Księdze Mojżeszowej 6, 24-26: „Niech ci błogosławi 
Pan i niechaj cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze 
swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; niech obró-
ci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój”.

• Także trzykrotne wysławianie, które wyraża anioł 
w wizji powołania proroka Izajasza postrzegane jest 
jako wskazanie na Trójjedynego Boga: „Święty, Świę-
ty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka zie-
mia chwały jego”. (Iz 6, 3)

Trójjedyny Bóg

katechizm

Rozdział 3 − część III



„Pewna kobieta miała dziesięć 
drachm i jedną z nich zgubiła. 
Z tego powodu jest bardzo 
smutna. Co wtedy czyni?” – 
Uczeni w Piśmie z napięciem 
się przysłuchują. – Pan Jezus 
kontynuuje:
„Czy nie zapala wtenczas 
światła, nie wymiata domu i nie 
szuka gorliwie tak długo, aż 
znajdzie zgubioną drachmę?” 
– Słuchacze przytakują, gdyż 

postąpiliby tak samo.
Na tym historia jednak się nie 
kończy: 
„Gdy kobieta znajduje monetę, 
zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, 
i mówi: »Weselcie się ze mną, 
gdyż znalazłam drachmę, którą 
zgubiłam«”.
Pan Jezus mówi do uczonych 
w Piśmie: „Tak samo cieszą się 
aniołowie z powodu jednego 
grzesznika, który się nawróci”.

Uczeni w Piśmie złościli się na 
Pana Jezusa, ponieważ utrzy-
mywał kontakty z celnikami i 
grzesznikami. Spożywał nawet 
z nimi posiłki, chociaż według 
Zakonu Mojżeszowego byli nie-
czystymi. Na zarzuty uczonych 
w Piśmie Pan Jezus opowie-
dział pewne podobieństwa. 
Jednym z nich jest podobień-
stwo o zgubionym groszu.

Monety w Palestynie występują dopiero od VIII wieku p.n.e. Ich wartość uzależniona była od ciężaru i materiału. Dopiero od VI wieku p.n.e. występują monety z wytłoczoną wartością. Za czasów Pana Jezusa w Izraelu można było pła-cić trzema różnymi środkami płatniczymi. Pale-styna należała do cesarstwa rzymskiego, więc istniały tam monety rzymskie, np. denar. Były to pieniądze cesarza, którego podobizna była wytłoczona na monetach. Palestyna należała też do prowincji syryjskiej, więc występował tam również pieniądz prowincjonalny, np. grecka drachma lub stater. W tych pieniądzach uisz-czano podatek świątynny. Monetą żydowską wspomnianą w Nowym Testamencie jest grosz (pieniążek), najmniejsza jednostka monetarna. 

 Zgubiony grosz

(Ewangelia Łukasza 15, 8-10)
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Na imię mam Saron, mam jede-
naście lat i mieszkam w mieście 
Dire Dawa, które jest oddalone o 
około 500 kilometrów od etiopskiej 
stolicy Addis Abeby, to jest prawie 
dziesięć godzin jazdy autobusem.

Obydwa miasta położone są mniej więcej 
na tej samej linii, Dire Dawa leży jed-
nak trochę dalej na prawo na mapie 
w kierunku morza, w pobliżu granicy 
z Somalią. Moja rodzina mieszka 
w małym domku, który wynajmu-
jemy. 

Etiopia poza Lesotho jest najwyżej 
położonym krajem w Afryce. Większa 
część kraju położona jest ponad 1 200 
metrów n.p.m. Podczas gdy na równinach 
jest gorąco i sucho, to w górach może nawet 
padać śnieg. Góry Semien na północy kraju 
są Parkiem Narodowym. Tam można zo-

baczyć na przykład: lamparty, pawiany 
płaszczowe i hieny cętkowane. 

Bardzo lubię zwierzęta oraz 
lubię mój kraj i ludzi, którzy tu 
żyją. A żeby być poinformo-
waną, codziennie oglądam 

wiadomości i czytam dzien-
nik. Znam historię Etiopii i 
jestem bardzo ciekawa, 
jak mój kraj się rozwinie 
w przyszłości.

To zdjęcie zostało zrobione w mojej szkole. Nie widzi-
cie wszystkich moich klasowych kolegów i koleżanek, 
ponieważ w mojej klasie jest 45 uczniów. Uczęszczam 
do szóstej klasy, a nauka idzie mi dość łatwo. Do szkoły 
chodzę na pieszo trzy kilometry. Wielu uczniów w Etio-
pii z pewnością ma dalszą drogę do szkoły, 
zwłaszcza na wyżynach. Być może 
od tego to zależy, że z mojego 

kraju pochodzi wielu bardzo dobrych długodystansow-
ców, którzy ogółem zdobyli 53 medale olimpijskie. 

Być może uzależnione to jest też od zdrowego żywie-
nia? W każdym razie ja mogłabym zawsze jeść spa-
ghetti z sosem mięsnym i owoce. 

Na zabawy spotykam się z moimi 
przyjaciółmi w pobliżu naszego domu. 
Chętnie gram w piłkę nożną, ale też w gry kom-
puterowe. Moja najlepsza przyjaciółka ma na 
imię Mahader: ona jest mądra i bardzo miła, jest 
bardzo spokojna, ale dużo się śmieje. Ona rów-
nież chodzi do szóstej klasy. 

u Saron w Dire Dawa 

(Etiopia)

Lubię muzykę i szybko się uczę nowych piose-
nek. Najbardziej lubię nasze pieśni kościelne. 
Tutaj jestem pośrodku z moimi dwiema przyja-
ciółkami z chóru kościelnego. Bardzo chciała-
bym jeszcze nauczyć się gry na instrumencie, 
na przykład na organach.

Moja rodzina: mój tata ma na imię Girma i ma 
40 lat. Jest ewangelistą i przewodniczącym 
naszego zboru. Moja mama ma na imię Kidist i 

pracuje w handlu. A że jestem jedynaczką, 
moja rodzina bardzo mnie pilnuje 

i mi pomaga, kiedy potrze-
buję wsparcia. Jestem 
szczęśliwa, że mam 
moich rodziców. Niech 
Bóg ich błogosławi i 
obdarzy ich zdrowiem
i długim życiem.

Fotografie własne

Czy wiecie, że mamy 
własny etiopski

kalendarz? Nasz rok
ma 13 miesięcy.

Fot. © wiw - Fotolia.com
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DLA DZIECI  /  Z wiZytą u...



? ???

??
? ?

??
??? ??? ?? ???? ?? ?

?
?? ?

? ??
1.    Jak nazywał się kanaański bożek za cza-

sów starego Izraela? 

A  Jowisz
B  Horus
C  Artemis 
D  Baal

2.   Jak nazywał się kraj obiecany Izraelowi?

A  Kanaan
B  Egipt 
C  Judea 
D  Izrael  

3.  Jak miał na imię syn Boaza i Rut?

A  Izajasz
B  Salomon
C  Obed
D  Jozue

4.   Ile lat czekał sparaliżowany przy sadzaw-
ce Betesda na uzdrowienie przez Pana 
Jezusa? 

A  12
B 38
C 42
D   7 

5.   W której z Ksiąg biblijnych jest mowa o 
Gedeonie?

A  w Księdze Izajasza
B  w Księgach Królewskich
C  w Księdze Sędziów
D w Księdze Jozuego

6.   Który król Judei był świadkiem zabicia 
jego synów, a następnie został oślepiony 
przez Babilończyków?

A  Herod
B  Sedekiasz
C  Jozjasz
D  Hiskiasz

7.   Który król panował po królu Dawidzie?

A  Salomon
B  Saul
C  Jozjasz 
D  Samuel 

8.  Jak miały na imię synowe Noemi? 

A  Maria i Elżbieta 
B  Miriam i Sara 
C  Orpa i Rut
D  Dalila i Anna

9.   Do kogo odnoszą się słowa z Ewangelii 
Jana 1, 11: „Do swej własności przyszedł, 
ale swoi go nie przyjęli”? 

A  do Jana Chrzciciela
B  do Apostoła Piotra
C  do Pana Jezusa
D  do Mojżesza

10.  Komu Duch Święty objawił, że nie umrze 
dopóki nie ujrzy Chrystusa? 

A  Janowi
B  Symeonowi
C  Marii
D  Elżbiecie

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