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Główny Apostoł Jean-Luc Schneider
w stolicy Argentyny
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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Przestrzeganie reguł
postoł Paweł użył kiedyś przykładu zawodów sportowych, aby zilustrować, co jest ważne, jeśli chce się
osiągnąć cel wiary – zostać przyjętym podczas ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa i mieć wieczną
wspólnotę z Trójjedynym Bogiem.
W każdej dyscyplinie sportowej obowiązują reguły, które sportowcy muszą znać i których muszą przestrzegać, w przeciwnym
razie ich wysiłek będzie daremny. Nawet niewielkie wykroczenie
może zniweczyć największy wysiłek i grozić dyskwalifikacją, a
tym samym nieosiągnięciem zwycięstwa.
Podobnie jest w życiu w wierze. Istnieją reguły i zasady, które
Bóg ustanowił, a które muszą być przestrzegane, w przeciwnym
razie wszelkie starania celem osiągnięcia zbawienia są na próżno.
Jedna z tych reguł brzmi: „Będziesz miłował Pana, Boga swego,
z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej,
i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego”. To
jest podstawowa reguła, której należy nieodzownie przestrzegać
we wszelkich swoich przedsięwzięciach. Oznacza to, że motywacją musi być miłość, żeby to, co mówimy i czynimy, liczyło się u
Boga. Możemy zadawać sobie wiele trudu, czynić wiele dobrego,
składać wiele ofiar, ale jeśli nie czynimy tego z miłości, to nie liczy
się to u Boga.
Kiedy mowa jest o miłości w rozumieniu Bożym, wtedy nie
chodzi o emocje i uczucia w rozumieniu ludzkim, ale chodzi o
postawę i usposobienie w duchu Jezusa Chrystusa, który jest
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem i jako człowiek
pokazał nam swoim usposobieniem, słowem i czynem, prawdziwą miłość do Boga i ludzi. Przez Niego przekazana złota reguła
brzmi: „Wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i
wy im czyńcie”.
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SŁOWO I WIARA / miejsce

La Plata – piękne tylko z góry

P

araná, jedna z najdłuższych rzek na świecie, na północ
od Buenos Aires uchodzi do Oceanu Atlantyckiego
razem z rzeką Urugwaj, tworząc jednocześnie estuarium La Plata o długości 320 kilometrów i szerokości bezpośredniego ujścia do Atlantyku do 220 kilometrów, gdzie do
otwartego oceanu wlewa się gliniasto-żółta woda rzeczna. To,
co wygląda jak spektakularne widowisko natury z powietrza,
to trujący koktajl z pestycydami, które czasami przekraczają
kilkaset procent norm europejskich. Region delty jest bardzo
gęsto zaludniony. Urugwajska stolica Montevideo licząca prawie 1,5 miliona mieszkańców na północnym wybrzeżu i argentyńska stolica Buenos Aires z około 12 milionami mieszkańców
na południowym brzegu to największe miasta przy La Placie.
Szacuje się, że już z samego portu w Buenos Aires codziennie
ponad 4 000 ton ścieków wpada do wód La Platy, które są
jednymi z najbardziej zanieczyszczonych na świecie.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Argentyna

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo
w Buenos AIRES/Argentyna
Data: 18 marca 2018 r.
Pieśń: Dobry to przyjaciel Jezus
Osoby towarzyszące: apostołowie okręgowi
Leonard Kolb, John Kriel, Enrique Minio, Raúl Montes
de Oca; apostoł okręgowy pomocniczy John Fendt
oraz apostołowie: César Barrera, José Bonaite,
Guillermo Canessa, Herman Ernst, Miguel Flores,
Jorge Franco, Claudio González, Reinaldo Milczuk,
Julio Yépez i Gerardo Zanotti
Uczestnicy: ok. 208 000
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Dlatego pozwól Duchowi Świętemu, aby darował ci więcej poznania. Proszę, poczekaj chwilę, niech Duch Święty
zadziała w twojej duszy, a kiedy osiągniesz właściwe poznanie, nie będziesz chciał odejść.
Jest to myśl, która pasuje do istoty dzisiejszego nabożeństwa. Chodzi o historię na górze przemienienia, która
rozpoczęła się bardzo imponująco.

A

Słowo biblijne: Ewangelia Marka 9, 7

„I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ
się głos: Ten jest Syn mój umiłowany, jego słuchajcie”.

Widzieć chwałę Bożą

M

ili bracia i siostry! Na rozpoczęcie
nabożeństwa śpiewaliśmy o tym, że
mamy wspaniałego przyjaciela, Jezusa Chrystusa. On jest najlepszym
przyjacielem, jakiego możemy mieć.
On jest wyjątkowym przyjacielem. On wie o nas wszystko. On zna twoje myśli, twoje uczucia, twoje słabości,
twój bój. Czasami może to być trochę niewygodne. Myślę
tu o czasach młodości. Nie chciałem, żeby moi rodzice
wiedzieli o mnie wszystko. W przypadku niektórych rzeczy było lepiej, że o tym nie słyszeli.
Ale Pan wie wszystko, a przy tym cudowną rzeczą jest,
że to nie musi być dla nas niewygodne, ponieważ mimo
8
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wszystko On nas kocha. Jest stały w swojej miłości, nigdy
niczego nie zmienia, nawet jeśli wie o nas wszystko.
On zna ciebie, wierzącego i trwającego w Kościele.
Ale On zna też tego, który zamierza opuścić Kościół. Być
może jedną nogą jest już poza Kościołem. On zna tego,
który wątpi i już w Niego nie wierzy. On zna tego, który
jest rozczarowany i postanowił: „Koniec! Odchodzę!”.
Pan woła do ciebie: „Proszę, nie odchodź, wróć!”.
Jeśli chcesz odejść, jeśli chcesz odwrócić się od Kościoła, jeśli chcesz opuścić Jezusa Chrystusa, jeśli jesteś
bardzo rozczarowany, to tylko dlatego, że nie znasz wystarczająco dobrze Pana Jezusa.
Gdybyś Jego naprawdę znał, nigdy byś Go nie opuścił.

postoł Piotr, odpowiadając wcześniej na pytanie Pana Jezusa, złożył wielkie wyznanie wiary:
„Tyś jest Chrystus”. (Mar 8, 29) Cieszył się,
że miał takie przeświadczenie, a Pan Jezus radował się
z przekonania i wiary Apostoła Piotra. W tamtej chwili
uczniowie byli silni i przekonani: „Wierzymy, że jesteś
Chrystusem, Synem żywego Boga!”.
Potem Pan Jezus zaczął im mówić o swoim cierpieniu,
a także o tym, że musi umrzeć. To było zbyt wiele dla Piotra. Myślał, że to nie może się wydarzyć. Jeśli jest Synem
Bożym, nie może cierpieć i umrzeć! Pan Jezus jednak obstawał przy tym, a nawet powiedział: „Jeśli kto chce pójść
za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż
swój i naśladuje mnie”. Ten, kto tak postąpi, będzie też
musiał cierpieć. (Mar 8, 34. 35)
Możemy sobie wyobrazić, że uczniowie byli smutni z
tego powodu, a być może również rozczarowani i rozgoryczeni. Z pewnością w kolejnych dniach w nich wrzało,
a Pan Jezus był tego świadomy.
Ażeby ich pocieszyć i wzmocnić, zabrał trzech z nich
na górę, gdzie został przemieniony. Trzej uczniowie
mogli ujrzeć chwałę Syna Bożego. Pan Jezus, jak wiadomo, jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. Uczniowie dotąd widzieli Jezusa jako człowieka,
ale teraz przez kilka chwil widzieli chwałę Syna Bożego.
Widzieli prawdziwego Boga w Jego chwale i to było dla
nich czymś niezwykłym.
Następnie zobaczyli dwóch mężów, Mojżesza i Eliasza, którzy pojawili się i rozmawiali z Panem Jezusem.
To także było czymś szczególnym. Każdy Żyd wiedział,
że Mojżesz i Eliasz mieli również spotkanie z Bogiem.
W szczególnych chwilach Mojżesz i Eliasz także przeżyli chwałę Bożą. Bóg ukazał się im i przeszedł obok nich
w swojej chwale. (II Moj 33, 22; I Król 19, 11) Oni już
doświadczyli kiedyś chwały Bożej i teraz mogli poświadczyć: Tak, to jest chwała Boża! Mojżesz już głosił Mesjasza, podobnie też prorok wskazywał na Niego na długo
przed Jego przyjściem. A więc Mojżesz i Eliasz świadczyli o przyjściu Mesjasza, a swoją obecnością poświadczyli:

Tak, to jest Zbawiciel obiecany przez Boga! Zbawiciel
żywych i umarłych.
Mojżesz i Eliasz byli posłańcami Bożymi, którzy służyli Bogu. Z ich służbą było związane też cierpienie, obaj
wiele musieli cierpieć. To też wyjaśnia ich obecność przy
przemienieniu Pana Jezusa. Poprzez ich obecność Bóg
chciał pokazać uczniom, iż to jest normalne, że kto służy
Bogu, ten również cierpi. Tak, to jest Syn Boży! Tak, On
jest Bogiem, widzicie Jego chwałę! Tak, to jest Ten, którego posłałem jako Zbawiciela. On jest Odkupicielem
żywych i umarłych. A moją wolą jest, że ci, którzy służą
Bogu, muszą cierpieć. To normalne. Właśnie dlatego
Mojżesz i Eliasz są tutaj.
Piotr i obydwaj uczniowie ujrzeli chwałę Bożą. Powiedzielibyśmy dziś, że to, co oni przeżyli, było czymś
wyjątkowym i wspaniałym. Piotr powiedział: „Mistrzu!
Dobrze nam tu być; rozbijmy trzy namioty: Tobie jeden i
Mojżeszowi jeden, i Eliaszowi jeden”. (Mar 9, 5)
Dla niego było jasne, że Jezus jest Synem Bożym, że
jest Mesjaszem. A że to wiedział, że w to wierzył, mógł
widzieć i przeżyć chwałę Bożą. Potem zjawił się obłok,
obraz Ducha Świętego, a oni usłyszeli głos Boga: „Ten
jest Syn mój umiłowany, jego słuchajcie”! (Mar 9, 7)
To miało również oznaczać, że jeszcze jest za wcześnie,
aby przeżywać chwałę Bożą; jeszcze nie możecie wejść
do chwały, ponieważ wciąż musicie wierzyć. Nie jest to
jeszcze czas na chwałę, teraz jeszcze potrzebna jest wiara.
Zanim wejdziecie do chwały, musicie słuchać Syna i iść
za Nim.
Nie wystarczy wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym,
trzeba słuchać Jego słowa i stosować się do niego. To nazywamy naśladownictwem. Naśladownictwo jest warunkiem do tego, aby później móc wejść do chwały Bożej.
Słuchajcie Go, a będziecie mogli ją przeżyć!
Dalej w Biblii jest mowa: „A nagle, rozejrzawszy się
wokoło, już nikogo przy sobie nie widzieli, tylko Jezusa samego”. (Mar 9, 8) Chwała Boża zniknęła i widzieli tylko
Pana Jezusa, człowieka Jezusa, słabego sługę Bożego, Jezusa, którego znali i słuchali, i za którym szli z powrotem
do miasta. Wiedzieli, że powinni Go słuchać, powinni Go

Naśladownictwo jest warunkiem
do tego, aby później móc wejść
do chwały Bożej.
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Duch Święty pokazuje nam chwałę Kościoła Chrystusa.

naśladować. Następnie zaczął się czas cierpienia i męki
Pana Jezusa.
W rzeczywistości jednak nie słuchali dobrze Pana Jezusa, ponieważ im mówił o tym, że musi cierpieć, umrzeć,
ale że też zmartwychwstanie. Nie słuchali Go właściwie,
gdy mówił o zmartwychwstaniu. Kiedy cierpienie się zaczęło i Pan Jezus umarł na krzyżu, byli słabi, ponieważ
nie słuchali właściwie; słyszeli jedynie część przesłania
Jezusa, a nie całe przesłanie.

A

teraz przejdźmy do nas, bracia i siostry. W co
my wierzymy? Wierzymy w Ewangelię Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że Jezus jest Synem
Bożym. Wierzymy, że Chrystus umarł za nas. Wierzymy,
że posłał swoich apostołów, za którymi musimy podążać.
Wierzymy w Kościół Chrystusa, założony przez Jezusa
Chrystusa. Tę wiarę wyznajemy.
Z biegiem czasu doświadczyliśmy również, że Pan nie
10
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chroni nas przed cierpieniem i nie spełnia każdego życzenia. Nie każda modlitwa zostaje wysłuchana i nawet jeśli
służymy Panu, musimy cierpieć i dźwigać swój krzyż.
Zdarza się też, że słabniemy. Czasem gorycz pojawia się
w naszych sercach i zadajemy sobie pytanie: czy to jest
podziękowanie za to? Czy na to zasłużyłem?
Duch Święty chce nas pocieszyć i wzmocnić i chce
nam pokazać chwałę Bożą.
Czasem przeżywamy naszą wiarę w takiej formie, że
Bóg nam pomaga w cudowny sposób. Wtedy to jest oczywiste, że to jest pomoc Boża! W tej pomocy dostrzegamy
chwałę Bożą.
Na nabożeństwie Duch Święty chce nam pokazać
chwałę Jezusa Chrystusa. Daje nam jasno do zrozumienia, jak wielka jest miłość Jezusa Chrystusa, jak wielka
jest Jego łaska i miłosierdzie. Uzmysławia nam, jak wielka jest Jego ofiara. Mówi o przyszłości, którą Pan Jezus
dla nas przygotowuje i prowadzi nas do poznania Jezusa

Chrystusa, aby zobaczyć, jak wielka jest Jego chwała.
Na nabożeństwie możemy doświadczać społeczności
z Chrystusem w świętej wieczerzy i widzieć część chwały
Bożej.
Duch Święty nam mówi, że apostołowie są posłani
przez Jezusa Chrystusa. Mają szczególne pełnomocnictwo, głoszą Ewangelię zgodnie z wolą Jezusa. Gdy
chrzczą, gdy pieczętują, to tak, jakby sam Pan Jezus tego
dokonywał; podobnie jest wtedy, kiedy zwiastują odpuszczenie grzechów. Są upoważnieni do przygotowania oblubienicy Chrystusa. Duch Święty pokazuje nam chwałę
Kościoła Chrystusa.
Niekiedy doświadczamy obecności Jezusa Chrystusa
także wśród wiernych. Czasami możemy zobaczyć Pana
Jezusa w bracie i siostrze. Czasami Bóg ich posyła, żeby
nam pomagali. Jeśli reagują tak, jak zareagowałby Pan
Jezus, wtedy możemy w nich dostrzec przykład Pana Jezusa. Mógłbym wiele przytaczać. Ale wiecie, że Duch Święty

pokazuje nam chwałę Bożą i nam mówi: „Oto Jezus, naśladuj Go! Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Słuchaj Jego
Ewangelii”. Pan Jezus mówi do nas: „Posłałem apostołów,
podążajcie za nimi. To jest mój Kościół, pozostańcie w
Kościele. Uczyniłem to dla was. Idźcie za mną”.
Chwała jednak nie jest widoczna cały czas i szybko
powraca się do codzienności. Widzimy znowu widzialny Kościół, widzimy apostołów i duchownych z ich niedoskonałościami, widzimy wiernych i stwierdzamy, że
wszyscy są niedoskonali.
Mamy do czynienia z ludzką stroną duchownych, apostołów i Kościoła, gdzie nie wszystko jest doskonałe. Ale
nie zapominajmy, proszę, że Bóg nam mówi: „To jest mój
Syn, Jego słuchajcie!”. Chociaż Pan Jezus wydaje się nam
słaby, ponieważ moc zła jest tak wielka, ufajcie Jemu! On
jest Synem Bożym. On jest zwycięzcą.
Chociaż apostołowie są słabymi i biednymi grzesznikami, podążajcie za nimi i im ufajcie.
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Apostoł okręgowy
John Kriel
Im lepiej poznamy Pana Jezusa,
tym bardziej będziemy Go kochać, tym większa będzie nasza
potrzeba słuchania Jego Słowa i łatwiej będzie nam Go
naśladować.

Apostoł
Miguel Flores

Duch Święty przemienia nas krok po kroku
na podobieństwo Pana Jezusa.

Chociaż widzialny Kościół i ludzie w nim są niedoskonali, pozostańcie w nim, pozostańcie we wspólnocie dzieci Bożych. To jest naśladownictwo, droga, która prowadzi
nas do chwały Bożej.
Nie bądźcie zaskoczeni, jeśli musicie cierpieć i popadać w pokusy. Pamiętajcie, że Pan Jezus powiedział, że
musimy przejść przez próby, ale zwiastował też zmartwychwstanie – twoje zmartwychwstanie i moje zmartwychwstanie. Miejcie na względzie całe przesłanie. Całe
przesłanie jest przesłaniem nadziei i radości. Ci, którzy
naśladują Pana Jezusa, wejdą do Jego Królestwa i będą
dzielić Jego chwałę. Słuchaj tego przesłania i podążaj za
nim!
Gloryfikacja Jezusa Chrystusa jest także obrazem naszego przemienienia. Duch Święty przemienia nas krok
12
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po kroku na podobieństwo Pana Jezusa. Bóg dał nam
nowe życie, nową istotę, która ma w nas wzrastać. Ten
rozwój ma być od czasu do czasu widoczny. Bóg chce nas
też użyć jako narzędzi do pocieszania naszego bliźniego.
On pokazał swoją chwałę uczniom na górze. Dziś chce nas
użyć do tego, żeby wzmacniać bliźniego. Chce, aby były
w nas widoczne cechy Chrystusa, aby bliźni mogli poznać
Jezusa po tym, w jaki sposób działamy i jak reagujemy.
Powiedziałem wcześniej, że uczniowie, idąc za Panem
Jezusem, widzieli tylko człowieka Jezusa, a nie Syna Bożego. Ale kiedy słuchali Jego mowy i widzieli, jakich
cudów dokonał, wówczas zrozumieli, że jest wyjątkowy.
Kiedy ludzie nas widzą, wtenczas widzą grzeszników,
widzą niedoskonałych ludzi. Ale byłoby miło, gdyby
mogli zobaczyć coś poza tym i coś od nas usłyszeć. Nie

nosimy jeszcze przemienionego ciała, ale nosimy w sobie
życie Jezusa Chrystusa i chcemy, żeby ono się rozwijało i
było widoczne dla świata zewnętrznego. Jeśli nasz bliźni
może zobaczyć, co Pan Jezus przy nas uczynił, to jest to
wspaniała przysługa, jaką możemy jemu wyświadczyć.
Przez nas ma widzieć skuteczność Apostolatu i obecność
Pana Jezusa w Jego Kościele. W ten sposób naśladujemy
Jezusa Chrystusa i Jemu służymy.
Po kazaniach apostołów Główny Apostoł powiedział:

M

oim życzeniem jest, żebyśmy w Słowie
Bożym, które słyszeliśmy, mogli ujrzeć chwałę Boga. Ta chwała składa się z Jego miłości i
życzliwości oraz woli zbawienia.
Uroczystość świętej wieczerzy obchodzimy na pamiątkę ofiary Chrystusa. Jako ludzie podlegamy czasowi
i oddzieleniu od przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Ze strony Boga wygląda to zupełnie inaczej. Dla nas jest
to trudne do zrozumienia, ale Bóg jest ponad czasem, dla
Niego przeszłość i przyszłość są teraźniejszością. Wiem,
że można dostać bólu głowy, gdy próbuje się to sobie

Rodzice najchętniej chcieliby
mieć swoje dzieci przy sobie.
Nasz Ojciec Niebieski dziś nam
mówi: „Chcę mieć ciebie u siebie. Nie odchodź, chcę
dzielić z tobą swoją chwałę”.

Apostoł okręgowy
pomocniczy
John Fendt
Czy nasze oczy są otwarte na
to, żeby dostrzegać chwałę
Pana w Kościele? Czy widzimy Jego chwałę w odpuszczeniu grzechów? Czy widzimy Jego chwałę,
kiedy bracia i siostry przebaczają i się jednają?
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słowo i wiara / KonteKst

SŁOWO BIBLIJNE W KONTEKŚCIE
Ewangelia Marka 9, 1-13

1. I mówił im: Zaprawdę powiadam
wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie
zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego, nadchodzącego w mocy.
PRZeMIenIenIe JeZUsA

wyobrazić, ale pozostańmy chwilę przy tej kwestii. Kiedy
Bóg sprawił, że Jego Syn złożył ofiarę, już wiedział, co będzie dziś. Dla niego rok 2018 był już teraźniejszością, gdy
Pan Jezus umarł. Czasami być może myślimy: „Gdyby
Pan Jezus wiedział, co zostanie zrobione z Jego Ewangelii...”. Bóg już wiedział, dokładnie wiedział, jak ludzkość
będzie się zachowywała przez wieki. Znając zachowanie
ludzi, poprosił swojego Syna: „Proszę, umrzyj za nich”!
Dla mnie jest to fantastyczna idea. Wyobraźcie sobie: Bóg
widzi, do czego człowiek jest zdolny. Widzi niesprawiedliwość, przestępstwa, wszystko, co się dzieje i mówi:
„Chcę ich ocalić”.
To, że Syn zgodził się umrzeć, daje nam wyobrażenie
miłości Bożej. Pomimo świadomości wszelkiego zła, zadecydował: „Umrę, chcę, żeby zostali zbawieni”. To jest
miłość Boża. Ta miłość trwa do dziś. Bóg widzi nas, widzi
ludzkość i mówi: „Chcę ich zbawić; bez wyjątku”! Nawet
w odniesieniu do największego winowajcy mówi: „Spróbuję go pozyskać”. Nie przez ukaranie, ale przez pokazanie mu swojej miłości.
Jeśli w najbliższych dniach znajdziecie kilka wolnych
minut, pomyślcie o tym znowu. To pokazuje chwałę Bożą
i miłość Jezusa Chrystusa. Pan Jezus pragnie obchodzić
z nami świętą wieczerzę w swoim Królestwie. Czeka
na nas, aby obchodzić z nami wielką świętą wieczerzę.
14
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Wciąż mówimy o tym, że czekamy na Pana Jezusa, na
Jego pomoc, na Jego ponowne przyjście, ale spójrzmy na
to wszystko z Jego punktu widzenia – On czeka na nas,
aby móc obchodzić z nami wieczerzę. Czasami wydaje
mi się, jakby do mnie mówił: „Pośpiesz się, czekam na
ciebie! Proszę, przebacz teraz, przezwycięż teraz, czekam
na ciebie”.
Bracia i siostry, Pan Jezus czeka na każdego z was. On
chce nas mieć w swoim Królestwie. Czeka na to, że zwyciężymy. Czeka na to, że wypełnimy Jego wolę. Nie pozwólmy Jemu czekać zbyt długo. Czyńmy teraz to, czego
On od nas oczekuje. A jeśli mamy tę wolę, to w sakramencie świętej wieczerzy otrzymamy do tego niezbędne siły.
To jest nasza wiara.

2. A po sześciu dniach wziął Jezus z
sobą Piotra i Jakuba, i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę,
na osobność, i przemienił się przed
nimi.
3. I szaty jego stały się tak lśniąco białe,
jak ich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła.

obłoku rozległ się głos: Ten jest Syn
mój umiłowany, jego słuchajcie.
8. A nagle, rozejrzawszy się wokoło, już
nikogo przy sobie nie widzieli, tylko
Jezusa samego.
9. A gdy zstępował z góry, przykazał
im, aby nikomu nie opowiadali o tym,
co widzieli, dopóki Syn Człowieczy
nie zmartwychwstanie.
10. I zachowali to słowo u siebie, ale zastanawiali się między sobą, co to znaczy powstanie z martwych.

4. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, i
rozmawiali z Jezusem.

11. Pytali go też, mówiąc: Cóż to mówią
uczeni w Piśmie, że Eliasz ma przyjść
pierwej?

5. A odezwawszy się Piotr, rzekł do Jezusa: Mistrzu! Dobrze nam tu być;
rozbijmy trzy namioty: Tobie jeden i
Mojżeszowi jeden, i Eliaszowi jeden.

12. A On im odrzekł: Eliasz wprawdzie
przyjdzie najpierw i wszystko naprawi; ale jakże napisano o Synu Człowieczym? Musi wiele ucierpieć i za
nic być poczytanym.

6. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk.
7. I powstał obłok, który ich zacienił, a z

13. Ale powiadam wam, że i Eliasz przyszedł, i uczynili mu, co chcieli, jak o
nim jest napisane.

zASAdNiczE Myśli
Duch Święty, pokazując nam chwałę Bożą,
wzmacnia naszą ufność w Panu. W ten
sposób możemy pozostać wierni pomimo
niedoskonałości sług Bożych i wiernych.
Biblia Warszawska - nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975
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Żyć z wiarą / przeżycia

Tak, możesz
wejść!

R

ozpoczął się rok akademicki, a tym samym
moje przejazdy z jednego krańca argentyńskiej stolicy Buenos
Aires, gdzie mieszkam, na drugi kraniec, gdzie znajduje się uniwersytet.
I tak dzień w dzień. Plan studiów był
bardzo napięty, a niektóre zajęcia odbywały się także w środę wieczorem.
Poinformowałam więc mojego duchownego, że nie mam możliwości
uczestnictwa w nabożeństwach tygodniowych w moim zborze. On mi na
to odpowiedział: „Gdy będziesz w innych zborach, to proszę pozdrów od
nas tamtejszych duchownych i wiernych”. Pomyślałam tylko: „Nie znam
przecież, gdzie w tamtej dzielnicy
miasta znajdują się nasze kościoły
nowoapostolskie… a poza tym prawdopodobnie po zajęciach i tak nie
zdążę na nabożeństwo”.
W środę wieczorem po zakończeniu zajęć ku mojemu zdumieniu
stwierdziłam, że właściwie jeszcze
bym zdążyła na nabożeństwo, o ile
jakiś kościół znajduje się w sąsiedztwie. Idąc z innymi studentami na
przystanek autobusowy, szukałam
w moim smartfonie adresu najbliższego kościoła nowoapostolskiego.
Nawigacja wskazała mi też drogę,
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ale pomyślałam: „Nie, to za daleko, a
poza tym wszyscy idą w przeciwnym
kierunku, a ja miałabym pójść teraz
tam sama? To nie dla mnie”. Czułam
jednak niepokój i szukałam dalszych
adresów kościołów w okolicy. Nagle
zobaczyłam, że rzeczywiście był kościół i leżał akurat w tym kierunku,
w którym jechaliśmy autobusem. Nie
czułam się jednak pewnie i brakowało mi odwagi. Pomyślałam: „Nie
znam dzielnicy, nie wiem, jacy ludzie
tu mieszkają, a poza tym sama będę
musiała wrócić do domu…”. Takie
myśli chodziły mi po głowie.
Nagle poczułam pewność siebie
i spokój. „Idź do kościoła, Bóg cię
ochroni”. To była moja myśl. Autobus akurat się zatrzymał, a ja wysiadłam. Weszłam w sąsiednią ulicę i oto
stałam przed naszym kościołem. Przy
drzwiach przywitał mnie diakon.
Nabożeństwo przeprowadzał biskup. Śpiew chóru, uroczystość świętej wieczerzy... wszystko to było dla
mnie wzruszającym przeżyciem.
Czułam wewnętrzne szczęście i pokój i nie mogłam sobie nawet wyobrazić, że o mało co bym stchórzyła
i nie wysiadła z autobusu, żeby pójść
na nabożeństwo.
Późnym wieczorem szczęśliwie
wróciłam do domu.

Śmiertelny wypadek naszego
syna przed kilkoma laty zmienił
nasze życie, relacjonuje pewna
siostra z Argentyny.

Fot. © MK10 Photography - Fotolia.com

Nieznajomość dzielnicy nie
sprzyjała decyzji uczestnictwa
w nabożeństwie. Młoda studentka z Argentyny relacjonuje
swoje przeżycie.

Fot. © lisandrotrarbach - Fotolia.com

Prowadzona
przez ulice

P

rzypominam sobie pewną
sytuację z mojego dzieciństwa, kiedy to przechodząc obok kościoła
nowoapostolskiego, zapytałam: „Czy mogę wejść?”. „Tak,
możesz wejść!”, powiedział diakon
stojący przy drzwiach kościoła. To
było dawno temu.
W kolejnych latach studiowałam,
wyszłam za mąż i urodziłam trzech
synów. Zawsze wierzyłam w Boga i
byłam zadowolona ze wszystkich sytuacji życiowych – aż do chwili, kiedy pewnego dnia nasza rodzina została doknięta strasznym nieszczęściem:
mój syn zmarł na skutek wypadku samochodowego. Szok był głęboki. Z
trudem mogłam pojąć, co się stało.
Na moją prośbę nasza rodzina
umieściła krzyż w miejscu wypadku.
Nie byłam w stanie nic jeść, nie dostrzegałam już mojego otoczenia, nie
rozumiałam, jak wszyscy inni mogą
jeść, pracować, śmiać się i wierzyć…
Pewnego ranka mój najmłodszy syn
przyszedł do mnie do łóżka, dotknął

moich nóg i powiedział: „Mamo, kiedy wstaniesz? Jestem głodny!”. Przeraziłam się i postanowiłam udać się
do lekarza. Po drodze musiałam minąć skrzyżowanie, gdzie wydarzył
się wypadek. Stanęłam przy krzyżu i
się pomodliłam.
W drodze powrotnej do domu zobaczyłam przy krzyżu kopertę. Otworzyłam, a w niej było zaproszenie na
nabożeństwo za zmarłych w Kościele Nowoapostolskim. Podany był też
numer telefonu, gdybym życzyła sobie rozmowy duszpasterskiej. Zatelefonowałam i do mego domu, tak jak
to odczułam, przyszło trzech aniołów
Bożych. Bóg przysłał do mnie pasterza i dwie kobiety.
Później się dowiedziałam, że jedna z tych kobiet była nawet naocznym świadkiem wypadku. Stopniowo zmieniało się moje życie. Znajdowałam spokój i pokój w mojej duszy.
Bóg dopomógł mi na nowo przyjść
do Niego. Moja rodzina i ja zostaliśmy przyjęci do Kościoła Nowoapostolskiego oraz dostąpiliśmy sakramentu świętego pieczętowania.
W tamtym czasie nie wiedziałam,
ile ciosów losu nas jeszcze dotknie,
wiele strat, a wśród nich także odejście do wieczności kolejnego syna.
Bóg jednak w tych wszystkich latach wciąż na nowo darował mi siły
do dalszego życia i trwania w wierze.
Raduję się z mojego syna, który
nam pozostał i z jego czwórki dzieci,
które dorastają w wierze nowoapostolskiej. Wspomnienia z przeszłości jednak wciąż noszę w sobie. Bóg
odpowiedział mi na moje dziewczęce pytanie sprzed lat poprzez swojego
sługę: „Tak, możesz wejść!”. Noszę
swój krzyż, ale z wielką nadzieją na
bliskie ponowne przyjście Chrystusa. Wówczas na tamtym świecie zobaczymy też naszych bliskich.
		

7 / 2018

NASZA RODZINA

17

Fot. © Firma V - Fotolia.com

ŻYĆ Z WIARĄ

re fleksja
Pierwsza połowa
re alizacj
a

G

dy w piłce nożnej lub ręcznej
rozlega się gwizdek sygnalizujący koniec pierwszej połowy gry, wtedy jest to emocjonujący moment. Chwila
przerwy. Możliwość krótkiego odpoczynku
i analizy, czy zostały osiągnięte wytyczone
cele oraz co można jeszcze zmienić, aby odnieść zwycięstwo.
Mija pierwsza połowa roku 2018, a
przed nami jest druga połowa – jako szansa do osiągnięcia naszych wytyczonych
celów. Mamy więc chwilę wytchnienia, zadumy i ocenienia, czy wszystko przebiegło
tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Jeśli nie, to
jest to okazja do zmiany.
Nie byłoby to takie złe, gdybyśmy w
naszym życiu także robili sobie półmetek.
Chwilę w połowie życia, w której moglibyśmy spojrzeć na to, co osiągnęliśmy, ocenić,
jak dalece się rozwinęliśmy, czego jeszcze
nam brakuje i czy kierunek, który nadaliśmy swojemu życiu, w ogóle prowadzi do
obranego celu.
W życiu jednak nikt nie odgwizduje półmetka. Naszym zadaniem więc jest zrobienie sobie konstruktywnej pauzy w gonitwie,
w planach i w zmaganiach życiowych. Bóg
zalecił człowiekowi i jego zwierzętom czas
odpocznienia. Przepisy dotyczące czasu odpocznienia, zwane też szabatem, były bardzo surowe. Znamy to też z rozprawy między Panem Jezusem a faryzeuszami. Pan
został nawet oskarżony o to, że postrzegał
niedolę ludzi i uzdrawiał w szabat.
W obecnym czasie prawie nie mamy regulacji co do odpoczynku niedzielnego. Z
nielicznymi wyjątkami możemy robić to, co
chcemy. Zależy to od woli człowieka, jak
wykorzystuje dzień odpocznienia. Czy jako
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czas refleksji i wytchnienia, czy jako czas
do nadrobienia tego, czego nie zrobił w dni
powszednie. Sami o tym decydujemy.
Pozwólmy sobie w połowie roku na
pauzę i zróbmy rachunek sumienia. Zapytajmy siebie, jakie cele realizujemy i czy jesteśmy na dobrej drodze do ich osiągnięcia?
Pauzę, w której intensywnie posłuchamy
Pana, a Jego cele, które ma wobec nas, zrównamy z naszymi celami. Krótką przerwę w
gonitwie za dobrami materialnymi, aby odetchnąć i wsłuchać się w siebie. Jaki jest sens
mojego życia? A wszystko po to, abyśmy po
gwizdku końcowym nie byli rozczarowani,
ponieważ goniliśmy za mrzonkami.
„Radzę tobie…” powiedział Pan Jezus
do pewnego zboru w Azji Mniejszej. Biblia
nie przekazuje, czy rzeczywiście ten zbór
posłuchał Pana, czy – mówiąc obrazowo
– zareagował na gwizdek i zmienił sposób
życia i postępowania oraz rzeczywiście poważnie potraktował radę Pana.
Pismo Święte już na pierwszych stronach mówi o swoistym „gwizdku pierwszej
połowy”: „…jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty
masz nad nim panować” – powiedział Bóg
do Kaina. Nieszczęście jeszcze się nie stało,
ale zbrodnia była już planowana. Jeszcze
był czas do odwrotu. Niestety Boże ostrzeżenie nie zostało przyjęte. Kain pozostał na
złej drodze, grał w złą grę ze swoim bratem
i podstępnie realizował swój plan.
W przeciwieństwie mieszkańcy Niniwy
zareagowali na „gwizdek”, opamiętali się i
nawrócili.
Słuchajmy Pana i zważajmy na to, co
ma nam do powiedzenia na półmetku roku.
Wówczas będziemy mogli rzeczywiście postępować zgodnie z Jego radą.
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Jonasz
„I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby”.
Księga Jonasza 2, 2

Chleb Żywota
Być sługą Chrystusa
„Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi”. I List do Koryntian 7, 23

T

ematem Apostoła Pawła w 7. rozdziale I Listu do Koryntian jest małżeństwo i bezżeństwo. Odnosi to ogólnie do życia chrześcijanina i wyjaśnia, że nie ma znaczenia, w jakim jest się stanie życiowym, ale ma znaczenie to,
czy należy się do Pana, czy jest się własnością Chrystusa. ( I
Kor 7, 22) Tak więc chrześcijaninem można być niezależnie od
swego stanu życiowego. Kto jest wykupiony z grzechu, nie powinien się uzależniać od człowieka. Pojęcie „sługa Chrystusa”
nie odnosi się wyłącznie do stanu duchownego, ale uwolnionego od grzechu chrześcijanina, który jest własnością Chrystusa.
Apostoł Paweł w słowie biblijnym nam przypomina, że zostaliśmy drogo wykupieni z niewoli grzechu: Pan Jezus złożył
swoje życie w ofierze. Stąd też nie chcemy być niewolnikami,
czyli sługami ludzi, a więc nie wchodzimy w ziemskie zawiłości. Chcemy służyć Bogu. Sługa nie jest wolny, ponieważ musi
podporządkować się woli swego Pana. Biblia podaje przykłady
ludzi, którzy po podjęciu błędnej decyzji stali się parobkami.
Na przykład Ezaw jako pierworodny miał prawo do specjalnego błogosławieństwa. Zrezygnował z niego preferując
zaspokojenie swoich potrzeb i stał się poddanym swojego
brata. (I Moj 27, 40) Uważajmy, żebyśmy nie stali się sługami
ziemskiego dobrobytu, zaniedbując przy tym daną nam przez
Boga obietnicę i lekceważąc Jego przykazania, aby zadowolić
nasze ziemskie potrzeby lub trzymając się kurczowo ziemskiego bogactwa, uniemożliwiającego nam podążanie za wezwaniem Jezusa Chrystusa. (Łuk 18, 23)
Samson z kolei został poświęcony Bogu i nie miał obcinać
włosów, które były znakiem szczególnego stosunku do Boga.
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(Sdz 13, 5) Uległ jednak naleganiom Dalili, która go zdradziła.
Stał się niewolnikiem Filistynów, gdyż ważniejsze wydawało
się mu zadowolenie kobiety. (Sdz 16, 16-21) Nie poświęcajmy
naszej więzi z Bogiem na rzecz podobania się ludziom.
Nie dajmy się zastraszyć demonstracjom siły ducha tego
świata, tak jak Izraelici dali się zastraszyć Goliatowi. Bez interwencji Boga poprzez Dawida staliby się niewolnikami i
poddanymi Filistynów. (I Sam 17, 9) Duchowi, który chce nas
szokować, możemy się przeciwstawić i go pokonać z Jezusem
Chrystusem.
Poprzez nowonarodzenie z wody i z Ducha zostaliśmy
oczyszczeni i uświęceni. Pozwólmy Duchowi Świętemu, aby
wypełniał nasze serce. W przeciwnym razie narażamy się na
niebezpieczeństwo stania się ofiarą wpływu innego ducha, np.:
• ducha, który skłania chrześcijanina do „wykorzystania”
swojej wiary w celu poprawy swoich warunków życiowych – duch prowadzący do rozczarowania!
• ducha, który skłania wierzącego do ujawniania swego
„ego” i przypisywania sobie znaczenia, celem pozyskania
uznania w Kościele, a zarazem do zaniedbywania swego
zbawienia – duch prowadzący do podzielenia Kościoła!
Podejmijmy właściwą decyzję: bądźmy sługami Chrystusa.
(I Kor 7, 22) Powiązani z Panem Jezusem służmy Jemu z miłości, a nie dla przywilejów i korzyści: „Teraz zaś, wyzwoleni
od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny”. (Rzym 6, 22) Naszym celem,
jako uwolnionych przez Chrystusa, jest życie wieczne z Trójjedynym Bogiem!

K

sięga Jonasza różni się od innych ksiąg prorockich
tym, że w mniejszym stopniu relacjonuje zwiastowanie proroka, a przede wszystkim opisuje jego
historię. Jonasz jest ambiwalentnym prorokiem: sukces
jego kazania sprawia, że staje się zniechęcony, podobnie
jest niezadowolony z miłosierdzia Bożego okazanego zarówno ludziom, jak i stworzeniu.
Jonasz zostaje wybrany przez Boga na proroka, aby wezwać mieszkańców Niniwy do pokuty. Jonasz na początku nie przyjmuje tego powołania i próbuje statkiem uciec
przed Bogiem do Tarszyszu. Dla ówczesnych Izraelitów
morze było miejscem oddalenia od Boga.
Jednak zamysł Jonasza się nie udaje, ponieważ na
morzu zrywa się potężna burza, która uspokaja się dopiero
po prośbie Jonasza, żeby żeglarze wrzucili go do morza.

Modlitwa Jonasza
Jonasz zostaje połknięty przez wielką rybę i przez trzy
dni i trzy noce przebywa w jej wnętrzu. W tym czasie modli
się do Boga.
Czego uczymy się z jego modlitwy?
• Modlić się do Boga możemy w każdej chwili i w każdej sytuacji.
• Nasze samopoczucie, dobre lub złe, możemy w modlitwie przedstawić Bogu.

posłanego przez Boga Syna Człowieczego i nie uwierzyli
Jemu. Dlatego Pan Jezus powiedział. „Jak bowiem Jonasz
stał się znakiem dla Niniwczyków, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego pokolenia. [...] Mężowie z Niniwy staną na
sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie,
gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, a oto
tutaj więcej niż Jonasz”. (Łuk 11, 30. 32)
Kiedy Jonasz modlił się do Boga i chciał czynić zgodnie
z powołaniem, to Bóg był dla niego miłosierny. Bóg był
również miłosierny wobec skruszonych mieszkańców Niniwy. (Jon 2, 10; 3) Jonasz jednak nie wykazywał zbytnio
zrozumienia dla tego miłosierdzia Bożego.
W wersetach zamykających Księgę Jonasza Bóg przemawia do Jonasza i wyjaśnia powody swojego miłosierdzia: On jest Panem życia i chroni życie. Tak więc mieszkańcom Niniwy, jak i stworzeniu, okazana została łaska.
(Jon 4, 11)
Tę nadzieję, że kiedyś wszystkie istoty będą miały
udział w zbawieniu Bożym, Apostoł Paweł wyraża słowami: „Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów
Bożych, […] że i samo stworzenie będzie wyzwolone z
niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych”.
(Rzym 8, 19. 21)
W przeciwieństwie do Jonasza nie przechodźmy obojętnie, ale módlmy się za każdego grzesznika, żeby się nawrócił!

Jonasz a Jezus Chrystus
Odniesienie do Jonasza występuje w Ewangeliach Mateusza i Łukasza.
W Ewangelii Mateusza 12, 39. 40 Pan Jezus przedstawia pobyt Jonasza we wnętrzu ryby jako analogiczny obraz
własnej śmierci i zmartwychwstania. Jak Jonasz trzy dni
był we wnętrzu ryby, tak Pan Jezus był trzy dni w łonie
ziemi, czyli w królestwie śmierci, zanim zmartwychwstał.
Inną ciekawą paralelą jest to, że Jonasz głosił mieszkańcom Niniwy o sądzie Bożym. Oni nawrócili się i pokutowali. Jezus Chrystus także głosił ludziom o sądzie, ale
oni lekceważyli Jego słowa. Nie rozpoznali w Panu Jezusie
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Katechizm

Katechizm

Trójjedyny Bóg
Rozdział 3 − część XV

3.4.9.5 Ukrzyżowanie i śmierć ofiarna Pana
Jezusa
W drodze na Golgotę szedł za Panem tłum ludzi. Do
kobiet, które Go opłakiwały, Pan powiedział: „Córki
jerozolimskie, nie płaczcie nade mną; lecz płaczcie nad
sobą i nad dziećmi swoimi”. (Łuk 23, 28) Tym samym
wskazał na przyszłe zburzenie Jerozolimy. Z Panem zostało ukrzyżowanych dwóch złoczyńców. Krzyż Jezusa
stał pośrodku. Wypełniły się słowa Izajasza. (Iz 53, 12)
Pan został zrównany ze złoczyńcami. Okrutne cierpienia
Pana Jezusa kończyły się śmiertelnym bojem.
Słowa, które Pan wypowiedział na krzyżu, świadczą o
Jego wielkości Bożej. Nawet w trakcie cierpienia i śmierci
zwrócił się jeszcze do innych w sposób miłosierny, odpuszczający, wstawienniczy i troskliwy, a tym samym
objawił miłość i łaskę Bożą.
Tradycja kościelna ostatnie słowa Pana Jezusa, które
różnie są przekazane w Ewangeliach, usystematyzowała
w następujący sposób:
„Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”. (Łuk
23, 34)
Syn Boży, miłosierny też na krzyżu, wstawiał się u
swego Ojca za wszystkimi, którzy przyczynili się do Jego
ukrzyżowania i byli nieświadomi dalekosiężności swojego działania. Pan Jezus wypełnił tu przykazanie miłowania wrogów w sposób wyjątkowy. (Mat 5, 44. 45. 48)
22

NASZA rodzina	

7 / 2018

„Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w
raju”. (Łuk 23, 43)
Pan zwrócił się do ukrzyżowanego wraz z nim
złoczyńcy, który prosił o łaskę i w obliczu śmierci poznał
Zbawiciela w Panu Jezusie. Raj, udostępniony przez Pana
skruszonemu grzesznikowi, zgodnie z ówczesnymi wyobrażeniami był miejscem pobożnych i sprawiedliwych
na tamtym świecie.
„Niewiasto, oto syn twój!” – „Oto matka twoja!”. (Jan
19, 26. 27)
Pan Jezus w obliczu śmierci zatroszczył się o Marię,
swoją matkę, i zawierzył ją swemu uczniowi Janowi. Tu
uwidacznia się troskliwość i miłość Chrystusa, który pomimo własnej niedoli angażował się na rzecz bliźnich.
Maria w tradycji chrześcijańskiej interpretowana jest
jako symbol Kościoła, który stawiany jest pod pieczę
urzędu apostolskiego reprezentowanego przez Jana.
„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”. (Mar
15, 34)
Tymi słowami z Psalmu 22 pobożni Żydzi zwracali się
do Boga w chwili śmierci. W ten sposób z jednej strony
użalali się na uczucie oddalenia, a z drugiej strony poświadczali wiarę we wszechmoc i łaskę Boga. Pan Jezus
tymi słowami zwrócił się do swego Ojca.
Psalm 22 wskazuje też na cierpienia i zaufanie sprawiedliwego do Boga. Ponadto Psalm ten w licznych fragmentach wskazuje na śmierć ofiarną Chrystusa, a tym

samym jest starotestamentowym świadectwem mesjaństwa Jezusa.
„Pragnę”. (Jan 19, 28)
W ten sposób spełniły się słowa Psalmu 69, 22: „Dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem”. W przenośni to oznaczało, że Pan Jezus
musiał wypić kielich cierpienia aż do końca, a tym samym
całkowicie wypełnił wolę Ojca.
„Wykonało się!” (Jan 19, 30)
Słowa te wypowiedziane zostały o dziewiątej godzinie, czyli wczesnym popołudniem. W dziejach zbawienia
zakończył się ważny etap: Pan Jezus złożył ofiarę dla zbawienia ludzi. Jego śmierć ofiarna kończy stare przymierze, które zawarte było wyłącznie z narodem izraelskim.
Z mocą nastało nowe przymierze, (Hebr 9, 16) do którego
dostęp mają też poganie.
„Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego”. (Łuk 23,
46)
Ten cytat z Psalmu 31, 6 poświadcza, że Jezus Chrystus w swojej ostatniej chwili także całkowicie ufał swojemu Ojcu.
Śmierci Pana towarzyszą dramatyczne wydarzenia:
ziemia się zatrzęsła, skały popękały, zasłona w świątyni, dzieląca część najświętszą od świętej, rozdarła się na
dwoje. Tym samym z jednej strony zostało pokazane, że
wraz ze śmiercią Chrystusa starotestamentowa służba
ofiarna ma swój koniec i nie ma już znaczenia; stary zakon
został wypełniony. A z drugiej strony jest to wskazówka,
że przez śmierć ofiarną Jezusa, przez „rozdarcie zasłony”,
przez „ciało swoje”, (Hebr 10, 20) otwarta jest droga do
Ojca.
Pod wrażeniem tych wydarzeń setnik rzymski i żołnierze, którzy strzegli Jezusa, zawołali: „Zaiste, ten był
Synem Bożym”. (Mat 27, 54) Zatem byli to poganie, którzy podczas śmierci Jezusa poświadczyli, że był Synem
Bożym.
Józef z Arymatei, należący do Rady Najwyższej, poprosił Piłata o ciało Jezusa, aby je pochować. Razem z
Nikodemem, który kiedyś pouczony został przez Pana
o konieczności nowonarodzenia z wody i z Ducha (Jan
3, 5) złożył ciało Jezusa do nowego grobowca, w którym
jeszcze nikt nie był złożony. Przed grobowiec został przytoczony kamień, a arcykapłani postawili straż. (Mat 27,
57-66)
Cierpienia Jezusa oraz Jego śmierć, zgodnie ze świadectwem Pisma, miały miejsce w zastępstwie ludzi i
tym samym skutki zbawcze: „Na to bowiem powołani

jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając
wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego;
On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem,
gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który
sprawiedliwie sądzi; On grzechy nasze sam na ciele
swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom,
dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was”. (I Ptr
2, 21-24)
Jako cierpiący i umierający pośrednik, Chrystus pojednał ludzi z Bogiem i zdziałał zbawienie z grzechu i śmierci. Tym samym wypełniły się słowa Jana Chrzciciela:
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. (Jan 1,
29) Dzięki swojej śmierci ofiarnej Pan złamał moc szatana
i zwyciężył śmierć. (Hebr 2, 14) Dlatego, że Jezus Chrystus przeciwstawił się wszystkim pokusom szatana, mógł
jako bezgrzeszny wziąć na siebie grzechy całej ludzkości.
(Iz 53, 6) A dzięki swojej krwi zdobyć zasługę, która może
spłacić wszelką winę grzechu; swoje życie, które oddał
za grzeszników, jest okupem. Jego śmierć ofiarna otwiera
ludziom drogę do Boga.

3.4.9.6 Wskazania starotestamentowe na
cierpienia i śmierć ofiarną Pana Jezusa
W Księdze Izajasza 53 opisany jest sługa Boży, który
jest poniżany i musi cierpieć. Chodzi o Jezusa Chrystusa:
„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści,
doświadczony w cierpieniu”. (Iz 53, 3) Jego poniżenie
osiągnęło ostateczność w Jego okrutnych cierpieniach i
śmierci: „On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął
na siebie. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego
ranami jesteśmy uleczeni”. (Iz 53, 4. 5) Mowa tu o drodze
cierpień i ofierze Jezusa Chrystusa.
Po śmierci Pana Jezusa jeden z żołnierzy przebił
włócznią Jego bok. W ten sposób wypełniło się proroctwo Zachariasza 12, 10: „Spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli”. W przeciwieństwie do ukrzyżowanych
złoczyńców Panu Jezusowi żołnierze nie połamali nóg.
To było już przepowiedziane podczas pierwszej Paschy,
kiedy Bóg nakazał, w jaki sposób ma być spożywany baranek. (II Moj 12, 46; Jan 19, 36)
Te przykłady pokazują, że Stary Testament nie tylko
opisuje historię narodu izraelskiego, ale patrząc wstecz z
punktu krzyża widać, że Stary Testament jest ukierunkowany na Jezusa Chrystusa. W Nim znajduje swoje wypełnienie. (zob. też KKN 1.2.5.2)
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Apostoł Pawe
(wg Dziejów Apostolskich 27 i 28)

Apostoł Paweł razem z innymi
więźniami zostaje przewożony
statkiem do Rzymu. Pogoda
jest bardzo burzliwa. Gdy statek przybywa do Krety, Apostoł
Paweł ostrzega żeglarzy, aby nie
płynęli dalej, ale kapitan go nie
słucha.

Wiatr zamienia się w potężny
sztorm. Załoga próbuje ocalić statek i wyrzuca za burtę
ładunek. Sztorm nie słabnie.
Kolejnego dnia decydują się
wyrzucić wszelkie narzędzia i
przedmioty, żeby w ten sposób
odciążyć statek.
Na niebie nie widać ani słońca,
ani gwiazd. Z powodu strasznej burzy załoga, jak i więźniowie tracą wszelką nadzieję. Ale
Bóg mówi do Apostoła Pawła
poprzez anioła, że 276 osób,
które są na pokładzie, przeżyje.
Mija czternaście dni i nocy.
Jest północ. Żeglarze spuszczają sondę i stwierdzają, że
woda nie jest już taka głęboka.
Boją się jednak, że wpadną na
24
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skały. Niektórzy próbują uciec
ze statku, ale Apostoł Paweł
ostrzega, że jeśli nie pozostaną
wszyscy razem na pokładzie,
nie zostaną ocaleni. Krótko
przed świtem Apostoł Paweł
doradza wszystkim, żeby coś
zjedli. Bierze chleb, dziękuje
Bogu, rozdaje go i sam zaczyna jeść.
O świcie załoga próbuje doprowadzić statek do brzegu.
Statek jednak osiada na mieliźnie, a fale rozbijają rufę. Niektórzy ratują się wpław, a inni
kurczowo trzymają się desek
i belek z rozbitego statku.
Wszystkim 276 osobom udaje
się jednak cało dotrzeć do
lądu. Są uratowani.
Wyspa, na którą trafiają, nazywa się Malta. Mieszkańcy
wyspy przyjaźnie przyjmują
rozbitków. Z powodu tego, że
pada deszcz i jest zimno, rozpalają dla nich ogień.
Apostoł Paweł również zbiera
chrust na ognisko. Gdy chce
położyć na ogniu wiązkę chrustu, to z powodu wysokiej
temperatury wysuwa się z niej

żmija i uczepia
się jego ręki.
Czy ocalenie od
zatonięcia w morzu było daremne?
Mieszkańcy wyspy rozmawiają między
sobą: „Czy ten mężczyzna jest mordercą? Chociaż wyszedł cało z burzy
na morzu, musi jednak umrzeć z powodu ukąszenia żmii. Sprawiediwość Boża nie pozwoli mu żyć”.
Apostoł Paweł jednak strząsa z
ręki żmiję w ogień. Mieszkańcy
wyspy czekają, że ręka spuchnie, a on padnie nieżywy. Długo czekają,
ale nic się nie dzieje.
Wygląda tak, jakby
Apostoł Paweł nie został ukąszony.
Publiusz, najbardziej szanowany
człowiek na wyspie, zaprasza Apostoła Pawła do swojego domu.
Ojciec Publiusza jest chory
i ma wysoką gorączkę.
Apostoł Paweł idzie
do niego, modli się
z nim, kładzie na nim
ręce i uzdrawia.
Później przychodzą do Apostoła
inni chorzy mieszkańcy wyspy i również zostają uzdrowieni.
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(Katar)
Witam w Katarze! Nazywam się Damian i mam
13 lat. Mieszkam z rodzicami i z moim piętnastoletnim bratem Dillonem w Doha, stolicy
kraju. Państwo Katar położone jest we wschodniej części Półwyspu Arabskiego na północ od
Arabii Saudyjskiej.

Tutaj mieszkamy, to są drzwi wejściowe naszego domu. Moi rodzice pochodzą z Afryki Południowej. Siedem lat temu przeprowadzili się do
Kataru, ponieważ mój tata znalazł tu dobrą pracę
– jest zastępcą dyrektora firmy projektowo-zarządzającej na lotnisku. Natomiast moja mama uczy
muzyki w mojej szkole. W Katarze mieszka wielu
obcokrajowców. Tylko co dziewiąty mieszkaniec
jest krajowcem. Większość ludzi przyjechała tu
do pracy w przemyśle naftowym i gazowym. Te
bogactwa naturalne sprawiły, że kraj jest bogaty.

NASZA RODZINA

To jest moja szkoła, w której się uczę. Moimi
ulubionymi przedmiotami są: geografia, teatr,
sport i historia.

Czego nie lubię, to grać w rugby, pomidorów i zajęć angielskiego.
Za to lubię grać na
konsoli do gier
lub tablecie,
makaron z serem,
piłkę nożną i inne
sporty.

Fot. fahrwas
om
ser – Fotolia.c

W 2022 roku w Katarze odbędą się
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.
A ponieważ tutaj latem temperatura
często przekracza 40°C, mistrzostwa odbędą się zimą. Ale i w tej porze roku średnia
temperatura waha się od 17 do 20°C.

Fot. TOP67 – Fotolia.com

F o t. A

Fot. Ivan Kurmyshov – Fotolia.com
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Nabożeństwa odbywają się w chrześcijańskim centrum
kościelnym. Jest tam niewielkie pomieszczenie, w którym
ustawione są krzesła i stół, który służy jako ołtarz. W szafie
przechowywane są: organy elektryczne, śpiewniki,
nuty i pulpit na nuty oraz obrus. Wszystko przygotowujemy przed każdym nabożeństwem.

ndreas Wolf – Fotolia.com

Mój tata jest przewodniczącym naszego zboru. Poza tym śpiewa w
chórze i gra na organach. Mama jest
dyrygentką chóru, a także gra na organach oraz na oboju w orkiestrze.
Nasza rodzina jest muzykalna, tak
jak widzicie to na zdjęciu: ja gram na
wiolonczeli, a mój brat zdecydował
się na instrumenty klawiszowe.

Fotografie własne
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Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	W której Ewangelii jest mowa: „Gdzie są
dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje,
tam jestem pośród nich”?
A
B
C
D

w Ewangelii Mateusza
w Ewangelii Marka
w Ewangelii Łukasza
w Ewangelii Jana

2. 	Jak miała na imię kobieta, która zdradziła
Samsona?
A
B
C
D

Miriam
Dalila
Pryscylla
Anna

3. 	Jak nazywała się córka Jakuba?
A
B
C
D

Joanna
Dina
Diana
Maria

4. 	Co jest opisane w II Księdze Mojżeszowej?
A
B
C
D

zdobycie Kanaanu
stworzenie świata
wyjście Izraelitów z Egiptu
zburzenie Jerozolimy

5. 	Gdzie znajduje się rzeka, przy której Jakub zmagał się z Bogiem?
A
B
C
D

w Jordanii
w Galilei
w Egipcie
w Syrii

6. 	Z kim spotkał się Pan Jezus wraz z
uczniami Piotrem, Janem i Jakubem na
górze przemienienia?
A
B
C
D

z Pawłem i Filipem
z Mojżeszem i Eliaszem
z Judaszem i faryzeuszami
z Dawidem i Salomonem

7. 	Jakie miasto jest przykładem zdobycia
Kanaanu przez Jozuego?
A
B
C
D

Jerozolima
Jerycho
Sodoma
Niniwa

8. 	Co jest opisane w Księdze Sędziów?
A zdobycie Kanaanu
B 	sytuacja w Izraelu przed czasami królów
C wyjście Izraelitów z Egiptu
D warunki w Judei za czasów Pana Jezusa
9. 	Gdzie został pochowany Jozue?
A
B
C
D

na Horebie
w Betelu
w Kiriat-Arba
w Timnat-Serach

10. 	Do kogo Apostoł Paweł napisał list w Nowym Testamencie?
A
B
C
D

do Filemona
do Filipa
do Onezyma
do Jazona

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