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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Boże, zrób coś!
iekiedy się pragnie, żeby Bóg swoją mocą
zaingerował w wydarzenie: jakimś spektakularnym aktem, jakimś znakiem, czymkolwiek, co objawiłoby Jego wszechmoc, zaprowadziło porządek, który zasadniczo by zmienił stan
rzeczy. Dla Boga przecież jest to możliwe, dlaczego nie
działa, dlaczego nic nie czyni?
Niektórzy chcieliby, żeby Bóg zaingerował w ich
życie: jakimś potężnym czynem, być może jakimś
małym cudem, po prostu interwencją na ich korzyść, a
wtenczas wszystko by się zmieniło! Miły Boże, zrób coś!
Owszem, Bóg działa, Bóg coś robi, ale nie poprzez
spektakularne akty, lecz poprzez swoje Słowo. Słowo
Boże jest środkiem, za pomocą którego Bóg coś czyni.
Bóg swoim Słowem ingeruje w dzieje i w wydarzenia.
Jednakże nie poprzez zasadniczą zmianę uwarunkowań
lub sytuacji w naszym życiu, ale poprzez zmianę nas.
Jego Słowo jest tak potężne, że może całkowicie zmienić
nasze spojrzenie na sprawy. Jego Słowo jest tak mocne,
że może zmienić nasz stosunek do bliźniego. Jego Słowo
jest tak olbrzymie, że może nas zmienić fundamentalnie.
Bóg nie zmienia świata, On zmienia ludzi. I nagle dostrzegam, że wszystko musi tak być, a nawet służy mi ku
dobremu. Bóg wszystko czyni dobrze!
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z
SŁOWO I WIARA / miejsce

Pretoria

S

tolica Republiki Południowej Afryki, Pretoria, mieści nie tylko siedzibę rządu, ale także
siedzibę najstarszego i największego uniwersytetu afrykańskiego, University of South Africa
(UNISA), w którym kształci się ok. 400.000 studentów. Na terenie uniwersytetu miało miejsce nabożeństwo Głównego Apostoła. W 2018 roku uniwersytet, który posiada wydziały w całym kraju, obchodził
145. rocznicę założenia, z czym związane były liczne
uroczystości. Przy tej okazji upamiętniono również
najsłynniejszego i najbardziej znanego absolwenta
uniwersytetu, laureata Pokojowej Nagrody Nobla,
działacza na rzecz praw człowieka i byłego prezydenta RPA, Nelsona Mandelę, którego 100. rocznica urodzin zbiegła się w czasie z rocznicą powstania
uniwersytetu. Uniwersytet Południowej Afryki, który
jest zaangażowany w liczne projekty rozwojowe na
kontynencie afrykańskim, jest szczególnie dumny z
faktu, że 55 procent jego kadry naukowej i pracowników to kobiety.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Afryka Południowa
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Nabożeństwo w pretorii/
Republika południowej Afryki
Miejsce: ZK Matthews Great Hall – University of South
Africa (UNISA)
Data: 9 grudnia 2018 r.
Słowo biblijne: Ewangelia Łukasza 1, 43-45
Pieśń: Córko syjońska, raduj się
Osoby towarzyszące: apostołowie okręgowi Joseph Ekhuya i John Kriel, apostołowie okręgowi pomocniczy Patrick Mkhwanazi i Kububa Soko oraz dwudziestu
siedmiu apostołów

6

NASZA RODZINA

3 / 2019

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Słowo biblijne: Ewangelia Łukasza 1, 43-45

„A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do
mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim
łonie. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział”.

Powołany przez Boga

M

oi mili bracia i siostry. Jestem bardzo
wdzięczny naszemu Ojcu Niebieskiemu, że dziś tu jestem i chciałbym przeprosić za to, że nie mogłem
przeprowadzić nabożeństwa w piątek
wieczorem, ponieważ mój lot został odwołany. Bardzo
żałuję, że nie mogłem z wami przeżyć tego nabożeństwa
dla duchownych. Jestem jednak przekonany, że wszyscy, którzy uczestniczyli w tym nabożeństwie, otrzymali
pełnię błogosławieństwa, które przygotował nasz Ojciec
Niebieski. Jedynym, któremu czegoś brakowało, byłem
ja. Chciałbym jednak jeszcze raz podziękować wszystkim
8
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duchownym i ich rodzinom za ich pracę, za ich służbę i
poświęcenie. Bądźcie pewni, że nasz Ojciec Niebieski
wie wszystko i błogosławi waszą ofiarność, jak również
wszelką pracę, jaką wykonujecie z wiarą i miłością.
Żyjemy teraz w szczególnym czasie, w czasie Adwentu, w którym chrześcijaństwo przygotowuje się do Bożego
Narodzenia. Dla nas, chrześcijan nowoapostolskich, jest
to czas, w którym intensywniej skupiamy naszą uwagę na
tym, że Syn Boży stał się człowiekiem i przyszedł na ziemię. Wiem, że to nic nowego, ale dla mnie ta myśl jest fascynująca: sam Bóg w swoim Synu, który mieszka w niebie, w swojej chwale, w niebiańskim świecie, w którym

wszystko jest doskonałe, święte i prawdziwe, zgadza się
zostawić to wszystko i przyjść na ziemię i stać się człowiekiem, narodzić się jako dziecko, które całkowicie jest
zależne od swoich ubogich rodziców.
Zgodził stać się człowiekiem zależnym od woli innych
ludzi, którzy są słabymi grzesznikami. Cierpiał, jak cierpi
każdy człowiek. Cierpiał z powodu słabości innych ludzi.
Był prześladowany, zabity i wszystko po to, żeby nam pokazać: miłuję was, jestem po waszej stronie. Potem wstąpił do nieba i teraz znowu jest w chwale z Bogiem, Ojcem
i Duchem Świętym, i chce, żebyśmy również tam byli i
dzielili z Nim chwałę, żebyśmy mieli życie wieczne w tym
Królestwie, gdzie wszystko jest doskonałe i prawdziwe,
gdzie wszystko jest miłością.
A teraz nas prosi: jeśli chcesz być ze mną, to wyrzeknij
się zła. Poświęcaj czas, aby zadbać o swoją duszę. Bądź
gotowy wyrzekać się też ziemskich przyjemności. Jeśli
jesteś gotowy na tak niewielkie wyrzeczenie, jak wyrzeczenie się ziemskich przyjemności, na złożenie takiej rzeczywiście niepodzielnej, czystej ofiary, to możesz być ze
mną w mojej chwale, w moim Królestwie.
Bracia i siostry, to jest warte wyrzeczenia się zła, poświęcenia czasu na zbawienie duszy i wyrzeczenia się
pewnych ziemskich przyjemności. Syn Boży wyrzekł
się znacznie więcej. Jego ofiara była nieporównywalnie
większa od ofiar, jakie my składamy. Nie myślcie, że On
wymaga zbyt wiele. On wymaga tak mało, aby dać nam
wszystko. Bądźmy gotowi do składania ofiar, o które nas
prosi. On da nam za to znacznie więcej i to na wieki wieków.
Przeczytałem słowo biblijne z wydarzenia, które poprzedzało narodziny Jezusa. Elżbieta była już bardzo
sędziwa, podobnie jak jej mąż, kapłan Zachariasz. Oni
nie mogli mieć dzieci. Pewnego dnia przyszedł anioł do
Zachariasza i rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu,
bo wysłuchana została modlitwa twoja, i żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał
radość i wesele, i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem”. (Łuk 1, 13-15)
To była zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela.
Sześć miesięcy później ten sam anioł ukazał się Marii,
prostej, bardzo młodej dziewczynie, dziewicy, która była
zupełnie nieznana. Do niej anioł powiedział: „I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus.
Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I
da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował
nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie

końca”. (Łuk 1, 31-33) Niewiarygodne poselstwo! Maria
je przyjęła i uwierzyła aniołowi.
Powiedział jej też, że Elżbieta, jej krewna, która była
uważana za niepłodną, również będzie miała dziecko i że
jest w szóstym miesiącu ciąży. Kiedy Maria to usłyszała,
wyruszyła w góry do Elżbiety. Pozdrowiła Elżbietę, a w
wyniku jej pozdrowienia poruszyło się dzieciątko w łonie
Elżbiety. Elżbieta została napełniona Duchem Świętym i
pobłogosławiła Marię jako matkę Pana. Tyle na temat tej
historii.

Narodziliśmy się na nowo z wody
i z Ducha i jesteśmy tu,
ponieważ Bóg nas wybrał.

M

aria jest uważana za symbol Kościoła Chrystusa. Pod względem swojej wiary i posłuszeństwa daje nam również wspaniały przykład
do wielu sytuacji w naszym życiu. Możemy przyjrzeć
się Marii i iść za jej przykładem. Po pierwsze musiała
uwierzyć, że została wybrana przez Boga do specjalnego
zadania i roli w Jego planie zbawienia. Miała być matką
Jezusa, ucieleśnionego Syna Bożego. Mogłaby zapytać:
Dlaczego akurat ja? Nie jestem lepsza od innych. Być
może była kompletnie niewykształcona, tego nie wiem,
nic na ten temat nie jest napisane. Była to prosta, młoda
dziewczyna, bez doświadczenia, bez jakichkolwiek cech
szczególnych. – Dlaczego ja?
Z pewnością wiedziała, że nie będzie jej łatwo jako
niezamężnej kobiecie urodzić dziecko. Nikt jej nie uwierzy, że żaden mężczyzna się do tego nie przyczynił. Ponadto ryzykowała utratę Józefa, swojego przyszłego
męża, co byłoby dla niej bardzo trudne. Już sam ten fakt
był wystarczająco trudny. Trudne stało się też jej życie
jako matki Jezusa. Ale wierzyła, przystała na plan Boży i
była posłuszna.
Mili bracia i siostry, zostaliśmy wybrani przez Boga do
specjalnej misji – każdy z nas. Nie jesteś chrześcijaninem
nowoapostolskim przez przypadek, z powodu narodzin
w rodzinie nowoapostolskiej, z powodu zaproszenia do
Kościoła przez sąsiada albo w wyniku spotkania z kimś,
kto był wyznania nowoapostolskiego. Bóg również się nie
pomylił, kiedy ciebie wybrał.
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Zostaliśmy wybrani, aby we współczesnym
świecie być świadkami Jezusa Chrystusa.
Narodziłeś się na nowo z wody i z Ducha, i jesteś tu,
ponieważ Bóg ciebie wybrał. Jest to jedną z podstawowych treści naszej wiary. Nikt nie został ochrzczony i pieczętowany, kto nie został wybrany przez Boga.

M

ożna byłoby teraz powiedzieć: Dlaczego ja?
Nie jestem lepszy od innych! – Po prostu w
to wierz! Jesteś wybrany przez Boga. Proszę,
trwaj mocno w tej wierze!
Dlaczego zostałeś wybrany? Ponieważ Bóg dał ci
pewną rolę w Jego planie zbawienia. Nie zostałeś wybrany sam, bowiem Bóg cię miłuje i chce cię zbawić. Zostałeś
wybrany jako dziecko Boże przede wszystkim dlatego, że
masz do wykonania zadanie. Bóg chce, abyś był świadkiem Jezusa Chrystusa, rozpowszechniającym Ewangelię, który wprowadza w czyn wolę Bożą w dzisiejszym
świecie, w prawdziwym życiu, w miejscu, gdzie się znajduje. To jest twoja misja. Dlatego zostałeś wybrany. To
pierwsza kwestia.
Następnie zostałeś wybrany i umieszczony w Kościele Chrystusa, aby być aktywnym członkiem Kościoła – a
to oznacza, że nie tylko po to, aby uczestniczyć w nabożeństwach i zapewnić sobie zbawienie, ale aby pomagać
innym w Kościele, aby pozostali wiernymi, ich pocieszać,
zachęcać, wzmacniać, współkształtować życie kościelne i
pomagać Kościołowi w wypełnianiu jego misji.
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Czasami widzimy wybranie tylko w takim aspekcie,
że staliśmy się dziećmi Bożymi, aby osiągnąć zbawienie i
wejść do Królestwa Bożego. Ale to nie jest jedyny powód.
Intencją Boga przede wszystkim jest to, abyś był świadkiem Jezusa Chrystusa w słowie i czynie, i jako aktywny
wierny w Kościele pomagał innym, aby również osiągnęli
zbawienie. A nasza przyszłość zakłada, że jako królewskie kapłaństwo w Królestwie Pokoju będziemy pomagać, żeby wszyscy ludzie mogli znaleźć Jezusa Chrystusa
i Go naśladować. To jest nasze zadanie. Wybranie związane jest więc z wypełnianiem szczególnej misji.
Tak było z Marią. Uwierzyła w to i zaakceptowała.
Bądźmy świadomi naszego powołania Bożego. To nie
jest powołanie przez jakąś organizację. To nie jest powołanie przez rodziców czy przez jakiegokolwiek człowieka, ale powołanie przez Boga. Usłyszmy to wezwanie,
podążajmy za nim i wierzmy w nie.
Maria wierzyła, że jej dziecko jest Synem Najwyższego i że Jego Królestwo nie będzie miało końca; (Łuk
1, 32. 33) innymi słowy, że jest Zbawicielem, na którego
czekali. Musiała w to uwierzyć, kiedy anioł z nią rozmawiał i musiała wierzyć w to do końca życia, we wszystkich
sytuacjach. Ponieważ to nie było takie oczywiste. Dziecko urodziło się w stajence – niekoniecznie w miejscu narodzin Syna Najwyższego. Z pewnością doświadczyła,
jak Jezus, jej Syn, dokonywał cudów. Ale On nie zmienił

warunków jej życia. Była żoną Józefa, który musiał pracować, i prowadziła bardzo zwyczajne życie.
Pan Jezus również nie zmienił warunków życia narodu izraelskiego. Tak jak dotychczas, naród był pod panowaniem Rzymian, a życie ludzi nie było łatwe. Maria
musiała wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym. Nie został
zaakceptowany przez ludzi, pomimo cudów, jakich dokonywał. Niektórzy szli za Nim, a inni stali się Jego wrogami. Musiała też doświadczyć tego, że Jego wrogowie byli
silniejsi od Niego. Myślę o tym, jak stała pod krzyżem.
Kiedyś anioł do niej powiedział: „Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. […] I będzie królował
nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie
końca”, (Łuk 1, 32. 33) a teraz widziała Go wiszącego
na krzyżu, skazanego na śmierć. Co teraz z Synem Najwyższego? Co z Królem i Jego wiecznym Królestwem?
Musiała wykazać wiarę. Nawet później, kiedy była razem
z apostołami. Jezus wrócił do Ojca i pozostała z apostołami, we wspólnocie, w modlitwie; pozostała wierna aż do
śmierci. Cudowny wzór wiary.

M

ili bracia i siostry, usłyszeliśmy i poszliśmy za
wezwaniem Pana. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i w Jego Ewangelię. Przeżywamy Jego pomoc i jesteśmy świadkami, że On może
uczynić możliwym to, co niemożliwe. Jezus Chrystus jest

naprawdę pomocnikiem. Ale nasza wiara i stan dziecka
Bożego nie zmieniły warunków naszego życia. Nagle
nie staliśmy się bogaci, ponieważ staliśmy się dzieckiem
Bożym. Nawet jeśli mamy silną wiarę, to chorujemy i musimy pogodzić się z tym, że ojciec, matka, dziecko lub
małżonek umierają. Gdzie wtedy jest Jezus? Gdzie jest
Jego pomoc?
Doświadczamy, że wciąż jesteśmy pod władzą zła.
Często też doświadczamy, jak mocny jest diabeł. Czasami
można by pomyśleć, że jego moc jest nieograniczona, że
może robić, co chce.
Do dziś musieliśmy wierzyć, że Jezus Chrystus jest
Synem Bożym i że Jego Ewangelia jest prawdą, że dana
jest Jemu wszelka moc i że odniósł zwycięstwo nad złym.
Wciąż musimy w to wierzyć. Trwajmy w tym. Zachowujmy wiarę w Ewangelię. Ona jest prawdą. Wierzmy, że Pan
Jezus jest drogą, która prowadzi do Królestwa Bożego. Z
pewnością obecnie niekiedy tak to nie wygląda. Ale błogosławiony jest ten, kto wierzy w to, co Bóg mu mówi.
Trwaj w wierze!
Maria musiała wierzyć, że wydarzy się coś, co w zasadzie jest niemożliwe – posiadanie dziecka bez udziału
mężczyzny i musiała wierzyć, że Bóg przyjdzie do ludzi
w postaci dziecka, jej dziecka.
Jesteśmy nauczani, że Jezus Chrystus przyjdzie ponownie, aby zabrać nas do siebie. Zabranie również jest czymś
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niewytłumaczalnym. Czasami dzieci mnie pytają: „Główny Apostole, czy możesz nam wyjaśnić, w jaki sposób to
nastąpi? Wtedy muszę odpowiedzieć: nie mam pojęcia!
Po prostu nie wiem. Nie można tego wyjaśnić. Cokolwiek
myślę na ten temat, jest z pewnością błędne i poza naszą
wyobraźnią. Dla niektórych jest to problem, ponieważ
współczesny człowiek chce wszystko rozumieć. Chce dowodów i wyjaśnień, i wydaje mu się, że to dziwny Kościół.
Ludzie mówią: nie możecie wyjaśnić tego, co się stanie?
Jak możecie oczekiwać od nas wiary w ponowne przyjście Chrystusa, w zabranie oblubienicy, w Pierwsze Zmartwychwstanie? Jak można w to uwierzyć? Wtedy mogę
tylko powiedzieć: Duch Święty nam mówi, że to nastąpi.
Zaakceptuj proszę, że w to trzeba wierzyć. Nie ma wyjaśnienia, ale mówię ci, że to prawda. Pan Jezus przyjdzie
ponownie. Nie mam pojęcia, jak to się stanie, ale się stanie.
Co będą mówić ludzie? Co stanie się z naszym ciałem?
Co jeszcze się wydarzy? Nie mam pojęcia. Nie obchodzi
mnie to. Ufam Bogu. On wszystko uczyni. Proszę, zachowaj wiarę, wierz w ponowne przyjście Chrystusa, wierz w
zabranie, wierz w Pierwsze Zmartwychwstanie.
12
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Wierzymy w ponowne przyjście Chrystusa
oraz w nasze przemienienie i zabranie.

O

statnią kwestią jest to, że gdy Maria dowiedziała
się, że ma zajść w ciążę i że jej krewna Elżbieta
jest w szóstym miesiącu ciąży, poczuła, że ma
jeszcze inne zadanie. Poszła do Elżbiety i ogłosiła jej tę
wiadomość, a Elżbieta, będąc napełniona Duchem Świętym, poznała Pana jako pierwsza. Interesujące jest, że to
kobieta poznała Go jako pierwsza: to jest mój Pan, na którego czekam, dzieciątko, które urodzi Maria. (Łuk 1, 43)
Jesteśmy nauczani, żeby przekazywać ludziom Ewangelię, Dobrą Nowinę, że Pan Jezus działa dziś na ziemi w
dziele zbawienia w apostołach. Mów o tym swemu sąsiadowi. Otrzymałeś Dobrą Nowinę poprzez Ducha Świętego, że Jezus Chrystus przyjdzie ponownie w celu zabrania
swojej oblubienicy i że apostołowie są posłani, aby przygotować oblubienicę i że działają w naszym Kościele z polecenia i w imieniu Jezusa Chrystusa. Przekazuj to dalej.
Elżbieta była bezdzietna. W czasach starego przymierza było to postrzegane jako znak, że taka kobieta była
odrzucona przez Boga. Postrzegane to było jako rodzaj
kary Bożej. I właśnie taką kobietę, pozornie niebłogosławioną, odrzuconą przez Boga, Bóg wybrał, aby urodziła

Jana Chrzciciela i tym samym odegrała ważną rolę w planie zbawienia.
Czasami uważamy, że nie możemy rozmawiać z niektórymi ludźmi o Panu Jezusie i o Kościele. Oni nawet
nie wierzą w Boga. Z pewnością są odrzuceni przez Boga.
Spójrz, jak się zachowują. Spójrz, jak żyją, jak postępują.
Są tak daleko od Boga, że nie ma sensu mówić o wierze, o
ponownym przyjściu Chrystusa. Oni nie są wybrani.
Pomyślcie o Elżbiecie, pozornie odrzuconej przez
Boga. Ale Bóg mówi: wręcz przeciwnie, to jest część mojego planu zbawienia!

M

ili bracia i siostry, nie zniechęcajcie się, nawet
jeśli niektórzy wydają się być daleko od Boga,
od Chrystusa, od Kościoła; opowiadajcie im o
naszej wierze, o ponownym przyjściu Chrystusa, o apostołach, o tym, w co wierzycie i okazujcie swoją wiarę

słowem i czynem. Bóg wykona swoją część. Nie wiemy
i nie możemy wiedzieć, kto jest częścią Jego planu zbawienia. Z ludzkiego punktu widzenia było już za późno na
dziecko, ponieważ Elżbieta była bardzo sędziwa. Ale to,
co jest niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga (Łuk 18,
27) i Elżbieta zaszła w ciążę.
Czasami uważamy, że jest już za późno. Owszem, w
przeszłości można było składać świadectwo wiary, była
jeszcze jakaś nadzieja, Kościół miał więcej sukcesów,
łatwiej było skłonić ludzi do przyjścia do Kościoła, ale
dziś, w obecnych okolicznościach, w naszym kraju, nie
jest to już możliwe. Jest już za późno. To nie jest w duchu
Bożym. Proszę, kontynuujmy krzewienie Ewangelii, głośmy ponowne przyjście Chrystusa i mówmy o działalności apostołów w naszych czasach. To jest nasze zadanie.
Nie możemy wiedzieć, kto jest wybrany przez Boga, ale
po prostu przekazujmy przesłanie. Duch Święty da wiedzę
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Apostoł okręgowy pomocniczy kububa soko
Apostoł okręgowy pomocniczy Soko skupił się na pojęciu świadka i podkreślił,
że przede wszystkim apostołowie jako posłańcy Chrystusa mają za zadanie być
świadkami Jezusa Chrystusa, Jego słów, Jego czynów i Jego Ewangelii. Świadek
musi być absolutnie wiarygodny, w przeciwnym razie jego świadectwo jest bezwartościowe. Można tego doświadczyć na przykład podczas rozpraw sądowych,
gdzie niektórzy świadkowie wpadają w sprzeczności, czyniąc tym samym swoje
zeznania niewiarygodnymi. Jeśli chcemy być wiarygodnymi świadkami Jezusa Chrystusa, nasze życie nie
powinno być sprzeczne z naszym świadectwem: „Nasze życie tu na ziemi musi być zgodne z wolą Bożą” –
powiedział apostoł okręgowy pomocniczy.

Apostoł okręgowy joseph ekhuya
Apostoł okręgowy Ekhuya jeszcze raz podjął myśli Głównego Apostoła, iż Maria
uwierzyła aniołowi – nie żądając znaku czy dowodu niezrozumiałego cudu. Wiele
dzieci Bożych przystępuje do Boga z prośbą: daj mi jakiś znak, że naprawdę
jestem Twoim dzieckiem. Chcę dowodu na to, że mnie wybrałeś. Udowodnij mi,
że tam jesteś! Uczyń coś, żebym wiedział, że mi pomagasz! Ważne jest jednak
to, co Główny Apostoł powiedział do zboru: tylko wierz! Postępuj według Słowa Bożego. Przyszłość dzieci
Bożych, zmartwychwstanie, przemienienie, królewskie kapłaństwo w Królestwie Pokoju można uchwycić
tylko w wierze – na to nie ma znaków. Wiara bez widzenia, posłuszeństwo Słowu Bożemu i dotrzymanie
obietnicy, jak w przypadku Marii, przyniesie nam spełnienie w wierze.

Apostoł abraham page
„Dziś ponownie zostaliśmy pouczeni: trwajmy w wierze! Skoncentruj się na swoim
wybraniu. Skoncentruj się na swojej misji” – tak rozpoczął swoje kazanie apostoł
Page. Ta jasna orientacja jest bardzo potrzebna, ponieważ żyjemy w czasie, w
którym wiara coraz częściej jest kwestionowana. „Nie tylko wiara w Boga, wiara
w Chrystusa, ale także wiara w naszą przyszłość i wiara w nas samych pożerana
jest przez wątpliwości. A ten, którego dręczą wątpliwości co do samego siebie,
jest bezbronny. A ten, kto jest bezbronny, jest w wielkim duchowym niebezpieczeństwie. Stawką jest tu
życie wieczne. Ale Bóg o tym wie i dziś nam mówi: wiem, jak czujesz się w tej chwili, że wszystko wokół
ciebie jest w rozpadzie. Ale ja ciebie wybrałem, jesteś moim dzieckiem. Wytrwaj”.
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tym, którzy zostali wybrani. On im powie: spójrz, ci ludzie są grzesznikami, ten Kościół jest niedoskonały, ale
w nim działa Pan Jezus. W tych biednych grzesznikach,
którzy nie są nic warci, poznaj swego Pana. Poznaj Jezusa
Chrystusa w tym niedoskonałym Kościele. Duch Święty
pomoże im znaleźć Pana w Jego dziele. To nie jest nasze
zadanie, On to zrobi. I zaufaj Jemu, On to uczyni.
My jednak musimy wykonać swoją część. Musimy do
nich pójść, tak jak Maria poszła do Elżbiety i zanieść im
Dobrą Nowinę. To jest dzisiejsze przesłanie.
Jak Maria została wybrana przez Boga, tak i my zostaliśmy wybrani przez Boga do szczególnego zadania,
do głoszenia Ewangelii słowem i czynem, i bycia aktywnym w naszym Kościele oraz pomagania Kościołowi, aby
mógł wypełniać swoją misję.
Wierzymy w ponowne przyjście Chrystusa. Nie
wiemy, jak to nastąpi, ale wiemy, że nastąpi. I chcemy
być na to przygotowani. To jest nasze zadanie. Mówimy
innym, że na to właśnie czekamy. Rozpowszechniamy to
przesłanie. Nie wiemy, kto jest wybrany, a więc mówimy każdemu. Niekiedy będą się z tego śmiać. Podobnie
jak Maria, której życie jako matki Jezusa nie było łatwe,
akceptujemy fakt, że nasze życie jest nieco trudniejsze,
ponieważ mamy do wypełnienia misję.
Powiem raz jeszcze: Maria zyskała zbawienie nie dlatego, że była narzędziem w ręku Boga – a była nim w sposób wspaniały – ale dlatego, że pozostała wierna do końca.
Pomyślmy o wydarzeniu, kiedy ktoś powiedział do Pana
Jezusa: „Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i
chcą z tobą mówić”, a On odpowiedział: „Któż jest moją
matką? I kto to bracia moi? [...] ktokolwiek czyni wolę
Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i
siostrą, i matką”. (Mat 12, 47-50)
Można być wybitnym narzędziem w ręku Boga i nie
zostać zbawionym. Pomyślcie o synu Elżbiety, Janie
Chrzcicielu. Był wielkim prorokiem, ale nie zachował
wiary do końca. Wypełniajmy naszą misję i – co nie mniej
ważne – pozostańmy wierni aż do końca.
Naśladujemy Jezusa Chrystusa, ponieważ jesteśmy
przekonani, że On jest Panem. On jest Synem Bożym i On
poprowadzi nas do swego Królestwa.
Po kazaniach apostołów Główny Apostoł powiedział:

J

an Chrzciciel był wielkim mężem Bożym. Cenimy
go jako tego, który zapowiedział Jezusa Chrystusa.
Ale przygotowanie drogi dla Zbawiciela było tylko

Bądźmy świadomi naszego
powołania Bożego!

częścią jego misji. Inną i mniej przyjemną częścią jego
pracy było głoszenie pokuty. Mówił do ludu: Pan przyjdzie, ale musicie się na to przygotować. Zwróćcie się ku
Bogu, pokutujcie! Wyjaśniał ludziom, że nie wystarczy
być pobożnym Żydem i przestrzegać Prawa Mojżeszowego: wejrzyjcie w swoje serce i zmieńcie swoje usposobienie! Nawróćcie się, zmieńcie się!
Bracia i siostry, to jest też częścią naszego przygotowania. Wspaniale jest wiedzieć, że Jezus Chrystus przyjdzie ponownie i to też jest wielką radością. Ale trzeba się
na to przygotować, a pokuta jest częścią przygotowań.
Być może jesteśmy wiernymi chrześcijanami nowoapostolskimi, uczestniczymy w każdym nabożeństwie,
każdego dnia się modlimy, składamy ofiary, śpiewamy w
chórach, sprzątamy w kościele albo robimy jeszcze coś
innego, działamy jako duchowni, ale w głębi oddaliliśmy
się nieco od Pana. Nadal jesteśmy aktywni, wypełniamy
swoje obowiązki, ale jakie myśli poruszamy w swoich
sercach? Jak wygląda nasza miłość do Pana? Czy płonie
w nas jeszcze? Czy może jesteśmy chrześcijanami nowoapostolskimi z obowiązku i przyzwyczajenia? To są
poważne pytania, bracia i siostry! Niech nikt nie mówi: to
zagrożenie mnie nie dotyczy. To dotyczy każdego – najpierw mnie.
Wielkim niebezpieczeństwem jest, że człowiek po
prostu robi to, co ma do zrobienia, przestrzega przykazań,
ale miłość w sercu już nie płonie, powiązanie z Panem
nie jest już bez zarzutu. W tej czy innej sprawie jesteśmy
innego zdania niż apostołowie, pod pewnymi względami
jesteśmy innego zdania niż Pan. Na przykład, kiedy Pan
mówi: „Temu odpuszczę grzechy”. A my myślimy: nie,
nie jemu! To bardzo poważna sprawa. Sprawdźmy siebie,
czy wewnętrznie nie oddalamy się od Jezusa Chrystusa.
Niechby nabożeństwo dopomogło nam doprowadzić
się do porządku, kiedy uświadomimy sobie, że w głębi
duszy zdystansowaliśmy się od Jezusa Chrystusa, że nie
jesteśmy już całkowicie z Nim jedno. Naprawmy to teraz.
To jest sens pokuty, że się sobie uświadamia: w moim
sercu nie wszystko jest w porządku, a następnie się mówi:
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Afryka Południowa

wort
Słowo
undi wiara
glaube/ KonteKst
i Kontext

Słowo BiBlijne
Ewangelia Łukasza 1, 26-45

Panie, chcę nawrócić się do Ciebie! Kiedy wspólnie będziemy celebrować świętą wieczerzę, pamiętajmy, że Bóg
powołał nas nie tylko po to, by dać nam zbawienie, ale
żeby Jemu służyć.
Uroczystość świętej wieczerzy obchodzimy na Jego
pamiątkę. Przypomnijmy sobie, z czego zrezygnował dla
naszego zbawienia. Pamiętajmy, co zrobił dla naszego
zbawienia. Pamiętajmy, jakie cierpienie wziął na siebie
ze względu na nas. Czy można sobie wyobrazić, że ktoś z
nas mówi do Pana Jezusa: „Za dużo ode mnie wymagasz,
nie mogę tego uczynić! Nie mogę się bez tego obejść, naprawdę nie mogę!”.
Inni stają przed faktem, że Bóg domaga się od nich
czegoś, co jest naprawdę niemożliwe do zaakceptowania:
oddania na tamten świat dziecka, małżonki lub małżonka.
To jest coś, czego nie rozumiemy i to naprawdę boli. Pan
dziś nie przychodzi i nie mówi do nas: „Musisz to zaakceptować, inaczej nie wejdziesz do mojego Królestwa”.
Nie, On przychodzi do nas i mówi: „Rozumiem twoje
cierpienie, cierpię razem z tobą, jestem po twojej stronie,
pomogę ci”. To jest pocieszenie, które otrzymamy dziś
podczas uroczystości świętej wieczerzy.
To, co teraz się dzieje, ma znaczenie dla każdego z
nas. Niezależnie od tego, w jakiej jesteś sytuacji, co jest
w twojej głowie, teraz możesz doświadczyć obecności
Pana, Jego pomocy i pocieszenia w uroczystości świętej
16
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wieczerzy. Moim życzeniem jest, jak również życzeniem
wszystkich apostołów, aby każdy dziś przeżył uroczystość świętej wieczerzy tak, jakby była ona wyłącznie dla
niego.

PrzePoWiednia o narodzeniu się jezusa

Wyjaśnienia

26A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, 27do panny poślubionej
mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego,
a pannie było na imię Maria. 28I wszedłszy do niej, rzekł:
Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. 29Ale ona zatrwożyła się tym
słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie.
30I rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę
u Boga. 31I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz
mu imię Jezus. 32Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem
Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. 33I
będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. 34A Maria rzekła do anioła: Jak się to
stanie, skoro nie znam męża? 35I odpowiadając anioł, rzekł
jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni
cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. 36I oto Elżbieta, krewna twoja, którą
nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej,
a jest już w szóstym miesiącu. 37Bo u Boga żadna rzecz nie
jest niemożliwa. 38I rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego. I anioł odszedł od
niej.

Ewangelię Łukasza otwiera przedmowa, w
której ewangelista przedstawia źródła, do których się odwołuje i w jaki sposób zamierza
przedstawić wydarzenia związane z Jezusem
Chrystusem. (Łuk 1, 1-4) Przedstawienie historii Jezusa Chrystusa Ewangelia Łukasza
rozpoczyna ogłoszeniem Zachariaszowi narodzin Jana Chrzciciela, (Łuk 1, 5-25) a następnie ogłoszeniem Marii narodzin Jezusa.
(Łuk 1, 26-38) Po tym, jak anioł Gabriel ogłosił Marii narodziny Zbawiciela, Maria wyrusza
w drogę („w onych dniach”), aby odwiedzić
swoją krewną Elżbietę, żonę Zachariasza.
Miejsce tej wizyty, to znaczy miejsce zamieszkania Elżbiety i Zachariasza, nie jest dokładnie znane, Biblia mówi, że Maria udała się do
„górskiej krainy, do miasta judzkiego”. (Łuk 1,
39) Wizyta ta zwana jest też ludowo „Nawiedzeniem Najświętszej Marii Panny”. Sędziwa
Elżbieta jest w szóstym miesiącu ciąży z Janem, który później zwany jest Chrzcicielem.
Elżbieta rozpoznaje w Marii matkę swego
Pana, a więc tym samym wyznaje Jezusa,
nienarodzone jeszcze dziecko Marii, jako Mesjasza i Pana świata. Elżbieta chwali Marię z
powodu jej wiary i wskazuje na wypełnienie
się obietnicy Bożej w narodzinach Jezusa.
(Łuk 1, 43-45) Wtedy Maria rozpoczyna pieśń
uwielbienia znaną w historii sztuki i muzyki
jako Magnificat. (Łuk 1, 46-55) Kilka kompozycji Magnificatu ma w swoim dorobku J. S.
Bach. Ewangelia dalej kontynuuje opis narodzin Jana Chrzciciela (Łuk 1, 57-80) oraz opis
narodzin Jezusa Chrystusa, który zwany jest
„Historią Bożego Narodzenia”. (Łuk 2, 1-20)
W ten sposób dla czytelnika już w opowieści o narodzinach Jezusa Chrystusa staje się
jasne, że tu działa Bóg i że Jezus jest Mesjaszem i Zbawicielem.

Maria odWiedza elżbietę

zASAdNiczE myśli
Zostaliśmy powołani
– do wyznawania Ewangelii słowem i czynem,
– do bycia aktywnym członkiem Kościoła
Chrystusa – a to oznacza, wspierania się
wzajemnie i oddania się w służbie Kościołowi
– oraz do służenia jako królewskie kapłaństwo
w Królestwie Pokoju.

39A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się
śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego, 40i weszła
do domu Zachariasza, i pozdrowiła Elżbietę. 41A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w
jej łonie, i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym, 42i
zawołała donośnym głosem i rzekła: Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. 43A
skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? 44Bo
oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 45I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które
Pan do niej wypowiedział.
Biblia Warszawska - nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975
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Kościół na świecie

Szwajcaria

Pierwsze nabożeństwo w 2019 roku Główny Apostoł Jean-Luc Schneider celebrował
w niedzielę 6 stycznia, w Kościele Nowoapostolskim w Bern-Ostermundigen, w Szwajcarii.
Na to nabożeństwo, które było transmitowane na żywo w całym szwajcarskim obszarze
działania apostoła okręgowego, zostali zaproszeni wierni z okręgu Thun.

G

łówny Apostoł oparł swoje kazanie na
słowie biblijnym z I Listu do Koryntian
1, 5-7, które w tę pierwszą niedzielę
roku było podstawą nabożeństw we
wszystkich nowoapostolskich zborach na świecie: „Iżeście w nim ubogaceni zostali we
wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone
w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam,
którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa
Chrystusa”.

Wiara ujawnia bogactwo Chrystusa
Słowo biblijne wyznacza motto roku, które Główny Apostoł wybrał na rok 2019 i które też przedstawił
na początku nabożeństwa: „Bogaty w Chrystusie”.
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„W jaki sposób możemy ubogacać się w Bogu?
Czym jest bogactwo w Chrystusie? Jak możemy dzielić się tym bogactwem? Moim życzeniem jest, aby
temat ten zawsze był uwzględniany na kazaniu. Powinien wypływać z kazania, tak aby wierni mogli się
nim zajmować. Duch Święty wzbudzi wiele myśli w
braciach i siostrach, w gronie młodzieży, w dzieciach,
które pomogą umocnić wolę: chcę stać się bogaty w
Chrystusie!
Bóg jest niezmiernie bogaty w miłość, dobroć i
łaskę. To bogactwo Boże jest dostępne dla nas przez
Jezusa Chrystusa. W Chrystusie, niezwykłym darze
Bożym, mogą przypaść w udziale człowiekowi
wszystkie dary Boże. Warunkiem do tego jednakże
jest wiara – wiara w Jezusa Chrystusa jako ucieleśnionego Syna Bożego, wiara w Jego śmierć ofiarną, w
Jego zmartwychwstanie i w obietnicę Jego ponownego

przyjścia. Wiara ta jako moc „głoszenia Chrystusa”
jest czymś więcej niż wyznawaniem. Główny Apostoł
powiedział: „Głoszenie Chrystusa, to znaczy wiara w
Jezusa Chrystusa, musi być w nas siłą, musi w nas żyć.
Ta wiara powinna być siłą napędową: chcemy do Jezusa Chrystusa. Chcemy postępować zgodnie z Jego
wolą. Chcemy stać się takimi, jak On”.

Bogaty poprzez pokorę i służbę
W swoich dalszych wypowiedziach Główny Apostoł odniósł się do pierwszego błogosławieństwa z
„Kazania na górze”, które kontrastuje z wypowiedzią
„Bogaty w Chrystusie”: „Błogosławieni ubodzy w
duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios”. (Mat 5,
3) Powiedział, że „duchowo biedny jest ten, kto jest
wystarczająco pokorny, aby być posłusznym. On nie
działa według własnej woli, ale według woli Bożej.
Dla niego przykazania Boże są czymś najlepszym, co
istnieje. Zgodnie z nimi kształtuje swoje życie i pozostaje posłuszny. Dla wielu ludzi jest to zbyt wiele. Pozwalają sobie samemu decydować, kiedy przykazania
są właściwe, a kiedy nie oraz kiedy mogą być pomocne. Taki człowiek nie może być błogosławiony i bogaty w Bogu. Pokorni, ubodzy duchowo, mówią: Bóg
wie lepiej – ja przestrzegam przykazań, bez względu

na to, co się dzieje, a to jest dla mnie najlepszy sposób
kroczenia drogą życia”.
Kto chce stać się bogatym w Chrystusie, musi też
iść drogą służby. Przy tym nie rezultat jest ważny,
ale wysiłek, chęć, jak to widać na przykładzie przypowieści o powierzonych talentach. Główny Apostoł
wymienił też dalsze warunki ubogacania się w Chrystusie, jakimi są: gotowość do składania ofiar, poświęcenie i naśladownictwo.

Bogactwo miłości i łaski
Główny Apostoł nadmienił, że świadomość bycia
miłowanym przez Boga jest bezcennym bogactwem.
Miłość Boża jest bezwarunkowa; Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. Nawet jeśli niekiedy uczynimy
coś złego, nawet jeśli nie uda nam się zrobić nic dobrego, On pomimo to nas miłuje. Mamy też najlepszego
orędownika, jaki istnieje: Jezusa Chrystusa, który reprezentuje nas przy tronie Bożym. „Bogactwem łaski
jest to, że Jezus Chrystus nas broni i przebacza. To jest
bogactwo, które możesz przekazywać dalej – przebaczać bliźniemu”. Przebaczenie nie czyni nas biedniejszymi, a przeciwnie – bogatszymi, powiedział Główny
Apostoł, kończąc swoje kazanie wezwaniem nas do
dzielenia się bogactwem darów Bożych z bliźnim.
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Upadły w grzech człowiek

Chleb Żywota
Bóg wybawia
„Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim. Boże
mój, nie zwlekaj!” (Księga Psalmów 40, 18)

P

salmista odnosi się do tych, którzy żyją w ubóstwie
i w biedzie. Lista dotkliwości, jakich ludzie dotychczas zaznali, jest tak długa, że nikt jej nie zna.
Bóg troszczy się o ubogich i biednych, zarówno na tym,
jak i na tamtym świecie. Ich nieszczęście nie ma nic
wspólnego z brakiem opatrzności Bożej. Wynika ono z
panowania zła na ziemi. Bóg nie zapomina o żadnym człowieku i nigdy nie opuszcza cierpiącego. (Iz 41, 17) Dla
nas słowa „ale Pan myśli o mnie” są wyrazem zbawczej
woli Bożej: On ustanowił plan zbawienia, żeby ludziom
umożliwić wybawienie spod mocy złego.
Kiedy Bóg pamięta o biednych, wtedy nie czyni to tak,
jak my byśmy to czynili. Gdy my myślimy o „ubogich i
biednych”, wtedy im współczujemy i życzymy, żeby Bóg
ulżył w ich cierpieniu. Ale nasze współczucie, jakkolwiek
szczere, jest ograniczone przez nasze człowieczeństwo.
Przede wszystkim dlatego, że oczywiście nie jest dla nas
możliwe, żebyśmy przejęli całe cierpienie tej ziemi. A po
drugie dlatego, że współczucie, jakie okazujemy naszemu
bliźniemu, opiera się tylko na jednym aspekcie jego bytu
na ziemi. Widzimy go jako ofiarę, która w strasznych okolicznościach straciła życie, jako cierpiącego, który wiele
musiał znosić, czy też jako grzesznika, który popełnił
błąd.
Bóg troszczy się o wszystkich. Widzi człowieka
nie tylko w aspekcie jego sytuacji życiowej lub jego
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postępowania. On widzi całego człowieka, jego czyny,
myśli i odczucia; i miłuje go całego, kim jest i jakim jest.
Bóg miłuje człowieka, „gdyż Bóg jest miłością”. (I Jan 4,
8) Miłość, jaką darzy człowieka, jest niezależna od jego
zachowania i uwarunkowań życiowych: Bóg miłuje zarówno sprawiedliwego, jak i grzesznika, bogatego, jak i
ubogiego, szczęśliwego, jak i nieszczęśliwego.
Z miłości darował swego jednorodzonego Syna, żeby
wszyscy mogli osiągnąć życie wieczne. (Jan 3, 16)
Bóg jest Pomocnikiem i Zbawicielem dla każdego,
niezależnie od uwarunkowań życiowych i okoliczności śmierci. Ale żeby zostać zbawionym, człowiek musi
uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Ponadto musi wykazywać
pokorę poprzez:
• rozpoznanie swego ubóstwa – niezdolność do spłacenia winy wobec Boga i potrzebę odpuszczenia
grzechów;
• przyznanie się, że potrzebuje pomocy – sam siebie
nie może zbawić ani zasłużyć sobie na zbawienie
swoimi uczynkami. Całkowicie jest zależny od łaski;
• akceptowanie działania Bożego – wykazywanie zaufania pomimo jego nierozumienia;
• gotowość do przebaczania tym, którzy ranią.
Bóg pomaga pokornym, którzy błagają o swoje zbawienie. Wspierajmy ich naszymi modlitwami.

„I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich”.
I Księga Mojżeszowa 3, 21

S

łowo biblijne pochodzi z opisu upadku człowieka
w grzech, który znajdujemy w 3. rozdziale I Księgi
Mojżeszowej. Bóg zareagował na naruszenie Jego
woli. W wyniku nieposłuszeństwa wobec Boga ludzie
musieli ponieść konsekwencje swojego postępowania.
Doświadczyli bólu, cierpienia i śmierci – zupełnie czegoś
innego niż w raju.
Pomimo tego, że w wyniku grzechu zostali oddzieleni
od Boga, to jednak miłosierny Bóg nadal ich miłował i o
nich się troszczył. Po wygnaniu z ogrodu Eden chronił ich
przed dokuczliwymi skutkami atmosferycznymi.
Odzienie jest symbolem tego, że Bóg nie pozostawia
swego stworzenia samego, ale mu towarzyszy.

Skutek upadku w grzech
Uczynek Adama i Ewy skutkował na całą ludzkość.
Również i my obecnie jesteśmy grzesznikami i brakuje
nam chwały Bożej. (Rzym 3, 23)
Następstwem grzechu jest oddzielenie od Boga i doprowadzenie do śmierci duchowej. Człowiek nie jest w
stanie z własnej siły powrócić do stanu bezgrzeszności.
Nawet ten, kto jest ochrzczony, wierzy w Jezusa Chrystusa i wypełnia wolę Bożą, stale ma skłonność do grzechu.

Wolność w podejmowaniu decyzji
Bóg pozostawia człowiekowi wolność wyboru. Każdy
ma wybór, ale ponosi także odpowiedzialność za swoje
czyny i zaniechania oraz wynikające z tego konsekwencje.
Brak poznania i nieposłuszeństwo wobec Boga mają
swoje konsekwencje. Adam i Ewa nie spodziewali się wygnania z ogrodu Eden i oddzielenia od Boga.

Miłość Boża
Bóg jednak nadal dbał o nich; uczynił „odzienie ze
skór, i przyodział ich”. (KKN 4.2.1.2) Tak więc Bóg troszczy się o wszelkie swoje stworzenie. (Mat 6, 26-34)
Pomimo że ludzie odwrócili się od Boga i są grzeszni,
On troszczy się o nich, jak to ukazuje Ewangelia Jana 3,
16: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
jednorodzonego dał”.
Jezus Chrystus oddał swoje życie za upadłych w
grzech ludzi. W Liście do Rzymian 5, 19 jest mowa: „Bo
jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało
się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego
wielu dostąpi usprawiedliwienia”.

Bóg troszczy się o nas poprzez
• nowonarodzenie z wody i z Ducha, które urzeczywistnia w nas nowe stworzenie.
• swoją łaskę, oczyszczając nas z naszych grzechów
poprzez krew Jezusa Chrystusa. (Obj 1, 5)
• Ducha Świętego, który nas ukierunkowuje i prowadzi, Pocieszyciela, Ducha Prawdy, pochodzącego od
Ojca. (Jan 15, 26)
• swój pokój, którym wypełnia nasze serca.
• darowanie nam ciała zmartwychwstalnego i wprowadzenie nas do wiecznej wspólnoty z sobą.
Stąd też słowo biblijne zawiera dla nas wskazówkę na
przyszłościowe działanie Boga przy nas: „Dlatego też w
tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, jeśli tylko przyobleczeni,
a nie nadzy będziemy znalezieni”. (II Kor 5, 2. 3)
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Katechizm

(konkupiscencji) dla żadnego człowieka, za wyjątkiem
ucieleśnionego Syna Bożego, nie jest możliwe prowadzenie bezgrzesznego życia. Pomimo to nikt nie jest bezwolnie skazany na zło. Dlatego żaden człowiek nie może być
zwolniony z osobistej odpowiedzialności za swoje grzechy.

4.1.2 Zło jako osoba

katechizm

Człowiek potrzebujący zbawienia
Rozdział 4 − część I
Człowiek upadły w grzech potrzebuje zbawienia od zła.

4.1 Zło – moce przeciwne Bogu
Pochodzenia zła w porządku stworzenia nie można racjonalnie pojąć lub wyjaśnić. Apostoł Paweł mówi o złu
jako o tajemnicy. (II Tes 2, 7) Zło nie zawsze jest jednoznaczne do rozpoznania. Czasami się maskuje i przybiera pozory, jakby było czymś dobrym lub Boskim. (II Kor
11, 14) Czym ostatecznie jest zło, jaką ma moc, siłę i jakie
wywołuje skutki, staje się jasne tylko w świetle wiary w
Ewangelię.
Absolutnie dobry jest wyłącznie Bóg. Niewidzialne
i widzialne stworzenie zgodnie ze Słowem Bożym jest
bardzo dobre. (I Moj 1, 1-31) Tak więc zło pierwotnie nie
miało miejsca w stworzeniu. Bóg nie stworzył zła jako takiego. Zatem zło nie należy do stworzenia pozytywnego,
ale jest dopuszczone.
Gdy Bóg stworzył człowieka, to uczynił go na swój
obraz. (I Moj 1, 26 i kolejne) Stąd też człowiek obdarzony jest wolną wolą. Ma możliwość podejmowania decyzji bycia posłusznym lub nieposłusznym Bogu. (I Moj 2,
16. 17; 3, 1-7) W tej możliwości tkwi też skłonność do zła.
Ujawnia się ona, gdy człowiek świadomie i swawolnie
przeciwstawia się dobru, oddalając się od Boga i Jego woli.
Zło człowieka nie jest więc stworzone przez Boga, ale jest
zasadniczą możliwością, za którą opowiada się człowiek
w wyniku nieprzestrzegania przykazań Bożych. Bóg nie
22
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chciał ani nie stworzył zła, ale dopuścił, nie przeszkadzając
w decyzji człowieka.
Od upadku w grzech zarówno człowiek, jak i całe stworzenie są dotknięte przez zło. (Rzym 8, 18-22)
Zło zaczęło się rozwijać wtedy, kiedy stworzenie przeciwstawiło się Stwórcy. Wskutek nieposłuszeństwa, upadku w grzech, zło zapewniło sobie przestrzeń i prowadzi do
oddalenia od Boga, obcości wobec Boga i w końcu do bezbożności.

4.1.1 Zło jako siła przeciwna Bogu
Zło jest siłą, która wynika z woli uniezależnienia się od
Boga i pragnienia bycia podobnym do Boga. Ona całkowicie zmienia tego, który się w niej zatraci: anioł staje się
demonem, człowiek grzesznikiem.
Siła zła wciąż na nowo ujawnia się w dziejach ludzkości. Po upadku w grzech Adama i Ewy, widzimy ją na przykład w Starym Testamencie w postaci bratobójstwa Kaina,
w bezbożności, która panuje w czasach Noego, w ucisku
narodu izraelskiego przez Egipcjan.
Zło jest niszczącą siłą, która sprzeciwia się stworzeniu
Bożemu. Zło różnie się kształtuje; jest zaślepiające i niszczące, jest kłamstwem, zazdrością i chciwością, chce zniszczyć i doprowadzić do śmierci.
Od upadku w grzech z powodu skłonności do grzechu

Zło nie tylko występuje jako siła, ale też ujawnia się
jako osoba. Pismo Święte nazywa spersonifikowane zło
„diabłem”, (Mat 4, 1) „szatanem”, „duchem nieczystym”,
„demonem” (Hi 1, 6 i kolejne; Mar 1, 13. 23)
W II Liście Piotra 2, 4 i w Liście Judy 6 jest mowa o
aniołach, którzy zgrzeszyli. Te istoty duchowe uległy złu
i same stały się złem. „Diabeł od początku grzeszy”, (I
Jan 3, 8) „od początku był on zabójcą” (Jan 8, 44 BT) oraz
„jest kłamcą i ojcem kłamstwa”. (Jan 8, 44) Wypowiedź
węża wzbudziła w Adamie i Ewie wątpliwości i bunt wobec
Boga: „Na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko
zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg,
znający dobro i zło”. (I Moj 3, 4. 5)
Jedną z postaci zła jest antychryst. Na niego wskazuje
Jezus Chrystus, kiedy mówi, że powstaną „fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy”. (Mar 13, 22) Także określenia
„człowiek niegodziwości” czy „syn zatracenia” wskazują
na antychrysta. (II Tes 2, 3. 4)
Szatan nie jest w stanie udaremnić Bożego planu zbawienia – wręcz przeciwnie: Syn Boży pojawił się „aby zniweczyć dzieła diabelskie”. (I Jan 3, 8) Moc szatana i jego
zwolenników jest ograniczona i już złamana dzięki ofiarnej
śmierci Jezusa Chrystusa. Jezusowi Chrystusowi dana jest
„wszelka moc na niebie i ziemi”; (Mat 28, 18) a więc ma
także moc nad złymi duchami.
Według Objawienia Jana 12 zło – spersonifikowane
jako szatan, diabeł, smok czy wąż – zostaje wydalone z
nieba. Ostatnia sposobność do przeciwstawienia się Bogu
będzie mu dana po Królestwie Pokoju. (Obj 20, 7. 8) Ostateczne zesłanie zła do „jeziora z ognia i siarki” opisane jest
w Księdze Objawienia Jana 20, 10. W nowym stworzeniu,
w którym Bóg będzie „wszystkim we wszystkim”, (I Kor 15,
28) nie ma miejsca dla zła.

skłonność do zła. (KKN 4.1)
Zło zaczęło się rozwijać, kiedy stworzenie przeciwstawiło się Stwórcy. Doprowadziło to do oddalenia od Boga,
obcości wobec Boga i w końcu do bezbożności. (KKN 4.1)
Zło jest niszczącą siłą, która wynika z woli uniezależnienia się od Boga. Ona całkowicie zmienia tego, który się w
niej zatraci. Człowiek staje się grzesznikiem. (KKN 4.1.1)
Z powodu skłonności do grzechu (konkupiscencji) dla
żadnego człowieka, za wyjątkiem ucieleśnionego Syna Bożego, nie jest możliwe prowadzenie bezgrzesznego życia.
Pomimo to nikt nie jest bezwolnie skazany na zło. Żaden
człowiek nie może być zwolniony z osobistej odpowiedzialności za swoje grzechy. (KKN 4.1.1)
Zło nie tylko występuje jako siła, ale też ujawnia się
jako osoba, m.in. jako „diabeł”, „szatan”, „duch nieczysty”,
„demon”. (KKN 4.1.2)

4.2 Upadek w grzech
Nauka o grzechu i o nieodzowności zbawienia człowieka opiera się na przekazie Pisma Świętego na temat upadku
w grzech (zob. KKN 3.3.3): „I dał Pan Bóg człowiekowi
taki rozkaz: [...]  z drzewa poznania dobra i zła nie wolno
ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz”. (I
Moj 2, 16. 17) – „A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to
ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne
pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i
jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł”.
(I Moj 3, 6)

4.2.1 Skutek upadku w grzech dla człowieka
Wskutek upadku w grzech człowiek został wydalony z
ogrodu Eden. (I Moj 3, 23. 24)
Człowiek w wyniku swojego działania odwrócił się od
Boga i doświadczył nowego stanu: oddzielenia od Boga. (I
Moj 2, 17; Rzym 6, 23)

Streszczenie
Pochodzenia zła nie można racjonalnie pojąć lub wyjaśnić. Czym ostatecznie jest zło, staje się jasne tylko w świetle wiary w Ewangelię. (KKN 4.1)
Niewidzialne i widzialne stworzenie jest bardzo dobre;
Bóg nie stworzył zła jako takiego, ale jest dopuszczone. W
decyzji bycia posłusznym lub nieposłusznym Bogu tkwi
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Dla dzieci / Opowieści biblijne

y
iw
in
N
o
d
ć
a
d
u
Jonasz ma się
wg Księgi Jonasza 1 – 4

Bóg posyła proroka Jonasza do
miasta Niniwy. Niegodziwość
tamtejszych ludzi jest wielka.
Jonasz ma głosić w Niniwie to,
co mówi mu Bóg.
Jonasz chce uciec przed Bogiem, ponieważ nie chce udać
się do Niniwy. Wchodzi na pokład statku płynącego w innym
kierunku. Gdy statek znajduje
się już daleko na morzu, nastaje gwałtowna burza. Wydaje
się, że statek się rozbije.
Żeglarze się boją; wszyscy
modlą się do Boga. Kapitan
budzi Jonasza, który śpi na
dole statku: „Dlaczego śpisz?
Wstań, wołaj do swojego Boga
o pomoc!”.
Ludzie na statku rzucają losy,
aby się dowiedzieć, kto jest
winien ich nieszczęścia. Los
pada na Jonasza.
Jonasz wyznaje, że chciał
uciec przed Bogiem, mówiąc:
„Wiem, że sztorm nadszedł
z mojego powodu. Wrzućcie
mnie do morza, a burza się
uspokoi”. Gdy żeglarze wyrzu-
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cają Jonasza za burtę, morze
się uspokaja.
Bóg wysyła jednak wielką rybę,
która połyka Jonasza. Trzy dni
i trzy noce Jonasz jest w brzuchu ryby. Jest tam ciemno.
Jest tam sam i się boi.
Jonasz modli się do Boga.
Teraz chce uczynić to, czego
Bóg od niego wymaga. Wie, że
uciekanie przed Bogiem było
błędem. Ryba wypluwa go na
brzeg i zostaje ocalony.
Jonasz rozpoczyna wędrówkę
do Niniwy. Tam ostrzega ludzi,
mówiąc, że miasto zostanie
zburzone. Mieszkańcy zaczynają wierzyć w Boga i się
nawracają. Bóg nie niszczy Niniwy. Jonaszowi jednak to się
nie podoba i jest zły. Opuszcza miasto i z daleka obserwuje, co się stanie.
Bóg sprawia, że nad Jonaszem wyrasta krzew
rycynowy, który zapewnia mu cień. Jonasz cieszy się z
krzewu i z cienia.
Zapomina o swoim

niezadowoleniu.
Rano jednak Bóg pozwala,
aby krzew usechł. Słońce tak
strasznie piecze w głowę Jonasza, że słabnie i chce umrzeć.
Bóg mówi do Jonasza: „Żałujesz krzewu rycynowego, nad
którym w ogóle nie pracowałeś. A Ja nie mam żałować
tych wielu ludzi w Niniwie. Czy
nie miałbym ich ocalić?”.
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Dla dzieci / Z wizytą u...
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(Mongolia)

Fot. © Alexandr Yermakov - stock.adobe.com

Wakacje letnie najchętniej spędzam na wsi. Tam
razem z moimi krewnymi mieszkam w jurcie. To
prawdziwi nomadowie: nie mają stałego miejsca
zamieszkania, ale przenoszą się na stepie z miejsca na miejsce. W tym celu jurta, drewniana rama
pokryta tkaniną,
za każdym razem
musi być zdemontowana i zmontowana. Nomadowie hodują zwierzęta i wykorzystują ich mleko na
przykład do produkcji twarogu lub sera. Sposób ich
życia jest dla mnie ekscytujący.

W kościele tata jest ewangelistą okręgowym. Tłumaczył też kazanie Głównego Apostoła. Mój dziadek służy jako
ewangelista zborowy, a moja babcia
gra na organach w naszym zborze.

U nomadów pilnie pomagają dzieci.
Wstają bardzo wcześnie
i opiekują się owcami.
Pomagają doić krowy
i schwytać konie,
które uciekły.

tock.
adobe.
com

Fot. © jnerad - stock.ad
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Fot. © agnormark - stock.adobe.com

Jak się dowiedziałyście
– jestem z Mongolii. Kraj
ten leży w Azji pomiędzy
Rosją a Chinami. Poza
wakacjami, mieszkam ze swoją
rodziną w stolicy kraju Ułan
Bator.
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W przyszłości będę pomagał babci grać na organach. Dlatego w szkole uczę się gry na fortepianie. Moja babcia daje mi dodatkowe
lekcje. Jest bardzo dobrą nauczycielką.
Śpiewam również w chórze dziecięcym.
Moim ulubionym daniem jest buuz. Mięso na nadzienie przyprawia się i zwija w małe kulki. Kulka
mięsna umieszczana jest w małej sakiewce z ciasta, którą zlepia się na górze, a następnie gotuje
na parze. Uwielbiamy jeść buuz razem w domu.
Oczywiście modlimy się wtedy wspólnie do naszego Boga, który to wszystko daje i do dziś
pomaga. Dziękuję za waszą uwagę.
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My, Mongołowie,
chętnie pomagamy sobie nawzajem
i szanujemy starszych ludzi.
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Fotografie własne

Drogie Dzieci, na imię mam Tsengel.

Oto moja rodzina podczas wizyty Głównego
Apostoła: babcia, dziadek, ciocia, mama
Dzulaa, tata Togo i my, dzieci. Mam dziesięć
lat i czworo młodszego rodzeństwa, trzech
braci i siostrę. Dwóch moich braci to bliźniacy, ale jak widzicie na zdjęciu, nie są identyczni. Tata pracuje jako kierownik serwisu
w firmie zajmującej się sprzedażą i naprawą
maszyn do budowy dróg i górnictwa. Moja
mama jest lekarzem, ale teraz jest w domu z
moim najmłodszym bratem, który ma dopiero
sześć miesięcy.
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Dziesięć
groszy
Czynić dobrze – możliwości
pojawiają się na każdym kroku,
jak pokazuje poniższa relacja.

Fot. © Brebca - stock.adobe.com

C

zęstokroć są to tylko
małe epizody i ktoś
mógłby powiedzieć, że
nawet niewarte uwagi.
Ale one pozwalają nam
doświadczać wiary. Taką sytuację
niedawno przeżyła moja żona. Zrobiła zakupy w supermarkecie i stanęła
przy kasie. Za nią stanął mężczyzna.
Kiedy moja żona się zorientowała, że
mężczyźnie brakowało ośmiu groszy,
aby mógł zapłacić za swoje dające się
oszacować zakupy, wyciągnęła swój
portfel i dała mu dziesięć groszy.
Mężczyzna się ucieszył i wielokrotnie dziękował mojej żonie.
Historia dzieje się dalej: gdy żona opuściła supermarket, nagle zauważyła, że na ziemi leży dwadzieścia groszy. Moja żona czuła się – jak
później mi powiedziała – jakby Bóg
zwrócił jej podwójnie.
Cieszyłem się, kiedy moja żona
podzieliła się ze mną tym małym doświadczeniem w wierze. To skłoniło
mnie do przemyśleń.
W Liście do Galacjan jest mowa:
„A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia”. W obecnych
czasach często się doświadcza, że
ludzie się śpieszą i pędzą ulicami, a
przy tym zapominają o najważniejszym: o dostrzeganiu potrzeb bliźniego i o pomaganiu. Piękne jest, kiedy
takie sposobności się dostrzega i wykorzystuje.

Mały gest
Nawet mały gest może mieć duży wpływ. Opowiada 84-letnia
siostra w wierze.

K

u mojemu zadowoleniu zostałam skierowana na trzytygodniową rehabilitację.
Początek mojego pobytu rehabilitacyjnego jednak został
przyćmiony przez poważny problem
zdrowotny, który zagrażał mojemu
życiu. Zanim zabrała mnie karetka
pogotowia ratunkowego do pobliskiego szpitala i zostałam przyjęta
na oddział intensywnej terapii, lekarka w klinice rehabilitacyjnej podała
mi pewien lek, który w tamtym czasie był niezbędny do uratowania mi
życia.
Kiedy kilka dni później zostałam
przewieziona z powrotem do kliniki

rehabilitacyjnej, koniecznie chciałam
podziękować tej lekarce. W tym celu chciałam mieć piękne kwiaty, ale
skąd miałabym je wziąć? Klinika rehabilitacyjna znajdowała się z dala
od centrów handlowych i kwiaciarni.
Stale chodziło mi po głowie, skąd tu
wziąć bukiet kwiatów.
W najbliższą niedzielę miałam niespodziewane odwiedziny
dwóch sióstr z miejscowego zboru
nowoapostolskiego. Przyniosły mi
kwiaty. Z wdzięcznością je przyjęłam i powiedziałam: „Miły Bóg spełnił moje życzenie, a wy byłyście Jego
narzędziem!”.
Gdy wręczyłam lekarce kwiaty,
opowiedziałam jej o moim przeżyciu.
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