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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Modlitwa poranna
edną z głównych składowych wiary chrześcijańskiej jest modlitwa. W katechizmie Kościoła Nowoapostolskiego rozdział zatytułowany „Chrześcijanin i jego życie w wierze” rozpoczyna się
pytaniem: „Co rozumiemy przez modlitwę?”. Świadczy
to o wielkim znaczeniu, jakie ma modlitwa dla życia w
wierze. Czym byłby dzień nierozpoczęty modlitwą?
Jeżeli rano w modlitwie zawierzamy się opiece i trosce Boga, to nie brakuje w niej prośby, żeby Bóg otoczył
nas ochroną anielską. Wyrażamy tym samym, że nasze
życie znajduje się w rękach Boga oraz że jesteśmy całkowicie zależni od Boga.
Prośba o ochronę aniołów oznacza również, że w
pełni polegamy na Bogu, ponieważ troszczy się o nas
i nie spuszcza nas z oczu. W ten sposób wyrażamy, że
również dziś mamy prawo odnieść do nas zapewnienie
starego Psalmu: „Albowiem aniołom swoim polecił, aby
cię strzegli na wszystkich drogach twoich”. Czyż można
lepiej rozpocząć dzień, aniżeli z taką ufnością i radością
z wiary?
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SŁOWO I WIARA / miejsce

Kapsztad-Lavistown

L

avistown to dzielnica Kapsztadu, położona na północ od lotniska i połączona z centrum miasta 14-kilometrową linią kolejową. Kto niekoniecznie musi
korzystać z pociągów linii metra w Prowincji Przylądkowej
Zachodniej, to z nich nie korzysta, ponieważ na stacjach, w
pociągach i na drogach, które prowadzą do torów, wciąż
dochodzi do ataków gangów przestępczych. Kiedy maszyniści Cape Flats Line na początku 2018 roku rozpoczęli
strajk, ponieważ jeden z ich kolegów zginął podczas napadu, miasto zdecydowało się podjąć działania. W ramach
programu rozwoju obszarów miejskich, otoczenie stacji i
przystanków, z których część znajduje się na nieużytkach
miejskich lub na otwartych polach, ma być sukcesywnie
zagospodarowywane – w miarę możliwości zabudową
mieszaną (mieszkania, sklepy, obiekty użyteczności publicznej) – w celu ożywienia tych miejsc. Ponadto miasto
publikuje co miesiąc statystyki, pokazujące, ile kontroli
bezpieczeństwa przeprowadzono na kolei i ilu podejrzanych aresztowano, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa podróżnych.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo
w Kapsztadzie/RPA
Miejsce: kościół w Kapsztadzie-Lavistown
Data: 12 maja 2019 r.
Słowo biblijne: Księga Jeremiasza 17, 7. 8
Pieśń: Słowo życia, czyste źródło
Osoby towarzyszące: apostołowie okręgowi John Kriel i Peter Schulte; apostołowie
okręgowi pomocniczy Arnold Mhango i Patrick
Mkhwanazi; apostoowie: Jacques Cronjé, Marc
Diedricks, Jeremiah Joubert, Allister Kriel, Peter
Lambert, Patrick Liwakala, Lionel Meyer, Gerome Mintoor, Sipho Mogane, Ndodomzi Nene,
Abraham Page, Harold Swartbooi, Peter Thompson i Robert Worship
Informacja: przeniesienie w stan spoczynku
apostoła Allistera Kriela

6

NASZA RODZINA

8 / 2019

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Słowo biblijne: Księga Jeremiasza 17, 7. 8

„Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością
jest Pan! Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad
potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie
frasuje, i nie przestaje wydawać owocu”.

Cała wspólnota kościelna jest odpowiedzialna za zachowanie tego bogactwa. Proszę, pomagajmy przy tym wszyscy! To jest moje życzenie dla wszystkich. Pomagajcie,
pokazując naszym dzieciom, że to, czego są nauczani, jest
prawdą; że to nie są tylko piękne historie, ale że tak jest
naprawdę; że to, co jest mówione z ołtarza, nie jest mrzonką, ale rzeczywistością. Proszę, pomagajmy pokazywać
dzieciom piękno dzieła Bożego. To nie ma nic wspólnego
z reklamą, to jest rzeczywistość. Oczywiście, nie wszystko jest idealne. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy
jesteśmy niedoskonałymi ludźmi. Chcemy jednak pokazywać naszym dzieciom, że wszyscy staramy się czynić
to, co nam się mówi, że przeżywamy obecność Pana, że
znamy moc modlitwy, że doświadczamy mocy Ducha
Świętego. I że możemy też rzeczywiście przebaczać, że
możemy się godzić, że możemy przezwyciężać to, co nas
dzieli.
Nie chcę dalej przedłużać tego kazania, ale jest to dla
mnie bardzo ważne i chciałbym, aby było to ważne również dla was i abyście wzięli na siebie tę odpowiedzialność i to zadanie. Pracujmy razem, aby zachować bogactwo, które mamy w naszych dzieciach. Pokazujmy im: to,
co wam powiedziano, jest prawdą i sami będziecie mogli
tego doświadczyć! Jest to najlepszy sposób na zachowanie
i pomnożenie tego bogactwa, które Bóg nam powierzył.

Polegać na Panu przede wszystkim
oznacza polegać na Jego Słowie.

Polegaj na Panu!

M

ili bracia i siostry, pozwólcie mi najpierw podziękować za to, co przeżyliśmy wczoraj. To było coś szczególnego. Być może nie każdy z was miał
okazję w tym uczestniczyć. Przeżyliśmy dzień wspólnie z dziećmi; najpierw z dziećmi niepełnosprawnymi, a potem nabożeństwo dla wszystkich
dzieci. Przy tym po raz kolejny zauważyłem, jacy jesteśmy bogaci. Nasze dzieci są dla nas wspaniałym skarbem i po prostu było wspaniale przeżyć z nimi ten dzień.
Chciałbym podziękować rodzicom oraz wszystkim tym,
8
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którzy troszczą się o religijną i muzyczną edukację naszych dzieci; podziękować za poświęcenie, zaangażowanie i ofiarność. Naprawdę wykonujecie wspaniałą pracę.
Wasze dzieci są wielkim bogactwem! Bardzo dziękuję za
wszystko! Dziękuję także naszemu Ojcu Niebieskiemu!
Wielkim bogactwem naszego Kościoła jest, że mamy
takie wierzące dzieci. Ale oznacza to również odpowiedzialność dla nas. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za
zachowanie tego bogactwa. To nie tylko jest odpowiedzialnością rodziców, nauczycieli czy duchownych – kapłanów, apostołów okręgowych czy Głównego Apostoła.

Przeczytałem wersety ze Starego Testamentu. Dla
narodu izraelskiego było bardzo ważne, żeby zachować
wierność Bogu, a wszyscy prorocy, których Bóg posyłał,
mieli zadanie mówić ludowi Bożemu: „Pozostańcie wierni, a Bóg będzie z wami i będzie was błogosławił. Ufajcie
Bogu, nie zwracajcie się do innych bożków! Nie polegajcie na ludzkiej mocy, na własnej sile. Polegajcie na Bogu
i pokładajcie w Nim nadzieję, że będzie z wami!”. Izraelici, którzy posłuchali proroków, doświadczyli błogosławieństwa i pomocy Boga przede wszystkim w ziemskich
aspektach. Mieli pokój, żyli bezpiecznie i pomyślnie.
A jak to jest z nami? Wierzymy w Jezusa Chrystusa, a
Duch Święty nam mówi: pozostańcie wierni, trwajcie w
naśladownictwie albo jak jest mowa w słowie biblijnym,
polegajcie na Panu, ufajcie Jemu, wtedy będziecie błogosławieni.

Kto ufa Bogu i wierzy w Jego Słowo,
ten jest pokorny wobec Boga.
Co to znaczy polegać na Panu? Przede wszystkim
oznacza to polegać na Jego Słowie. Wierzymy w prawdę
Jego Słowa. Wierzymy w Jezusa Chrystusa. Wierzymy,
że On jest Synem Bożym. Wierzymy w Jego nauczanie.
Poleganie na Nim jest jeszcze czymś więcej. Kiedy ktoś
polega na Jego Słowie, wtedy postępuje według niego,
ponieważ jest przekonany, że jest to prawda absolutna.
Jeśli ufasz Słowu Bożemu, to je wypełniaj. Wówczas jesteś posłuszny. Podążasz drogą, którą wskazuje ci Słowo,
cokolwiek się dzieje.
Byłoby niemądrze mówić: „Tak, tak, to prawda, ale
ja tego nie robię. Nie mogę iść tą drogą. Owszem, jest to
droga, która prowadzi do Boga, ale ja wybrałem inną”.
Polegać na Bogu to słuchać Boga, wierzyć w Jego
Słowo, iść Jego drogą. Jeśli jestem pewien, że Jezus Chrystus jest właściwą drogą, wtedy przestrzegam Jego przykazań, wtedy przestrzegam przykazania miłości, wtedy
idę drogą przebaczenia.
Poleganie na Słowie Bożym oznacza również uznanie
Go za absolutną prawdę, która wykracza ponad własną
wiedzę i doświadczenie. Kto ufa Bogu i wierzy w Jego
Słowo, ten jest pokorny wobec Boga.
W wielu kwestiach mamy własne doświadczenia.
Nie jesteśmy już najmłodsi i już wiele przeżyliśmy na
tym świecie, mieliśmy doświadczenia z innymi ludźmi i
dużo wiemy o różnych sprawach. A Pan Jezus nam mówi:
„Nie widzę tego w ten sposób, mam do tego inny stosunek, to jest moja prawda”. Kto polega na Panu, ten mówi:
cokolwiek mi mówisz, co wprawdzie zaprzecza mojemu
doświadczeniu i mojej wiedzy, ale że Ty to mówisz, to
uczynię to i pójdę Twoją drogą. To jest zaufanie. Nawet
gdyby miał dwadzieścia powodów zdecydować inaczej,
ale zwraca uwagę na przykazania, respektuje prawo Boże
i mówi: to jest wola Boża i będę jej posłuszny.
Polegamy na Panu i Jego Słowie.
Polegamy również na miłości Bożej. Nie zawsze rozumiemy, co Bóg czyni. Nie potrafię wytłumaczyć działań Boga. Często się dziwię, co Bóg czyni; nie mogę tego
zrozumieć. Ale polegam na miłości Bożej. Wiemy, że
wszystko, co Bóg czyni, służy do wprowadzenia nas do
Jego Królestwa.
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Naszą nadzieję całkowicie pokładamy w łasce, którą obdarzy
nas Jezus Chrystus przy swoim ponownym przyjściu.

N

ie mam pojęcia, dlaczego Bóg czyni to i tamto,
nie potrafię sobie tego wytłumaczyć. Ale ufam
Jemu. Wiem, że chce mnie wprowadzić do
swego Królestwa. Dlatego polegam na Nim. Polegamy
na Jego miłości, pozostajemy wierni i naśladujemy Jego.
Poleganie na Bogu oznacza również poleganie na Jego
mocy. Niedawno obchodziliśmy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przy tej okazji powiedziałem, że Ten, który
mógł wskrzesić Pana Jezusa, Ten może wszystko. Dla
Boga nie ma żadnych granic. To pokazuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To, czego Bóg chce, to czyni.
To, co Bóg mówi, to się spełnia. Ufamy Wszechmogącemu Bogu. Dla Niego nic nie jest niemożliwe.
Młodzi ludzie często mnie pytają, jak to będzie z
Pierwszym Zmartwychwstaniem? Jak to można sobie wyobrazić? To jest taka niesamowita rzecz. Jak to nastąpi?
– Nie wiem tego. Nie mam też pojęcia, jak Bóg to sprawił,
że Jezus Chrystus zmartwychwstał. On to uczynił. Dla
Jego mocy nie ma żadnych granic. Ufajmy Jego mocy.
Dalej w słowie biblijnym jest mowa, że Pan ma być
naszą ufnością. Ufność to piękne słowo. Co to znaczy?
10
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Oznacza to nadzieję na Jego obietnicę. Obiecał przyjść
ponownie i zabrać nas do siebie. To jest nasza nadzieja.
Nie tylko czekamy, aż to się kiedyś wydarzy, ale jesteśmy pewni, że Pan przyjdzie. Z ufnością czekamy na
spełnienie Jego obietnicy. Nie tylko mówimy, że to jest
celem naszego życia, ale przygotowujemy się na ponowne
przyjście Pana. W I Liście Jana jest mowa: „I każdy, kto
tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest
czysty”. (I Jan 3, 3) Pracujemy na rzecz naszego zbawienia, ponieważ z ufnością i nadzieją czekamy na ponowne
przyjście Jezusa Chrystusa.
Mogę powiedzieć, że jeśli o mnie chodzi, to jest wiele
do zrobienia w tym względzie. Jest tak wiele do przezwyciężenia, trzeba się uświęcać i próbować stać się bardziej
podobnym do Pana Jezusa. Tym naprawdę się zajmuję.
Pracujmy nad naszym zbawieniem. Bycie aktywnym to
też ufne oczekiwanie.
Nasza ufność opiera się również na łasce. Nie możemy
powoływać się na to, że zasługujemy na zbawienie. Mamy
nadzieję na Jego łaskę. Jak Apostoł Piotr mówi w jednym
ze swoich Listów, naszą nadzieję całkowicie pokładamy

w łasce, którą obdarzy nas Jezus Chrystus przy swoim ponownym przyjściu. (I Ptr 1, 13) To jest nasza ufność.
Nie twierdzimy, że jesteśmy lepsi niż inni. Nie możemy zakładać, że dzięki uczynkom i zasługom uzyskamy
prawo do zbawienia. A kiedy ktoś nam mówi: jak możesz
zakładać, że pójdziesz do nieba, spójrz na siebie! – wtedy
mówimy: tak, wiem o tym, ale pokładam swoją nadzieję
w łasce Chrystusa. Dlatego pozostajemy pokorni, prosząc
o przebaczenie i przebaczając bliźnim.
Mamy nadzieję w Panu. Innymi słowy, mamy również
nadzieję na Jego chwałę. To również jest czymś ważnym.
Wierzymy, że chwała Boża, chwała Królestwa Bożego,
przewyższy wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Już
na ziemi jest wiele rzeczy, których nie można sobie wyobrazić, kiedy się o nich słyszy. Ale to jest rzeczywistość.
Chwała Boża znacznie przewyższy wszystko. Jest tak
wielka, tak cudowna, że żaden człowiek nie jest w stanie
jej opisać. Kto ma taką nadzieję i pokłada ufność w Bogu,
ten jest naprawdę błogosławiony.
Jeśli chodzi o kwestię błogosławieństwa, to niektórzy
ludzie tak myślą, jak kiedyś naród izraelski: jeśli idzie ci
dobrze, jeśli ci się powodzi, jeśli masz pieniądze, to jesteś
błogosławiony. Ale błogosławieństwo oznacza coś innego, oznacza duchowe skarby.

W

słowie biblijnym jest mowa: „Błogosławiony
mąż, który polega na Panu, którego ufnością
jest Pan! Jest on jak drzewo zasadzone nad
wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi
się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony,
i w roku posuchy się nie frasuje, i nie przestaje wydawać owocu”. Trochę dziwne, prawda? „Błogosławiony
mąż...”, a potem musi znosić upał, suszę i inne trudności?
Nie oznacza to, że ten, kto polega na Panu, musi cierpieć każdego dnia i doświadczać nieszczęścia. Nie szczędzi się mu jednak wyzwań, popadania w sytuacje kryzysowe, czy przeżywania trudnych czasów. Ale potem pojawia
się błogosławieństwo. Stoi jak drzewo zasadzone nad
wodą, które ma swoje korzenie w potoku. Piękny obraz,
który jest często używany w Starym Testamencie. Jest to
rodzaj błogosławieństwa, które Bóg przeznaczył dla nas.
Ten, kto ma silną nadzieję i pełne zaufanie do Boga, jest
jak takie drzewo. Ma bezpośredni związek z wodą, ze
źródłem życia. Przetrwa bez względu na to, co się stanie.
To jest wielkim błogosławieństwem dla wierzącego, że
cokolwiek by się nie stało, to nie może oddziaływać na
jego relację z Panem. Cokolwiek by się nie wydarzyło,
może być pewien bliskości Boga, obecności Pana i Jego
pomocy. Nawet w najgorszym momencie swojego życia
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może doświadczyć: Bóg jest po mojej stronie. Błogosławieństwo, które jest bezcenne.
To nie są tylko piękne historie, na to jest wiele przykładów.

K

to pokłada ufność w Panu, ten nie musi się obawiać „upałów”. W czasach wyzwań i pokus,
trosk i potrzeb, nie musi się bać. Nie oznacza to,
że wierzący nigdy nie musi cierpieć. Pan Jezus był głęboko zasmucony swoim cierpieniem i śmiercią, (Mat 26, 38)
a my nie uważamy się za silniejszych od Jezusa Chrystusa.
To zupełnie normalne, że cierpimy, gdy myślimy, że jesteśmy chorzy i że jesteśmy smutni, gdy myślimy, że musimy umrzeć. Z tego nie można się cieszyć. To jest częścią
bytu człowieka, to normalne. Nie wiem, jak wy, ale ja nie
chciałbym cierpieć i nie chciałbym umrzeć. Ale błogosławieństwo to coś innego. Kto ufa Bogu, kto pokłada w Nim
nadzieję, ten widzi dalej. Pozostańmy przy przykładzie
choroby i śmierci. Tak, to jest straszne! Mój Boże, chroń
mnie przed tym, jeśli to możliwe! Ale Bóg widzi dalej; On
widzi nie tylko potrzebę, próbę, ale nieco więcej. Kiedyś
powiedziałem do dzieci: jeśli diabeł przychodzi i mówi:
musisz teraz cierpieć, to zawsze musicie zadać to samo
pytanie: a co będzie potem?
Tak, człowiek się starzeje i pewnego dnia nie może
12
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już robić tego wszystkiego, co wcześniej; to nie jest miłe.
Wtedy choruje i cierpi, a wszystko to nie jest piękne. A
co następuje po tym? Pewnego dnia trzeba umrzeć. A
potem? Potem przechodzi się na tamten świat. Acha! A
potem? Wtedy przyjdzie ponownie Pan Jezus. A potem?
Potem zabierze nas z sobą do swojego Królestwa. Acha!
A potem? Wtedy będziemy z Nim na wieki – wieczna
błogość. Och, to coś innego. Piękna historia. Ale, bracia i
siostry, w to wierzymy. To jest nasza wiara. Oczywiście
boimy się cierpienia, choroby, starzenia się i umierania.
Ale to nie koniec historii.
Kto polega na Bogu, widzi dalej i wie, że Pan Jezus
przyjdzie ponownie. Wtedy wszystkie cierpienia się skończą. W końcu pokonamy śmierć i będziemy żyli wiecznie.
Wiem, że nie wszystkim się podoba to, co teraz mówię.
Sugerują, że mówię to, żeby ludzie mieli o czym marzyć.
To nie jest marzenie. To jest moja wiara. To moje przekonanie. Jestem całkowicie przekonany, że tak się stanie.
To jest błogosławieństwo, które otrzyma ten, kto ufa
Bogu i pokłada w Nim nadzieję. Ma zmartwienia, ale nie
boi się przyszłości. Wie, że nic nie powstrzyma Boga
przed wypełnieniem Jego planu. Również cierpienie, a
nawet śmierć nie mogą przeszkodzić mojemu zbawieniu.
Koniec historii będzie taki, że będę z Panem Jezusem i z
bliskimi w wieczności. To jest wielkie pocieszenie.

Kto pokłada ufność w Panu, ten nie musi się
obawiać w czasach wyzwań i pokus.

T

o jest błogosławieństwo wierzącego: „Nie boi się,
gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje, i nie przestaje wydawać owocu”. Owszem, musimy przechodzić
przez czasy suszy. Dobrze wiecie, o czym mówię. Czasy
suszy w sensie metaforycznym to czasy, kiedy nie dostajesz tego, co uważasz za absolutnie konieczne. Wszystkie
twoje modlitwy pozostają bez odpowiedzi. Wszystko jest
jałowe! Twoje życzenia nie zostały spełnione. Czas suszy!
Potrzebujesz czegoś, ale tego nie otrzymujesz.
Wierzący jednak wydaje owoce, nawet jeśli nie dostanie tego, czego potrzebuje, o co się modlił. W zasadzie
nie ma żadnego powodu do wdzięczności, naprawdę nie,
ale jest wdzięczny. Jego modlitwy nie zostały wysłuchane, a pomimo to jest wdzięczny. Wdzięczny za łaskę, za
błogosławieństwo, za przyszłość, która jest mu obiecana. Pozostaje wierny. W swoim sercu ma nawet pewną
radość, nawet w trudnych czasach. Dlaczego? Ponieważ

doświadcza obecności Boga. Raduje się, gdyż wie, że Bóg
jest obecny. Owoc pokoju, owoc radości.
Czasy suszy: nie dostajesz tego, co uważasz za absolutnie potrzebne.
Każdy z nas ma obowiązki do wypełniania. Duchowni
mają polecenie do wypełniania; nauczyciele mają polecenie do wypełniania. Rodzice mają obowiązki, które muszą
wypełniać. Każdy chrześcijanin ma misję do wypełniania.
Sądzimy, że do wypełniania polecenia potrzebujemy pewnych środków i że muszą być spełnione pewne warunki.
Jeśli byłyby spełnione warunki, środki dostępne, a okoliczności sprzyjające, wówczas moglibyśmy wypełniać
swoje zadania. Tak to sobie wyobrażamy. To jest ludzkie.
Tak też to sobie wyobrażam w odniesieniu do mojego polecenia jako Głównego Apostoła. W tym celu musiałbym
mieć to i to, i tamto, i warunki musiałyby zostać spełnione... Zapomnij o tym! To nie działa.
Kto jednakże ma nadzieję na łaskę Bożą, ten wie: to
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Po kazaniach apostoła okręgowego i apostoła okręgowego pomocniczego Główny Apostoł powiedział:

W

nie ja, lecz Bóg. A jeśli Bóg mi mówi, że to mam czynić,
to wtenczas mogę to czynić. Więc wykonuję swoją misję,
służę Bogu i wypełniam swoje zadanie. Nawet jeśli warunki nie są spełnione, nawet jeśli okoliczności są niekorzystne z ludzkiego punktu widzenia, to jednak kontynuuję swoją pracę, służę Bogu, cokolwiek by się nie działo.
Jeśli Bóg chce, żebym to robił, to mogę to robić i to będę
robił. To również jest błogosławieństwem – przekonanie,
że mogę to czynić, ponieważ Bóg chce, żebym to czynił,
bez względu na okoliczności. Nawet jeśli moje życzenia
nie zostają spełnione, nawet jeśli nie dostaję środków,
które moim zdaniem powinienem mieć, nawet w czasach,
gdy jest ciężko, po prostu to czynię!
Kto ma nadzieję na łaskę Bożą, ten wydaje owoce,
owoce miłości. Z ludzkiego punktu widzenia miłujemy
tego, który odwzajemnia miłość. Jeśli ktoś nie odwzajemnia miłości, wtedy pewnego dnia się mówi: to nie ma
sensu. Z ludzkiego punktu widzenia to całkiem normalne.
Ale błogosławiony, który ma w swoim sercu miłość
14
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Bożą, ten nie może nic innego, jak tylko miłować. Nawet
jeśli miłość nie jest odwzajemniona, on nadal miłuje, tak
jak czynił i nadal czyni Pan Jezus.
Kiedy ludzie nie reagują na miłość, którą im dajemy,
jesteśmy smutni, ale nie przestajemy ich miłować. To znaczy, że nie przestajemy życzyć im zbawienia i działać w
tym celu. Głosimy Ewangelię Jezusa Chrystusa. Chcemy
być świadkami Jezusa Chrystusa. Modlimy się o zbawienie bliźniego i robimy wszystko, aby wskazać im drogę do
Jezusa Chrystusa i uczynić im tę drogę możliwą do przebycia. Nie rezygnujemy. Nawet jeśli nikt nie przyjmuje
naszego zaproszenia, jeśli nikt nie zwraca na nas uwagi,
jeśli nikt nie reaguje, wypełniamy nasze polecenie. To
również jest forma błogosławieństwa.
Mili bracia i siostry, nie chcę wygłaszać dwugodzinnego kazania. Ale ważne jest, abyśmy wiedzieli, czego Bóg
od nas oczekuje, co powinniśmy czynić i czym powinniśmy być. Nawet jeśli nie rozumiemy, co Bóg czyni, ufamy
Jemu i Jego Słowu, i polegamy na Jego miłości.

iecie, że apostoł okręgowy Mhango pochodzi
z Malawi, kraju przechodzącego przez trudne
czasy. Jest tam straszna bieda i wiele chorób.
Podziwiam braci i siostry w tym kraju, którzy pomimo to
pozostają przy Panu i trzymają się Jego. Jestem wdzięczny, że mam takich braci i siostry. Muszę powiedzieć, że
oni mnie inspirują. Kiedy czasami tracę nieco odwagi,
wówczas myślę o braciach i siostrach w tych krajach,
myślę o was tutaj i nie mówię tego, by wam schlebiać. To
jest prawda. A potem mówię sobie: nie możesz się poddać. Działaj dalej!
Apostołowie podkreślili, że to nabożeństwo powinno
wzmocnić naszą nadzieję i zaufanie do Pana. To się dokonuje poprzez Słowo i działanie Ducha Świętego. Dokonuje się też poprzez świętą wieczerzę. Kiedy wspólnie
celebrujemy świętą wieczerzę, czynimy to na pamiątkę
Jezusa Chrystusa. On chce, byśmy myśleli o Jego życiu,
o Jego nauczaniu i o Jego ofierze. Zróbmy to teraz, aby
wzmocnić naszą nadzieję i zaufanie do Niego.
Zaufaj Jego miłości! Pan nie zapomni o tobie. Nie zrezygnuje z ciebie. Pamiętaj o tym, że miałby tysiąc powodów, by powiedzieć: „Stop, wystarczy, nie zasługują na
to! Nie przyjęli mnie, potępili mnie, chociaż byłem bez
winy; nawet moi przyjaciele mnie zostawili i zdradzili.
Odpuszczam sobie”. Ale Pan wziął na siebie cierpienie
i śmierć. Nic nie było dla niego zbyt ciężkie. Z miłości
wszystko doprowadził do końca. I myślisz, że by z ciebie zrezygnował? Pokazał, że Jego miłość jest tak wielka,
że nigdy nie rezygnuje. Będzie ciebie miłował do końca.
Ufaj Jego miłości! Nie ma powodu, żeby sądzić, że Pan
Jezus mógłby już ciebie nie miłować. Okazał swoją miłość, wziął na siebie cierpienie i śmierć. Nic nie było dla
niego zbyt wiele.
Pan Jezus niejedno obiecał swoim uczniom. Kiedy został pojmany, osądzony i ukrzyżowany, Jego uczniowie
myśleli, że wierzyli w Niego, a On nie mógł nic uczynić,
co obiecał; moc zła okazała się większa. Nie mógł zrealizować swojego planu. Ale Pan Jezus udowodnił, że nikt
nie może Go powstrzymać od czynienia tego, co obiecał.
Po prostu to czyni. Zaufaj Jego mocy. Chce cię poprowadzić do swojego Królestwa i nikt nie może Go przed tym
powstrzymać. Wypełni swój plan. Zaufaj Jemu.

Apostoł okręgowy
peter schulte
Apostoł okręgowy Schulte
wspomniał o spotkaniu Dawida i Goliata. Dawid wyszedł
do walki z zaufaniem do Boga, Goliat wyszedł do
walki również z zaufaniem. Ale była jedna wielka różnica, o której Dawid mówił bezpośrednio: „Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią,
a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów”.
(I Sam 17, 45) Dawid, wyjaśnił apostoł okręgowy,
był daleki od doskonałości, bez wątpienia, ale jego
siła polegała na zaufaniu do Boga. Pomimo swoich
błędów i słabości nigdy nie kwestionował, że Bóg
był z nim. Dlatego Bóg go tak błogosławił.

Apostoł okręgowy
pomocniczy
Arnold mhango
Apostoł okręgowy pomocniczy Mhango na początku
swego kazania odniósł się do klęski żywiołowej w
Malawi i powiedział, że on osobiście również ucierpiał i że woda wdarła się także do jego domu. Wielu
uchodźców z sąsiedniego kraju znalazło schronienie
w jego wiosce i można obserwować, jak wyrabiają z
gliny garnki i naczynia, i wypalają je w paleniskach.
Po wypaleniu naczynia są tak solidne, że można ich
używać. Trudne warunki, w jakich bracia i siostry
żyją w jego kraju, apostoł widzi jako test godności.
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Żyć z wiarą / przeżycia

Jak ty mi,
tak ja tobie
Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Afryka Południowa

Przemowa Głównego Apostoła przy
przenoszeniu w stan spoczynku
apostoła Allistera Kriela (z lewej)
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może ci wybaczyć. Nie istnieje nic, czego nie mógłby ci
przebaczyć, jeśli poprosisz Go o łaskę i wykażesz skruchę. Może wymazać twoje grzechy, jakby nic się nie stało.
Bracia i siostry, pomyślmy o Panu Jezusie, Jego życiu,
nauczaniu, ofierze i zmartwychwstaniu. Wtenczas zdamy
sobie sprawę, że nie mamy powodu, żeby Jemu nie ufać.
Mamy wszelkie powody do nadziei, ponieważ Jezus
Chrystus, Zmartwychwstały, jest naszym Panem i Nauczycielem.

zASAdNiczE myśli
Ufamy Słowu Bożemu, miłości Boga i Jego
Wszechmocy. Naszą nadzieję pokładamy w
obietnicach Jezusa Chrystusa, w Jego łasce
i w objawieniu Jego chwały.

Fot. © Wabner-Andrea - stock.adobe.com

Pomyślcie o Jego uczniach, których wybrał do budowania swego Kościoła. Żaden z nich nie był doskonały,
ale Pan Jezus powierzył im swoje dzieło, swój Kościół.
Kiedy widzimy obecny Kościół, widzialną część Kościoła, to widzimy wiele niedoskonałości; widzimy, że słudzy
Pana często są słabi, niektóre rzeczy nie są takie, jakimi
być powinny, to idzie źle i to, i tamto... a zbór, ach, gdybyście wiedzieli, co tam się dzieje! Często bracia i siostry mi
mówią: Główny Apostole, jesteś daleko w swoim biurze
w Zurychu, gdybyś wiedział, co u nas się dzieje! – Nie
jestem niemądry, wiem, co się dzieje! Ale ufam Panu. To
jest Jego dzieło, nie nasze. Nawet z niedoskonałymi narzędziami dokończy swoje dzieło. Ufam Jemu. Chociaż
wszyscy jesteśmy niedoskonałymi, biednymi grzesznikami, On dokończy swoje dzieło. On da nam zbawienie,
ponieważ jest to dzieło zbawienia. Miejmy nadzieję na
Jego łaskę!
Oczywiście, wszyscy jesteśmy słabi i czasami tracimy odwagę, ponieważ chcieliśmy coś przezwyciężyć,
ponieważ chcieliśmy służyć Panu, ponieważ chcieliśmy
coś zrobić, a po raz kolejny zdajemy sobie sprawę, że nie
możemy. Nie poddawajmy się! Ufajmy Panu. On ci powiedział: wybrałem cię i możesz działać! Zaufaj Jemu.
Dziś zdejmie z ciebie ciężar i da ci szansę do spróbowania ponownie. Zaufaj Jemu! Zaufaj Jego łasce! Nie jest
jeszcze za późno, nawet jeśli popełniłeś przestępstwo, On

Relacje wiernych z dnia powszedniego, skłaniające do
refleksji.

W

piątek chciałam
kupić kwiaty na
ołtarz. Miejsca
parkingowe, jak
częstokroć, były
zapełnione i z trudem szukałam wolnego miejsca postojowego. Zauważyłam, że jedno miejsce postojowe
za chwilę będzie wolne. Włączyłam
kierunkowskaz i czekałam aż tamten samochód wyjedzie. Nagle z naprzeciwka nadjechał inny samochód i
chciał wjechać na zwolnione miejsce.
Zatrąbiłam i dawałam znaki, że ja czekam, żeby wjechać na to miejsce. Kobieta za kierownicą mnie zignorowała
i z impetem ruszyła w kierunku wolnego miejsca. W tym momencie zauważyłam, że jeśli pojedzie dalej, to
otrze się o stojący obok zaparkowany pojazd. Moja pierwsza myśl: dobrze jej, to kara za to, że chciała zająć
moje miejsce postojowe. W następnej

chwili jednak pomyślałam, że chrześcijanka nie może tak myśleć ani postępować. Wyskoczyłam z samochodu i zwróciłam uwagę tamtej pani na
niebezpieczeństwo. Potem wsiadłam
do samochodu i poszukałam innego
wolnego miejsca.
Po zaparkowaniu poszłam do
kwiaciarni i kupiłam kwiaty. Nagle
dotknęła mnie za ramię pani z tamtego samochodu i podarowała bukiet
kwiatów. Podziękowała za pomoc
i odeszła. Byłam zaskoczona i też
wdzięczna Bogu za to, że nie przyglądałam się z satysfakcją nieszczęściu,
ale miałam właściwe myśli.

W

końcu dojechałem na plac campingowy w pewnym europejskim
kraju i zostałem
ponuro powitany po angielsku. Po załatwieniu formalności wynajmu miejsca postojowego chciałem udać się na
moje miejsce, aby rozbić namiot. Parkingowemu musiał ktoś zepsuć nastrój,
ponieważ nagle półgłosem i szwabskim dialektem zaczął kpić i kląć. Czy
być może skłoniła go do tego tablica rejestracyjna mojego samochodu pochodząca z tamtego regionu? Nie rozumiałem, dlaczego tak się zachowuje.
Za trzy dni miało się odbyć nabożeństwo za zmarłych, na które się wewnętrznie nastrajałem i niczym nie
chciałem zakłócić swego pokoju. Pozostawiłem tego człowieka i odszedłem, nic nie mówiąc.
Następnego dnia parkingowy
przyszedł do mnie i przeprosił. Przez
całą noc nie zmrużył oka, tak bardzo
dręczyło go jego zachowanie. Dla
mnie było to przeżyciem, że słusznie
postąpiłem, nie odwzajemniając tym
samym.
8 / 2019

NASZA RODZINA

17

Fot. © Justin - stock.adobe.com

ŻYĆ Z WIARĄ

re fleksja
Halo, nikogo
re alizacj
anie ma?

P

rorok Eliasz stanął przed swoim
ludem i wezwał go do zajęcia
stanowiska: „Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli
Pan jest Bogiem, idźcie za nim,
a jeżeli Baal, idźcie za nim!”. Reakcja ludu
była druzgocąca: „Lecz lud nie odrzekł mu
ani słowa”. Eliasz stał samiuteńki. Pomimo
osądu Bożego na Horebie i jego zwycięstwa
nad kapłanami Baala, był tak zniechęcony, że w końcu się położył i chciał umrzeć.
Bóg go obudził i wzmocnił. Kiedy Eliasz,
nawet po tej interwencji Bożej, nie wykazywał woli życia, Bóg mu objawił, że 7000
Izraelitów nie zgięło jeszcze kolan przed
Baalem. Eliasz w żaden sposób nie był sam.
Po prostu w owej chwili nie widział wielu
wiernych, trwających przy Bogu, tak jak on.
Ostatecznie Eliasz wyszedł z pieczary
swojej zgryzoty i chciał żyć dalej.
Prawie każdy człowiek miał w życiu sytuację, kiedy to miał wrażenie, że jest sam.
Wszystko, co robię, nie ma już sensu. W
tych sytuacjach myśleliśmy: nikt mnie nie
widzi, nikt mnie nie rozumie, nikt nie chce
mnie takiego, jakim jestem, nikt mnie nie
wspiera, nie pomaga, nie podaje mi ręki.
Ale owszem, Bóg cię widzi. On jest przy
tobie i chce twojego zbawienia. Podaje ci
rękę. „Bóg przykłada swoje ucho do twojego serca”, powiedział kiedyś ojciec Kościoła Augustyn z Hippony. Jeśli ktoś tego nie
dostrzega, nie czuje, nie wierzy, to możemy jemu powiedzieć, że jest Bóg, który się
o niego troszczy. Możemy też za niego się
modlić, aby otworzyły się mu oczy i serce,
jak kiedyś Eliaszowi.
Świadkiem koronnym tego, w jaki sposób trudności życiowe mogą dokuczać, jest
Apostoł Paweł. On pisał do Koryntian, że
18

UNSERE FAMILIE

xx l 2019

był obciążony ponad miarę i ponad swoje
siły. Nawet sądził, że nie przeżyje. To pokazuje, że słowa pokrzepienia Apostoła nie
wywodzą się z ponadziemskich wysoko
intelektualnych i wyobcowanych życiowo
rozważań, ale jego pocieszenie wypływa z
jego obciążonego, zatrwożonego serca.
Zaufanie do Boga, który ocalił go od
śmierci i który na pewno nas ocali, było
pierwszym krokiem Apostoła Pawła do wyjścia z niedoli. Następnie uwydatnia pomoc
dzięki wstawiennictwu wiernych.
Nie prowadzi to do nieobciążonego
życia w krainie mlekiem i miodem płynącej.
Apostoł Paweł m.in. pisze, że są „zewsząd
uciskani” i „zakłopotani”. Za tym nie kryją
się z pewnością żadne godne pożądania
uwarunkowania życiowe. Apostoł podkreśla jednak cierpienie wspólnoty chrześcijan
ze swoim Panem. Dlatego że Pan odniósł
zwycięstwo i daje swoim udział w tym zwycięstwie, Apostoł pisze, że nie upadają na
Duchu.
Życie od Chrystusa jest silniejsze niż
śmierć! Apostoł wzywa, abyśmy mniej patrzyli na to, co doczesne i przemijające, a
raczej „na przeogromną obfitość wiekuistej
chwały”. Jest to rada, którą można pojąć
tylko wiarą we współczesnym, materialistycznie ukierunkowanym świecie.
Do Tymoteusza Apostoł Paweł kieruje
słowa: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha
bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości”.
Kiedy świat znów nas skruszy i wzbudzi obawy, to zreflektujmy się i wyciszmy,
i dajmy w sobie przestrzeń Duchowi mocy.
Zawsze wiedząc, że mocny jest fundament
Boży, a cechuje się tym, że Pan zna swoich.
Pan jest obecny. Również dla ciebie!
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Chleb Żywota
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Trzej młodzieńcy w piecu ognistym
„Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego
i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy
i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy”.
Księga Daniela 3, 17. 18

Opłaca się ufać Bogu!
„Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę”.
List do Hebrajczyków 10, 35

L

ist do Hebrajczyków został napisany prawdopodobnie
pod koniec I wieku. Niewymieniony z imienia autor
zwraca się w swoim Liście do nieokreślonych odbiorców, będąc zatroskanym o ich wiarę i zaufanie do obietnic
Bożych.
Trzymanie się eschatologicznej nadziei czy też ufności niesie z sobą „wielką zapłatę”, a mianowicie wieczną wspólnotę z
Bogiem.
List do Hebrajczyków wyraża troskę o zachowanie wiary
ówczesnego Kościoła. Niektórzy opuścili Kościół, inni osłabli
w oczekiwaniu na spełnienie się obietnicy ponownego przyjścia
Pana. (Hebr 10, 23. 25)
Dlatego też wierzącym przypomniane zostają trudności i
niedostatki, jakich doświadczyli oraz pomoc Bożą, jakiej pod
tym względem zaznawali. (Hebr 10, 32-39) List potwierdza wartość żywej nadziei oraz silnego zaufania do obietnic i wierności
Bożej.
Zaufanie ma szczególne znaczenie już dla harmonijnego
współżycia ludzi.
Zaufanie do Boga jest sprawą wiary i wierności. Boża wierność jest bezwarunkowa. Dzięki wierze w Boga człowiek może
jej doświadczać. Psalmista wyraził to w znaczący sposób w swoich Psalmach: „Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od
niego jest zbawienie moje”. (Ps 62, 2)
Syn Boży jest wzorem bezgranicznego zaufania do swego
Ojca. (Hebr 2, 13) To zaufanie pomogło Jemu w wypełnieniu
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woli Bożej i złożeniu ofiary dla zbawienia wszystkich ludzi.
Jak Ojciec, tak też Jezus Chrystus jest niezmienny i wierny
oraz dotrzymuje swoich obietnic. (Hebr 13, 8)
W nadmienionym wersecie biblijnym przebrzmiewa prastare ludzkie oczekiwanie, że zaufanie powinno być wynagradzane! A w istocie powinniśmy być wdzięczni już za to, że możemy
różnorodnie doświadczać bezwarunkowej wierności Bożej.
• Wierność Boża uwidoczniła się już po upadku w grzech
pierwszych ludzi w obietnicy posłania Zbawiciela.
• W doskonały sposób objawiła się ludziom w Jezusie
Chrystusie.
• Została darowana w wybraniu oraz w Jego bezwarunkowej miłości.
Tym, którzy ufają Bogu, obiecana jest też wielka zapłata –
wieczna wspólnota z Bogiem w Jego wspaniałości! Zasadniczym elementem naszej wiary jest to, że ta wspólnota z Bogiem
doświadczana będzie już wtedy, gdy Chrystus, Oblubieniec,
przyjdzie w celu zabrania oblubienicy. (Jan 14, 3)
Już w drugiej połowie I wieku pojawiły się tendencje poddające w wątpliwość ponowne przyjście Chrystusa. (II Ptr 3,
4-10) Nie porzucajmy ufności w Bożą obietnicę. Trzymajmy się
mocno tej obietnicy Bożej, która dzięki ponownemu personalnemu obsadzeniu urzędu apostolskiego w XIX wieku otrzymała
wyraźne potwierdzenie.

K

Obraz życia w wierze

Posąg króla

Trwajmy przy przyrzeczeniu, jakie daliśmy Bogu.
Wówczas, podobnie jak młodzieńcy w piecu ognistym, będziemy mogli stwierdzić, iż Bóg jest u naszego boku, aby
nas wspierać. Jeśli pozostaniemy wytrwali do końca, Pan
zbawi nas od duchowej śmierci i da nam życie wieczne.

W tym wydarzeniu dostrzegamy obraz naszego życia
w wierze. Podczas chrztu wodnego czy pieczętowania
darem Ducha Świętego lub podczas naszej konfirmacji
przyrzekliśmy Bogu wyrzec się grzechu i przygotować
się na ponowne przyjście Chrystusa:
• Ważne jest wytyczenie priorytetów. Naszą największą troską zawsze musi pozostać szacunek dla przykazań Bożych i naszego zbawienia.
• Możemy znaleźć się w sytuacji, gdy żaden kompromis nie jest możliwy – trzeba wybrać pomiędzy
wiernością do Chrystusa lub wyrzeczeniem się Jego.
• Zdarza się, że z powodu naszej wiary jesteśmy oczerniani lub nieodpowiednio traktowani. Pomimo tego
nie opuszczajmy Pana.

Towarzysze Daniela musieli wybierać pomiędzy wyparciem się Boga a śmiercią. Kompromis nie był możliwy.
Opowiedzieli się za Bogiem i w razie konieczności byli
zdecydowani na śmierć.
Król Nebukadnesar nakazał wznieść złoty posąg,
przed którym wszyscy poddani jego olbrzymiego królestwa mieli się kłaniać; kto tego rozkazu nie wykonał, miał
być stracony w piecu ognistym.

Towarzysze Daniela w piecu ognistym
Tego właśnie ci młodzi mężczyźni nie uczynili.
Wzbraniali się przed czczeniem bożka. Według Zakonu
Mojżeszowego Żydom nie wolno było oddawać czci żadnym bożkom.
Z powodu tego nieposłuszeństwa król nakazał wrzucić
tych trzech mężczyzn do pieca ognistego, z którego jednakże w cudowny sposób mogli wyjść, nie odnosząc żadnych
obrażeń. Wówczas król wysławiał Boga i wyniósł towarzyszy Daniela na jeszcze wyższe stanowiska. (Dan 3, 1-33)

Fot. Dr. Bahnmüller

Chleb Żywota

sięga Daniela znajduje się na czwartej pozycji
wśród Ksiąg wielkich proroków Izraela, za Izajaszem, Jeremiaszem i Ezechielem. W pierwszej części (Dan 1-6) mówi o Danielu i jego towarzyszach, którzy
będąc na babilońskim, a później na perskim dworze, zachowali bezwzględną wierność Bogu pomimo niesprzyjających
okoliczności. Druga część (Dan 7-12) zawiera wizję Daniela
dotyczącą przyszłości.
Daniel oraz jego towarzysze Szadrach, Meszach i
Abed-Nego zostali deportowani z Judei do Babilonu przez
żołnierzy babilońskiego króla Nebukadnesara. Zostali
wytypowani do odbycia trzyletniego szkolenia na królewskim dworze.
Postępowali zgodnie z otrzymanymi wskazówkami,
jednakże wzbraniali się przed postępowaniem niezgodnym z Zakonem Mojżeszowym. Bóg pobłogosławił ich
postawę i obdarzył ich sukcesem. (Dan 1, 1-21)
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Katechizm

katechizm

Człowiek potrzebujący zbawienia
Rozdział 4 − część VI
4.5.2 Wybranie w Nowym Testamencie
Pan Jezus z grona swoich uczniów wybrał apostołów i
posłał ich na cały świat z poleceniem, aby nauczali i chrzcili. (Mat 28, 19. 20; Łuk 6, 13) Spośród Żydów i pogan Pan
wybrał sobie naród nowego przymierza. Kto utwierdza
swoje wybranie, ten z wiarą przyjmuje Ewangelię i daje się
ochrzcić wodą i Duchem Świętym. O narodzie Bożym Nowego Testamentu jest mowa w I Liście Piotra 2, 9: „Ale wy
jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem,
narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali
cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej
swojej światłości”. Wynika z tego, że wszyscy zaliczający
się do narodu nowego przymierza mają zobowiązanie do
głoszenia słowem i postępowaniem o otrzymywanych dobrodziejstwach Bożych. (II Ptr 1, 10. 11)

4.5.3 Suwerenne łaskawe wybranie Boże
Wybranie jest darem Bożym, które może być przyjęte z
wiarą albo zostaje odrzucone przez niewiarę.
Nikt nie może uczynkami zasłużyć sobie na wybranie
czy nawet rościć sobie do niego prawo. Wybrania też nie
można wyjaśnić rozumowo. Wybranie Boże jest tajemnicą
Boga, którą wyłącznie można pojąć przez wiarę. Bóg daruje ją temu, którego do tego przewidział. (Rzym 9, 10-20)
Człowiek nie jest zmuszony do przyjęcia wybrania Bożego i jego utwierdzenia. To, czy wierzy w Boże
22
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wezwanie, je przyjmuje i wiernie wypełnia powierzone
zadania, jest jego decyzją.
Zatem pomiędzy wybraniem Bożym, niezależnym od
ludzkiej postawy, a decyzją człowieka przyjęcia lub nieprzyjęcia Bożego wybrania, występuje nierozwiązalny
rozdźwięk.
Bóg wybiera ludzi do ich własnego zbawienia i zbawienia innych; są przewidziani do współdziałania w Jego
planie zbawienia. Jeśli Bóg wybiera, to związane jest z tym
zadanie i przeznaczenie.
Tak więc ci, którzy są ochrzczeni i wyznają Jezusa
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, są wybrani i powołani
do bycia chrześcijanami. Mają szerzyć Ewangelię. Ponadto chrześcijanie nowonarodzeni z wody i z Ducha Świętego otrzymują przesłankę do bycia pierworodnym. Z tego
grona zostanie przygotowana oblubienica Chrystusa, aby
tworzyła królewskie kapłaństwo w Królestwie Pokoju.
(zob. KKN 10.6)
Z nauki o wybraniu nie wolno wnioskować, że człowiek w swoich działaniach jest ubezwłasnowolniony i
nie ma możliwości podejmowania decyzji.1 Przeciwnie,
ta możliwość stanowi istotę bytu człowieka. Podobnie też
nie wolno wnioskować, że wybranie człowieka do zboru
oblubieńczego oznacza odrzucenie tych, którzy nie zosta1 Wybranie często kojarzone jest z przeznaczeniem (predestynacją). Predestynacja niekiedy postrzegana jest jako przesądzenie losu człowieka
przez Boga. Jednak predestynacja nie przesądza przebiegu życia ludzi na
ziemi, ale raczej to, że Bóg przewidział ludzi do zbawienia.

li wybrani. Raczej dla wszystkich ludzi jest udostępnione
zbawienie – aż do wiecznej wspólnoty z Bogiem w nowym
stworzeniu.
Przyjęcie wybrania z wiarą oznacza konsekwentne naśladownictwo Jezusa Chrystusa. Wybranie ma też skutki
eschatologiczne: kiedy Jezus Chrystus jako Król królów
wystąpi w swoim Królestwie Pokoju, wtedy królewskie
kapłaństwo u jego boku będzie głosiło wszystkim ludziom
dobrą nowinę o zbawieniu w Chrystusie. Do tego wybrani
są ci, którzy mają udział w Pierwszym Zmartwychwstaniu.
(Obj 20, 6)
Utwierdzenie wybrania uwidacznia się poprzez wierzące przyjęcie łaski oraz poprzez wierność Bogu i Jego
dziełu.
Wybranie jest aktem miłości Boga. On jest wierny
swoim wybranym. Żadne zewnętrzne wpływy nie są w
stanie oddzielić ich od miłości Boga. (Rzym 8, 29. 37-39)

Streszczenie
Wybranie ugruntowane jest na woli Boga. Bóg powołuje poszczególnych ludzi do przez siebie określonego
celu. Bóg wybrał człowieka spośród wszelkiego stworzenia i dał mu polecenie, aby ziemię uczynił sobie poddaną.
(KKN 4.5; 4.5.1)
Nikt nie może sobie rościć prawa do łaski wybrania
Bożego ani nie można go pojąć rozważaniami ludzkimi.
Poświadczają to liczne przykłady Starego Testamentu.
(KKN 4.5.1; 4.5.3)
Pan Jezus z grona swoich uczniów wybrał apostołów i
posłał ich na cały świat z poleceniem, aby nauczali i chrzcili. Spośród Żydów i pogan Bóg wybrał sobie naród nowego przymierza. (KKN 4.5.2)
Wybranie jest darem miłości Bożej, które może być
przyjęte z wiarą albo zostaje odrzucone przez niewiarę;
ta swoboda decyzji należy do bytu człowieka. Przyjęcie
wybrania z wiarą oznacza konsekwentne naśladownictwo
Jezusa Chrystusa. (KKN 4.5.3)
Bóg wybiera ludzi do ich własnego zbawienia i zbawienia innych. Jeśli Bóg wybiera, to związane jest z tym
zadanie i przeznaczenie. (KKN 4.5.3)
Wybranie nie oznacza, że działania człowieka są z góry
przesądzone. (KKN 4.5.3)

4.6 Błogosławieństwo Boże
Przez pojęcie „błogosławieństwo” należy rozumieć
przychylność Boga. Błogosławieństwo jest tożsame ze zbawieniem Bożym, sprawczym i zbawczym działaniem nad
człowiekiem i stworzeniem. Przeciwieństwem jest przekleństwo, odwrócenie się Boga od człowieka.
Przekonanie, że człowiek w całym swoim istnieniu jest
zależny od Bożego błogosławieństwa, wskazuje na stan
człowieka, który wywodzi się z wiary w Boga jako wszechmocnego Stwórcy i utrzymującego całe stworzenie. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie tak ukształtować swojego
życia, aby służyło dobru jego, dobru bliźniego i stworzenia.
Przekleństwo jako przeciwieństwo błogosławieństwa
przyszło na człowieka, kiedy sprzeciwiając się Bogu upadł
w grzech. Przekleństwem jest wszystko, co prowadzi
człowieka do oddalenia od Boga i to, czego doświadcza w
tym oddaleniu: jest pełen niepokoju, zdany na zatracenie
i śmierć. Nie znajduje pomocy w sobie, ale wyłącznie w
Bogu.
Od przekleństwa upadku w grzech zbawia wyłącznie
łaska. Jeżeli człowiek przyjmuje dary Boga i daje się przez
Niego prowadzić, staje się beneficjentem błogosławieństwa.
Bóg często przekazuje swoje błogosławieństwo poprzez
upoważnionych ludzi.
Błogosławieństwo jest wszechobejmujące i dotyczy
całej osoby. Zawiera w sobie moc Bożą i daje człowiekowi
zapewnienie przyszłego zbawienia. Błogosławieństwo jest
przychylnością Boga, na którą nikt nie może sobie zasłużyć. Być błogosławionym oznacza otrzymywać dobro od
Boga. Nikt nie może sam siebie błogosławić. Człowiek jednak jest wezwany, aby modlić się o błogosławieństwo Boże
i zachowywać się w taki sposób, aby okazać się godnym
błogosławieństwa.
Błogosławieństwo rozwija się wtedy, kiedy istnieje wiara; błogosławieństwo jest ciągle odnawiającym się
darem od Boga. To, czy jest trwałe, zależy zwłaszcza od
postawy i zachowania błogosławionego. Kiedy postępuje
według upodobania Bożego, to sam staje się błogosławieństwem dla innych.
Błogosławieństwo może wykraczać poza bezpośredniego odbiorcę i jego życie, i objąć przyszłe pokolenia.
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Dla dzieci / Opowieści biblijne

ula

Nawrócenie Sa

wg Dziejów Apostolskich 9, 1-19

Saul prześladuje i grozi
uczniom Pana Jezusa, z których wielu już uwięził. Pewnego dnia idzie do arcykapłana
i prosi o upoważnienie do
aresztowania w synagogach w
Damaszku zwolenników nauki
Jezusa i doprowadzenia ich do
Jerozolimy.
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Saul jest w drodze do Damaszku. Gdy zbliża się do miasta, nagle oświeca go światło
z nieba. Upada na ziemię i
słyszy głos mówiący do niego:
„Saulu, Saulu, czemu mnie
prześladujesz?”.
Saul pyta: „Kto jesteś, Panie?”.
„Ja jestem Jezus, którego ty
prześladujesz; ale powstań i
idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić”.
Mężczyźni, którzy towarzyszą
Saulowi, stoją oniemiali. Słyszą
głos, ale nikogo nie widzą.
Saul wstaje. Kiedy otwiera
oczy, nic nie widzi, jest niewidomy.
Jego towarzysze biorą go za
rękę i prowadzą do Damaszku.
Przez trzy dni Saul nie widzi,
nie je i nie pije.
W Damaszku mieszka pewien
uczeń Pana Jezusa. Nazywa
się Ananiasz. Ukazuje się mu
Pan Jezus i mówi do niego:
„Ananiaszu!”.
Ananiasz odpowiada: „Jestem,
Panie!”.
Wtedy Pan Jezus mówi:
„Wstań i idź na ulicę Prostą, i

zapytaj w domu Judy o Saula
z Tarsu; oto właśnie się modli.
Bóg mu pokazał, że ty, Ananiaszu, przyjdziesz do niego
i położysz na niego ręce, aby
odzyskał wzrok”.
Ananiasz odpowiada: „Panie,
słyszałem od wielu o tym
mężu, ile złego wyrządził świętym twoim w Jerozolimie; ma
także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić
wszystkich, którzy wzywają
imienia twego”.
Pan Jezus jednakże mówi do
niego: „Idź, albowiem mąż ten
jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje

przed pogan i królów, i synów
Izraela; Ja sam bowiem pokażę
mu, ile musi wycierpieć dla
imienia mego”.
Ananiasz idzie więc do tego
domu, kładzie ręce na Saula
i mówi: „Bracie Saulu, Pan
Jezus, który ci się ukazał w
drodze, jaką szedłeś, posłał
mnie, abyś przejrzał i został
napełniony Duchem Świętym”.
W tej samej chwili Saul odzyskuje wzrok. Wstaje i zostaje
ochrzczony. Zaczyna jeść i nabiera sił.
Kilka dni później zaczyna głosić wszystkim ludziom o Panu
Jezusie.
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Dla dzieci / z wizytą u...

dałem mojej nauczycielce nasze czasopismo
kościelne.

ú
x
E
w
a
id
v
y
e
D
u

W klasie jest nas 28 uczniów; tu widzicie
moich kolegów i koleżanki z klasy. Dwóch
brakuje...

(Brazylia)

Fo

To jest nasz kościół w Exú, widać go z
naszego domu. W tym kościele zostałem
ochrzczony i pieczętowany.

Moim ulubionym daniem jest kuskus, potrawa z północno-wschodniej Brazylii; przyrządzana jest z płatków kukurydzianych na
parze. Lubię też jeść smażone mięso, frytki
i oczywiście pizzę.

Fotografie własne

Cześć, mam na imię Deyvid.
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W wolnym czasie lubię jeździć na rowerze.
Na zdjęciu widać mnie nad „Açude Itamagi”,
jeziorem na obrzeżach miasta. Miejsce, gdzie
stoję z rowerem, teraz zalane jest wodą, ponieważ
dużo padało. Kiedy mówi się o naszym regionie,
większość ludzi myśli tylko o suszy,
kaktusach i suchych drzewach. Ale
tak nie jest! Mamy porę deszczową, kiedy wszystko staje się
zielone i piękne.

To jest moja rodzina: mój tata Francisco jest starszym
okręgowym i opiekuje się duszpastersko naszym zborem.
Ponadto moja mama Valdete, brat Marcus i ja.

im

Vin

To Maggie. Ten pies pasterski tak naprawdę
należy do mojego
brata, ale często się z
nim bawię albo zabieram na spacer.
Mam też pocieszną rybkę.
Bardzo lubię zwierzęta.

Kiedy ktoś w naszym zborze ma urodziny, wtedy
wszyscy się zbieramy i solenizantowi składamy życzenia. Staramy się wzajemnie życzliwie traktować i żyć
naszą wiarą w społeczności z Panem.

Moja szkoła znajduje się niedaleko naszego domu. Chodzę
do trzeciej klasy. Codziennie
odprowadza mnie tam moja
mama. Z tyłu stoi moja nauczycielka Aparecida. Wolę siedzieć
z przodu, ponieważ z tyłu jest
dla mnie zbyt głośno. Tego dnia

t. ©

c
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Moja mama i moja kuzynka są nauczycielkami religii.
W dniu, w którym zrobiono zdjęcie, zajęcia religii
akurat prowadziła moja mama. W mojej grupie jest
tylko kilkoro dzieci: moi kuzyni Fladson i Israel oraz ja.
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Mam wielu przyjaciół. Bardzo też
lubię być z moim kuzynostwem.
Tu jesteśmy na terenie posiadłości moich rodziców. Czasami
zbiory są dobre, wtedy mamy wystarczająco dużo jedzenia dla naszej rodziny i jeszcze możemy nieco
sprzedawać.
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???
??

Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	Jak miała na imię kobieta, którą wg Listu
do Rzymian Apostoł Paweł polecił Rzymianom?
A
B
C
D

Feba
Maria
Magdalena
Hanna

2. 	Jaką nazwę nosi I Księga Mojżeszowa w
Biblii łacińskiej?
A
B
C
D

Numeri
Genesis
Leviticus
Exodus

3. 	Gdzie leży Tars (obecnie Tarsus), rodzinne
miasto Apostoła Pawła?
A
B
C
D

we Włoszech
w Cylicji
w Judei
w Syrii

4. 	Gdzie jest opisane wyjście Izraelitów z
Egiptu?
A
B
C
D

w II Księdze Mojżeszowej
w II Księdze Królewskiej
w I Księdze Kronik
w I Księdze Mojżeszowej

5. 	Gdzie w Biblii występuje List do Tytusa?
A
B
C
D

w Starym Testamencie
w Nowym Testamencie
w Pięcioksięgu Mojżeszowym
w księgach deuterokanonicznych

6. 	W jakim kierunku zwraca się Daniel trzy
razy dziennie podczas modlitwy?
A
B
C
D

Jerozolimy
Rzymu
Babilonu
Damaszku

7. 	Jaki lud Bóg dotknął ślepotą?
A
B
C
D

Asyryjczyków
Machabeuszów
Aramejczyków
Karaimów

8. Ile rozdziałów zawiera Księga Amosa?
A
B
C
D

9
11
17
21

9. Kto był opiekunem Samuela w świątyni?
A
B
C
D

Eleazar
Eliasz
Heli
Elkana

10. 	Gdzie Kain zabił swojego brata Abla?
A
B
C
D

w ogrodzie Eden
na polu
przed ołtarzem Abla
na górze Moria

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