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Doskonałe dary Boże
Nabożeństwo internetowe dla Azji Wschodniej
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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Obowiązkowe wydarzenie?

W

bardzo znanym i często udźwiękawianym
fragmencie Biblii Psalmista Dawid pisze: „O
jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym
mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie
dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego”. (Ps 27, 4) Tylko w domu Pana? Można by twierdzić, że Bóg jest wszechobecny, że jest obecny wszędzie, w
całym stworzeniu. I tak jest rzeczywiście. Ale już w Starym
Testamencie Bóg zdecydował, że jest miejsce, gdzie człowiek
może w szczególny sposób doświadczać obecności Boga i Go
poznawać, gdzie Bóg w niezwykły sposób objawia się człowiekowi. Psalmista o tym wiedział. Był również świadomy,
że ta propozycja Boża nie jest automatyzmem, ale aktem łaski
– czego doświadczyło wielu wierzących na całym świecie w
ciągu ostatniego półtora roku.
Chodzenie do kościoła zbyt często jest postrzegane jako
obowiązek. „Muszę iść na nabożeństwo”. Nie! To nie my
wyświadczamy przysługę Bogu. To Bóg sprawia nam bardzo
szczególny dar.


Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła
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Azja Wschodnia

P

oczątki Kościoła Nowoapostolskiego w Azji
Wschodniej sięgają roku 1968, kiedy to apostoł
okręgowy Michael Kraus w Kanadzie pieczętował

darem Ducha Świętego dwie rodziny z Japonii. Z Kraju

Wschodzącego Słońca wiara nowoapostolska rozprzestrzeniła się następnie do Korei, Hongkongu i Tajwanu.
Początkowo przez kilka dekad region ten był obsługiwany
duszpastersko przez Kanadę, dopóki nie został włączony
w 2009 roku do nowo powstałego okręgu apostolskiego
Azja Południowo-Wschodnia obsługiwanego przez apostoła okręgowego Ursa Hebeisena. Wraz z jego przejściem
w stan spoczynku w 2018 roku nastąpiła kolejna restrukturyzacja na nowoapostolskiej mapie Azji: dawny okręg
Australia został przekształcony w okręg Pacyfik Zachodni, gdzie swój dom znaleźli bracia i siostry z Korei, Hongkongu, Japonii i Tajwanu. We wrześniu 2018 roku Główny
Apostoł Schneider upoważnił Australijczyka Petera Schulte
do pełnienia funkcji apostoła okręgowego dla tego obszaru. Obecnie w tych czterech krajach istnieje ogółem 26 nowoapostolskich zborów liczących około tysiąca członków.
Większość z nich żyje w Korei, gdzie Kościół obchodzi w
tym roku 50-lecie istnienia. Z tej okazji planowana była wizyta Głównego Apostoła w Chuncheon (fot.), która jednak
nie mogła się odbyć z powodu pandemii.
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SŁOWO I WIARA / NABOŻEŃSTWO

NABOŻEŃSTWO DLA
KOREI, HONGKONGU,
JAPONII I TAJWANU
MIEJSCE: Zurych/Szwajcaria
DATA: 9 maja 2021 r.
SŁOWO BIBLIJNE: List Jakuba 1, 17. 18
PIEŚŃ: Come, Christians, join to sing
OSOBA TOWARZYSZĄCA: apostoł okręgowy
Peter Schulte
INFORMACJA: Nabożeństwo było transmitowane
na żywo do Azji Wschodniej z administracji Kościoła
w Zurychu/Szwajcaria. Podczas nabożeństwa nawiązano połączenie z apostołem okręgowym Schulte,
który był w jednym ze zborów w Australii oraz z chórem w Chuncheon i orkiestrą w Busan (na zdjęciu)
w ich kościołach w Korei Południowej.

Słowo biblijne: List Jakuba 1, 17. 18

„Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje
z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał,
zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako
pierwszym zarodkiem jego stworzeń”.

Doskonałe dary Boże

M

oi umiłowani bracia i siostry, na dzisiejszą niedzielę właściwie zaplanowane było wyjątkowe święto. Mieliśmy w Korei Południowej razem
świętować 50-lecie Kościoła Nowoapostolskiego w Korei – ale to po prostu nie było możliwe. Tak więc jestem tutaj, w Szwajcarii, w Zurychu, a wy
jesteście w swoim zborze lub w domu. Gdybyśmy słuchali
naszego umysłu, byłoby teraz wiele powodów do smutku,
a nawet do złości i zdenerwowania. Ale jeśli słuchamy
naszego umysłu i naszego ciała, to tak naprawdę zawsze
tak jest. Znajdujemy wtedy wiele powodów do zmartwień
8
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i smutku. Słuchajmy raczej naszej duszy i Ducha Świętego, wówczas zrozumiemy, że mamy tak wiele powodów
do wdzięczności i radości. Także dziś chcemy wyrazić
naszą wdzięczność za wszelkie dary błogosławieństwa,
jakie otrzymaliśmy od naszego Ojca Niebieskiego. Nasze
dzisiejsze słowo biblijne również mówi o tych darach.
W Biblii angielskiej jest napisane: „Every good gift
and every perfect gift” (Wszelki dar dobry i wszelki dar
doskonały). Użyte jest dwa razy to samo słowo – „gift”
= „dar”, ale opisuje dwie różne sprawy. Za pierwszym
razem odnosi się do aktu dawania. Kiedy Bóg coś daje,
to daje w dobry sposób. Sposób dawania jest dobry. A za
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Pomimo że nie na miejscu w Azji, Główny Apostoł
mógł zobaczyć tamtejszych braci i siostry
przynajmniej na ekranach

Bóg daje za darmo,
bezwarunkowo.

drugim razem odnosi się do samego daru, do tego, co Bóg
daje. To, co daje, jest dobre. Jakub więc mówi, że Bóg daje
dobre rzeczy w dobry sposób.
Bóg jest miłością i wszystko, co czyni, czyni z miłości.
Zawsze i za każdym razem, kiedy coś daje, daje z miłości.
Za darmo i bezwarunkowo. Kiedy Bóg stworzył człowieka, stworzył go na swój obraz. Dał człowiekowi bardzo
szczególną pozycję w stworzeniu, otworzył mu dostęp
do wspólnoty z sobą i powierzył mu odpowiedzialność
za całe stworzenie. Człowiek był po prostu niczym, nic
nie mógł zrobić, a Bóg dał mu wszystko, bezwarunkowo,
z miłości.
Bóg daje za darmo, bezwarunkowo. Uczynił Izraelitów swoim narodem wybranym. Z pewnością nie był to
najbardziej zasłużony naród w tamtym czasie, aby uczynić go Jego narodem. W rzeczywistości nie zasługiwał na
to, by być narodem wybranym, ale z miłości Bóg dał mu
wszystko, bezwarunkowo. (por. V Moj 7, 6-8)
Bóg posłał swego umiłowanego Syna, a Jezus umarł za
każdego człowieka, bezwarunkowo. Nie stawiał ludziom
żadnych wymogów, na podstawie których miałby za nich
umrzeć. Jezus Chrystus umarł za nas bez żadnej zasługi
z naszej strony. Nic w tym zakresie nie zrobiliśmy. On
umarł i oddał swoje życie za nas. Bóg daje za darmo, bezwarunkowo.

B

óg wybrał nas przed założeniem świata. (por.
Efez 1, 4) Wtedy jeszcze nie istnieliśmy, więc
nie mogliśmy sobie na to zasłużyć. Ale On już
nas wybrał i postanowił, że będziemy mieli możliwość
być z Nim na wieki – lub jak jest napisane w słowie biblijnym: „abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego
stworzeń”. On wybrał nas przed założeniem świata, bezpłatnie i bezwarunkowo. On nas powołał: narodziliśmy
się na nowo z wody i z Ducha, i staliśmy się nowym stworzeniem w Chrystusie. Włączył nas do swojego narodu,
do Ciała Chrystusa. Ja zostałem ochrzczony i otrzymałem
dar Ducha Świętego jako niemowlę; nie mam w tym żadnej zasługi. Nic w tym zakresie nie zrobiłem. Narodziłem
się na nowo z wody i z Ducha całkowicie bezwarunkowo;
i to dotyczy również tych, którzy przyjęli te sakramenty
jako dorośli. Bóg nie pyta kogoś wcześniej, co uczynił w
swoim życiu, czy dokonał wystarczająco dużo dobrych
uczynków lub ile grzechów popełnił. Nie sprawdza też,
jakie ma zdolności. On pyta jedynie o gotowość do uwierzenia. Dzięki temu można stać się nowym stworzeniem
w Chrystusie.
Widzicie, tak właśnie daje Bóg: z miłości i bezwarunkowo; a to, co Bóg daje, jest również dobre. Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie; ta ofiara jest zdecydowanie doskonała. To był doskonały dar, ponieważ Jezus był
bez grzechu. Ofiara Chrystusa jest doskonała, ponieważ
jest ważna na wieki. Ofiara Chrystusa jest doskonała, ponieważ może zbawić wszystkich ludzi. Nie ma żadnych
		5/2021
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W Kościele poprzez Apostolat możemy otrzymać wszystko,
co jest nam potrzebne do osiągnięcia doskonałego zbawienia.

ograniczeń co do liczby tych, którzy mogą być zbawieni.
Nigdzie nie jest napisane, że ofiara Chrystusa jest ważna
tylko dla określonej liczby osób, a potem się kończy. Odnosi się do wszystkich ludzi i jest skuteczna dla każdego
wierzącego i każdej wierzącej. Nawet największy grzesznik może być ocalony dzięki ofierze Chrystusa, jeśli tylko
wierzy w Jezusa Chrystusa. Ofiara Chrystusa jest ważna
po wsze czasy dla wszystkich, dla każdego człowieka. Co
za wspaniały, doskonały dar.

K

olejnym darem, jaki otrzymaliśmy od Pana Jezusa jest Jego nauka, która również jest doskonała.
Słowa Chrystusa są wiecznie aktualne. On powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie
przeminą”. (Mar 13, 31) Nauka Chrystusa nie wymaga
aktualizacji, nie musi być dostosowywana do współczesnych uwarunkowań. Jest doskonała, ponieważ jest odpowiednia dla każdego wierzącego w każdej sytuacji. Niezależnie od warunków, w jakich żyjesz, jeśli wierzysz w
Słowo Boże i postępujesz według niego, zostaniesz zbawiony. Słowo Chrystusa jest doskonałym darem.
Jezus Chrystus dał nam jeszcze coś: założył swój
10
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Kościół na ziemi i posłał swoich apostołów. Kościół i
Apostolat są doskonałymi darami.
Oczywiście wszyscy wiemy, że Kościół jako instytucja z pewnością nie jest doskonały. Wiemy – i tego
też doświadczyliśmy – że apostołowie nie są doskonali.
Wiem, o czym mówię, bo znam samego siebie. Kościół
jako organizacja, człowiek jako apostoł, człowiek jako
duchowny, bezdyskusyjnie są niedoskonali, ale dar Boży
jest doskonały. W Kościele poprzez Apostolat możemy
otrzymać wszystko, co jest nam potrzebne do osiągnięcia
doskonałego zbawienia. Co do tego nie ma wątpliwości.
Otrzymujemy wszystko, co jest nam potrzebne do stania
się doskonałymi – obrazem Jezusa. Kościół i Apostolat to
doskonałe dary Boże.
Również w naszym osobistym życiu Bóg daje nam
swoje dary, błogosławieństwa, pomoc, a wszystko, co On
nam daje jest doskonałe. Oczywiście, jeśli zachoruję, nie
mogę powiedzieć, że to jest dla mnie dobre. Jesteśmy poruszeni i smutni, kiedy bliska osoba odchodzi na tamten
świat. Nie odczuwamy radości z powodu czyjejś śmierci. Z perspektywy czasu możemy jednak powiedzieć, że
to, co daje Bóg jest doskonałe. On zawsze dawał nam to,

SŁOWO I WIARA / NABOŻEŃSTWO

W nabożeństwie w Zurychu mogli
uczestniczyć tylko nieliczni wierni

czego potrzebowaliśmy, aby pozostać wiernymi nawet
w trudnych sytuacjach. Wszyscy wierzący, w każdym
czasie, na całym świecie, mogą powiedzieć, że zawsze
otrzymywali te doskonałe dary; o ile byli gotowi pozostać
wiernymi, otrzymywali to, co było do tego niezbędne.

D

ary błogosławieństwa, które otrzymujemy od
Boga, są doskonałe, ponieważ umożliwiają nam
przygotowanie się na ponowne przyjście Jezusa
Chrystusa. Dopóki żyjemy na ziemi, nie będziemy doskonali, ale kiedy Jezus Chrystus przyjdzie ponownie, da nam
doskonały dar swojej łaski. Wierny otrzyma łaskę Bożą, a
ta łaska uczyni go doskonałym.
Bóg zatem daje nam doskonałe dary w doskonały sposób. Jakub mówi tu dalej, że u Boga nie ma żadnej zmiany.
Bóg się nie zmienia, nigdy nie zmienia swojej woli. On
chce, aby ludzie zostali ocaleni; chce, aby ludzie weszli
do Jego Królestwa, aby mieli z Nim wieczną wspólnotę.
On nigdy nie zmienia zdania. Po upadku ludzi w
grzech nie zmienił swego zdania o nich. Nadal miłował
Adama i Ewę, i chciał ich ocalić. Bóg nie zrezygnował
z narodu izraelskiego, kiedy ten przestał wierzyć; nawet

gdy nie przyjął Jezusa, On go nie odrzucił. Bóg nadal
chce, aby Izraelici byli zbawieni i zatroszczy się o to, aby
mieli ku temu sposobność tu na ziemi lub w Królestwie
Pokoju. On nigdy nie zmienia zdania o nas; nawet jeśli
jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny. On nigdy z nas
nie zrezygnuje. On jest i będzie pełen łaski i cierpliwości
aż do Sądu Ostatecznego. On chce uczynić wszystko dla
naszego ocalenia. Bóg się nie zmienia, pozostaje miłością
i chce nas zbawić.
Jego nauka się nie zmienia. Teraz słyszę, jak mówicie
przed telewizorami: „Nie, Główny Apostole, nie do końca
tak jest. Nauka bardzo się zmieniła od czasów naszego dzieciństwa. Sposób głoszenia kazań dawniej był zupełnie inny
niż ten, który obecnie prezentujesz! Jak możesz mówić,
że nauka się nie zmieniła?”. Pozwólcie, że opowiem wam
historię, którą często opowiadam w Afryce; być może ją
znacie. Jest to opowieść o niewidomych, którzy nigdy nie
widzieli słonia. Ktoś zabrał ich więc do zoo, żeby mogli
choć raz dotknąć słonia. Pierwszy z nich dotknął nogi słonia, po czym opisał go, że jest wielkim filarem. Drugi dotknął ogona i powiedział, że słoń jest jak lina. Kolejny dotknął trąby i pomyślał, że ma przed sobą ogromnego węża.
		5/2021
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Zawsze chodzi o miłość do Boga i miłość do bliźniego.
Ta prawda jest wieczna i zawsze była nauczana.

A ostatni chwycił za kieł i uznał, że to groźna broń, włócznia. Wszyscy mieli rację i każdy z nich był przekonany,
że teraz wie, jak wygląda słoń; ale każdy z nich znał tylko
część prawdy, nikt nie miał całościowego wyobrażenia.

D

okładnie tak samo jest z człowiekiem, jeśli chodzi o relacje z Bogiem i o poznanie Go. Bóg jest
po prostu zbyt potężny, abyśmy my, ludzie, byli
w stanie pojąć Go w sposób całościowy. Możemy Go
zrozumieć tylko w pewnych aspektach. Dopiero w Królestwie Niebieskim będziemy mogli zobaczyć całościowy
obraz. A ponieważ znamy i rozumiemy Boga tylko częściowo, dlatego na naukę o Bogu ma wpływ także ludzka
wiedza o Nim. Na autorów Biblii miały wpływ ich wiedza
i tło kulturowe. Sposób, w jaki mówili o naszej planecie,
odpowiadał ich ówczesnemu poziomowi wiedzy. Bóg nie
ujawnił im wiedzy naukowej, która była jeszcze nieznana również dla pozostałych ludzi. On nie powiedział im,
że Ziemia jest okrągła i obraca się wokół Słońca. Autorzy Pisma Świętego opisali Ziemię na podstawie wiedzy
dostępnej w tamtych czasach. Sposób, w jaki nasi przodkowie uczyli nas o Bogu, był pod wypływem ich wiedzy i kultury. Sposób, w jaki obecnie mówimy o Bogu i
12
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rozumiemy Boga, uwarunkowany jest naszą wiedzą i tłem
kulturowym. Jeśli więc przyjrzeć się nauczaniu, można
z pewnością stwierdzić, że jest zupełnie inne niż kiedyś.
A zatem, kto się mylił, kto miał rację? Wszyscy się mylili. I wszyscy mieli rację. Każdy opisywał jakiś aspekt natury i woli Boga. A nasze przekonanie jest takie, że Duch
Święty objawia każdemu to, czego potrzebuje w danym
czasie, aby zostać zbawionym; i wszyscy, którzy wprowadzają Jego Słowo w czyn, zostaną zbawieni. Bardzo się
cieszę, że nasze zbawienie nie zależy od naszej wiedzy i
zrozumienia Boga, ale od naszej miłości do Boga i miłości
do bliźniego. Czytajcie Biblię, pamiętajcie, czego uczono w przeszłości i słuchajcie, czego naucza się nas dziś:
zawsze chodzi o miłość do Boga i miłość do bliźniego.
Ta prawda jest wieczna i zawsze była nauczana. Wiara,
zaufanie i miłość: to jest ważne, to jest istotne dla naszego
zbawienia. Bóg jest miłością i żeby zostać zbawionym,
musimy Jemu ufać i Go miłować. Miłość Boga się nie
zmienia, On daje z miłości i Jego dary wynikają z miłości.
Bądźmy niezłomni w naszej miłości.
Ten, kto został chrześcijaninem, gdyż miał nadzieję
na lepsze życie, pewnego dnia przeżyje rozczarowanie.
Ten, kto stał się dzieckiem Bożym tylko dlatego, że cenił

SŁOWO I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Utwory muzyczne były wykonywane i przekazywane na żywo z różnych zborów w Korei.
Apostoł okręgowy wygłosił kazanie z Australii.

sobie jakąś szczególną osobę lub Kościół, pewnego dnia
przeżyje rozczarowanie. Ten, kto zdecydował się pójść za
Jezusem tylko dlatego, że chciał otrzymać pomoc, pewnego dnia nie będzie już jej potrzebował i oddali się od Jezusa Chrystusa. Ale ten, kto miłuje Pana Jezusa, pozostanie
wierny aż do końca. Trwajmy więc w miłości do Boga
i do bliźniego. Jeśli to uczynimy, będziemy mogli jako
pierworodni wejść do Królestwa Bożego.
Po kazaniu apostoła okręgowego Główny Apostoł powiedział:

N

asz Ojciec Niebieski obdarzy nas teraz również
swoją łaską. On jest gotów odpuścić wszystkie
nasze grzechy i winy, a uczyni to w sposób dobry
i doskonały. Mógłby przecież spojrzeć na mnie i powiedzieć: „Wiesz, to, co zrobiłeś, jest złe. Jestem gotów ci
odpuścić, ale będziesz musiał poczekać dwadzieścia lat.
W międzyczasie staraj się naprawić swoje błędy i czynić
dobro; wtedy może będę mógł ci odpuścić”. Ale nie, jedyną rzeczą, o którą pyta, jest to, czy Go miłuję; a kto
naprawdę miłuje Boga, otrzyma łaskę, a łaska ta jest doskonała. Bóg może odpuścić wszelką winę.

APOSTOŁ OKRĘGOWY
PETER SCHULTE
Apostoł okręgowy Schulte (Pacyfik Zachodni), który został połączony na żywo
z jednego ze zborów w Australii, podkreślił w swoim kazaniu, jak ważne jest, aby
wola Boża stała się także naszą wolą.
Możemy z ufnością na to pozwolić, nawet
jeśli nie zawsze rozumiemy ją w pełni,
ponieważ Bóg dał nam „wielki dar wiary”.
Apostoł okręgowy zaapelował do wiernych, aby pozwolili kształtować się
doskonałymi darami Bożej nauki i miłości,
„abyśmy potrafili przezwyciężać zło i pozostać wiernymi Bogu aż do spełnienia się
obietnicy ponownego przyjścia naszego
Zbawiciela. Wówczas dar naszej wiary
pozwoli nam znaleźć się wśród pierworodnych Jego stworzenia”.
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Fot. Kościół Nowoapostolski Szwajcaria

N

astępnie wspólnie przystąpimy do uroczystości
świętej wieczerzy. Obchodzimy ją na pamiątkę
tego, co Pan Jezus dla nas uczynił: Jego ofiary,
Jego zmartwychwstania. Dziękujemy Jemu za to, że zostaliśmy wybrani, że możemy być częścią Jego narodu,
częścią Kościoła Chrystusa. Jesteśmy wdzięczni za Jego
łaskę i możliwość obchodzenia uroczystości świętej wieczerzy.
Moglibyśmy powiedzieć, że to normalne, w końcu jesteśmy członkami tego Kościoła, więc mamy prawo obchodzić uroczystość świętej wieczerzy. Z pewnością w
świetle tego faktu jest to prawda; masz prawo udziału w
świętej wieczerzy. Zastanówmy się jednak przez chwilę,
co to oznacza obchodzić uroczystość świętej wieczerzy.
Jesteśmy zaproszeni do stołu Pana Jezusa Chrystusa –
Wszechmogącego, Doskonałego. Jestem zaproszony,
jestem tego częścią. Jak moglibyśmy to uważać za coś
normalnego? Jesteśmy świadomi, że nie zasługujemy
na to, aby zasiąść z Jezusem Chrystusem do Jego stołu i
spożywać ten duchowy pokarm. Zbliżmy się do Niego i
14
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powiedzmy: „Nie jestem godzien tu być. Zdecydowanie
nie zasługuję na to, żeby zasiąść przy Twoim stole, ale
jestem taki szczęśliwy, że jest mi to dane”. Jesteśmy bardzo wdzięczni za łaskę Jezusa Chrystusa. Okażmy Jemu
naszą wdzięczność za Jego wszelkie dary i Jego wszelkie
łaski.

ZASADNICZE MYŚLI
Bóg daje nam za darmo wszystko, co jest
potrzebne do naszego zbawienia. Jego
miłość do nas jest niezmienna. Jego prawda
jest wieczna. Pozostajemy mocni w wierze
i miłości.

WORT
SŁOWO
UNDI WIARA
GLAUBE/ KONTEKST
I KONTEXT

SŁOWO BIBLIJNE

W KONTEKŚCIE

List Jakuba 1, 1-18
WIARA I POKORA

WYJAŚNIENIA

1. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia
dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu. 2. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. 3. Wiedząc, że doświadczenie
wiary waszej sprawia wytrwałość. 4. Wytrwałość zaś niech
prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i
nienaganni, nie mający żadnych braków. 5. A jeśli komu
z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich
obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.              
6. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem
wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam
miotanej. 7. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że
coś od Pana otrzyma. 8. Człowiek o rozdwojonej duszy,
chwiejny w całym swoim postępowaniu. 9. A niech brat
ubogi chlubi się z wywyższenia swego. 10. Bogaty zaś z
poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy. 11. Albowiem słońce wzeszło z żarem swoim i wysuszyło trawę,
i kwiat jej opadł, i uległo zniszczeniu piękno jego wyglądu;
tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich.

List Jakuba w Nowym Testamencie jest jednym z tak
zwanych „Listów powszechnych”, czyli „ogólnych”,
co oznacza, że Listy te są napisane do ogółu chrześcijan. Należą do nich dwa Listy Piotra (I Ptr; II Ptr),
trzy Listy Jana (I Jan; II Jan; III Jan) oraz List Judy
(Jud). Nadawcą Listu jest „Jakub, sługa Boga i Pana
Jezusa Chrystusa”. Najwyraźniej chodzi tu o Jakuba, brata Pana Jezusa, który dołączył do wspólnoty
chrześcijańskiej w Jerozolimie po zmartwychwstaniu
Jezusa i zmarł w roku 62. (Gal 1, 19; Dz Ap 15, 13)
Jakub musiał mieć we wczesnym chrześcijaństwie
duży autorytet, na równi z Apostołem Piotrem, Apostołem Janem i Apostołem Pawłem. Nie należy go
mylić z Apostołem Jakubem Zebedeuszem, bratem
Apostoła Jana. List Jakuba łączy słowa napomnienia skierowane do poszczególnych chrześcijan lub
zborów chrześcijańskich. Charakteryzuje go rozległa wiedza i precyzyjna znajomość Starego Testamentu; przestrzega przed tym, żeby nie zapominać
o dobrych uczynkach, nawet jeśli chrześcijanin zostaje usprawiedliwiony przez swoją wiarę. Tym samym List przeciwstawia się już rozpowszechnionej
błędnej interpretacji wypowiedzi Apostoła Pawła. List
rozpoczyna się, jak to zwykle bywało w Listach starożytnych, formalnym zdaniem: „Jakub, sługa Boga
i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu”. Dwanaście pokoleń nie odnosi się do plemion Izraela, lecz do chrześcijan, którzy w tamtym czasie byli rozproszeni po
całym Imperium Rzymskim. W naszym fragmencie
biblijnym (Jak 1, 1-18) znajduje się ważny pierwszy
tok myślowy: chrześcijanie są wystawiani na pokusy,
w których ich wiara jest poddawana próbie, co ma
prowadzić do wytrwałości. To z kolei prowadzi do
„dzieła doskonałego”. (Jak 1, 2-4) W dalszej części
rozdziału jest mowa o proszeniu o mądrość i wiarę oraz o podłożach pokusy. (Jak 1, 4-18) Drugi tok
myślowy Listu kontynuuje te napomnienia i wzywa
braci nie tylko do słuchania Słowa, ale również do
postępowania według niego.

WYTRWAŁOŚĆ WOBEC POKUS
12. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy
wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez
Boga tym, którzy go miłują. 13. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego
ani sam nikogo nie kusi. 14.  Lecz każdy bywa kuszony
przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą.
15. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy
grzech dojrzeje, rodzi śmierć. 16. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. 17. Wszelki datek dobry i wszelki dar
doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie
ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. 18.
Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy
byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.

Biblia Warszawska – nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975
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Apostołowie
wywiady
APOSTOŁ
FRED WOLF

Apostole, czego brakuje dzieciom w dzisiejszych
czasach, z czego ty mogłeś korzystać i doświadczać w swoim dzieciństwie?
Swobody i możliwości zabaw ruchowych z wieloma innymi dziećmi bez nadmiernej kontroli ze strony rodziców lub
dorosłych.
Czego każdy powinien spróbować przynajmniej
raz w życiu?
Pracy w obcym kraju. W ten sposób uczysz się nowego języka i kultury. Nie jako turysta, bo to tak naprawdę nie pomaga
w zrozumieniu kultury, jak właśnie taki bezpośredni kontakt
z miejscową ludnością.
Apostole, kto jest dla ciebie wzorem do
naśladowania?
Do dziś podziwiam moich doradców począwszy od czasów
dzieciństwa aż po dzień dzisiejszy. Jest wielu, którzy mi pokazali, co to znaczy trwać w wierze i być gotowym służyć
Kościołowi całym sercem. Każdy duchowny, nauczyciel,
brat i siostra w wierze mieli szczególny dar i pokazali mi pewien aspekt natury Chrystusa.
Jak człowiek może zostać wzmocniony duchowo?
Prawdziwa moc może pochodzić tylko od Boga, a nie z nas
samych. Już sama bliskość Boga jest źródłem siły i mocy.
Bóg zawsze dawał ludzkości możliwość zbliżenia się do
Niego, a Jezus zapraszał wszystkich cierpiących, aby pozwolili się przez Niego wzmocnić. To jest właśnie powód,
16
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DATA URODZENIA: 03.04.1961 r.
ZAWÓD: mechanik, pracownik ds. rozwoju
APOSTOŁ OD: 21.01.1996 r.
OBSZAR DZIAŁANIA: Korea, Malezja, Mjanma
i Tajlandia

dlaczego nasza siła pochodzi z bliskości z Nim. Wspólnota
z Nim oznacza również wspólnotę z bliźnimi, czyli zgromadzanie się i dzielenie darami nieba. Centrum naszej wspólnoty jest nabożeństwo ze wszystkimi jego aspektami. Dzięki
niemu możemy nawet wzmacniać innych tymi błogosławieństwami, które sami otrzymujemy. Podczas wypełniania
naszej misji jesteśmy wzmacniani duchowo, doświadczając
skutków angażowania naszych talentów i Bożego przewodnictwa. W naszej osobistej komunikacji podczas modlitwy
odczuwamy bliskość Boga, a On poprzez budowanie tej osobistej relacji objawia nam swoją naturę.
Apostole, jaki jest twój ulubiony werset w Piśmie
Świętym?
W ciągu swojego życia miałem wiele doświadczeń i dlatego
nie jestem przywiązany do konkretnego fragmentu Biblii.
Ale gdy otwieram Pismo Święte, Pan często mnie porusza
i odpowiada na wiele moich pytań. Ten fragment, który w
danym momencie otwieram, jest moim ulubionym. Natomiast bardzo mnie fascynują przypowieści Jezusa Chrystusa o Królestwie Bożym.
Jaki jest najlepszy sposób na okazywanie
wdzięczności?
W naszych czasach poniekąd „koniecznością” jest publiczne okazywanie wdzięczności miłymi słowami. Dla mnie o
wiele bardziej uczciwe i ważne jest praktykowanie wdzięczności poprzez działanie w prawdziwej miłości Chrystusa.
Kiedy pomagamy innym, nie oczekując przy tym osobistych
korzyści, okazujemy wdzięczność Bogu, który uczynił nam
wszelkie dobro.

Fot. Kościół Nowoapostolski Azja Południowo-Wschodnia / archiwum

Apostołowie
listy

SŁOWO I WIARA

Apostoł Wolf z Głównym Apostołem
Schneiderem i koreańskimi duchownymi
(fot. z lewej) oraz z pewnym koreańskim
zborem (pośrodku)

Poruszająca historia
Pięćdziesiąt lat Kościoła Nowoapostolskiego w Korei
Południowej. Główny Apostoł Schneider chciał obchodzić tę rocznicę z tamtejszymi wiernymi. Nie było to
jednak możliwe ze względu na ograniczenia w podróżowaniu z powodu pandemii. Dlatego też nabożeństwo było
transmitowane na żywo do zborów w Korei z Zurychu.
Historia Korei jest bardzo poruszająca; ukształtowała ten naród. Po wojnie koreańskiej w latach 1950-1953
Korea była jednym z najbiedniejszych krajów rolniczych
na świecie i jest prawie niewiarygodne, jak ten kraj rozwinął się w wiodącą potęgę przemysłową. W wyniku wojny
prawie trzy miliony cywilów i 950 000 żołnierzy straciło
życie. Do dziś to wydarzenie jest głęboko wyryte w sercach
mieszkańców i stale odczuwalne z powodu podziału kraju.
Początki Kościoła: w najprostszych uwarunkowaniach
duchowe nasienie zostało rozsiane, znalazło odpowiedni
grunt i trafiło do szlachetnych serc. Mimo ubóstwa wierni
doświadczali błogosławieństwa Bożego. Składano takie
ofiary, jakich dziś nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
Ich przykłady znajdujemy w dziennikach z podróży z początków XX wieku: aby odpowiednio przygotować się do
wizyty apostoła, bracia uszyli sobie czarne garnitury, za
które jednak nie byli w stanie w danym momencie zapłacić. Poprosili więc krawca, żeby pozwolił im uregulować
należność po najbliższych żniwach.
Pewien ewangelista sprzedał swój telewizor, aby móc
wydrukować zaproszenia na nabożeństwa. Dzięki temu
był w stanie zaprosić wiele osób. Wszystko to świadczy
o wierze i zaufaniu do Boga ówczesnych sióstr i braci.

W międzyczasie sytuacja zmieniła się diametralnie.
Korea przekształciła się z kraju rolniczego w przemysłowy. Obecnie 80% ludności mieszka w dużych miastach. Obszary wiejskie wymierają. Wskaźnik urodzeń
jest jednym z najniższych na świecie. Natomiast system
szkolnictwa jest jednym z najbardziej efektywnych. Istnieje jednak ogromna presja, aby osiągać takie wyniki.
12-godzinny dzień pracy jest raczej regułą niż wyjątkiem.
Te ogromne zmiany mają swoje konsekwencje też dla
Kościoła. Młodsze pokolenie musi zapewnić sobie pozycję w społeczeństwie merytokratycznym, w którym liczy
się tylko sukces ekonomiczny. Nauka Pana Jezusa jest
trudna do przekazania. Bardzo zależy nam na tym, aby
przekazać młodym braciom i siostrom prawdziwą wiarę i
głęboką ufność do Boga oraz prosić ich, aby stali się prawdziwymi Jego świadkami. Mimo wszelkich trudności i
przemian Ewangelia znajduje swoje miejsce, bowiem u
Boga wszystko jest możliwe.
Być może wielu z młodszego pokolenia postrzega początki Kościoła jako nienowoczesne, nie może ich zrozumieć i uznaje „stare dzieje” za nieodpowiednie. Pozostaje
jednak pytanie: co dalej? Jakie są dzisiejsze wyzwania?
Obecnie to młodzież musi zaangażować się w Kościele i przejąć odpowiedzialność; cel i nauka pozostają takie
same, zmieniły się jedynie uwarunkowania. Być może
czasy koronawirusa są lekcją, która nauczy nas myślenia
o nowych drogach na przyszłość, również w kwestii znalezienia właściwej drogi dla Kościoła, która poprowadzi
Fred Wolf
do tak zwanej „nowej rzeczywistości”.
		5/2021
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ŻYĆ Z WIARĄ

„Wieczność świeć, daj tu
mieć dziś poznanie mi...”

Ś

wiatło jest cennym darem od Stwórcy. Ogromnym krokiem w rozwoju
kulturowym ludzkości było nauczenie się wykorzystywania ognia i
światła. Od tej pory ludzie mogli gotować, ogrzewać i oświetlać. Dopiero na przestrzeni ostatnich 150 lat udało się człowiekowi
wytworzyć sztuczne światło. Wcześniej, przez
tysiąclecia, ludzie czerpali ogień pochodzenia
naturalnego z płomieni tworzonych przez błyskawice lub erupcje wulkaniczne. Z czasem
ludzie nauczyli się sami rozpalać ogień. Z tego
okresu pochodzi wiór sosnowy. Nasączony
żywicą kawałek drewna palił się przez kilka
minut. Pochodnie zatem kilka godzin. Domowe palenisko, prosty kominek, było dobrze
chronione.
Kamienne misy wypełnione tłuszczem
zwierzęcym były źródłem światła w mieszkaniach. Nieco później światło to zostało udoskonalone poprzez zastosowanie knota. Dzięki
świecom, lampom naftowym i gazowym ludzie
zyskali możliwość wydłużenia dnia, rozświetlenia ciemności. Dopiero w 1879 roku zaczęto
stosować żarówkę elektryczną. Od tego czasu
ludzie wynajdują coraz to nowsze źródła światła: świetlówki, halogeny, a wreszcie źródła
światła LED i światła laserowe.
Dzisiaj jesteśmy w stanie zanurzyć w jasnym
świetle nocą duże miasta, a nawet całe regiony.
Możemy pracować, robić zakupy i przyjemnie
spędzać czas niemal przez całą dobę. Ale nawet
tu nie wszystko, co świeci, jest złotem. Zaburzamy cykl dobowy na Ziemi z towarzyszącymi
temu konsekwencjami dla ludzi i zwierząt. To
również warto naświetlić.
Odnieśmy się teraz do zupełnie innego rodzaju „światła” – światła poznania.
Pierwsi ludzie po upadku w grzech szybko ujrzeli to światło: dostrzegli, że są nadzy.

Wkrótce doświadczyli na przykładzie własnego dziecka, co znaczy śmierć. Ale Bóg w tych
ciemnych chwilach dał również jasne światło. Obiecał posłać Mesjasza, który następnie
rozproszył ciemność grzechu swoim jasnym
światłem.
Ludzie jednak wciąż na nowo zauważali,
że brakuje im jasnych momentów w życiu. Dostrzegli, jak niewielkie poznanie i zrozumienie
miały wpływ na ich myśli i działania. Autor 90.
Psalmu doskonale zdawał sobie sprawę z tego
braku: „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!”. (werset 12) My, ludzie, nie
tylko wynaleźliśmy okulary przeciwsłoneczne
i przyciemniane szyby, aby zablokować światło, ale wykształciliśmy też wiele metod, aby
uniemożliwić dotarcie do nas nienaruszalnego
światła wieczności. Jesteśmy mistrzami świata w tłumieniu, budujemy fantazyjne zamki na
lodzie, a następnie wierzymy w ich istnienie. A
mówiąc dosłownie, niektórzy pozwalają Wiekuistemu być dobrą, ale mało wpływową istotą.
Marie Schmalenbach, żona westfalskiego
pastora, napisała hymn o blasku z wieczności,
którego przekład m.in. trafił też do śpiewnika
Kościoła Nowoapostolskiego. Pieśń rozpoczyna się: „Pojaw się, oświeć mnie i świeć w życiu
mym, blasku, któryś jest z wieczności, nogi
wzmacniaj w doczesności!”. Tytuł artykułu
również zaczerpnięty jest z tej pieśni.
Jezus Chrystus jest światłem, które pomaga nam tu na ziemi poznać, co jest małe i nieistotne, a co wielkie, wzniosłe, trwałe. Oświetla
również przyszłość, którą obiecał swoim naśladowcom. Zwiastuje również łaskę i miłosierdzie, dostęp do zbawienia dla wszystkich ludzi.
Także dla tych, którzy są już na tamtym świecie.
Przyjacielu wszystkich dusz, świeć jasno
w naszym życiu, a także daj światło duszom
zmarłych.
		5/2021
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CHLEB ŻYWOTA
Obfita łaska –
			obfite dziękczynienie
„A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem,
mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę”. II List do Koryntian 9, 8

S

łowo biblijne odnosi się do zbiórki pieniędzy, którą
Apostoł Paweł zorganizował dla zboru w Jerozolimie.
(Dz Ap 24, 17; Gal 2, 10) Apostoł, wspierając gotowość Koryntian do niesienia pomocy, wskazuje na łaskę
Bożą. W ten sposób ofiarodawcy mogli mieć pewność, że
za ten dobry uczynek Bóg obficie obdarzy ich darami łaski.
Apostoł posługuje się przykładem z rolnictwa: rolnik, który
sieje skąpo, nie zbiera obfitych zbiorów, ale gdy sieje obficie,
wówczas zbiory są odpowiednio większe. (II Kor 9, 6)
Okazję do refleksji nad dobrocią i łaską Bożą m.in. daje
nam też Święto Dziękczynienia. Pan
• troszczy się o ziemię i o życie, które stworzył,
• daje nam siły do pracy i błogosławi naszą pracę,
• pozwala nam żyć we wspólnocie – jakimi byśmy byli,
żyjąc samemu i będąc zdanym wyłącznie na siebie?
• daje nam swoje przykazania, których przestrzeganie
umożliwia harmonijne życie we wspólnocie.
Ponieważ Bóg daje nam łaskę do pomyślnego życia, to
bez obawy o straty możemy dokonywać dobrych uczynków:
• okazujemy wdzięczność Bogu, składając Jemu swoje
ofiary; On błogosławi to, co nam pozostaje, żeby nie
brakowało nam tego, co niezbędne;
• korzystamy z naturalnych środków i zasobów, mając
na uwadze potrzeby innych i pomagamy będącym w
potrzebie;
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• nie naruszamy Dziesięciu Przykazań dla osiągnięcia
własnych korzyści;
• Bóg daje nam zbawienie. Udowadniajmy, że jesteśmy
tego godni, angażując czas i siły dla Ewangelii i dla
bliźniego.
Bóg daje nam obfitość darów duchowych: dzięki śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu mamy dostęp do zbawienia.
Dzięki Duchowi Świętemu otrzymujemy Słowo Boże i sakramenty, które są niezbędne do naszego zbawienia. Z łaski
należymy do wspólnoty dzieci Bożych. Pan Jezus podporządkował nasze życie w wierze i w Kościele prawu miłości
i przebaczenia. Przestrzeganie tych praw daje nam pokój.
Taka obfitość darów duchowych, czyli duchowe bogactwo, uzdalnia nas do dokonywania dobrych uczynków w
Chrystusie: wyrzekamy się wszystkiego, co nie podoba się
Bogu. Jesteśmy gotowi służyć Chrystusowi, a nawet cierpieć dla Niego, gdyż wiemy, że w przyszłości będziemy
dzielili Jego chwałę. Jesteśmy zadowoleni z Jego odpowiedzi i ufamy Jemu nawet wtedy, gdy nie do końca rozumiemy
Jego działania. Czynimy wszystko, aby być gotowym na
ponowne przyjście Jezusa Chrystusa.
Bogactwo łaski umożliwia nam czynienie dobra na
ziemi i bycie prawdziwymi uczniami Pana Jezusa. Niechby
nasza wdzięczność wobec Boga za wszelkie dary łaski była
wielka!

CHLEB ŻYWOTA

NAUKI BIBLIJNE

Słowa i czyny
„Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy: Na mównicy Mojżeszowej
zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli,
czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie; mówią bowiem, ale nie czynią”.
Ewangelia Mateusza 23, 1-3

Z

acytowane wersety biblijne pochodzą ze sporu
Pana Jezusa z faryzeuszami po wjeździe do Jerozolimy, zatem na początku Jego czasu cierpienia.
Faryzeusze byli najsilniejszą i najbardziej wpływową grupą
w starożytnym judaizmie. W przeciwieństwie do saduceuszy, nie chodziło im o formalną religijność, lecz o wnikliwe
rozważanie Zakonu Mojżeszowego. (Ps 1) Z obawy przed
naruszeniem woli Bożej starali się przestrzegać zakonu w
każdym aspekcie. Prowadziło to do przesady, którą Pan Jezus
krytykował. (Mat 12, 2) Uczeni w Piśmie byli wykształconymi teologami, między nimi a faryzeuszami, którzy pierwotnie byli ruchem świeckim, istniały rozmaite powiązania.
Faryzeusze są często bardzo krytycznie oceniani w
Ewangeliach. Pan Jezus zarzuca im obłudę, a nawet nazywa ich „Plemieniem żmijowym”. (Mat 23, 33) Przyglądając się jednak naukom faryzeuszy, można zauważyć wiele
podobieństw z nauką Pana Jezusa. W przeciwieństwie do
saduceuszy, faryzeusze i uczniowie Jezusa wierzyli w
przyjście Mesjasza, w zmartwychwstanie umarłych i w
aniołów. (Mat 22, 23; Dz Ap 23, 8)

Nasze słowa i czyny
Fakt, że słowa i czyny nie współgrają ze sobą, jest problemem nie tylko ówczesnych faryzeuszy, ale i naszym.
Jakże często zarzuca się chrześcijanom, że wypowiadają
wiele pięknych słów, a brak im odpowiednich uczynków.
Zarzut ten nie odnosi się tylko do duchownych, którzy głoszą kazania przy ołtarzu, ale wszystkich ochrzczonych.
Powinniśmy wziąć go sobie do serca i siebie zapytać: Czy
tylko mówię o miłości do Boga i ludzi, czy urzeczywistniam ją w swoim życiu? Czy miłość do Boga i miłość do
bliźniego są z sobą ściśle powiązane. „Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może
miłować Boga, którego nie widzi”. (I Jan 4, 20)
Czy wyznajemy wiarę w Trójjedynego Boga i staramy
się żyć zgodnie z Jego wolą? Powinniśmy mieć jasność,
że wiara jest nie tylko wewnętrznym nastawieniem czy
uczuciem, ale ukazuje się w posłuszeństwie wobec woli
Bożej i w dobrych uczynkach. W przypowieści o Sądzie
Ostatecznym Pan Jezus mówi: „...cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”. (Mat 25, 40b)
Świadczyć w wiarygodny sposób o Ewangelii możemy
tylko wtedy, gdy w naszym życiu słowa i czyny są zgodne!

Słowo biblijne nabożeństwa nie rozpoczyna się jednak
od krytyki, lecz od całkiem pozytywnego stwierdzenia:
„Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze”. (Mat 23, 2) Oznacza to, że uczeni w Piśmie i
faryzeusze rozważają Zakon Mojżeszowy i starają się go
interpretować na potrzeby współczesności. Najpierw Pan
Jezus odnosi się do tego pozytywnie, gdyż „upodobanie w
zakonie” i nieustanna refleksja nad wolą Bożą (Ps 1, 2) są
czymś dobrym. W związku z tym Pan Jezus wzywa swoich: „Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie”. (Mat 23, 3) Pan Jezus nie chce niczego
innego, jak tylko sprawić, by ludzie chcieli słuchać i wypełniać wolę Bożą. Jednakże w tym samym czasie stwierdza
– i tu zaczyna się Jego krytyka – że wypowiedzi i czyny faryzeuszy często nie są zgodne. Ich mowa jest często dobra
i słuszna, ale ich uczynki już nie są zgodne z wolą Bożą. To
podaje w wątpliwość szczerość ich wypowiedzi.

Fot. Maria Zarzycka

Pochwała i krytyka faryzeuszy
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Przykazania Boże
Rozdział 5 − część XI

5.3.8 Siódme przykazanie
Nie kradnij.

5.3.8.1 Kradzież w powszechnym systemie
prawnym
Zabronione jest przywłaszczanie cudzego mienia. Pochodzący od Boga zakaz kradzieży jest jedną z podstawowych zasad ludzkiego systemu prawnego i służy ochronie
i poszanowaniu własności.
Własność nie powinna być traktowana chciwie i egoistycznie ze względu na przykazanie miłości bliźniego;
własność jest również zobowiązaniem.
„Kradzież” ogólnie rozumiana jest jako bezprawne
przywłaszczenie sobie cudzej własności. Mogą to być
zarówno rzeczy materialne, jak i własność intelektualna.
Nie wolno bezprawnie przywłaszczać sobie własności
bliźniego ani niszczyć własności innych. Zabronione jest
także oszukiwanie innych i uzyskiwanie w ten sposób nieuczciwych korzyści ich kosztem; powinno się powstrzymywać własne dążenie do władzy i zysku. Należy szanować godność i dobro innych.
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5.3.8.2 Zakaz kradzieży w Starym Testamencie
Pierwotnie przykazanie „Nie kradnij” dotyczyło
przede wszystkim zakazu porywania ludzi. Chodziło przy
tym o ochronę wolnego człowieka przed porwaniem,
sprzedaniem lub trzymaniem w niewoli. W Izraelu porwanie człowieka – w przeciwieństwie do przestępstw
przeciwko mieniu, które można było odpokutować zadośćuczynieniem – było karane śmiercią: „Kto porwie
człowieka, to czy go sprzedał, czy też znaleziono go jeszcze w jego ręku, poniesie śmierć”. (II Moj 21, 16) Było to
zatem przestępstwo karane najsurowszą z możliwych kar.
Ponadto karalna była również kradzież cudzej własności;
Zakon Mojżeszowy żądał rekompensaty za to, co zostało
skradzione. Z reguły należało dokonać podwójnego, a w
poważniejszych przypadkach nawet cztero- lub pięciokrotnego odszkodowania. (BT II Moj 21, 37; 22, 3. 6. 8)

5.3.8.3 Zakaz kradzieży w Nowym Testamencie
W rozmowie z bogatym młodzieńcem (Mat 19, 16-23)
Pan Jezus zacytował siódme przykazanie. Według Ewangelii Marka 7, 20-23 Pan nazwał kradzież grzechem, który

KATECHIZM

ma swoje źródło w człowieku i go kala. W tych fragmentach siódme przykazanie interpretowane jest w konwencjonalnym sensie Starego Testamentu.
W Ewangelii Jana 10, 1 jest ono rozszerzone i wyniesione do poziomu duchowego: „Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni,
lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i
zbójcą”. Odnosi się to do tych, którzy zwodzą błędnymi
naukami. Ci są złodziejami i zbójami, którzy zachowują
się jak wilki, szukając wśród wierzących zdobyczy i chcąc
wyrwać ich ze stada Chrystusa. (Dz Ap 20, 29)

5.3.8.4 Różne formy kradzieży

Streszczenie
Zabronione jest – w jakiejkolwiek formie – przywłaszczanie sobie własności bliźniego. (KKN 5.3.8.1)
Siódme przykazanie wzywa również do tego, aby nie
naruszać szacunku, reputacji lub godności bliźniego jako
człowieka. (KKN 5.3.8.4)

Fot. Gabriela Piwowarska z Pixabay

Chociaż kradzież w dosłownym znaczeniu tego słowa
ma miejsce wtedy, gdy skradziona zostaje komuś wartość
materialna lub intelektualna, to jednak występują jeszcze
inne jej formy. Również oszustwo może być kradzieżą w
rozumieniu siódmego przykazania.
Ten aspekt zawiera wydarzenie opisane w Ewangelii
Łukasza 19, 1-10. Majątek celnika Zacheusza powstał
zwłaszcza w wyniku oszustw. Gdy Pan Jezus przyszedł
do niego, celnik obiecał: „Panie, oto połowę majątku
mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem
gotów oddać w czwórnasób”. (Łuk 19, 8) Przykład ten
jeszcze bardziej poszerza pole postrzegania kradzieży na
przestrzeni relacji międzyludzkich: obejmuje ona również
lichwę, wykorzystywanie sytuacji kryzysowych, defraudację i zatajenia. Dotyczy także oszustw, uchylania się od
płacenia podatków, korupcji i marnotrawstwa powierzonych środków.
Tak więc siódme przykazanie wzywa do tego, aby w
żaden sposób nie naruszać ani nie pomniejszać bezpodstawnie własności i dóbr bliźniego, a także nie pozbawiać
go szacunku, reputacji lub godności jako człowieka.
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Pan Jezus uk
nad Morzem Tyberiadzkim
wg Ewangeli

i Jana 21, 1-

Pan Jezus umarł na krzyżu i powstał
z martwych. Przed wstąpieniem do
swego Ojca w niebie, ukazuje się
swoim uczniom.
Nad Morzem Tyberiadzkim jest
siedmiu uczniów Pana Jezusa:
Szymon Piotr, Tomasz zwany Bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj
inni uczniowie.
Szymon Piotr mówi do pozostałych:
„Idę łowić ryby”. Na to mu odpowiadają: „W takim razie pójdziemy
z tobą”.
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Idą więc i wsiadają do łodzi. Nic
jednak tej nocy nie mogą złowić.
Nastaje poranek. Na brzegu pojawia się Pan Jezus. Uczniowie
jednak Go nie poznają.
Pan Jezus mówi do nich: „Dzieci!
Czy macie coś do zjedzenia?”.
Odpowiadają Jemu: „Nie”.

DLA DZIECI / OPOWIEŚCI BIBLIJNE

Pan Jezus mówi do nich: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a
znajdziecie ryby”. Uczniowie zarzucają więc sieć. Po niedługim
czasie jest tak dużo ryb w sieci, że
nie mogą jej wyciągnąć.
Jeden z uczniów, którego miłował Pan Jezus, mówi do Piotra:
„To jest Pan!”. Gdy Szymon Piotr
słyszy, że to Pan stoi na brzegu,
przepasuje się szatą, wskakuje do
wody i śpieszy w kierunku Pana
Jezusa. Pozostali uczniowie są
niedaleko od brzegu. Przypływają
więc łodzią do brzegu, ciągnąc
sieć z rybami.
Gdy wychodzą na ląd, widzą żarzące się węgle, a na nich rybę i
chleb.

Pan Jezus mówi: „Przynieście
kilka ryb, które teraz złowiliście”.
Szymon Piotr wchodzi więc do
wody i wyciąga na ląd sieć pełną
wielkich ryb; jest ich 153.
I chociaż jest ich tak dużo, sieć się
nie rozrywa.
Pan Jezus mówi do nich: „Chodźcie i zjedzcie posiłek!”. Nikt z
uczniów nie ośmiela się Go zapytać: „Kim jesteś?”, ponieważ już
wiedzą, że to Pan.
Pan Jezus bierze chleb i podaje
uczniom, a następnie daje im
też ryby.
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Spróbujcie sobie wyobrazić, że z waszego mieszkania możecie patrzeć bezpośrednio na plażę, morze i palmy kokosowe. Teraz już prawie wiecie, gdzie mieszkam. Mieszkam
na wyspie w pobliżu miasta Lagos. Wyspa ta została
odkryta przez naszych przodków w XV wieku. Jest
otoczona przez Ocean Atlantycki i lagunę, która przecina całe miasto Lagos.
Czy wiecie, że palmy kokosowe dostarczają wszystkiego, czego człowiek potrzebuje do życia? Kokosy
zawierają napój gaszący pragnienie i pożywny miąższ.
Można z nich też robić mleko kokosowe i olej kokosowy. Z łupiny orzecha kokosowego produkuje się
mocne naczynia bądź węgiel drzewny, a z włókna
kokosowego m.in. sieci i liny rybackie. Drewna i liści
palmy kokosowej używa się do budowy szałasów,
łodzi, mebli oraz przedmiotów użytkowych.

Fot. ©Thitimon - stock.adobe.com

Na szczęście nasz dom jest zbudowany z mocniejszego materiału! My, to: mój dziadek Daniel, moja
babcia Odelia, moja młodsza siostra Priscilla i oczywiście ja –
mam na imię Pearl i lubię doglądać kury, które moi dziadkowie
trzymają na podwórku.
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DLA DZIECI / Z WIZYTĄ U...

Mam dziesięć lat i chodzę do szóstej klasy szkoły
podstawowej. Znajduje się ona zaledwie kilka
minut drogi od naszego mieszkania. Bardzo lubię
chodzić do szkoły, ponieważ tam wszyscy jesteśmy jak jedna wielka rodzina.
Moim wychowawcą w szkole jest mój
wujek, który uczy mnie też gry na fortepianie, flecie i klarnecie. Śpiewam
też w chórze szkółki niedzielnej
i czasami podczas śpiewu zdarza
mi się grać na jednym z instrumentów. Tutaj możecie mnie zobaczyć
w środku chóru,w rękach trzymam
niebieski flet.

Tu widzicie moją babcię i mnie przed naszym kościołem, który znajduje się tuż
obok szkoły.

Fot. ©GabiWolf - stock.adobe.com

Moja ulubiona potrawa nazywa się akple.
Jest to kaszka z mąki kukurydzianej i mąki
z manioku, która jest formowana na kształt
knedli, które można jeść rękami. Ja do
tego najchętniej jem grillowane ryby i warzywa. W Afryce Zachodniej jemy rękami.
Jeśli kiedykolwiek odwiedzicie Afrykę, powinniście tego spróbować. Ale należy
używać tylko prawej ręki, ponieważ
lewa uważana jest u nas za nieczystą.
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SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ BIBLIJNĄ...

??

1. 	Ile listów do Tymoteusza zawiera Biblia?
A
B
C
D

jeden
trzy
dwa
nie zawiera żadnego

2. 	Dokąd został sprzedany Józef przez swoich braci?
A
B
C
D

do Grecji
do Jordanii
do Babilonu
do Egiptu

3. 	Kogo, poza Junią, pozdrawia w Liście do
Rzymian Apostoł Paweł?
A
B
C
D

Antoniusza
Apoloniusza
Apollosa
Andronika

jeden
żaden
dwa
cztery

5. 	Jaki urząd sprawował Poncjusz Piłat?
	A
B
C
D

A
B
C
D

był królem Judei
był namiestnikiem cesarza
był arcykapłanem
był centurionem

Synowie Gromu
Chłopaki Burzy
Mężowie Wichury
Dzieci Wiatru

7. 	Co oznacza słowo „Chrystus”?
A
B
C
D

Arcykapłan
Powołany
Namaszczony
Syn Boży

8. 	Skąd pochodziła kobieta, z którą rozmawiał Pan Jezus przy studni Jakuba?
A
B
C
D

4. 	Ile listów do Tesaloniczan znajduje się w
Biblii? 	
A
B
C
D

6. 	Jaki przydomek mieli bracia Jan i Jakub,
synowie Zebedeusza?	

z Galilei
z Samarii
z Egiptu
z Fenicji

9. 	Gdzie zawarte są Księgi Kronik?	
A
B
C
D

w Starym Testamencie
w Nowym Testamencie
w apokryfach do Starego Testamentu
w apokryfach do Nowego Testamentu

10. 	Co oznacza słowo „Rabbuni”?
A
B
C
D

Chrystus
Namaszczony
Nauczyciel
Pan

Rozwiązanie testu: 1C, 2D, 3D, 4C, 5B, 6A, 7C, 8B, 9A, 10C
Fotografia na okładce: Widok na Seul, stolicę Korei Południowej, z brzegu rzeki Han
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