Orędownik
Czasopismo chrystadelfian w Polsce
Numer 11. październik 2010

Wy jesteście światłem świata
Bóg posłał Pana Jezusa Chrystusa na świat, aby usunął nasz grzech, a Jezus wysłał uczniów, aby byli
światłem dla świata (Mt 5v14). Świat opisany w Biblii jest przeciwny Bogu. On jest pogrążony w
ciemności, on nienawidzi Jezusa i Jego uczniów, on jest zgniły i doprowadza do zepsucia ludzi, on jest
bez nadziei i pełen niepokoju i dąży do upadku. Dlatego nie powinniśmy kochać świata, nie pozwalać
aby świat kształtował nas. Jeśli kochamy świat stajemy się wrogami Boga – ważna przestroga! (Rz
12v2; Jakuba 4v4; 1Jana 2v15).
Jeśli chcemy być przyjaciółmi Boga to świat jest naszym nieprzyjacielem i należy go poznać
aby dać mu odpór. Swiat to jest to wszystko co przeciwstawia się Bogu, wszystko co podsyca naszą
wyniosłość, „pożądliwość oczu” (1 Jana 2v16), arogancja wynikająca z bogactwa i wszystko co
odciąga od Boga. Żyć według ‘świata’ znaczy żyć bez Boga
W Ewangelii według Jana 16v33 czytamy, że Pan Jezus zwyciężył świat. Co więc zwyciężył?
Nie rządzących, nie autorytety, bo to oni Go ukrzyżowali. To co Jezus zwyciężył to Jego własne
naturalne pragnienia które odciągały go od czynienia woli Ojca. Kulminacją tej walki były rozterki w
ogrodzie Getsemani gdzie zwyciężył mówiąc; „Jednak nie moja wola lecz Twoja niech się stanie”.
także Jan wskazuje, że możemy zwyciężyć świat przez wiarę, nie własną mocą lecz mocą Jezusa
(1Jana 5v3-5).
Chrześcijanie w pierwszym wieku rozpoczynali nowe życie w Chrystusie bardzo idealistycznie
dzieląc między sobą to co posiadali i głosząc ewangelię (DzAp 2v45-47). Gdy rządzący prześladowali

ich, oni nie milczeli; gdy prześladowcy wysiedlali ich zachowywali się godnie i nie wahali się domagać
sprawiedliwości i opieki od państwa. Czy powiodło się im nie wejść do świata? Jeśli osądzać według
ich problemów to nie! W Koryncie dochodziło do rozłamów, zazdrości i niezgody, które te
postępowania Paweł opisywał jako cielesne ( Kor 3v3). Niektórzy pysznili się mądrością tego świata,
lecz Paweł nazwał to głupotą u Boga (3v18-19). Już tak daleko zaszli, że nie zwracali uwagi na
rozpustę (rozdział 50) oraz toczyli między sobą sprawy sądowe. Niektórzy myśleli, że wolność w
Chrystusie oznacza całkowitą swobodę i rozpieszczanie siebie; inni odwrotnie, szli w drugie
ekstremum propagując bezżeństwo. Takie problemy istniały w pierwszym wieku i takie mamy dziś.
W następnych stuleciach niektórzy chrześcijanie chcąc oddzielić się od świata zamykali się w
klasztorach. To rozwiązanie nie całkiem uwalniało od problemu.
Co znaczą te bardzo znane słowa z Biblii: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał ...” Jeśli nie mamy lubić świata, to dlaczego Bóg go umiłował? Czyż odpowiedź
nie leży w głównej części cytatu: „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”
Bóg kocha ludzi i pragnie, aby wszyscy się do Niego nawrócili. „Ja nie pragnę śmierci występnego, ale
jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi” (Ezechiela 33v11).
Dlatego Pan Jezus Chrystus modlił się nie o to, aby Bóg zabrał nas ze świata, lecz aby strzegł
nas od złego (Jana 17v15). On sam zwyciężył świat wewnętrzną siłą swej wiary; jeśli będziemy mieli
wiarę to też zwyciężymy. Czy w nas widać odbicie Jezusa aby nasi bliscy widzieli Go w nas?
Najmniejszy świecznik jest bardziej widoczny jeśli ciemność jest bardziej głęboka. Nasz świat wydaje
się robić coraz bardziej ciemny.
Przez codzienne czytanie i rozmyślanie słów oraz postępowania Jezusa naszego króla,
możemy się uczyć jak myśleć i zachowywać się. W ten sposób odzwierciedlamy światło Jego miłości
do świata. Nie jest ważne co jemy, co pijemy (lub czego nie pijemy), jak się ubieramy – to są sprawy
powierzchniowe. Najważniejsze jest to co dotyczy naszego serca, w jaki sposób odnosimy się do
naszych braci i bliskich. Jezus powiedział, ze znakiem chrześcijanina jest wzajemna miłość (Jana
13v35). Gdy trzymamy chleb i wino uczestniczymy symbolicznie w życiu i ofierze Jezusa. Chleb to
ciało, a tym ciałem są wierzący, dlatego modlimy się abyśmy „stanowili jedno”. Wino jest symbolem
Jego życia, które poświęcił aby zbawić nas dlatego należy służyć innym. Odzwierciedlajmy Jego
miłość!
Jean
Field

„... pasterz pasie swą trzodę, gromadzi [ją]
swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi,
owce karmiące prowadzi łagodnie” Izajasza
40v11

Witajcie,
Skontaktowałem się niedawno z Hansem i
Gabi, żeby sprawdzić, jak się miewają po
wielkim trzęsieniu ziemi w Nowej Zelandii. Na
szczęście nic im się nie stało. Dwa dni przed
trzęsieniem dostali 20 owiec od jednego
brata, 2 następne już się u nich urodziły, ale
zostały odrzucone przez matki, więc Hans &
Gabi muszą się nimi zajmować. Załączam ich
email, bo widok Hansa karmiącego jagnię jest
wprost bezcenny!
Pozdrawiam w Panu,
Jacek

Narzeczona.
W Biblii często spotykamy się z małżeństwem
jako figurą do nauczania poprzez przykłady.
Bóg powiedział, że jest małżonkiem dla
Izraelitów Iz 54v5. W Jeremiasza 3 i Ezechiela
23 Bóg szokuje Żydów mówiąc, że
opuszczając Go, cudzołożą. W Nowym
Testamencie Jan opisuje Jezusa jako
oblubieńca (J 3v28-30). Także sam Jezus użył
tą przenośnię w stosunku do siebie (Mt 9v1415). Aby uczniowie dobrze zrozumieli, że
trzeba być gotowym na Jego powrót, Jezus
przemawiał w przypowieści o dziesięciu
pannach. W przypowieści tej Jezus jest
przedstawiony jako pan młody (Mt 25). Aby
ostrzec Żydów, że poganie mogą wejść do
Królestwa przed nimi, Jezus użył paraboli o
uczcie weselnej gdzie znów jako pan młody
występuje Jezus (Mt 22v1-14).
My tak przywykliśmy do tej przenośni,
że nie zawsze rozumiemy całą jej głębię.
Małżeństwo jest najbardziej bliską relacją
między ludzmi. Sam Bóg ustanowił dla Adama
i Ewy przy stwarzaniu świata prawo: Dlatego to
mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę
swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że
stają się jednym ciałem. Rdz 2v24
Jezus potwierdził tą zasadę jako ważną także i
dziś (Mt 19v5). Dlatego my wszyscy wierzący
razem – ty, ja, ta siostra którą nie bardzo

lubisz, ten brat którego poglądy są ci niemiłe,
my wszyscy, eklezja tworzymy „oblubienicę”.
Paweł powiedział do braci w Koryncie:
„Poślubiłem was przecież jednemu mężowi...
Chrystusowi”.( 2Kor 11v2) Czy my naprawdę
pragniemy być z Jezusem tak jak narzeczona
pragnie być przy swoim ukochanym? Czy
kochamy Go bardziej niż inni, podobnie jak
wierna żona?
Wszyscy byśmy chcieli powiedzieć
„tak” jednak nie jest łatwo kochać kogoś kogo
nigdy się nie widziało. Dlatego musimy szukać
Go czytając Biblię. Podczas czytania o Jezusie
możemy spostrzec w jaki sposób traktował
ludzi, poznawać Jego charakter. Rozmyślając
o Jego słowach i czynach możemy
przekonywać się, że Jezus pracował i mówił do
nas, ponieważ on naprawdę kochał nas. Nikt
nie powinien być obojętny na tego który tak
kocha nas, że oddaje za nas nawet swoje
życie. To nie tylko pokazuje, że On zginął za
nas ale całe Jego życie było poświęcona nam.
Zawsze podkreślał swoje pragnienie czynienia
woli Ojca, dając nam w ten sposób dobry
przykład. Koniecznie musimy zabiegać służyć
innym tak jak to czynił Chrystus.
Paweł użył metaforę małżeństwa, aby
pokazać małżonkom jak muszą zachowywać
się dążąc do życia według tego idealnego
związku. Cytując werset z Księgi Rodzaju
„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a
połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym
ciałem” Paweł pisze dalej: „Tajemnica to
wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa
i do Kościoła”.Efezjan 5v32
Zauważmy jak niezwykły jest ten mąż,
który „umiłował Kościół i wydał za niego
samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy
obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo,
aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako
chwalebny, nie mający skazy” Efezjan 5v25-27
Przeważnie to narzeczona sama przygotowuje
się do wyjścia za mąż, lecz eklezja nie jest do
tego zdolna. Dlatego do nas należy poddać się
Chrystusowi aby On uświęcił i zbawił nas. Dla
nas indywidualistów to oznacza, że mamy
zaakceptować trudności i cierpienia w
obecnym
życiu,
akceptując,
że
te
doświadczenia ulepszają nasze charaktery.
Uczmy się nie skarżąc się, nie reagując
rozgoryczeniem, przeciwnie zadajmy sobie
pytanie: Co Bóg chce nauczyć mnie przez to
doświadczenie?
Paweł pisząc w Liście do Efezjan o
eklezji, o wspólnocie braci i sióstr wyjaśnia w
jaki sposób stać się świętym i pozbawionym
wad. Tematem tego listu jest jedność
wierzących, nawet między Żydami i poganami
których Jezus ‘uczynił jednością, bo zburzył
rozdzielający je mur – wrogość. ... aby z dwóch

stworzyć w sobie jednego nowego człowieka’.
Ef 2v14-18. Nie powinno być jakichkolwiek
podziałów między braćmi i siostrami.
Narzeczona jest przecież jedną osobą jednym
ciałem. Ci którzy byli ochrzczeni w Chrystusa
są zjednoczeni, uświęceni.
„Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma
już niewolnika ani wolnego, nie ma już
mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem
jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie”.
List do Galatów 3v28
Paweł traktował jedność tak poważnie,
że napisał: „zachęcam was ... abyście
postępowali w sposób godny powołania jakim
zostaliście wezwani, z całą pokorą i czułością,
z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w
miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha
dzięki więzi jaką jest pokój. Ef 4v1-3
Jak? „Jeden jest Pan, jedna wiara,
jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec
wszystkich który jest i działa ponad wszystkimi,
przez wszystkich i we wszystkich”. Ef 4v4-6.
Zauważmy też, że jedność zawiera
wielką różnorodność darów i zdolności wśród
chrześcijan. Dlaczego?
„... dla przysposobienia świętych do
wykonywania posługi celem budowania Ciała
Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do
jedności wiary i pełnego poznania Syna
Bożego, do człowieka doskonałego, do miary
wielkości według Pełni Chrystusa” Ef 4v12-13
Eklezja może być zjednoczona tylko w
Chrystusie jako jej głowie, jeśli wszyscy będą
dążyli być z innymi w prawdziwym duchu
miłości, uznając nasze różnorodne natury i
cechy - „Bądzcie sobie wzajemnie poddani w
bojaźni Chrystusowej”. Nikt nie jest bardziej
ważny od pozostałych ponieważ w nas
wszystkich mieszka Jezus który jednakowo
nas kocha. Paweł opisuje to będąc „na
wyżynach niebieskich – w Chrystusie”.
Należeć do Jezusa oznacza, że jesteśmy na
wyżynach niebieskich, czyli w niebie.
Czy wypowiadamy te słowa:
Należę do Jezusa który mnie kocha!
To jest dar od Boga: Przez łaskę, nie
przez
zasługi
jesteśmy
narzeczoną
przygotowaną i pięknie ubraną dla męża (Ap
21v2,9)
Jean Field z eklezji Kendal, Wielka Brytania.

Informacja.
Nasza
siostra
Wiesława
Grzegorczyk
niedawno pochowała po wieloletniej chorobie
swą mamę, ale nieszczęścia jej nie
opuszczają. Stan zdrowia Wiesi pogorszył się
tak bardzo, że od kilku tygodni nie wstaje z
łóżka. Niezbędne okazało się leczenie w
szpitalu. Według ostatnich wiadomości Wiesia
próbuje już siadać i może już 20 października
wróci do domu.
HB

„Synu, jedz miód, bo jest dobry, bo plaster
miodu jest słodki dla podniebienia.

bojownikami w afrykańskich wojnach, ale
potem nawrócili się do chrześcijaństwa i
musieli uciekać do innego kraju. Jedna kobieta
przybyła nosząc swój wojskowy mundur nic nie
wiedząc o prawdziwej Ewangelii. Bracia
cierpliwie uczyli ją przez długie dni. Studium
biblijne zakończył chrzest.
Jean Field. Kendal. Wielka Brytania

Konferencja Biblijna w Poznaniu.

Podobnie - wiedz – mądrość dla twej
duszy, posiądziesz ją – przyszłe życie
masz pewne.” Księga Przysłów 24v13-14
Orędownik w Internecie
Od kilku miesięcy dzięki uprzejmości brata
Duncana Heastera Orędownik jest dostępny w
internecie na stronie http://carelinks.net/pl
Zaletą czytania Orędownika w internecie jest
możliwość obejrzenia zdjęć w lepszej jakości i
w kolorze.
HB

Wiadomości z Łotwy.
Eklezja w Rydze cudownie się rozwija. Kiedy
stała się za duża aby spotykać się w
mieszkaniu Duncana i Cindy kupili oni
mieszkanie trochę większe które nazwano
„Centrum Biblijne w Rydze”. Wielu braci ciężko
pracowało, aby przystosować lokal do zebrań.
Niezbędny był zakup krzeseł, zdecydowano się
kupić 20, myślano, że to wystarczy. Jednak w
sklepie po zastanowieniu się i mając nadzieję
na dalszy rozwój, że Bóg przyciągnie do siebie
nowe osoby, zdecydowano ostatecznie o
zakupie 30 krzeseł. Na tą wiarę Bóg
odpowiedział z nawiązką tak, że po roku około
50 chrystadelfian i osób zainteresowanych
przychodzi do „Centrum Biblijnego”. Niedawno
przyszło nawet 79 osób i niezbędnym stało się
kupno więcej krzeseł.
Widzimy, że Bóg odpowiada na naszą
wiarę bardziej niż możemy się spodziewać.
Teraz Biblijne Centrum w Rydze potrzebuje
większego pomieszczenia...
Wielu uchodźców z zamkniętego
ośrodka jest już przesiedlonych do lepszego
ośrodka w lesie poza Rygą. Tam posiadają
troszeczkę wolności, ale mało pieniędzy, aby
kupować pożywienie i odzież oraz starać się o
pomoc państwową. Dlatego musimy pomagać
im. Jeden jest z Iranu a inni z różnych
afrykańskich krajów, niektórzy uciekli od
prześladowań ze strony muzułmanów, inni byli

12 listopada rozpoczyna się organizowana
przez
CBM
konferencja.
Tym
razem
spotykamy się w hotelu Tango przy ulicy
Złotowskiej 82-84 na Ławicy (telefon do hotelu
+48 618684433). Do hotelu dojedziemy
autobusami komunikacji miejskiej 48 i 77. Obie
linie autobusowe wyjeżdżają z Ronda
Kaponiera. Linia 48 ma przystanek końcowy
przy hotelu więc nie ma obawy, że zajedziemy
za daleko. Autobusy lini 77 jadą dalej więc
uważajmy aby wysiąść na właściwym
przystanku tzn: „Ławica”. Swój przyjazd
zapowiedzieli już Peter Hale, Mark i Ruth
Basten, Graham i dwie siostry Gemma i
Abigail. Bracia z Anglii przygotowali wykłady
na trzy dni konferencji. Dokładny program jest
jeszcze nie znany, ale zostanie wkrótce
przesłany Wam razem z zaproszeniami. HB

„Dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak
kwiat na polu: Ledwie muśnie go wiatr, a
już go nie ma, i miejsce gdzie był już go
nie poznaje.

A łaskawość Jahwe na wieki wobec Jego
czcicieli” Psalm 103v15-16
Wszystkie cytaty z Biblii Tysiąclecia wydanie
drugie
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