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Mili Bracia i Siostry,
niekiedy zostaj´ zapytany, dlaczego Dary Ducha Âwi´tego, które sà wymienione w
1. Koryntian 12, 8-10, nie stajà si´ widoczne w ca∏okszta∏cie u piecz´towanych. Zak∏ada
si´ przy tym, ˝e dary, takie jak: „mówienie j´zykami” – mówienie w nieznanych j´zykach –
czy „uzdrawiania” poÊwiadczajà posiadanie Ducha.
W sprawie tego pytania chcia∏bym zauwa˝yç, ˝e najpierw nale˝y si´ przyjrzeç tekstowi
biblijnemu. Kiedy czyta si´ go dok∏adnie, wtenczas si´ poznaje, ˝e Aposto∏ Pawe∏ wylicza
wszystkie dary, które wyst´powa∏y w zborze w Koryncie. Dlaczego to uczyni∏? Dlatego, ˝e
w zborze by∏a pewna grupa, która
szczyci∏a si´ posiadaniem szczególnych
darów Ducha Âwi´tego. Prawdopodobnie podkreÊlano przede wszystkim wa˝noÊç „mówienia j´zykami”. Z tymi
cz∏onkami zboru Aposto∏ si´ rozprawia
i dochodzi do krytycznej oceny.
„Mówienie j´zykami”, które byç mo˝e
obok „daru uzdrawiania”, jest najbardziej spektakularne, zostaje okreÊlone
przez Aposto∏a Paw∏a jako dar, który jedynie wzmacnia i wzbogaca tego, kto go posiada,
podczas gdy zbór oraz ci, którzy jeszcze nie nawrócili si´ do Chrystusa, pozostajà z niczym.
Dlatego te˝ Aposto∏ zarzàdza, aby ka˝de mówienie j´zykami zwiàzane by∏o z wy∏o˝eniem
i by∏o zrozumia∏e.
Aposto∏ Pawe∏ mówieniu j´zykami przeciwstawia mow´ proroczà, która jest nie tylko
mowà otwierajàcà przysz∏oÊç, ale dotyczy Êwiadectwa o mocy i znaczeniu Jezusa Chrystusa
w przesz∏oÊci, teraêniejszoÊci i w przysz∏oÊci dziejów zbawienia. Mowa prorocza ma
wzmacniaç zbory w wierze, poniewa˝ w niej dochodzi do g∏osu sedno ewangelii. Aposto∏
podkreÊla, ˝e w∏aÊnie ta mowa prorocza jest wa˝na, a nie „mówienie j´zykami”, bowiem
nie powstaje niebezpieczeƒstwo niezrozumienia.
Mowa prorocza jest darem Ducha Âwi´tego, który tak˝e nam jest dany. Ukazuje si´
wtedy, gdy powa˝nie i z przekonaniem mówimy o Jezusie Chrystusie, naszym Panu, jako
o podstawie naszego zbawienia. Mowa prorocza jest tam s∏yszalna, gdzie w centrum stoi
Jezus Chrystus i znaczenie Jego Êmierci, zmartwychwstania i ponownego przyjÊcia. Jest
s∏yszalna tak˝e wtedy, kiedy mówimy o znaczeniu i wa˝noÊci urz´du apostolskiego na
wspó∏czesnym etapie dziejów zbawienia.
W nawiàzaniu do darów duchowych Aposto∏ Pawe∏ wskazuje na centralnà pozycj´ wiary,
nadziei i mi∏oÊci, które sà z pewnoÊcià najszlachetniejszymi darami Ducha. W∏aÊnie to one przede wszystkim
poÊwiadczajà posiadanie Ducha poprzez
- wiar´ w Jezusa Chrystusa jako podstaw´ zbawienia.
- nadziej´ na Jego ponowne przyjÊcie.
- mi∏oÊç do Boga i do naszego bliêniego.
Mocà, która wszystko przenika, jednak˝e jest mi∏oÊç.
Pozwólmy jej w nas dzia∏aç i nas kszta∏towaç. Ona jest
najpi´kniejszym darem Ducha, poniewa˝ mi∏oÊç nigdy
nie ustaje.

Dary
Ducha Świętego

Z serdecznymi pozdrowieniami
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Po nabożeństwie grupa dzieci czekała
na Głównego Apostoła

Nabo˝eƒstwo zielonoÊwiàtkowe
2008 roku, które G∏ówny
Aposto∏ przeprowadzi∏ 11 maja
w koÊciele w Berlinie-Lichtenberg
by∏o transmitowane na wszystkie
kontynenty. W oko∏o 7500
zborach by∏o 760 000
uczestników, nie liczàc widzów
i s∏uchaczy mediów publicznych.

G∏ówny Aposto∏ w Berlinie - Niemcy
„Umi∏owani, je˝eli Bóg nas tak
umi∏owa∏, i myÊmy powinni nawzajem si´ mi∏owaç”. Tym s∏owem b∏ogos∏awieƒstwa z 1. Jana 4, 11 z okazji
Êwi´ta narodzin KoÊcio∏a Chrystusa
G∏ówny Aposto∏ przy o∏tarzu przywita∏ serdecznie wszystkich wiernych, a tym samym przedstawi∏
kluczowe przes∏anie swojej s∏u˝by:
Wspólnota dzieci Bo˝ych.
G∏ównemu Aposto∏owi podczas
Zielonych Âwiàtek towarzyszyli, z
wyjàtkiem dwóch, wszyscy europejscy aposto∏owie. W przededniu 10

maja odby∏a si´ wielogodzinna konferencja, na której aposto∏owie omawiali ró˝ne aktualne tematy koÊcielne.
Natomiast po po∏udniu tego dnia
ponad 50 aposto∏ów wraz z ˝onami
uczestniczy∏o w koncercie berliƒskiego chóru szkoleniowego w koÊciele w Berlinie-Lichtenberg.
Pod wieczór zaplanowana by∏a
przeja˝d˝ka statkiem po Sprewie.
G∏ówny Aposto∏ i jego towarzysze
udali si´ na pok∏ad statku w Berlinie-Treptow. Podczas przeja˝d˝ki
3

skorzystali z dobrej mieszczaƒskiej
kuchni, s∏uchajàc przy tym Êpiewu
rosyjskiego chóru z Worone˝a. Po
trzech godzinach statek przycumowa∏ przy Bramie Âlàskiej w BerlinieKreuzberg. Tam ponad po∏owa pasa˝erów skorzysta∏a z propozycji wysiadki, aby metrem powróciç do
hotelu.
Przy tej okazji nie zabrak∏o wielokulturowych wra˝eƒ, poniewa˝ akurat w ten weekend tradycyjnie na
ulicach Berlina-Kreuzberg odbywa∏
si´ Karnawa∏ Kultur.
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„Nie przestaję dziękować za was
i wspominać was w modlitwach moich,
aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości
i objawienia ku poznaniu jego”.
– Efezjan 1, 16. 17 –

oi serdecznie umi∏owani
bracia i siostry. Witam was w
tegoroczne Zielone Âwiàtki
i ka˝demu ˝ycz´ obfitoÊci b∏ogos∏awieƒstwa, si∏y i nowego zapa∏u w ˝yciu
wiary. NiechbyÊmy na nowo odczuli,
˝e nie jesteÊmy sami, ˝e jesteÊmy we
wspólnocie, i ˝e jesteÊmy prowadzeni
i kierowani przez Boga.
DziÊ w Niemczech obchodzony jest
Dzieƒ Matki. Ten dzieƒ ma szczególny
akcent – akcent wdzi´cznoÊci wobec
matek. Podczas uroczystoÊci Êwi´tej
wieczerzy dla umar∏ych szczególnie
b´dziemy pami´taç o matkach, które
sà ju˝ na tamtym Êwiecie, ale te˝ nie
zapomnimy o ojcach. Je˝eli im okazujemy naszà wdzi´cznoÊç, to nie zapominamy o tym, ˝e ostatecznie
wszelka wdzi´cznoÊç nale˝y si´ Bogu,
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naszemu Ojcu. Niechby wdzi´cznoÊç
przebrzmiewa∏a i by∏a odczuwalna te˝
na tym nabo˝eƒstwie.
Mili bracia i siostry, ju˝ trzy lata
sprawuj´ urzàd G∏ównego Aposto∏a.
Trzy lata, to d∏ugi okres, z jednej
strony tak to odczu∏em, ale z drugiej
strony jest to czas, który przelecia∏
szybko.
Przyj´∏o si´ tak, ˝e z okazji Zielonych Âwiàt kieruj´ do KoÊcio∏a s∏owo
b∏ogos∏awieƒstwa. Na tegoroczne Zielone Âwiàtki chc´ przekazaç ludowi
Bo˝emu s∏owo z 1. Jana 4, 11:
„Umi∏owani, je˝eli Bóg nas tak umi∏owa∏, i myÊmy powinni nawzajem si´
mi∏owaç”.
To jest wezwanie do serdecznej
wspólnoty. Z pewnoÊcià to wezwanie
nie jest dla nas nowe, ale niech ponow4

nie b´dzie postawiony szczególny akcent. My potrzebujemy wspólnoty:
bez niej dzie∏o Bo˝e nie mo˝e zostaç
dokoƒczone.
W 12. wersecie Aposto∏ Jan pisze:
„Boga nikt nigdy nie widzia∏; je˝eli
nawzajem si´ mi∏ujemy, Bóg mieszka
w nas”. (1. Jana 4, 12) Wzajemna mi∏oÊç ukierunkowana jest wi´c te˝ do
góry, do Boga. Je˝eli wzajemnie si´
mi∏ujemy, to Bóg pozostaje poÊród
nas.
Dostrzegam niebezpieczeƒstwo pomijania tej zale˝noÊci. S∏ysza∏em ju˝
wypowiedzi: „Wa˝ne, abym mia∏ dobry stosunek do Pana”. OczywiÊcie,
chcielibyÊmy mieç dobry stosunek do
Pana i jest to nader pozytywne, kiedy
ludzie o to si´ starajà. Gdy jednak przy
tym zaniedbuje si´ wspólnot´, wtedy

nie odpowiada to ewangelii.
Widz´ jeszcze inne niebezpieczeƒstwo. Ka˝dy na swój sposób wnosi
dary do zboru. Mo˝e jednak byç tak,
˝e jest si´ zdania, i˝ swoich darów nie
mo˝na w∏aÊciwie urzeczywistniaç w
zborze, a tym samym rozglàda si´ za
mo˝liwoÊciami poza zborem. Zaobserwowa∏em to cz´stokroç u m∏odych
ludzi. Nie oznacza to, ˝ebyÊmy si´
izolowali, ale wspólnota musi byç dla
nas tak drogocenna, ˝e w niej trwamy
nawet wtedy, kiedy czasami sà trudnoÊci, czy te˝ kiedy trzeba walczyç.
Wa˝ne jest, ˝eby szukaç i piel´gnowaç serdecznà wspólnot´ i nie rezygnowaç z niej, kiedy ludzkie niedoskona∏oÊci zbytnio dochodzà do
g∏osu.
„Je˝eli Bóg nas tak umi∏owa∏ i

myÊmy powinni nawzajem si´ mi∏owaç”. W swojej mi∏oÊci mi∏y Bóg
przymyka oczy na nasze s∏aboÊci i
niedoskona∏oÊci, i wielkodusznie zakrywa swojà ∏askà. Na bazie tej mi∏oÊci
tak˝e i wzajemnie powinniÊmy si´ mi∏owaç. Mi∏oÊç jest znamieniem naszej
wspólnoty.
Bracia i siostry pytajmy siebie: Co ja
wnosz´ do wspólnoty? Jak ja mog´ jà
wspieraç? Ka˝dy mo˝e coÊ czyniç na
rzecz wspólnoty. Centrum wspólnoty
jest nabo˝eƒstwo, ale wspólnota oznacza jeszcze wiele wi´cej:
• Do wspólnoty nale˝y dobrotliwe
obchodzenie si´ ze sobà nawzajem. To
powinno byç znakiem naszej wspólnoty.
• Anga˝ujmy nasze dary w dziele
Bo˝ym, przy czym to wezwanie chcia∏5

bym szczególnie podkreÊliç.
• Módlmy si´ za siebie nawzajem.
Wstawiennictwa w modlitwie ∏àczà.
• Zwracajmy si´ do tych, którzy stojà
na skraju, czy te˝ którym jest ci´˝ko.
Wspólnota jest wtedy silna, kiedy
te˝ najs∏abszy czuje si´ w niej bezpiecznie. Nasza wspólnota nie jest elitarnym kr´giem, ale wspólnotà serc,
do której ka˝dy mo˝e coÊ wnieÊç.
Je˝eli w ten sposób b´dziemy czynni,
to b´dziemy wype∏niaç Bo˝e polecenie i b´dziemy Êwiat∏em we wspó∏czesnym czasie, rozÊwietlajàcym nasze
otoczenie.
Jak powiedzia∏em, my nie chcemy
si´ izolowaç. JesteÊmy otwarci i ch´tnie te˝ innych w∏àczamy do naszej
wspólnoty. Niech b´dzie widoczne, ˝e
u nas piel´gnowana jest myÊl wspól-
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noty. Wiem, ˝e we wspó∏czesnym,
czasie nie jest to ∏atwe. Wiele wp∏ywów utrudnia piel´gnacj´ wspólnoty
albo z niej odprowadza. Przeciwwag´
wykazujemy w ten sposób, ˝e si´ nawzajem mi∏ujemy. Niech ka˝dy przyczyni si´ do tego, aby wspólnota stawa∏a si´ coraz pi´kniejsza. Co do tego
nale˝y usunàç wszystko, co sta∏oby ku
temu na przeszkodzie. Zawsze jestem
za tym, aby rozmawiaç o problemach i
szukaç rozwiàzaƒ. Nic nie daje zamiatanie problemów pod dywan. KiedyÊ
ponownie wyjdà, a cz´stokroç nawet
po latach. Trzeba szukaç rozwiàzaƒ,
trzeba rozmawiaç. Niechby ta myÊl
znalaz∏a odzew wsz´dzie w dziele
Bo˝ym!
W s∏owie biblijnym Aposto∏ Pawe∏
mówi: „Nie przestaj´ dzi´kowaç za
was”. To te˝ i my aposto∏owie mówimy
dziÊ. JesteÊmy wdzi´czni za was, za
wasze wsparcie, za wasze modlitwy, za
wszystko, co wywodzi si´ ze wspólnoty.
Aposto∏ Pawe∏ mówi: „Nie przestaj´… i wspominaç was w modlitwach
moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa

Chrystusa, Ojciec chwa∏y, da∏ wam
Ducha màdroÊci i objawienia ku
poznaniu jego”.
To s∏owo skierowane jest do zboru
Paƒskiego i mo˝na by zauwa˝yç, ˝e
przecie˝ zbór posiada Ducha Âwi´tego. Aposto∏ Pawe∏ tymi s∏owami wyrazi∏, ˝e dar Ducha Âwi´tego powinien
jeszcze bardziej si´ objawiaç, w szczególnoÊci dar màdroÊci i poznania.
MyÊl´, ˝e te dary jeszcze bardziej
powinny staç si´ w nas widoczne.
Niechby do tego uzdalnia∏ nas Duch
Âwi´ty. Aposto∏ Pawe∏ najpierw wymienia màdroÊç, która jest potrzebna
do poznania Boga. Do czego jeszcze
potrzebujemy màdroÊci? Do rozpoznawania pokus i przeciwstawiania si´
im.
Niekiedy dopiero patrzàc wstecz
poznajemy, ˝e ulegliÊmy pokusie. Potrzeba wiele màdroÊci, aby niebezpieczeƒstwo rozpoznaç ju˝ w zalà˝ku.
Gdy patrzymy na Pana Jezusa, to
widzimy, ˝e i pod tym wzgl´dem jest
wzorem. Gdy by∏ kuszony na pustyni,
to rozpozna∏ przebieg∏oÊç diab∏a w
zalà˝ku. Jezus dysponowa∏ màdroÊcià,

W 1. rzędzie od lewej: apostołowie okręgowi Klingler, Fehlbaum, Ehrich i Schumacher
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a my równie˝ jej potrzebujemy, abyÊmy rozpoznawali pokusy ju˝ od samego poczàtku i mieli si∏´ do oddalenia
kusiciela.
MàdroÊci potrzebujemy do stwarzania i zachowywania pokoju. W istocie
ka˝dy cz∏owiek pragnie pokoju, a
jednak niepokój cz´stokroç uporczywie powraca, a czasami nie wiadomo,
jak go pokonaç. Do tego potrzeba
màdroÊci. S∏ysza∏em niejednego, gdy
mówi∏: „Ja przecie˝ chcia∏em dobrze,
ale sta∏o si´ inaczej”. Dlaczego? Dlatego, ˝e do danej sprawy podesz∏o si´
z ludzkimi rozwa˝aniami.
Je˝eli anga˝ujemy màdroÊç z Ducha
Bo˝ego, to mo˝emy stwarzaç i zachowywaç pokój. Spraw´ zbytnio u∏atwia
ten, kto sobie wmawia: „Je˝eli ktoÊ si´
z∏oÊci z powodu mnie, to jego sprawa.
Ja wobec niego przecie˝ nic nie mam”.
Ewangelia idzie dalej. (por. Ew. Mateusza 5, 23. 24) Nawet je˝eli konflikt
dostrzegany jest tylko przez jednà
stron´, to i tak trzeba szukaç rozwiàzania, to jest zasadà serdecznej wspólnoty. Wówczas si´ nie mówi, „Niech ten
lub tamten baczy, jak ze mnà dojdzie
do ∏adu”, ale samemu stara si´ budowaç mosty. Do tego potrzebna jest
màdroÊç. Wszyscy chcielibyÊmy byç
te˝ b∏ogos∏awieƒstwem i pomocà dla
innych, cz´sto jednak stwierdzamy, ˝e
jest to bardzo trudne. Módlmy si´ o
màdroÊç, o znalezienie dróg do bycia
b∏ogos∏awieƒstwem i pomocà dla
innych.
Wskazane punkty poÊwiadczajà, jak
wa˝na jest màdroÊç z Ducha Âwi´tego.
Aposto∏ Pawe∏ w s∏owie biblijnym
mówi jeszcze o poznaniu. My chcemy
Jego, Pana, poznaç. Co to znaczy poznaç Boga w Jego dzia∏aniu? Odpowiedê jest wielowymiarowa.
Poznaç Boga oznacza poznaç Jego
plan zbawienia. Widzimy wielkoÊç
ofiary Jezusa Chrystusa. Ten czyn
Bo˝y z przesz∏oÊci musi byç wcià˝ na
nowo o˝ywiany w sercach. Patrzymy
te˝ w przysz∏oÊç i widzimy, jak Bóg

realizuje swój plan zbawienia. W ten
sposób poznajemy Jego, Pana. Jest ale
te˝ jeszcze czas teraêniejszy, bardzo
znaczàcy dla nas ludzi. Czy dziÊ
poznajesz Pana w swoim ˝yciu?
Cudownie jest, kiedy patrzàc wstecz
mo˝na poznaç: Pan mnie prowadzi∏.
Do tego dochodzi te˝ poznanie, ˝e
niejedno musia∏o byç tak, jak by∏o.
PoÊród nas dzieci Bo˝ych sà te˝ tacy,
którzy muszà cierpieç, którzy nie majà
∏atwo. Jak pi´knie jest, kiedy dochodzà do poznania, ˝e to zosta∏o dopuszczone przez Pana. To ju˝ musia∏
stwierdziç te˝ Aposto∏ Pawe∏, gdy na
swojà proÊb´ uzyska∏ odpowiedê:
„Dosyç masz, gdy masz ∏ask´ mojà”.
(2. Koryntian 12, 9) Poznanie w Duchu Âwi´tym oznacza, ˝e w teraêniejszoÊci poznajemy te˝, ˝e Bóg pisze
nasz ˝yciorys, i to ka˝dego dnia. To
czyni nas pewnymi w wierze. To daje
radoÊç. To daje bodêce do naszego
˝ycia wiary.
Módlmy si´ o to, aby màdroÊç i

poznanie Pana, aby te dwa dary Ducha
Âwi´tego coraz bardziej si´ ujawnia∏y,
abyÊmy widzieli, jak Pan dzia∏a∏ przy
nas w przesz∏oÊci, abyÊmy poznali, ˝e
niejedno musia∏o tak byç z uwagi na
nasze udoskonalenie, abyÊmy poznali,
dokàd Pan chce nas zaprowadziç.
Dostrze˝enie tego wszystkiego nie jest
oczywiste.
Czasami mam odczucie, ˝e Pan chce
7

nam coÊ pokazaç, chce nas dalej
prowadziç, chce nam daç nowy wglàd
w pewne zale˝noÊci, a my mamy oci´˝a∏e serca i nie poznajemy dokàd chce
nas prowadziç. Do tego te˝ jest potrzebne poznanie.
Przes∏aniem na ten rok jest: Chcemy piel´gnowaç serdecznà wspólnot´
i postawiç w centrum Bo˝y dar màdroÊci i poznania.

N A U K A

I

P O Z N A N I E

Cnoty chrzeÊcijaƒskie nale˝à do
podstaw ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego.
Poza czterema podstawowymi cnotami
tradycja chrzeÊcijaƒska wymienia te˝
wiar´, mi∏oÊç i nadziej´.

Cnoty

Cnoty w staro˝ytnoÊci

chrześcijańskie

którego spór o dziecko zosta∏ rozwiàzany na sposób Salomonowy, tak ˝e prawda wysz∏a na jaw.
Salomon sprawi∏, ˝e prawo stan´∏o po stronie
prawdziwej matki. Tak te˝ sprosta∏ wymaganiom
Zakonu Moj˝eszowego w zakresie sprawiedliwego traktowania ubogich, obcych, wdów i sierot.

OkreÊlenie czterech cnót podstawowych (antycznych) pochodzi od greckiego filozofa Platona (zm. 347 r. p.n.e.) a sà nimi: màdroÊç (roztropnoÊç), m´stwo, umiarkowanie, sprawiedliwoÊç. Przez starokoÊcielnego teologa Ambro˝ego z Mediolanu (zm. 397 r. n.e.) zostajà nazwane czterema cnotami kardynalnymi. Zastosowanie tych cnót, zgodnie z greckim poznaniem,
prowadzi cz∏owieka do najwy˝szego szcz´Êcia.
Do tych cnót dochodzà drugorz´dne, takie jak:
punktualnoÊç, pilnoÊç, skromnoÊç, itd. StarokoÊcielna teologia widzia∏a cztery cnoty kardynalne jako uzupe∏nienie wiary, mi∏oÊci i nadziei.
W ten sposób mówi si´ o siedmiu cnotach
chrzeÊcijaƒskich.

M´stwo – Dawid
Król Dawid jest przyk∏adem m´stwa, poniewa˝ wystàpi∏ przeciwko pot´˝nemu i technicznie
lepiej uzbrojonemu Filistyƒczykowi Goliatowi w
sposób nieustraszony i z zaufaniem do pomocy
Bo˝ej. „Ty wyszed∏eÊ do mnie z mieczem, z oszczepem i z w∏ócznià, a ja wyszed∏em do ciebie w
imieniu Pana Zast´pów”. (1. Samuela 17, 45)
Dawid pokona∏ Goliata.

Cnoty g∏ówne w Biblii

Umiarkowanie – Salomon

W Starym Testamencie nie ma hebrajskiego
s∏owa okreÊlajàcego cnot´. W Nowym Testamencie cnoty sà wymieniane poÊrednio. Pomimo to
cnoty kardynalne wyst´pujà w PiÊmie Âwi´tym.
Ich wzorami sà królowie Dawid i Salomon.

Salomon uchodzi te˝ za przyk∏ad umiarkowania i samoopanowania. Gdy Pan do niego powiedzia∏: „ProÊ, co ci mam daç?”, to Salomon w
swojej rozwadze nie prosi∏ o bogactwa i d∏ugie
˝ycie, ale o „serce rozumne”, aby móg∏ sàdziç lud
Bo˝y i rozumieç, co jest dobre, a co z∏e. To bardzo si´ podoba∏o Panu. (por. 1. Królewska 3, 10)

MàdroÊç (roztropnoÊç) i sprawiedliwoÊç –
Salomon

Wiara, mi∏oÊç, nadzieja
Król Salomon w Biblii uchodzi za przyk∏ad
màdroÊci. (1. Królewska 5, 10-14) Bóg spe∏ni∏
proÊb´ Salomona co do màdroÊci. (por. 1. Królewska 3, 9. 12) W Biblii wyst´puje kilka pism
zawierajàcych imi´ Salomon: PrzypowieÊci
Salomona, Ksi´ga Kaznodziei Salomona, PieÊƒ
nad PieÊniami Salomona, zaÊ w apokryfach
wyst´puje Ksi´ga zwana MàdroÊcià Salomona.
Pisma te zawierajà poezje i màdroÊci przypisywane Salomonowi.
Przyk∏adem sprawiedliwoÊci króla Salomona,
wywodzàcej si´ z jego màdroÊci, jest Salomonowy wyrok, (por. 1. Królewska 3, 16-28) podczas

Wiara, mi∏oÊç, nadzieja nie sà w Biblii wymienione bezpoÊrednio jako cnoty, ale jako takie sà
uznane w tradycji chrzeÊcijaƒskiej. Wskazujàcy
werset biblijny brzmi: „Teraz wi´c pozostaje
wiara, nadzieja, mi∏oÊç, te trzy; lecz z nich najwi´ksza jest mi∏oÊç”. (1. Koryntian 13, 13)
Wiara, mi∏oÊç i nadzieja sà podstawowymi i
decydujàcymi elementami ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego. Z jednej strony sà Bo˝ymi darami ∏aski, a
z drugiej muszà byç zdobywane przez cz∏owieka.
Wiara jest odpowiedzià cz∏owieka na Bo˝e
zbawienne dzia∏anie w Jezusie Chrystusie. Wiara
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Abraham, który „wbrew nadziei, ˝ywiàc nadziej´, uwierzy∏”. (Rzymian 4, 18)

wed∏ug naszego rozumienia jest darem Bo˝ym.
Cz∏owiek sam z siebie nie mo˝e jej zdobyç.
Usprawiedliwienie grzesznika wywodzi si´ z
wiary, a nie z uczynków. (por. Rzymian 3, 22-24)
W przypadku mi∏oÊci mo˝na rozró˝niç mi∏oÊç
pochodzàcà z Boga („Bóg jest mi∏oÊcià”), mi∏oÊç
do Boga i mi∏oÊç do bliêniego. Jezus Chrystus
daje dla swoich przykazanie mi∏oÊci jako podsumowanie Dziesi´ciu Przykazaƒ. (Ew. Mateusza
22, 36-40) Aby cnota mi∏oÊci praktykowana by∏a
w ˝yciu, oznacza to dla chrzeÊcijanina, ˝e
otrzymuje mi∏oÊç Bo˝à, jà odwzajemnia poprzez
wype∏nianie woli Bo˝ej w postaci Jego przykazaƒ
i okazuje mi∏oÊç bliêniemu.
Nadzieja odnosi si´ do ˝ycia wiecznego u Boga
w Jego Królestwie. Przyk∏adem nadziei jest

Cnoty jako owoc Ducha
List do Galacjan 5, 22. 23 opisuje owoce Ducha: mi∏oÊç, radoÊç, pokój, cierpliwoÊç, uprzejmoÊç, dobroç, wiernoÊç, ∏agodnoÊç, wstrzemi´êliwoÊç. W tych cechach starokoÊcielni teologowie widzieli siedem cnót chrzeÊcijaƒskich: wiar´,
mi∏oÊç, nadziej´, màdroÊç (roztropnoÊç), m´stwo, umiarkowanie i sprawiedliwoÊç. W Synu
Bo˝ym te cnoty by∏y urzeczywistnione w sposób
doskona∏y. On jest i pozostaje wzorem ˝ycia w
Duchu ewangelii. Opisane cnoty poÊwiadczajà
powa˝ne ˝ycie zgodne z ewangelià.

Wskazówka
Reiner Capito naby∏ wi´kszà posiad∏oÊç, do
której nie by∏o u˝ytecznych map geodezyjnych. Mia∏
nadziej´, ˝e pomogà mu zdj´cia satelitarne.
Uda∏ si´ wi´c do w∏aÊciwego biura, gdzie uprzejmy urz´dnik przedstawi∏ mu ró˝ne zdj´cia. Jedno z
nich, zrobione z samolotu, zwróci∏o szczególnà
uwag´ brata Capita. Przedstawia∏o miasto kilka dni
przed koƒcem drugiej wojny Êwiatowej. Co go
zdziwi∏o, to to, ˝e miasto nie by∏o zburzone.
Swoje spostrze˝enie wyjawi∏ urz´dnikowi, który
po chwili wyciàgnà∏ inne zdj´cie zrobione dwa dni
póêniej. Miasto le˝a∏o w gruzach. Kilka godzin po
pierwszym uj´ciu miasto zosta∏o zbombardowane.
Zgin´∏o mnóstwo ludzi, a prawie wszystkie budynki
zosta∏y zburzone.
Kilka godzin póêniej Reiner Capito wraca∏
samochodem do domu. Nagle stwierdzi∏, ˝e zab∏àdzi∏. Trafi∏ w Êlepà uliczk´, która koƒczy∏a si´ w
lesie. Ca∏e przedpo∏udnie sp´dzi∏ w urz´dach wi´c
spontanicznie postanowi∏ pospacerowaç po lesie.
Po kilku krokach znalaz∏ si´ na cmentarzu. Zobaczy∏ wielki grób z licznymi, jednakowymi krzy˝ami.
Kiedy przyjrza∏ si´ dok∏adniej, to stwierdzi∏, ˝e na
wszystkich widnieje ta sama data, 14 kwietnia 1945
roku; dzieƒ, w którym zosta∏o zburzone miasto.
By∏y to ofiary tego ci´˝kiego bombardowania.
Z g∏´bokim wzruszeniem brat Capito zmówi∏

Pałac Pillnitz/Drezno

szczególnà modlitw´ za te dusze.
Stwierdzi∏ te˝, ˝e nie by∏ to przypadek, ˝e
najpierw zobaczy∏ zdj´cia lotnicze, a póêniej
pob∏àdzi∏ i trafi∏ na cmentarz, poniewa˝ za kilka dni
mia∏o odbyç si´ nabo˝eƒstwo dla umar∏ych. Ca∏e
wydarzenie postrzeg∏ jako wskazówk´ wzywajàcà
do modlitwy za dusze, które wówczas zgin´∏y.
Niechby wielu by∏o gotowych do odpuszczenia
wyrzàdzonej im krzywdy i mog∏o przystàpiç do
o∏tarza ∏aski.
9

O S O B I S T E

P R Z E ˚ Y C I E

Wołanie o pomoc w niedoli
tach zauwa˝ono nieszcz´Êcie”.
Daniel trafi∏ do szpitala. DwadzieÊcia godzin by∏
nieprzytomny, zanim otworzy∏ oczy. Nikogo nie rozpoznawa∏, nie móg∏ jeÊç, nie móg∏ mówiç ani chodziç,
po prostu nie móg∏ nic. Lekarze uznali Êmierç mózgu.
Wydarzy∏ si´ jednak cud. Z dnia na dzieƒ Danielowi
sz∏o coraz lepiej. Gdy w koƒcu zosta∏ wypisany ze
szpitala, to jego matka by∏a totalnie wyczerpana. Dla
niej by∏a to droga przez piek∏o.
Zdarzenie to jednak przyczyni∏o si´, ˝e odnalaz∏a
Boga i regularnie ucz´szcza na nabo˝eƒstwa. Daniel
nie zazna∏ te˝ ˝adnej trwa∏ej szkody. Tymczasem
chodzi ju˝ do drugiej klasy szko∏y podstawowej.
Póêniej jego matka wyzna∏a, ˝e gdyby Daniel wówczas
umar∏, to odebra∏aby sobie ˝ycie. Od tego uchroni∏ jà
Ojciec Niebieski i darowa∏ jej prze˝ycie wiary, które
sprowadzi∏o jà na w∏aÊciwà drog´.

„Nasz Daniel utonà∏!
Prosz´, módl si´, tylko mi∏y
Bóg mo˝e pomóc”. Mama
Daniela ju˝ od pi´ciu lat
nie ucz´szcza∏a na nabo˝eƒstwa i nie chcia∏a nic
wiedzieç o Bogu, a teraz to
wo∏anie o pomoc w niedoli.
Natychmiast jej matka, a babcia Daniela, ukl´k∏a i
w serdecznej modlitwie prosi∏a Boga o ocalenie jej
trzyletniego wnuka. Nast´pnie otworzy∏a Pismo
Âwi´te i przeczyta∏a: „Bóg nie chce Êmierci grzesznika, ale aby si´ nawróci∏ i ˝y∏ wiecznie”. Nie jest pewna,
czy to tragiczne zdarzenie ma byç Êrodkiem do celu,
aby jej córka odnalaz∏a drog´ do o∏tarza ∏aski.
„Co si´ sta∏o?” – zapyta∏a. „Nikt nie zauwa˝y∏, ˝e
dziecko wpad∏o do basenu. Dopiero po kilku minu-

Zbawiciel troszczy się o ciebie
majàc nadziej´, ˝e z jej balkonu uda si´ jej przejÊç na
swój balkon, ale niestety. Brat Kowalski poÊpiesznie
pobieg∏ do swojego ogrodu i przyniós∏ drabin´.
Po∏o˝y∏ jà na balustradach obydwu balkonów, a
nast´pnie przeczo∏ga∏ si´ po niej z jednego balkonu
na drugi. By∏ to ju˝ karko∏omny wyczyn, ale si´ uda∏o!
Dosta∏ si´ do mieszkania siostry Michalskiej, zdjà∏
garnek z p∏yty i otworzy∏ drzwi. D∏u˝ej
ju˝ nie mog∏o trwaç – woda w garnku
ju˝ by∏a wygotowana, a potrawa zaczyna∏a si´ przypalaç.
Z ca∏ego serca dzi´kowali Ojcu Niebieskiemu i byli wdzi´czni, ˝e kierowa∏
myÊlami brata Kowalskiego, ˝eby odwiedzi∏ siostr´ Michalskà akurat wtedy, kiedy by∏a w potrzebie, a tak˝e ˝e
darowa∏ ochron´ anielskà na karko∏omny wyczyn.
Gdy na kolejnym nabo˝eƒstwie chór
Êpiewa∏ pieÊƒ: „Zbawiciel troszczy si´
o ciebie”, obydwoje potwierdzili te
s∏owa z g∏´bi duszy.

Brat Kowalski wracajàc z ogródka spontanicznie
pomyÊla∏ o siostrze Michalskiej i postanowi∏ jà
odwiedziç.
Wchodzàc na posesj´ us∏ysza∏ jej zdumiony g∏os.
„Ciebie przys∏a∏ mi∏y Bóg”. Co si´ sta∏o? Siostra
Michalska chcia∏a coÊ przynieÊç z piwnicy. Kiedy
wysz∏a z mieszkania przeciàg zatrzasnà∏ drzwi, a klucz
pozosta∏ wewnàtrz. Na dodatek na
roz˝arzonej p∏ycie kuchennej gotowa∏
si´ w garnku posi∏ek.
Co robiç? Wezwaç fachowà pomoc? To potrwa zbyt d∏ugo. Wezwanie
syna równie˝ potrwa za d∏ugo. O
zgrozo! Kilka tygodni temu w sàsiedniej dzielnicy w∏aÊnie z powodu garnka na p∏ycie kuchennej sp∏onà∏ ca∏y
dach.
Siostra Michalska mieszka na poddaszu w trzypi´trowym budynku szeregowym. Z sypialni wychodzà drzwi
na balkon, które by∏y otwarte. Siostra
Michalska zadzwoni∏a do sàsiadki
10
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Czy jedność równa się uniformizmowi?
Zielone Âwiàtki
sà pamiàtkà zes∏ania Ducha Âwi´tego na zgromadzonych w Jerozolimie.
Duch Âwi´ty stanowi podstaw´ jednoÊci wiernych. Gdzie
Duch Âwi´ty dzia∏a
i mo˝e si´ rozprzestrzeniaç, tam mo˝liwa jest prawdziwa
jednoÊç. W arcykap∏aƒskiej modlitwie
Jezus Chrystus prosi∏ swojego Ojca o
to, aby wszyscy byli
jedno, którzy uwierzà w Niego poprzez
s∏owa aposto∏ów. Podaje jednoÊç jako
znak dla Êwiata, po którym ma rozpoznaç, ˝e Bóg pos∏a∏ swego Syna. Jezus
Chrystus wià˝e jednoÊç tak˝e ze wspania∏oÊcià i uwielbieniem Bo˝ym. (por.
Ew. Jana 17, 20 i nast´pne) Dlatego
jednoÊç jest dla nas wielkim dobrem.
Bycie jedno w sercu, jak Ojciec i Syn,
(por. Ew. Jana 17, 21) jest darem i ∏askà
Bo˝à w Duchu Âwi´tym. JednoÊç w
Duchu Âwi´tym jest wi´c dana od Boga,
ale musi byç przez nas dostrze˝ona,
piel´gnowana i zachowywana. Stàd
Aposto∏ Pawe∏ napomina w swoim LiÊcie
do Efezjan, aby zachowywaç jednoÊç w
Duchu przez spójni´ pokoju. (por.
Efezjan 4, 3)
W 1. Koryntian Aposto∏ Pawe∏ pisze,
˝e wiele jest darów, ale jeden Duch, wiele
jest cz∏onków, ale jedno cia∏o. (zob.
rozdzia∏ 12) W ten sposób pokazuje, ˝e
istniejà ró˝nice, ale nie muszà byç
przeszkodà dla jednoÊci w Duchu. Duch
Âwi´ty czyni nas braçmi i siostrami.
Zawsze, kiedy odwiedzamy inny zbór,
to stwierdzamy wi´ksze lub mniejsze
ró˝nice w stosunku do naszego macierzystego zboru. Szczególnie si´ to uwi-

Apostoł okręgowy
Wolfgang Nadolny
żegna się z dziećmi

dacznia, kiedy odwiedzamy zbory w
innych regionach, krajach, czy na innych kontynentach. Te ró˝nice mogà
byç widoczne w rodzaju muzyki, w
sposobie ubierania, jak i innych zewn´trznych akcentach. Gdy jednak s∏uchamy g∏oszonego S∏owa Bo˝ego, to
prze˝ywamy, ˝e zwiastowana ewangelia
jest taka sama, jak w naszym zborze.
Pomimo to czasami zadawane jest
pytanie, dlaczego tam jest tak, a w
naszym zborze inaczej. Z regu∏y te
pytania dotyczà spraw zewn´trznych. W
takich przypadkach cz´sto jednoÊç jest
mylona z uniformizmem. Przez uniformizm rozumie si´ dà˝enie do jednolitoÊci i jednostajnoÊci zewn´trznej.
Natomiast w stworzeniu Bo˝ym
jednoÊç uwidacznia si´ w ró˝norodnoÊci. PomyÊlmy o kwitnàcej ∏àce na
wiosn´. Ka˝dy kwiat ró˝ni si´ od
drugiego formà, kolorem, wielkoÊcià i
zapachem, a jednak taka ∏àka tworzy
obraz harmonii. Pomimo wszelkiej
ró˝noÊci wszystko pasuje do siebie i
tworzy ca∏oÊç. Wszystko ma od Boga
nadany porzàdek. PomyÊlmy o miliardach ludzi na ziemi. Chocia˝ ka˝dy
cz∏owiek ma twarz z oczami, uszami i
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nosem, to jednak ró˝ni si´ od drugiego.
Nigdy nie mylmy jednoÊci z uniformizmem. Nadmierne dà˝enie do ujednolicenia zewn´trznego i brak zindywidualizowania, czyni∏oby nas ubogimi i
by∏oby Êmiertelne dla wszelkiej kreatywnoÊci, a tak˝e hamowa∏oby rozwój darów. Ja jestem dumny z ró˝norodnoÊci w
naszym KoÊciele. Ró˝norodnoÊç nie mo˝e jednak byç mylona z dowolnoÊcià!
Wszystko musi mieç swój porzàdek i
pasowaç do ca∏oÊci.
JednoÊç w Duchu kulminuje w coraz
g∏oÊniejszym wo∏aniu zboru oblubieƒczego : „Przyjdê Panie Jezu i zabierz nas
do swojej wspania∏oÊci!”.
Wolfgang Nadolny

Apostoł okręgowy Wolfgang Nadolny urodził
się 17 maja 1956 roku. Apostołem został
ustanowiony 30 maja 1993 roku, a apostołem
okręgowym 16 stycznia 2005 roku. Kieruje
Kościołem terytorialnym Berlin-Brandenburgia
oraz obsługuje Rosję i Mongolię, jak również
niektóre kraje środkowoazjatyckie.
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Europa
Szwajcaria: Spotkanie rodziców i niepe∏nosprawnych dzieci
20 kwietnia w Biel w obszarze dzia∏ania biskupa Philippa Burrena (okr´gi: Lucerna, Bazylea, Berno-Pó∏noc, -Po∏udnie,
Thun i Zofingen) po raz pierwszy spotkali si´ rodzice i ich niepe∏nosprawne dzieci. S∏owem biblijnym nabo˝eƒstwa by∏
werset z 1. Moj˝eszowej 32, 26: „Nie puszcz´ ci´, dopóki mi nie pob∏ogos∏awisz”.
Po po∏udniu 14 niepe∏nosprawnych dzieci i m∏odzie˝y
sp´dzi∏o czas na majsterkowaniu i zabawach. W trakcie
tego biskup Burren i rodzice wymieniali swoje
doÊwiadczenia, a przy tym wzbudzi∏o si´ pytanie, jak
dotychczas rodzice odczuwali duszpasterskie wsparcie
KoÊcio∏a. Obok wielu pozytywnych poruszono te˝
negatywne punkty, które w przysz∏oÊci wymagajà
poprawy.
Biskup Burren (2 z lewej) z rodzicami i ich dziećmi

Francja: Âwi´te piecz´towanie we Wniebowstàpienie

Orkiestra dziecięca
sprawia radość braciom i siostrom w Metzu

Dla wielu francuskich zborów Wniebowstàpienie by∏o szczególnym prze˝yciem.
Podczas gdy aposto∏ okr´gowy Jean-Luc Schneider s∏u˝y∏ braciom i siostrom w
okr´gu Algrange, przy czym piecz´towa∏ dwoje doros∏ych i szeÊcioro dzieci, to
seniorzy ze zborów: Nicea, Cavalaire-sur-Mer, Marsylia i Tulon (Francja Po∏udniowa) zebrali si´ w Tulonie na nabo˝eƒstwo biskupa Christiana Merli. Aposto∏
Alain Dubois s∏u˝y∏ tymczasem w Metzu i udzieli∏ Ducha Âwi´tego osobie doros∏ej
i pi´ciorgu dzieciom. Po nabo˝eƒstwie m∏odzie˝ zadba∏a o dobra cielesne braci i
sióstr, a orkiestra dzieci´ca o opraw´ muzycznà. Natomiast zbory Florange i
Hayange prze˝y∏y to Êwi´to wspólnym nabo˝eƒstwem i uroczystoÊcià zborowà.

Francja: Wizyta aposto∏a u ujÊcia Loary
Oko∏o 80 braci i sióstr ze zborów Nantes i Saint-Nazaire prze˝y∏o Wniebowstàpienie, 1 maja br., z aposto∏em Raymondem
Estrade w Nantes, u ujÊcia Loary do Atlantyku. Podczas nabo˝eƒstwa aposto∏ przeniós∏ w stan spoczynku kap∏ana JeanClaude Durrmeyera (Saint-Nazaire), który zosta∏ ustanowiony kap∏anem dok∏adnie w tym samym dniu przed 14 laty.

Austria: Spotkanie arcybiskupa z Wiednia z aposto∏em Kainzem
16 kwietnia 2008 roku arcybiskup KoÊcio∏a Rzymsko-katolickiego z Wiednia, dr Christoph Kardyna∏ Schönborn oraz
aposto∏ Rudolf Kainz i diakon Walter Hensler – rzecznik medialny KoÊcio∏a Nowoapostolskiego w Austrii, spotkali
si´ w pa∏acu arcybiskupim w Wiedniu. Aposto∏ Kainz przedstawi∏ nauk´ oraz struktur´ KoÊcio∏a. Ponadto informowa∏
o ekumenicznej pracy KoÊcio∏a Nowoapostolskiego i prowadzonym duszpasterstwie m∏odzie˝y.

Zdjęcie tytułowe: Główny Apostoł Leber za ołtarzem kościoła Berlin-Lichtenberg; z lewej tłumacz Ronald Hume
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