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Zdroje zbawienia Pana
b´dziecie czerpaç z radoÊcià ze zdrojów zbawienia”. Prorok Izajasz wypowiadajàc te s∏owa w czasach
starotestamentowych widzia∏ ju˝ czas Pana Jezusa. Chocia˝ Pan Jezus wówczas jeszcze nie by∏ narodzony, to
jednak prorok przepowiedzia∏, co nastàpi w przysz∏oÊci. Uczyni∏ to s∏owami, wskazujàcymi na cudowne
zdroje zbawienia. Najwa˝niejszym zdrojem zbawienia jest Jezus. Wszyscy, którzy czerpali wod´ z tego zdroju, zaznali
korzyÊci, byli b∏ogos∏awieni i rzeczywiÊcie odczuli mi∏oÊç Pana Jezusa.
DziÊ tak˝e istniejà zdroje zbawienia, a wszystkie zwiàzane sà z Jezusem Chrystusem. Cudownych odkryç mo˝na
dokonaç w zborach. Po pierwsze jest to g∏oszone S∏owo Bo˝e. Cudowny zdrój zbawienia. Z tego zdroju czerpiemy
poprzez otwarcie naszych serc. S∏owo z o∏tarza nie tylko chcemy przyjmowaç rozumowo, ale pozwoliç jemu wniknàç
do naszej duszy. W przypadku S∏owa Bo˝ego chodzi o szczególnà wod´, która zaspokaja pragnienie duszy.
Kolejnym wspó∏czesnym zdrojem zbawienia jest ∏aska. Z tego zdroju równie˝ mo˝emy czerpaç. Nic nam nie da tylko
przyglàdanie si´ temu zdrojowi. Wyobraêmy sobie kogoÊ, kto przyglàda si´ zdrojowi i mówi: „Jakie pi´kne êród∏o”.
Chocia˝ widok mo˝e byç pi´kny, to jednak nie ugasi pragnienia. Trzeba zaczerpnàç ze êród∏a. Kiedy oferowana jest
∏aska, to trzeba z niej skorzystaç. Innymi s∏owy: Trzeba byç naprawd´ przygotowanym do pojednania i przebaczenia,
a tak˝e prosiç Pana: „OdpuÊç mi”. W∏aÊnie to jest porównywalne z czerpaniem ze zdroju ∏aski.
Innym zdrojem zbawienia jest modlitwa. Cudowna mo˝liwoÊç otrzymania mocy i si∏y od Ojca Niebieskiego. Musimy
jednak korzystaç z tego zdroju, a to oznacza, ˝eby modliç si´ nie tylko z przyzwyczajenia, ale z serca. W tym celu musimy
zaanga˝owaç ca∏à dusz´ i modliç si´ powa˝nie. Wówczas b´dziemy czerpaç z tego zdroju i b´dziemy Êwiadomi bliskoÊci
Bo˝ej. Ponadto poznamy te˝ Jego pomoc. On pomaga, On jest zbawieniem. Czerpmy ze zdroju modlitwy. Radz´
modliç si´ ka˝dego dnia i to serdecznie. Z regu∏y modlimy si´ rano i wieczorem w gronie rodziny, jeÊli jest to mo˝liwe.
Modliç si´ te˝ mo˝na w mi´dzyczasie, o ka˝dej porze, a przy tym nie zawsze musimy sk∏adaç nasze r´ce. Po prostu
skierujmy nasze westchnienie z g∏´bi duszy do nieba. To te˝ jest modlitwa, pod warunkiem, ˝e czynimy to ca∏ym sercem.
Wtenczas mo˝emy czerpaç z tego zdroju i prze˝ywaç wielkie cuda Bo˝e.
Ofiara jest kolejnym zdrojem. Gdy jesteÊmy Panu wierni pod wzgl´dem sk∏adania ofiar i czynimy to, co do nas nale˝y,
wtedy nie tylko sk∏adamy Jemu ofiary z naturalnych darów, ale te˝ ofiarujemy nasz czas i nasze ca∏e serce. To stanowi
zdrój, z którego mo˝emy czerpaç, poniewa˝ Pan chce nas b∏ogos∏awiç.
Pi´knym zdrojem jest te˝ wspólnota w zborach, która nie jest zwyk∏ym zgromadzeniem. Wspólnota czyni nas
mocnymi, gdy˝ korzystamy z jej zdroju. Je˝eli w zborze si´ dobrze czujemy i wype∏niamy nasze zadania, wtedy mamy
cudowny zdrój.

„I

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Mili Bracia i Mi∏e Siostry,
w tym roku równie˝ otrzyma∏em liczne ˝yczenia szcz´Êcia i b∏ogos∏awieƒstwa z okazji moich urodzin.
Wszystkie dobre ˝yczenia, a tak˝e oznaki mi∏oÊci i przychylnoÊci bardzo mnie ucieszy∏y i wzmocni∏y.
Dzi´kuj´ Wam za to z ca∏ego serca, a tak˝e za Waszà bliskoÊç i ró˝norodne zaanga˝owanie w dziele
Bo˝ym. Dalej chcemy konsekwentnie zmierzaç na spotkanie z Panem. Do tego codziennie upraszam
w modlitwach od Najwy˝szego wsparcie dla nas wszystkich.
W serdecznym powiàzaniu pozdrawiam
Wasz
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Duże zdjęcie: Na stadionie LTU-Arena podczas wieczornego
koncertu „Night of Lights” (Noc Świateł), 22 maja 2009 roku
Wszędzie, gdzie pojawiał się Główny Apostoł podczas
Europejskich Dni Młodzieży, młodzież szukała z nim kontaktu;
na zdjęciu Główny Apostoł w otoczeniu grupy młodzieży z Polski

„Mo˝emy byç dumni z tej m∏odzie˝y!”,
tymi s∏owami G∏ówny Aposto∏ Wilhelm
Leber podsumowa∏ Europejskie Dni
M∏odzie˝y (EDM 2009) w Düsseldorfie.
Przez cztery dni ponad 35 000 m∏odzie˝y
z ró˝nych krajów europejskich, a tak˝e
delegacje z KoÊcio∏ów terytorialnych
z innych kontynentów obchodzi∏o
wspania∏à uroczystoÊç pod mottem:
„Chrystus – moja przysz∏oÊç”.

G∏ówny Aposto∏ w Düsseldorfie
Kulminacyjnym punktem i zakoƒczeniem
dotychczas najwi´kszego wydarzenia KoÊcio∏a Nowoapostolskiego na terytorium Niemiec by∏o nabo˝eƒstwo G∏ównego Aposto∏a
w niedziel´ 24 maja br. na stadionie LTUArena z udzia∏em oko∏o 46 000 wiernych.
Od 2006 roku planowane spotkanie przewy˝szy∏o wszelkie oczekiwania. Czterodniowy program zawiera∏ prace w grupach roboczych o tematyce duchowej i spo∏ecznej,
dyskusje i du˝o muzyki. Wszystkie europejskie KoÊcio∏y terytorialne zaprezentowa∏y si´ na specjalnych stoiskach. Tysiàce

wolontariuszy zadba∏y o niezak∏ócony przebieg uroczystoÊci. W wyniku tego EDM sta∏y
si´ wspania∏à uroczystoÊcià dla m∏odzie˝y.
M∏odzie˝ ka˝dego dnia demonstrowa∏a swój
entuzjazm dla dzie∏a Bo˝ego i zainteresowanie wspó∏dzia∏aniem oraz rozwija∏a wspania∏à, radosnà atmosfer´, w której wszyscy
czuli si´ dobrze. Wielu zauwa˝y∏o i pochwali∏o, ˝e m∏odzie˝ nie tylko wzajemnie si´
traktowa∏a z pe∏nym szacunkiem i powa˝aniem, ale te˝ wszystkich innych ludzi i
Êrodowisko naturalne. G∏ówny Aposto∏
równie˝ wyrazi∏ swoje wra˝enie s∏owami:
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„M∏odzie˝, z jednej strony wyra˝a∏a swoje
uczucia w sposób wylewny i pe∏ny temperamentu, a z drugiej strony, kiedy wymagana by∏a powaga, natychmiast by∏a spokojna i s∏ucha∏a ze skupieniem”. Teraz
wa˝nà rzeczà jest, aby te prze˝ycia zachowaç
jako ˝ywe w sercach m∏odzie˝y.
W trakcie nabo˝eƒstwa koƒcowego G∏ówny Aposto∏ skierowa∏ te˝ akcent pojednawczy do aliansu zborów apostolskich.
„Tak˝e z naszej strony zosta∏y pope∏nione
b∏´dy…”, powiedzia∏ G∏ówny Aposto∏, „podajemy r´k´ do pojednania”.
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„Bracia, ja o sobie samym nie myślę,
że pochwyciłem, ale jedno czynię:
zapominając o tym, co za mną,
i zdążając do tego, co przede mną”.
– Filipian 3, 13 –

oja serdecznie umi∏owana
m∏odzie˝y, mili bracia i siostry, mili goÊcie! Serdecznie
was witam na uroczystoÊci, którà
wspólnie mo˝emy prze˝ywaç. ˚ycz´,
˝eby jednoÊç, o której ÊpiewaliÊmy w
pieÊni wst´pnej, by∏a realnoÊcià. Niechby Duch Âwi´ty teraz nas wszystkich
po∏àczy∏ i wyniós∏ z codziennoÊci, a
wszystkie serca zosta∏y poruszone
przez si∏´ Bo˝à.
Prze˝yliÊmy ju˝ razem dwa wspania∏e dni i mam nadziej´, ˝e wiele zabierzemy z sobà z tych Dni M∏odzie˝y.
Powstaje jednak pytanie: Co dalej? Jak
mo˝emy spo˝ytkowaç i zamieniç w
czyn to, co otrzymaliÊmy? Prosz´ ka˝dego osobiÊcie: Pomó˝, ˝eby nie tylko

M

dziÊ by∏a odczuwalna jednoÊç, ale tak˝e w przysz∏oÊci. Jak mo˝emy piel´gnowaç jednoÊç? Nie znam lepszego
Êrodka ni˝ modlitwa. Kiedy wstawiamy
si´ w modlitwie jeden za drugim, wtenczas jednoÊç staje si´ coraz silniejsza.
W ciàgu tych dni wielokrotnie s∏ysza∏em jedno pytanie. Zadawane mi
by∏o w ró˝ny sposób, a teraz chc´ je
jeszcze raz odtworzyç: „Co mam z tego, jeÊli ˝yj´ jako prawdziwy chrzeÊcijanin, jako dziecko Bo˝e?”. Innymi
s∏owy: Czy op∏aca si´ ˝yç zgodnie z
wiarà?
Jezus zosta∏ zagadni´ty przez Piotra
w podobny sposób: „Oto my opuÊciliÊmy, co by∏o nasze, a poszliÊmy za
tobà”. Jezus udzieli∏ dalekosi´˝nej od4

powiedzi. Powiedzia∏ – zwróçcie uwag´ na Jego s∏owa: „…nie ma takiego,
który by opuÊci∏ dom czy ˝on´, czy
braci, czy rodziców, czy dzieci dla
Królestwa Bo˝ego, a nie otrzyma∏ w
zamian daleko wi´cej w czasie obecnym, a w Êwiecie przysz∏ym ˝ywota
wiecznego”. (Ew. ¸ukasza 18, 28-30)
To jest obietnica Pana: Kto z czegoÊ
zrezygnuje dla Królestwa Bo˝ego, ten
zyska coÊ wielokrotnie. Bracia i siostry,
mili goÊcie, skorzystajcie z tej obietnicy. Op∏aca si´ ˝yç z wiarà. Op∏aca si´
˝yç jako prawdziwy chrzeÊcijanin. Tego
nie doÊwiadczymy dopiero w przysz∏oÊci, ale prze˝ywamy ju˝ teraz, w
teraêniejszoÊci. Kiedy zaanga˝ujecie
si´ w dziele Bo˝ym, wtenczas prze˝yje-

cie, ˝e jesteÊcie b∏ogos∏awieni. Pami´tajcie o tym, ˝e najpierw trzeba coÊ daç
z siebie, ˝eby doÊwiadczyç prawdziwoÊci tych s∏ów Bo˝ych.
Przeczyta∏em znamienne s∏owa Aposto∏a Paw∏a: „Bracia, ja o sobie samym
nie myÊl´, ˝e pochwyci∏em, ale jedno
czyni´: zapominajàc o tym, co za mnà,
i zdà˝ajàc do tego, co przede mnà”.
Aposto∏ Pawe∏, ˝e tak powiem, dokona∏ okreÊlenia swojej pozycji. Krótko spojrza∏ wstecz, na swojà przesz∏oÊç, i powiedzia∏: „…zapominajàc o
tym, co za mnà”. Ujà∏ to w jednym zdaniu. Nast´pnie na nowo si´ ukierunkowa∏ i powiedzia∏: „…zdà˝ajàc do tego,
co przede mnà”. Poj´cie „przede mnà”
oznacza∏o dla niego spo∏ecznoÊç z Bo-

giem, nagrod´ zwyci´stwa, którà opisuje w kolejnym wersecie.
Zadam teraz pytanie: Co dla ciebie
oznacza „przede mnà”? Co znajduje
si´ na pierwszym miejscu na liÊcie priorytetów? To jest centralne pytanie w
kszta∏towaniu naszego ˝ycia.
Wyobra˝am sobie, jak mo˝na odpowiadaç na to pytanie. Jeden powie:
„Dla mnie priorytetem jest korzystanie z ˝ycia”. Inny powie: „Chc´ zrobiç
karier´. To jest dla mnie wa˝niejsze ni˝
wszystko inne”. Nast´pny byç mo˝e
powie: „Chc´ zarabiaç pieniàdze, ˝eby
wieÊç przyjemne ˝ycie”.
Z pewnoÊcià wszyscy chcemy mieç
dobre ˝ycie, chcemy coÊ osiàgnàç, ale
czy to powinno byç na pierwszym miej5

scu? Priorytet musi mieç coÊ innego.
Czy to nie jest pi´kne, kiedy na pierwszym miejscu znajduje si´ cel: Chc´
s∏u˝yç Panu! Chc´ byç b∏ogos∏awieƒstwem dla innych! Chc´ koniecznie byç
godnym na ponowne przyjÊcie Chrystusa!
Co stoi na czele w twoim ˝yciu?
Decyzj´ odnoÊnie tego musi podjàç
ka˝dy z osobna, zupe∏nie osobiÊcie.
By∏oby wspaniale i znakiem jednoÊci, gdyby u nas wszystkich sta∏o na
czele: Chc´ si´ podobaç Panu. Chc´
s∏u˝yç Panu. Chc´ byç b∏ogos∏awieƒstwem dla innych. Chc´ do∏o˝yç wszystko, aby byç obecnym podczas ponownego przyjÊcia Chrystusa. Niechby to
mia∏o priorytet w naszym ˝yciu, które-
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mu wszystko winno byç podporzàdkowane.
„…zapominajàc o tym, co za mnà, i
zdà˝ajàc do tego, co przede mnà”.
Chcia∏bym po∏o˝yç nacisk na s∏owo
„zdà˝ajàc”. W wyÊcigu ka˝dy chce
osiàgnàç met´ jako pierwszy. Mo˝na
to niekiedy zaobserwowaç u krótkodystansowców, ˝e na ostatnich metrach jeszcze raz mobilizujà wszystkie
si∏y i wr´cz a˝ si´ wyciàgajà, ˝eby dobiec do celu jako pierwszy. Do tego
konieczny jest wysi∏ek, anga˝uje si´
wszystkie si∏y, ˝eby osiàgnàç cel. Tak
samo idzie nam w wierze. Dà˝my do
tego, co jest przed nami.
Kiedy obierzemy sobie za cel: Chc´
podobaç si´ Panu! – wtedy powstaje
pytanie: Jak chc´ go osiàgnàç! W
PiÊmie Âwi´tym jest mowa, ˝e niemo˝liwe jest, ˝eby bez wiary podobaç
si´ Bogu. (por. Hebrajczyków 11, 6)
Aby podobaç si´ Panu, konieczna jest
silna wiara. Wiara zawsze powiàzana
jest z zaufaniem. Pok∏adajcie wasze
zaufanie w Panu. Chrystus – moja przysz∏oÊç. To nie ma byç mottem tylko
tego Dnia M∏odzie˝y, ale ma nam to-

warzyszyç w dalszym ˝yciu.
Jako kolejny cel wymieni∏em ˝yczenie: Chc´ s∏u˝yç Panu. Jak to mo˝na
zamieniç w czyn? W minionych dniach
stwierdzi∏em – a to naprawd´ mnie
uszcz´Êliwi∏o – ile jest wÊród was talentów i zdolnoÊci. Co to jest za skomasowana si∏a! Anga˝ujcie t´ si∏´ dla
Pana, s∏u˝cie Jemu waszymi darami, a
zauwa˝ycie, ˝e to jest op∏acalne ˝ycie.
Wtedy jest si´ b∏ogos∏awionym. To, co
si´ daje, to si´ odzyskuje wielokrotnie.
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Nie chc´ jednak przemilczeç, ˝e przy
realizacji tego celu niejedno trzeba postawiç na drugim miejscu. Na tym
Êwiecie nie trzeba osiàgnàç wszystkich
celów.
Byç mo˝e dla m∏odych ludzi pokusà
jest chcieç braç udzia∏ we wszystkim.
Wtenczas dla Pana mo˝e te˝ pozostaje nieco czasu, ale w∏aÊnie tylko nieco
czasu. Na d∏u˝szy czas to nie jest dobre.
Trzeba postawiç jasne priorytety i
osobiÊcie orzec: Co dla mnie jest przede mnà? Co dla mnie jest wa˝ne?
Wówczas dà˝y si´ do tego, a w centrum
si´ stawia: Chc´ moje dary i si∏y zainwestowaç w dziele Bo˝ym, moje ca∏e
serce oddaç Panu.
Ponadto na pierwszym planie winno
byç dla nas: Chc´ byç b∏ogos∏awieƒstwem! Istnieje wiele mo˝liwoÊci, ˝eby
to zastosowaç. Na przyk∏ad wyznawanie swojej wiary. Dà˝my do tego, aby
byç b∏ogos∏awieƒstwem. Niech nasze
zachowanie wskazuje, ˝e op∏aca si´ ˝yç
jako prawdziwy chrzeÊcijanin i iÊç
przez obecny czas jako dziecko Bo˝e.
Czego mielibyÊmy si´ baç? Swobodnie
wyznajemy swojà wiar´, swobodnie te˝
wyznajemy, ˝e intensywnie czekamy
na ponowne przyjÊcie Chrystusa. Dà˝my do tego!
Ostatecznie wszystko ma kulminacyjny cel, ˝eby byç godnym na ponowne przyjÊcie Chrystusa. Tego celu mocno si´ trzymamy. To jest nasz „wyró˝nik jakoÊci”. Pan przyjdzie i zabierze do siebie tych, którzy dali si´ przygotowaç.
Co trzeba czyniç? Chcia∏bym to
zreasumowaç w jednym punkcie: Niezb´dne jest naÊladownictwo Pana.
Poj´cie „naÊladownictwo” – to stwierdzi∏em w niejednej dyskusji z m∏odzie˝à w minionych dniach – niejednokrotnie sk∏ania do zadania sobie pytania: Kogo naÊladujemy? Na to chc´

odpowiedzieç jednoznacznie: My naÊladujemy Jezusa Chrystusa, naszego
Pana. To nie wyklucza szukania powiàzania z pos∏aƒcami Pana, z aposto∏ami. Oni, jak i inni dani nam s∏udzy,
sà dla nas pomocnikami w wierze i
radoÊci. Pomi´dzy naÊladownictwem
Pana a powiàzaniem z Jego pos∏aƒcami
nie ma ˝adnej sprzecznoÊci i te˝ ˝adna
sprzecznoÊç nie mo˝e powstaç. NaÊladownictwo jest drogà, która prowadzi
do osiàgni´cia godnoÊci na dzieƒ Pana.
Chrystus – moja przysz∏oÊç. Anga˝ujmy wszystko w tym celu, aby coraz
bardziej pojawia∏o si´ w nas usposobienie Jezusa!
„…zapominajàc o tym, co za mnà, i
zdà˝ajàc do tego, co przede mnà”. Najpierw Aposto∏ Pawe∏ mówi – a to jest

dla niego bardzo charakterystyczne:
„ja o sobie samym nie myÊl´, ˝e pochwyci∏em”. Tak w∏aÊnie mówi gorliwy
naÊladowca Pana! W s∏owach tych zawarta jest g∏´boka prawda.
Nikt nie mo˝e powiedzieç, ˝e osiàgnà∏ ju˝ wszystko. Zawsze jest wa˝ne,
ka˝dego dnia na nowo, dà˝yç do tego,
co przed nami, wykazywaç si´ w wierze
i walczyç. Nikt nie otrzyma nagrody
zwyci´stwa bez jakiegokolwiek wysi∏ku. To dotyczy ogó∏u m∏odzie˝y, to dotyczy s∏ug Bo˝ych, to dotyczy te˝ G∏ównego Aposto∏a. Nikt nie mo˝e powiedzieç: To ju˝ mam pewne. Walka
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pozostanie do koƒca, ale pod b∏ogos∏awiàcà r´kà Boga.
Bracia i siostry, wzywam do tego, aby
ka˝dy udzieli∏ sobie odpowiedzi na pytania – mo˝e byç te˝ w formie pisemnej: Do czego dà˝´? Co jest przede
mnà? Co ma priorytet? A nast´pnie:
Co musz´ poczyniç do osiàgni´cia tego
celu? Czy dà˝´ do niego? Tak praktykujemy jednoÊç. Mo˝ecie byç pewni,
˝e ka˝dego dnia za was si´ modl´ i
pami´tam o was w serdecznej mi∏oÊci i
˝ycz´, aby ka˝dy odczuwa∏, ˝e prowadzi go si∏a Bo˝a i ˝e mo˝e prze˝ywaç
b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e.

N A U K A

I

P O Z N A N I E

„Wszystko jest uzale˝nione od
b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego” – to
ju˝ mówi màdroÊç ludowa.
Trudniej jest powiedzieç, czym rzeczywiÊcie
jest b∏ogos∏awieƒstwo i jak si´ wyra˝a.
W ka˝dym razie nie tylko jest pomno˝eniem.

Błogosławieństwo
– podstawy biblijne

B∏ogos∏awieƒstwo lub przekleƒstwo

zapobie˝enie temu, aby to, co Êwi´te i s∏u˝ebne do zbawienia
i b∏ogos∏awieƒstwa, nie przynios∏o przeciwnych skutków.
Skrzy˝owanie b∏ogos∏awieƒstwa i przekleƒstwa uwidacznia Aposto∏ Pawe∏ podczas porównawczego omawiania staroi nowotestamentowego porzàdku zbawienia na przyk∏adzie
funkcji zakonu. Zakon Moj˝eszowy w swojej istocie by∏ drogà
do b∏ogos∏awieƒstwa. Przekleƒstwem sta∏ si´ tylko dla tego,
kto go nie wype∏nia∏: „Przekl´ty, kto nie dochowa s∏ów tego
zakonu, aby je spe∏niç”. (5. Moj˝eszowa 27, 26) „Bo wszyscy,
którzy polegajà na uczynkach zakonu, sà pod przekleƒstwem;
napisano bowiem: Przekl´ty ka˝dy, kto nie wytrwa w pe∏nieniu wszystkiego, co jest napisane w ksi´dze zakonu”.
(Galacjan 3, 10) Z punktu widzenia Chrystusa i Jego ofiary
zakon nabiera innej jakoÊci. Dlatego ˝e okaza∏o si´, i˝ nikt
nie jest w stanie sprostaç wymogom zakonu, Aposto∏ Pawe∏
mówi o „przekleƒstwie zakonu”. Akurat Ten, kto zawis∏ jako
„przekl´ty” na krzy˝u, jest Wybawcà z przekleƒstwa zakonu,
aby b∏ogos∏awieƒstwo Abrahamowe przesz∏o na wszystkie
narody. (por. Galacjan 3, 13. 14) Aposto∏ Pawe∏ w odniesieniu do judaizmu wyciàga wniosek, ˝e przy zmienionych podstawach zbawiennych trwanie przy tym, co kiedyÊ by∏o b∏ogos∏awieƒstwem, oznacza przekleƒstwo. Polaryzacji b∏ogos∏awieƒstwa i przekleƒstwa odpowiada ocalenie i sàd.

W Starym Testamencie cz´sto spotykamy t´ par´ poj´ç
„b∏ogos∏awieƒstwo lub przekleƒstwo”. Jedno i drugie w
ró˝nym wymiarze mo˝e dotyczyç ludzi, stworzenia, miejsca i
przedmiotu. B∏ogos∏awieƒstwo w tym wypadku oznacza tyle,
co przyrzeczenie ocalenia, powodzenie, udzielenie si∏y i
obietnic´ sta∏ej przychylnoÊci Bo˝ej. B∏ogos∏awiony przez
Boga dysponuje si∏à, którà udziela innym lub która przenosi
si´ na innych (rodzin´, ród, potomnych, lud itd.) Oznacza to,
˝e b∏ogos∏awiony wielokrotnie sam staje si´ b∏ogos∏awieƒstwem.
Przeciwieƒstwem b∏ogos∏awieƒstwa jest przynoszàce nieszcz´Êcie przekleƒstwo, odwrócenie si´ Boga od cz∏owieka,
klàtwa przedmiotów i miejsc. Przekleƒstwo oznacza wykluczenie z ka˝dej religijnej i socjalnej wspólnoty, a tym samym
ostateczne wykluczenie ze wspólnoty ˝yjàcych. W tym sensie
b∏ogos∏awieƒstwo staje si´ uosobieniem ˝ycia (przy czym ˝ycie
oznacza zawsze ˝ycie z Bogiem), a przekleƒstwo staje si´
synonimem Êmierci.
B∏ogos∏awieƒstwa i przekleƒstwa nie mo˝na rozwa˝aç
tylko jako wykluczajàce si´ przeciwieƒstwa, ale jako strukturalnà form´ odp∏aty Bo˝ej w zale˝noÊci od sytuacji i
konstelacji, w której do g∏osu dochodzi zbawienie i szcz´Êcie
lub nieszcz´Êcie. Co w jednym przypadku przyczynia si´ do
b∏ogos∏awieƒstwa, to w drugim mo˝e przyczyniç si´ do
nieszcz´Êcia i na odwrót. Wymownym starotestamentowym
przyk∏adem jest Skrzynia Przymierza, która zarazem przynosi∏a strach i Êmierç (por. 1. Samuela 5, 9; 2. Samuela 6, 7),
jak i b∏ogos∏awieƒstwo i szcz´Êcie. (por. 1. Samuela 4, 3)
Struktur´ Coincidentia Oppositorum (zbieg przeciwieƒstw)
charakterystycznà dla zbawienia znajdujemy te˝ w Nowym
Testamencie, a mianowicie w rozumieniu sakramentów. Tak
wi´c spo˝ywanie cia∏a i krwi Pana w sakramencie, mo˝e
pociàgaç z sobà ocalenie (por. Ew. Jana 6, 54-56) albo sàd, w
zale˝noÊci od tego, jak si´ obchodzimy z sakramentem.
(por. 1. Koryntian 11, 27-29; Hebrajczyków 10, 29) Przepisy i
zakazy regulujàce w Starym Testamencie kult, a w Nowym
Testamencie liturgi´ i udzia∏ w sakramentach, majà na celu

B∏ogos∏awieƒstwo jako podstawa ˝yciowa
B∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e tworzy podstaw´ egzystencjalnà
ludziom i wskazuje, ˝e sà zdani na Boga. (por. 1. Moj˝eszowa 1, 28) Przekonanie, ˝e cz∏owiek w swoim istnieniu uzale˝niony jest od b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego, opiera si´ na podstawie ˝yciowej wywodzàcej si´ z wiary w Stworzyciela
zachowujàcego wszelkie stworzenie.
Stary Testament wielokrotnie podkreÊla sytuacje pokazujàce zale˝noÊç od b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego i poÊwiadcza, ˝e
cz∏owiek sam nie jest w stanie kszta∏towaç swojego ˝ycia
zgodnie z przeznaczeniem Bo˝ym. Bez b∏ogos∏awieƒstwa
Bo˝ego cz∏owiek uchybia sobie i mija si´ z sensem swojego
˝ycia. B∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e spoczywa na ca∏ej ludzkoÊci, a
ponadto dzia∏a te˝ indywidualnie przy jednostce, rodzinie i
8

rodzie. B∏ogos∏awieƒstwo ma wymiar d∏ugotrwa∏y i nie mo˝e
zostaç uniewa˝nione.

powodzenia i przysposabia∏o Abrahama do tego, aby by∏
b∏ogos∏awieƒstwem dla innych. B∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e mia∏o
objàç wszystkie plemiona ziemi. W Jezusie to b∏ogos∏awieƒstwo przeszło na wszystkie narody. (por. Galacjan 3, 14)

B∏ogos∏awieƒstwo w Starym Testamencie
Stary Testament zna b∏ogos∏awieƒstwo nie tylko jako
przychylnoÊç Boga do ludzi, ale te˝ jako przychylnoÊç mi´dzyludzkà, wyra˝ajàcà si´ dobrymi ˝yczeniami i wsparciem w
szczególnych okazjach i sytuacjach ˝yciowych, jak i w
przypadku zmiany przywództwa pokoleniowego. Stàd b∏ogos∏awieƒstwo pierworodnego, udzielane przez g∏ow´ rodziny pierworodnemu synowi, (por. 1. Moj˝eszowa 27, 1-4)
mia∏o wa˝nà funkcj´ utwierdzania i przekazywania tradycji w
Izraelu.
Przyrzeczenie b∏ogos∏awieƒstwa dane Izraelowi jest cz´Êcià
przymierza, które zawar∏ Bóg z narodem wybranym. B∏ogos∏awieƒstwo to zwiàzane by∏o z wype∏nianiem obowiàzków
przymierza przez Izrael, a mianowicie, aby s∏u˝yç wy∏àcznie
Bogu i byç pos∏usznym Jego przykazaniom. Poprzez zakon
naród izraelski otrzymuje narz´dzie, które otwiera mu
b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e. Zatem stosunek narodu do zakonu
decyduje o b∏ogos∏awieƒstwie lub przekleƒstwie, a w przypadkach jednostki o ˝yciu i Êmierci. (por. 5. Moj˝eszowa
27, 11-26)
„Je˝eli zaÊ us∏uchasz g∏osu Pana, Boga twego […] sp∏ynà
na ciebie, i dosi´gnà ci´ wszystkie te b∏ogos∏awieƒstwa. […]
Lecz je˝eli nie us∏uchasz g∏osu Pana, Boga twego, i nie
b´dziesz pilnie spe∏nia∏ wszystkich jego przykazaƒ i ustaw
jego, które ja ci dziÊ nadaj´, to przyjdà na ci´ te wszystkie
przekleƒstwa i dosi´gnà ci´”. (por. 5. Moj˝eszowa 28, 1. 2. 15)
W Starym Testamencie b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e uwidacznia si´ przede wszystkim w sposób ziemski w ró˝nych sferach
˝ycia. Na przyk∏ad w postaci zwyci´stwa nad wrogami, d∏ugiego ˝ycia, bogactwa, licznego potomstwa, ˝yznoÊci roli itd.
(por. 5. Moj˝eszowa 28, 3-6) Tym samym Bóg poÊwiadcza
siebie bezpoÊrednio jako êród∏o ˝ycia i powodzenia. Ten
podstawowy charakter b∏ogos∏awieƒstwa wyklucza kulty
pogaƒskie, takie jak ba∏wochwalstwo i mity.
W Starym Testamencie b∏ogos∏awieƒstwo ma jednak tak˝e
wymiar wykraczajàcy poza sprawy ziemskie. Ukazuje to
obietnica Bo˝a skierowana do Abrahama: „A uczyni´ z ciebie
naród wielki i b´d´ ci b∏ogos∏awi∏, i uczyni´ s∏awnym imi´
twoje, tak ˝e staniesz si´ b∏ogos∏awieƒstwem. I b´d´
b∏ogos∏awi∏ b∏ogos∏awiàcym tobie, a przeklinajàcych ci´
przeklinaç b´d´; i b´dà w tobie b∏ogos∏awione wszystkie
plemiona ziemi”. (1. Moj˝eszowa 12, 2. 3) To b∏ogos∏awieƒstwo wykracza∏o daleko poza przyrzeczenie osobistego

B∏ogos∏awieƒstwo w Nowym Testamencie przez Jezusa
Chrystusa
W Jezusie Chrystusie b∏ogos∏awieƒstwo Abrahamowe
przechodzi na Izrael i na wszystkie narody. Gdy Aposto∏ Piotr
po uzdrowieniu sparali˝owanego w przysionku Salomonowym wyjaÊnia ludowi cud uzdrowienia w imieniu Jezusa
Chrystusa, wtedy cytuje starotestamentowe przyrzeczenie
b∏ogos∏awieƒstwa: „Wy jesteÊcie synami proroków i przymierza, które zawar∏ Bóg z ojcami waszymi, gdy mówi∏ do
Abrahama: [1. Moj˝eszowa 22, 18] A w potomstwie twoim
b∏ogos∏awione b´dà wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg
najpierw, wzbudziwszy Syna swego, pos∏a∏ go, aby wam
b∏ogos∏awi∏, odwracajàc ka˝dego z was od z∏oÊci waszych”.
(Dz. Ap. 3, 25. 26) Obietnica dana Abrahamowi wype∏nia si´
w Jezusie Chrystusie. Nowe przymierze udost´pnia b∏ogos∏awieƒstwo Abrahamowe wszystkim narodom, a jednoczeÊnie
daje szans´ Izraelowi do nawrócenia si´. Oznacza to, ˝e
przymierze zawarte z Abrahamem i z tym zwiàzane przyrzeczenia b∏ogos∏awieƒstwa nie utraci∏y wa˝noÊci, ale nadal
mogà dotyczyç Izraela, o ile nawróci si´ na wiar´ w Chrystusa.
B∏ogos∏awieƒstwo jest wi´c równie˝ odwróceniem si´ od
zawinionego nieszcz´Êcia i odtworzeniem mo˝liwoÊci do
ponownego zawiàzania utraconego przymierza z Bogiem.
B∏ogos∏awieƒstwo Jezusa Chrystusa obszernie opisane jest w
LiÊcie do Efezjan: „B∏ogos∏awiony niech b´dzie Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ub∏ogos∏awi∏ w
Chrystusie wszelkim duchowym b∏ogos∏awieƒstwem niebios;
w nim bowiem wybra∏ nas przed za∏o˝eniem Êwiata, abyÊmy
byli Êwi´ci i nienaganni przed obliczem jego; w mi∏oÊci
przeznaczy∏ nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa
wed∏ug upodobania woli swojej. […] W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów […], w
którym te˝ przypad∏o nam w udziale staç si´ jego czàstkà, nam
przeznaczonym do tego od poczàtku wed∏ug postanowienia
tego, który sprawuje wszystko wed∏ug zamys∏u woli swojej,
abyÊmy si´ przyczyniali do uwielbienia chwa∏y jego, my, którzy
jako pierwsi nadziej´ mieliÊmy w Chrystusie. W nim i wy […]
zostaliÊcie zapiecz´towani obiecanym Duchem Âwi´tym,
który jest r´kojmià dziedzictwa naszego, a˝ nastàpi
odkupienie w∏asnoÊci Bo˝ej, ku uwielbieniu chwa∏y jego”.
(Efezjan 1, 3-14)
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Wielkie
wydarzenie

Patrzàc wstecz na pewno ka˝dy uczestnik tego wielkiego
wydarzenia stwierdzi: „Trud si´ op∏aci∏, warto by∏o si´
zaanga˝owaç i byç obecnym”.
Nie mo˝na relacjonowaç Europejskich Dni M∏odzie˝y
bez u˝ycia najwa˝niejszego s∏owa: „dzi´kuj´”. To
„dzi´kuj´” nie tylko nale˝y si´ braciom i siostrom, którzy
dzia∏ali organizacyjnie, s∏ugom Bo˝ym, którzy wspierali
wszelkie prace, m∏odzie˝y, która uczestniczy∏a z radoÊcià i
zaanga˝owaniem, ale te˝ ka˝demu dziecku Bo˝emu.
Wielokrotnie wzywano do datków, a gotowoÊç do wsparcia
tego wielkiego wydarzenia KoÊcio∏a Nowoapostolskiego w
Europie, zaskoczy∏a nas wszystkich. Szczególne podzi´kowanie nale˝y si´ wielkiemu i wszechmocnemu Bogu, który
do wszystkiego da∏ swoje b∏ogos∏awieƒstwo i powodzenie.
MyÊl´ teraz o innym „wielkim wydarzeniu”, o ponownym
przyjÊciu Pana. Celem jest, aby byç obecnym niezale˝nie od
wszystkiego. Trud i wysi∏ek do osiàgni´cia tego celu op∏aca
si´ w ka˝dym przypadku.
Niechby b∏ogos∏awieƒstwo zwiàzane z prze˝yciem
Europejskich Dni M∏odzie˝y i wzbudzona radoÊç dosi´g∏a
ka˝dej duszy. Niech to b´dzie motywacjà do przygotowania
si´ z ca∏ych si∏ na ponowne przyjÊcie Chrystusa.

Na poczàtku by∏o ˝yczenie zorganizowania ogólnoniemieckiego Dnia M∏odzie˝y. Z tego rozwinà∏ si´ pomys∏
Europejskiego Dnia M∏odzie˝y.
Pomys∏ ten zyska∏ akceptacj´, zosta∏ wypracowany i
skonkretyzowany. Planowano, omawiano, organizowano,
a w koƒcu realizowano. Tymczasem to wielkie europejskie
wydarzenie dla m∏odzie˝y le˝y ju˝ za nami.
Na poczàtku rozmów na temat Europejskich Dni
M∏odzie˝y sta∏y dwa pytania:
- Jakie sà cele?
- Czy nak∏ady sà uzasadnione?
Szybko wydobyto potrzeb´ wzmocnienia poczucia
przynale˝noÊci do wspólnoty jako rzecz wa˝nà zw∏aszcza
dla m∏odzie˝y w ma∏ych zborach. Pog∏´biona mia∏a zostaç
ÊwiadomoÊç: To jest mój KoÊció∏, moja wiara, mój zbór.
Prace organizacyjne prowadzone wi´c by∏y pod mottem:
Jezus Chrystus mnie przyjà∏,
mi∏uje i pos∏a∏. Jezus Chrystus
przyjmuje nas poprzez swoje
S∏owo, poprzez swojà bliskoÊç.
Mi∏oÊç Oblubieƒca duszy winien odczuwaç ka˝dy. Je˝eli
kierujemy si´ tym mottem,
wtedy jesteÊmy wra˝liwi na
bliskoÊç Jezusa Chrystusa,
Êwiadomi Jego mi∏oÊci i wzmocnieni do wype∏nienia zadania,
aby ˝yç zgodnie z ewangelià i o
niej mówiç.
Drugie pytanie brzmia∏o:
Czy zwiàzane z Europejskimi
Dniami M∏odzie˝y trudy, koszty i prace sà uzasadnione?
Nie mo˝na opisaç tego wszystkiego, co przedsi´wzi´to w
fazie przygotowawczej i wykonawczej, co wszystko zaplanowano, obmyÊlono i zrealizowano. Wiele sióstr i braci
dokona∏o gigantycznych rzeczy. Niektórzy pracowali w
cichoÊci i przyczyniali si´ do powodzenia przedsi´wzi´cia.

Armin Brinkmann

Główny Apostoł Leber
(z lewej)
i apostoł okręgowy
Brinkmann
z najmłodszym
uczestnikiem EDM

Apostoł okręgowy Armin Brinkmann urodził się 11 listopada 1948
roku. Apostołem został ustanowiony 22 maja 1983 roku, a od 26 czerwca
2005 roku jako apostoł okręgowy prowadzi Kościół terytorialny Nadrenia
Północna-Westfalia. Obsługuje też misyjnie braci i siostry w wielu krajach
Europy, Afryki i Azji.
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Afryka / Ameryka Północna
Zambia: Pomoc dla regionu Luangwy
Odzie˝ oraz 500 worków kukurydzy otrzymali ludzie poszkodowani w wyniku
powodzi w regionie Luangwy. Aposto∏ okr´gowy Charles Ndandula przekaza∏ te
niezb´dne dary podczas odwiedzin w tym poszkodowanym regionie w maju br.
Dary zosta∏y rozdzielone po nabo˝eƒstwie, 4 maja 2009 roku, które prze˝y∏o
ponad 800 braci i sióstr, w tym 31 goÊci. Region Luangwy znajduje si´ 350
kilometrów na wschód od Lusaki. W 2008 roku powódê zniszczy∏a wszystkie pola.

Zambia: WyÊwi´cenie dwóch koÊcio∏ów
W maju br. aposto∏ okr´gowy Charles Ndandula wyÊwi´ci∏ nowo wybudowane obiekty sakralne
w Kabwe i Kitwe. Nabo˝eƒstwo wyÊwi´cajàce w Kitwe, 17 maja, prze˝y∏o oko∏o 1900 braci i
sióstr, w tym 45 goÊci. S∏owem przewodnim nabo˝eƒstwa by∏y wersety z Przyp. Salom. 24, 3. 4.
W trakcie uroczystoÊci mia∏y miejsce trzy ustanowienia na urz´dy oraz zosta∏y udzielone dwa
b∏ogos∏awieƒstwa z okazji srebrnych godów. Odwiedziny zakoƒczy∏y si´ wspólnym posi∏kiem.
W towarzystwie czterech aposto∏ów, aposto∏ okr´gowy Ndandula, tydzieƒ wczeÊniej, 10 maja,
wyÊwi´ci∏ dom Bo˝y w Kabwe. W nabo˝eƒstwie uczestniczy∏o ponad 2100 wiernych, a pewna
para otrzyma∏a b∏ogos∏awieƒstwo zar´czynowe. Natomiast dzieƒ wczeÊniej chór dzieci´cy
uradowa∏ aposto∏a okr´gowego Êpiewaniem pieÊni i deklamowaniem wierszy. Wieczorem
przedstawiony te˝ zosta∏ film, ukazujàcy rozwój zborów w obszarze dzia∏alnoÊci aposto∏a.
Nowe kościoły w Kabwe (u góry) i Kitwe (na dole)

Demokratyczna Republika Konga: Motocyklami przez busz
Aposto∏ okr´gowy pomocniczy Michael Deppner (Kanada) w maju br. podjà∏ kilkudniowà podró˝ do Gemeny. Razem z aposto∏em Muambà Kabengele podró˝owa∏ motocyklem (zdj´cie), poniewa˝ w tamtym regionie nie ma ˝adnych Êrodków komunikacji
publicznej. Po bardzo z∏ych drogach s∏udzy Bo˝y pokonali ogó∏em 750 kilometrów. W
ciàgu tygodnia przeprowadzili dziewi´ç nabo˝eƒstw i piecz´towali ponad 500 wiernych.
Pomimo zm´czenia aposto∏ okr´gowy pomocniczy Deppner odczuwa∏ ogromnà radoÊç.

Jamajka: Po˝egnalne odwiedziny
Na poczàtku maja 2009 roku biskup Freund (USA) po raz ostatni odwiedzi∏ braci i siostry na Jamajce/Karaiby. W przysz∏oÊci
opiek´ duszpasterskà przejmie tam starszy okr´gowy J. Diem (USA). Biskup Freund b´dzie obs∏ugiwa∏ przede wszystkim
swój obszar w USA. Podczas spotkania dla s∏ug biskup przedstawi∏ braciom nowego duszpasterza. Biskup przeprowadzi∏ te˝
nabo˝eƒstwo dla dzieci, na którym s∏udzy Bo˝y zapoznali si´ ze sposobem interaktywnego kszta∏towania uroczystoÊci. Dzieci
zosta∏y aktywnie w∏àczone poprzez quiz „pytania-odpowiedzi”. WÊród 175 uczestników by∏o 40 goÊci. Po˝egnanie dla biskupa
nie by∏o ∏atwe, poniewa˝ w czasie ponad dwuletniej dzia∏alnoÊci na Jamajce zawiàza∏a si´ serdeczna wi´ê z tamtejszymi braçmi
i siostrami.
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Europa / Azja
Mo∏dawia: Rozwój ˝ycia zborowego
W dniach 22-24 kwietnia 2009 roku aposto∏ okr´gowy Markus Fehlbaum (Szwajcaria)
odwiedzi∏ braci i siostry w Mo∏dawii. Pierwszego dnia po przybyciu przeprowadzi∏ spotkanie
dla s∏ug oraz osób wype∏niajàcych ró˝ne zadania w zborze Kiszyniów. Przy tym przedsi´wzi´to postanowienia, majàce na celu rozwój ˝ycia zborowego i uaktywnienie braci i sióstr.
23 kwietnia aposto∏ okr´gowy s∏u˝y∏ w Ion Voda. Po po∏udniu odby∏a si´ te˝ rozmowa z
trzema starszymi okr´gowymi.

Szkocja/Irlandia: Wizyta dwóch aposto∏ów

Rumunia: B∏ogos∏awiony rozwój
W dniach 15-17 maja 2009 roku
aposto∏ okr´gowy Markus Fehlbaum (Szwajcaria) przeprowadzi∏ w
Rumunii trzy nabo˝eƒstwa oraz
spotkanie s∏ug okr´gowych z Rumunii, Bu∏garii i Mo∏dawii, które
odby∏o si´ w sobot´, 16 maja, w
Sighisoarze.
Przed dwudziestoma laty w wymienionych krajach by∏o niewielu s∏ug.
Tymczasem w tych krajach jest
dwóch aposto∏ów, dwóch biskupów
i dwudziestu czterech s∏ug okr´gowych, którzy obs∏ugujà duszpastersko ponad 12 000 wiernych.
W trzech nabo˝eƒstwach zosta∏o
piecz´towanych ogó∏em pi´tnaÊcie
dusz oraz ustanowiony ewangelista
okr´gowy, a poza tym zosta∏o ustanowionych dwóch diakonów, a
jeden zatwierdzony.

Aposto∏ Rüdiger Krause (Niemcy Pó∏nocne), 14 kwietnia br. przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo w Glasgow i ustanowi∏ kap∏ana. By∏o to jego pierwsze nabo˝eƒstwo w
Wielkiej Brytanii, którà od poczàtku 2009 roku obs∏uguje misyjnie KoÊció∏
terytorialny Niemcy Północne. Aposto∏owi towarzyszy∏ te˝ aposto∏ Reinhard
Hecht (USA) oraz biskup David Middleton. Dwa dni póêniej obydwaj aposto∏owie
s∏u˝yli w irlandzkim zborze Tullamore, gdzie
aposto∏ Krause piecz´towa∏ troje wiernych.
Po nabożeństwie w Glasgow: Biskup Middleton (z lewej),
apostoł Hecht (tyłem 2. od lewej) i apostoł Krause
(3. od prawej) podczas rozmów z braćmi i siostrami

Walia: Piecz´towanie Êwi´te
9 maja br. aposto∏ Rüdiger Krause s∏u˝y∏ w zborze
Brynamman. Towarzyszy∏ jemu biskup David
Middleton i ewangelista okr´gowy David Beamish.
S∏owem przewodnim nabo˝eƒstwa by∏ werset z
Izajasza 58, 11. Na tym nabo˝eƒstwie aposto∏ udzieli∏ dwóm duszom Ducha Âwi´tego. Ponad 70 wiernych wzi´∏o udzia∏ w uroczystoÊci i radowa∏o si´ ze
wspólnoty z aposto∏em po nabo˝eƒstwie.

Chiny: Konfirmacja w kraju smoka
W tym roku po raz pierwszy odby∏a si´ konfirmacja w jednym z ma∏ych zborów w
Szanghaju, skupiajàcym tylko cudzoziemców. M∏ody brat w wierze z∏o˝y∏ swoje
Êlubowanie w obecnoÊci 34 uczestników nabo˝eƒstwa.

Zdjęcie na okładce: Stadion LTU-Arena w Düsseldorfie podczas Europejskich Dni Młodzieży
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